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 :دباجة الكتاب

املحروقات   قطاع  في  االستقرار  عدم  على    أملت حالة 

املستثمرين فيه البحث بجدية وتأمل كبيرين عن بدائل استثمارية  

حول   حاسمة  قرارات  واتخاذ  املحروقات  قطاع  خارج  حقيقية 

 استثماراتهم،  
 
  الذي  االستدامة  نحو  السائد  التوجه  ظل  في  خصوصا

  معها   يحضر  ما   أكبر،  بشكل   الضوء  دائرة   إلى  املتجددة  الطاقة   جلبي

 .الطبيعية   املوارد من  األصول  فئة

ا   التي   األصول   الطبيعية  املوارد  تشمل   في  تستخدم   ما   غالب 

 ....األرض  الشمس،   الرياح،   الغابات،  . املياه  مثل  اليومية،  الحياة 

موا  الطبيعية  دفاملوار  على ر هي  طبيعي  بشكل  توجد  مواد  أو  د 

ا ما  و   يمكن تعدينها أو استزراعها أو جمعها في شكل خام .األرض غالب 

ا   اإلنسان    من قبليتم هندسة هذه املواد الخام إلى مواد أكثر تعقيد 

قيمتها   لتحقيق  تكريرها  أو  معالجتها  أو  استخراجها  ويتم 

  .االقتصادية

  االستثمار   فرص  من  واسعة  بمجموعة  القطاع  هذا  يتمتع

  منتجاتها   أسعار  تزيد  أن  يمكن  والتي  األساسية،  السلع  مثل  القّيمة

 الكتاب   هذا  في. األسواق  وركود  االقتصادي  االنكماش  فترات  خالل

 والخيارات  الطبيعية،  املوارد  في  االستثمارات  أنواع  نستكشف  سوف

 .فيها للمستثمرين  املثلى

البحث في اإلشكالية    املؤلفومن هذا املنطلق سنحاول عبر هذا     

 :التالية

املوارد الطبيعية في ظل  في ية املتاحة االستثمار  الفرصما هي 

 ؟ تغيرات األسواق الدولية وتحديات األمن الطاقوي 

 :الكتاب الجماعيأهداف  

 عرض استراتيجيات االستثمار في املوارد الطبيعية.  -

تسليط الضوء على املتغيرات الحديثة في أسواق الطاقة واملوارد -  

 الطبيعية العاملية

الفرص وتشخيص- املوارد تحديات ومشاكل    تحديد  في  االستثمار 

 الطبيعية. 

 .في الطاقةاملتاحة لالستثمار  والبدائل  القاء الضوء على الخيارات-

  الوضعية االستثمارية في املوارد الطبيعية على املستوى استعراض   -

 الدولي.

 :الكتاب الجماعيمحاور 

األول: االستثمار   املحور  واألراض ي    الفالحة في    استراتيجيات 

 الزراعية 

العمليات  من  أكثر  أو  تتضمن هذه اإلستراتيجية واحدة  أن  يمكن 

 :التالية

في    • املستخدمة  التكنولوجية  العمليات  في  االستثمار 

 .واالستثمار في الزراعة الذكية والفالحةالزراعة 

 ة الزراعية قاولامل  •

 االستثمار في املنتجات الزراعية والصناعات الغذائية  •

 االستثمار في تربية الحيوانات واملنتجات الحيوانية  •

 السوق الزراعية وتغيراتها  •

 طاقة في  استراتيجيات االستثمار  املحور الثاني:

العمليات  في  االستثمار  الطاقة  استراتيجيات  تتضمن  أن  يمكن 

 :التالية

اكتشاف  • الطاقة  موارد  عن  واستخراجها    ها التنقيب 

 وإنتاجها وتخزينها وتوزيعها وبيعها 

 نتاج  ال تكاليف او  هيكل الصناعات الطاقوية •

موفرو الخدمات   - النفطخدمات حقول  تكاليف وعوائد   •

 .املعدات املستخدمة في جميع مراحل العمليةو 

املتجددة • الطاقة  طاقة   - مصادر  ذلك  في   الرياح،بما 

الحرارية    املائية،والطاقة    الشمسية،والطاقة   والطاقة 

الكتلة    األرضية،  طاقة  مصادر   / الحيوي  والوقود 

 عامليا  ومكانتها الطاقوية وأهميتها االقتصادية ....الحيوية

 املشروع: د رحيمة بوصبيع صالح  ةرئيس                                           

 اللجنة العلمية: د سكينة حمالوي  ةرئيس نائب رئيسة اللجنة العلمية: د أمال بوسواك

 اللجنة التنسيقية: د روضة جديدي  ةرئيس مسؤولة النشر: د لطيفة بكوش



 

 وتحديات املناخ والتنمية املستدامة الصناعات الطاقوية    •

وأثرها   • الطاقوية  الصناعات  في  العاملية  القيمة  سالسل 

 على االنفتاح االقتصادي

السياسات الطاقوية للدول املستوردة وأثرها على تصدير   •

   الطاقة وموقع منظمة أوبك منها

 املعادن والتعدين في  االستثمار استراتيجيات   املحور الثالث:

في  االستثمار  والتعدين  املعادن  استراتيجيات  تتضمن  أن  يمكن 

 :العمليات التالية

املعادن )املعادن األساسية، املعادن  عملية التنقيب عن    •

  ( وتعدينهاالثمينة، املعادن النادرة، املعادن غير املعدنية

 بين التكاليف والعوائد والتقلبات السوقية. 

بين التكاليف    قيمة. عملية تكرير املعادن إلى منتجات ذات   •

 والعوائد والتقلبات السوق 

 في الغابات استراتيجيات االستثمار  املحور الرابع: 

 :يلي فيما االستثمار في الغابات يمكن أن تتضمن استراتيجيات 

بين تكاليف االستغالل  ، طبيعيةال غاباتاستغالل ال •

 والعوائد. 

بين   ب(إلنتاج األخشا) خاصةال الغاباتو  مزارع األشجار  •

 التكاليف والعوائد وتقلبات أسعار األخشاب والفحم. 

 .في الغابات كمورد سياحي رتحديات االستثما  •

 هايفي مورد امل  استراتيجيات االستثمار  املحور الخامس: 

مع اعتبار    التالية، تشمل استراتيجيات املياه االستثمار في العمليات  

 :املاء السلعة الوحيدة

في   • املياهاالستثمار  النظيفة  و  صناعات  املياه  أنظمة 

املياه  واآلمنة،  "معالجة  باسم  التحديات  واملعروفة  بين   "

 والعوائد. 

 
 تشمل األمثلة الحجر الجيري والكوارتز وامليكا والطين واألحجار الكريمة ..... 

في   • املياهاالستثمار  املياه  و  مرافق  ضخ  وأنابيبها  أنظمة 

 التكاليف، املعوقات، العوائد  ....للمستخدم النهائي

على   • وأثرها  وتوزيعها  استغاللها  وأليات  الجوفية  املياه 

 .النشاط االقتصادي

الناجمة   • االقتصادية  والعوائد  املياه  تحلية  في  االستثمار 

 عنه.

 في املناطق الرطبة كمور سياحي  رتحديات االستثما  •

فرص   ق األسوا  السادس:املحور   بين  الطبيعية  للموارد  العاملية 

 العائد وتحديات املخاطر 

الطبيعية سوق   • فيه    املوارد  املؤثرة  والعوامل  العاملي 

 والفاعلون فيها 

في  فظاح امل • الطبيعية   االستثمارية  دوافع    املوارد  بين 

وتحديات   واملخاطر  األمثل  التكوين  وأليات  االستثمار 

 السوق. 

أزمات السوق العاملي للموارد الطبيعية ...األسباب وأليات   •

 العالج

في  • والطلب  العرض  على  وأثره  التكنولوجي  التحول  خطر 

 سوق املوارد الطبيعية. 

 شروط النشر: 

ملشاركة به  أن يكون موضوع املقال جديد، ولم يسبق نشره أو ا -

أو  رسائل  أو  من مذكرات  تكون جزء  وأال  تظاهرات علمية،  أي  في 

 أطروحات دكتوراه منشورة مع اعطاء األولوية للبحوث التطبيقية؛

 

تكتب البحوث املقدمة ضمن محاور امللتقى، مع اتباع الشروط   -

 :الواردة في القالب املرفق عبر الرابط التالي

 
-https://drive.google.com/drive/folders/1mHRoF6gLEZl

hyNBVdpW_LqIi1UUdg_f?usp=sharing 

 

 تخضع جميع املقاالت املرسلة إلى تحكيم اللجنة العلمية؛  -

 ترسل البحوث على البريد االلكتروني التالي:      -

book2022eloued@gmail.com 

 

 

 مواعيد هامة: 

 ماي أخر أجل الستقبال املساهمات العلمية كاملة 20

 جوان أخر أجل للرد على املساهمات العلمية  20

املساهمين بشهادات نشر    30 الجماعي وتزويد  الكتاب  جوان نشر 

 ونسخ الكترونية من الكتاب 
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