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Dirigée Algérie progressivement vers la 

transformation de l'énergie est basée sur un modèle 

énergétique assure le développement des énergies 

renouvelables et l'économie d'énergie et la 

rationalisation des fossiles d'énergie et la 

diversification des sources d'énergie à partir d'énergies 

renouvelables d'ici 2030 pour atteindre 40%, il a 

ouvert l'Algérie le chemin dynamique de l'énergie 

verte lancer un programme ambitieux pour le 

développement de l'efficacité énergétique et 

renouvelables énergique afin de trouver une solutions 

globales et durables aux défis et problèmes 

environnementaux de conserver les ressources 

énergétiques d'origine fossile. 

 ادلفتاحية: الكلمات
 اجلزائر .1
 الطاقة .2
 ادلتجددة .3
 االحفورية .4
 الشمسية .5

يكوف قائما على ظلوذج  تتوجو اجلزائر تدرغليا ضلو انتقاؿ طاقوي
طاقوي يضمن تطوير الطاقات ادلتجددة واقتصاد الطاقة وترشيد الطاقات 
االحفورية وتنويع ادلصادر الطاقوية باالعتماد على الطاقات ادلتجددة خالؿ 

؛ فقد مهدت اجلزائر لذلك السبيل %40على بلوغ نسبة 2030سنة 
لتطوير الطاقات ادلتجددة برنامج طموح  بإطالؽلدينامكية الطاقة اخلضراء 

والفعالية الطاقوية قصد اغلاد حلوؿ شاملة ودائمة للتحديات البيئية وادلشاكل 
 االحفوري. األصلللحفاظ على ادلوارد الطاقوية ذات 
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 مقدمة:
 يف عليها ادلعتمد الوسيلة العصور وىي مر على اإلنساف حضارة لنمو الرئيسي ادلفتاح الطاقة تعترب

      .ككل للمجتمع العاـ الرفاىة مستوى رفع يف شبة ومن االقتصادية واخلدماتية األنشطة صبيع
واجلزائر كغَتىا من الدوؿ تلعب الطاقة يف اجلزائر دورًا جوىريًا يف التنمية االقتصادية للبلد حبيث 
تساىم يف إدخاؿ متغَتات على االقتصاد الكلي وصادرات البضائع واالستثمارات، ولكن من ناحية أخرى 

مليوف ألف نسمة    إىل  تعاين اجلزائر باعتبارىا إحدى البلداف النامية من زيادة سكانية سنوية تصل
 .2050مليوف ألف نسمة يف عاـ  55وزلتمل أف تصل إىل 2013عاـ

وتشكل مثل ىذه الزيادة السكانية السريعة فضال عن التحديات السياسية واالقتصادية والبيئية 
 األخرى إرىاقا دلوارد الطاقات احملدودة )البًتوؿ والغاز( والنافدة يف البلد. 

لسنوات األخَتة بأضرار وخيمة على البيئة خاصة من حيث انبعاث الغازات اليت واليت تسببت يف ا
أدت إىل تلوث اجلو واالحتباس احلراري غَت أهنا يف طريقها إىل النفوذ وىذا ما أدى إىل ازباذ طرؽ أخرى 

 البديلة. والتفكَت بعقالنية يف اقًتاحات بديلة أعلها احًتاـ استغالؿ احملروقات واالعتماد على الطاقات
اليت ضلصل عليها من خالؿ تيارات الطاقة اليت يتكرر وجودىا يف الطبيعة على ضلو تلقائي ودوري، 
فمرددوىا على ادلدى البعيد، تزود عن طريق الطاقة الشمس والرياح وحرارة األرض، ادلد واجلزر، فاف 

 استغالذلا ينتج عنو كمية قليلة من النفايات وبدوف إنبعاثات ملوثة. 
فقد سعت احلكومة اجلزائرية للبحث عن سبل بديلة الستغالؿ الطاقة دلا بعد عهد النفط، كما 
مهدت لدينامكية الطاقة اخلضراء بإطالؽ برنامج طموح لتطوير الطاقات ادلتجددة والفعالية الطاقوية 

شمسية واستعماذلا وتستند رؤيتها على إسًتاذبية تتمحور حوؿ تثمُت ادلوارد اليت ال تنضب مثل ادلوارد ال
إستراتجية الجزائر المتبعة في استغالل ثروتها فما هي  لتنويع مصادر الطاقة وىذا إلعداد جزائر الغد.

 الشمسية لضمان امن طاقوي مستدام ؟
 ولدراسة ىذا ادلوضوع اتبعنا ادلنهج الوصفي التحليلي، وقسمنا دراستنا إىل احملاور التالية:

 قة التقليدية والمتجددةمصادر الطاالمحور األول: 
الطاقة ىي قدرة ادلادة على إعطاء قوى قادرة على اصلاز الفرع األول: مفهوم الطاقة ومحدداتها:

عمل معُت أو باألحرى ىي عبارة عن كمية فيزيائية تظهر على شكل حركة ميكانكية أو كطاقة ربط يف 
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حيث أف الطاقة ال  (1).يعرؼ إال من خالؿ ربوالتوانويو الذرة بُت الربوتوف والنيًتوف؛ فهي كياف رلرد ال 
 (2)تستحدث وال تفٌت وإظلا تتحوؿ إىل شكل أخر سواء كلًيا او جزئًيا.

"  le système International d’unités " تقاس الطاقة بوحدات متعددة ففي
الناذبة من ربويل وميكن حساب الطاقة  (3)تقاس باجلوؿ،ادلعتمدة من طرؼ صبيع الدوؿ  الوحدات الدولية

 "  النسبية كالتايل:Albert Einsteinالكتلة إىل طاقة وذلك حسب عالقة "
  (4) E=M*C  مربع السرعة× الطاقة = الكتلة 

: توجد عالقة تبادلية بُت الطاقة والتنمية االقتصادية دبفهومها محددات الطلب على الطاقة
ستهالؾ الطاقة ىو أحد مؤشرات مستوى إجتماعي، فالواسع واليت تشمل التغَت اذليكلي االقتصادي واال

 التنمية االقتصادية.
: مفهـو النمو يوضح معدؿ التغيَت يف الناتج احمللي اإلصبايل خالؿ فًتة النمو القتصادي: أولا 

زمنية معينة، حيث يعتمد النمو على استخداـ عناصر اإلنتاج ادلختلفة دبا يف ذلك مصادر الطاقة. وميكن 
 التعبَت عن العالقة بُت الناتج والطاقة من خالؿ معامالت الطاقة )الطاقة، كثافة الطاقة، كفاءة الطاقة(.

: يعد احملدد الرئيسي يف ظلو معدالت استهالؾ الطاقة الكهربائية، الناتج المحلي اإلجمالي ثانياا:
ايل تؤثر على كميات حيث تنعكس معدالت النمو االقتصادي على ادلستوى ادلعيشي للسكاف وبالت

االستهالؾ من الطاقة الكهربائية، وقد بينت الدراسات أف ظلو الناتج احمللي اإلصبايل يرتبط بعالقة طردية 
 ومعنوية مع ظلو الطلب على الطاقة الكهربائية.

: يعد ىذا العامل أساسيًا يف ربديد ظلو الطلب على الطاقة : معدل النمو في أسعار الطاقة ثالثاا
الكهربائية، وقد مت استخداـ متغَت مركب وىو الرقم القياسي ألسعار الطاقة شاملة أسعار الكهرباء وأسعار 
ادلشتقات النفطية دلا لألخَتة من اثر يف إنتاج الطاقة الكهربائية وربديد كلفها كوهنا تعد من مدخالت 

نمو يف الطلب على الطاقة الكهربائية مع إنتاج الطاقة الكهربائية. ويف ىذا اجملاؿ يتوقع أف يرتبط معدؿ ال
 النمو يف معدالت أسعار الطاقة ارتباطاً عكسياً.

: وىو احد العوامل اليت تؤثر يف زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، معدل النمو السكانيرابعاا: 
وبالتايل فاف  حيث أف معدالت النمو السكاين ادلرتفعة تؤدي إىل زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية،

 العالقة بُت ادلتغَتين ىي عالقة طردية. 
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: يعرب ىذا ادلؤشر عن مدى ربسن معدل نمو تحسين الكفاءة في القطاع الصناعي: خامساا 
الكفاءة اإلنتاجية يف القطاع الصناعي، إذ أف عملية الصيانة ادلستمرة يف القطاع الصناعي وربسُت الكفاءة 

الستهالؾ من الطاقة الكهربائية. ويقاس معدؿ ربسُت الكفاءة للقطاع اإلنتاجية تؤدي إىل زبفيض ا
الصناعي بقسمة القيمة ادلضافة للقطاع الصناعي على كمية االستهالؾ من الطاقة الكهربائية يف القطاع، 

 ويرتبط معدؿ ظلو ربسُت الكفاءة اإلنتاجية مع النمو يف الطلب على الطاقة الكهربائية ارتباطاً عكسياً.
ىي مصادر ناضبة أي أهنا سوؼ تنتهي عرب زمن معُت لفرع الثاني: مصادر الطاقات التقليدية: ا

لكثرة االستخداـ، وىي متوفرة يف الطبيعة بكميات زلدودة وغَت متجددة، وصلد أف مصادر ىذه الطاقة 
 تتمثل يف: (5)جبانب أهنا ناضبة فإهنا ملوثة للبيئة.

( من %80إذ يساىم دبا يقارب )يشكل عصب مصادر الطاقة احلالية؛ حفوري: أولا: الوقود األ
 .  الطبيعيالفحم بأنواعو، النفط، الغاز  (7)ويضم:  (6)الطاقة ادلستهلكة

يتكّوف أساًسا من الكربوف واذليدروجُت إضافة إىل نسب سلتلفة من شوائب أخرى كادلاء والكربيت 
 (8)وزبتلف نسبة الكربوف واذليدروجُت من مصدر إىل آخر.؛ واألوكسجُت والنيًتوجُت وأكسيد الكربوف

يوصف بأنو مادة صلدة ذات لوف أسود، يتكوف من كربوف، وىيدروجُت، الفحم الحجري: 
البيتموين،  االنثراسيت، (9)ويوجد يف الطبيعة على عدة أنواع. وأكسجُت، ونيًتوجُت باإلضافة إىل الكربيت

 .الليغنيت ،ربت البيتموين
أي للحصوؿ على  1\177 20قدر عائد الصايف للنوعيات اجليدة من الفحم يف بداية القرف  

 1\8و  1\85وحدة طاقة من الفحم يتطلب صرؼ وحدة طاقة واحدة، وىو اليـو يًتاوح بُت  177
 (83)طوين صغيبٍت، ص 1\2عقود من أالف إىل  3ومن ادلتوقع أف ينخفض بعد 

  

يف  احتياطياتو أكرب وتًتكز 2014مليوف طن( عاـ       بػػ) للفحميقدر االحتياطي العادلي 
( مث      %(، تلتها الصُت بنسبة )    %، واالرباد الروسي)(    %الواليات ادلتحدة بنسبة)

  (11)والباقي يًتكز يف دوؿ أخرى. (،   %(، اذلند بػ)   اسًتاليا )
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 2014، 2004و1994العادلية ادلؤكدة للفحم عاـ   : توزيع االحتياطات- -الشكل

 
 Source: bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report, bp.com 

/statistical review # BPstats, 64th edition,p;30 

إف استخدامو يؤدي إىل عدة مشاكل تؤثر على البيئة واإلنساف كونو مصدر رئيسي لتلوث اذلواء، 
أف احًتاقو يؤدي إىل ذبمع غاز ثاين أكسيد الكربوف يف اجلو شلّا يؤدي إىل رفع درجة حرارة اجلو  حيث

  (11)وىي تعترب من ادلشاكل الرئيسة اليت تواجو سكاف العامل وىذا ما يعرؼ دبشكلة اإلحتباس احلراري.
ويف منطقة باكو يف  عرفو اإلنساف منذ أالؼ السنُت فقد عرفو العراقيُت القدـ : ثانيا: البترول

االرباد السوفيايت، واذلنود احلمر يف قارة أمريكا الشمالية، وكانت معرفتهم لو مرتبطة ببعض الظواىر اليت 
شاىدوىا من خالؿ االنكسارات والشقوؽ يف األرض وانسياب ادلادة وخروجها مع الغاز الطبيعي، ويؤكد 

قدميًا لألغراض الطبية ومينع تسرب ادلاء ويف بعض األحياف لنا تاريخ احلضارة البشرية استعماؿ النفط اخلاـ 
 للتشحيم واإلنارة كما استخدـ كاإلسفلت يف ادلباين ورصف الطرقات.

؛ فكلما كانت درجة الكثافة النوعية عالية كاف البًتوؿ °0.98و0.80تًتاوح درجة كثافتو بُت 
ادلهمة اقتصاديًا(، وذات جودة عالية وىذا اخف )ازدادت فيو نسبة ادلقطرات اخلفيفة ذات االستعماالت 

)درجة الكثافة منخفضة(،   APIعلى مقياس°22البًتوؿ الذي تصل درجتو إىل يؤدي لزيادة سعره، أما
 كاف من نوعية منخفضة شلّا غلعل سعره منخفضا.

( APIويتم التعبَت عن درجة كثافة البًتوؿ عادلًيا باستخداـ مقياس معهد البًتوؿ األمريكي )
American Petr oléum Institute   :(12)حيث ( درجةAPI =)141.5 درجة الكثافة النوعية عند(/

 131.5-°(60حرارة 
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(ىو بًتوؿ السعودية ادلعروؼ 34APIيعادؿ درجة) 0.855فالبًتوؿ الذي تبلغ كثافتو النوعية 
وتقـو كل دولة بتحديد ببًتوؿ القياس، الذي تستخدمو منظمة األوبك كأساس لتحديد أسعار البًتوؿ 

سعر بًتوذلا على أساس الزيادة أو النقص يف درجة الكثافة بادلقارنة ببًتوؿ األساس.كما يقدر العائد 
على واحد، أي أف الطاقة  ادلصروفة لتشغيل  100الصايف للطاقة يف أفضل حقوؿ النفط كاف يف ادلاضي 

ط واحد. واف قلنا مثاًل أف العائد الصايف للطاقة البئر واستخراج مئة برميل نفط منو كانت فقط برميل نف
على واحد، فذلك  يعٍت أيضا أف استخراج عشرة براميل نفط يتطّلب صرؼ طاقة تعادؿ  10حلقل ما ىو 

 برميل نفط واحد.
       و) 2014عاـ ي(/ب مليوف      العامل) مستوى على إنتاجو بلغت قدرة     

 ( كما ربتوي منطقة الشرؽ األوسط    يقارب)بتغيَت طفيف  2013ب/ي( عاـ مليوف
ي( يعادؿ /ب مليوف       ي( احتلت السعودية على اكرب قدر حبوايل)/ب مليوف     )
 ي(/ب مليوف     ويف ادلرتبة الثانية االرباد الروسي بنسبة ) (13)من اإلنتاج العادلي،  (     )

 %(.    يعادؿ)ما  ي(/ب مليوف     مث تلتها الواليات ادلتحدة بنسبة) (،      يعادؿ)
نظرًا لكفاءة اقتصاديات استخداـ الغاز الطبيعي يف زلطات توليد الطاقة ثالثاا: الغاز الطبيعي: 

من االنبعاثاث  %20بنسبة والعوامل ادلرتبطة باحملافظة على البيئة من التلوث فيعد ادلصدر االقل ثلويثًا 
، كما يعترب أسرع وقود بالنسبة للفحم %43بالنسبة للنفط و % 37ادلسببة لالحتباس احلراري مقابل 

احفوري من حيث مصدر ظلو اإلستهالؾ على ادلستوى العادلي وقد بلغت نسبة مساعلتو يف اإلستهالؾ 
( عن عاـ     مليوف طن مكافئ نفط( بزيادة تقارب )       حوايل ) 2014العادلي لعاـ

إف مردود الطاقة الصايف من إنتاج  (14).ن مكافئ نفط(مليوف ط       اليت بلغت نسبة ) 2013
 .1\10الغاز غَت التقليدي منخفض نظًرا لصعوبة عملية االستخراج وما تتطلبو من طاقة، وىو أقل من 

%( وإيراف 8.6(أكرب ظلو يف االستهالؾ يف العامل تليها الصُت)+2.9سجلت الواليات ادلتحدة)+
%( كما وصل ظلو استهالؾ يف 11.6-االرباد األورويب اطلفاض بػ)%( شهد االستهالؾ يف 6.8)+

 ( .    ( والشرؽ األوسط بػ )    أمريكا الشمالية )
سنة( من اإلنتاج  54كافية لتلبية) ،2014عاـ (3ـترليوف       فقد بلغ)أما اإلحتياطي العادلي منو 

،  (3ـ ترليوف      ) 2013عن عاـ %( بالتقريب 0.3العادلي.وقد ارتفعت االحتياطيات ادلؤكدة بػ)
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 (والواليات ادلتحدة3ترليوف ـ 0.3(، أذربيجاف )+3ترليوف ـ 0.4وقد شكل النمو يف روسيا )+
 (15)(من االحتياطيات العادلية3ترليوف ـ0.2)+

يتواجد بشكل رئيسي يف قطر والسعودية واإلمارات العربية ادلتحدة واجلزائر ومصر، فقد شهد 
الدوؿ العربية زيادة مستمرة خالؿ السنوات األخَتة حيث ارتفعت االحتياطات ادلؤكدة احتياطو يف 

اليت  2010(عن     بفارؽ قدر بػ) 2011( 3مليار/ـ      إىل ) 1970(3ملياـر 8.9من)
( 3ترليوف ـ 32.6( وروسيا )3ترليوف ـ 34.0(، سبتلك كل من إيراف )3مليار/ـ        قدرت بػ)

زيادة االستكشافات وتطور تقنيات االستكشاؼ، باإلضافة اىل ازدياد  نتيجةت ادلؤكدة. أضخم االحتياطيا
االحتياطي النفطي الذي ترافقو زيادة يف احتياطي الغاز ادلصاحب للنفط. نوضح نسب االحتياط من 

 خالؿ الشكل التايل:
 : نسب االحتياط الغاز الطبيعي يف العامل  -2-الشكل    

 
Source: bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report, p; 

حسب الوكالة األمريكية للطاقة فانو الوقود ادلقبوؿ كبديل للنفط على ادلدى القريب من حيث سعره وكلفتو 
 (83طوين صغيبٍت،ص؛ .)%60الذي سَتتفع استهالكو خالؿ العقدين ادلقبلُت وفًقا للوكالة األمريكية ضلو 

، فقد  1\15معدؿ عائد الطاقة الصايف للطاقة النووية ىو  يبلغالثاني: الطاقة النووية:  الفرع
 2014مليوف ط/ف(       تساىم بػ)%(، حبيث 1.8شهد توليد الطاقة النووية يف العامل زيادة بػ)

( من احتياجات دوؿ االرباد      فهي تليب ما يقارب) (16)،2013ط/ف(  مليوف      )
( من طاقتها الكهربائية من ادلفاعالت النووية، وأمريكا الشمالية      ) تنتجاألورويب. ففرنسا وحدىا 
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%(، أما أمريكا اجلنوبية والوسطى     ( منها الواليات ادلتحدة األمريكية فقط بػ)     بػ)
اما الياباف (17) (،    ( منها الصُت على)     (،أسيا )    %(، بينما جنوب إفريقيا بػ)0.8بػ)

  (18)فتواجو اطلفاًضا نتيجة لتوقفها عن إنتاج الطاقات النووية.
فمن خالؿ ذلك فاف الطاقة النووية تبقى حكرًا على الدوؿ ادلتقدمة واألوروبية، وتتفاوت فيما بينها 

يف مقدمة الدوؿ الصناعية تصل نسبتها من حيث استخدامها الطاقة يف توليد الكهرباء، ففرنسا مثاًل تأيت 
تليها بلجيكا مث السويد، أما من حيث كمية اإلنتاج  (%78اىل تغطية حاجاهتا من الكهرباء إىل )

( TWHتَتاواط/ساعة 780منشاة، تنتج) 99وادلنشات ادلقامة تأيت الواليات ادلتحدة يف ادلرتبة األوىل بػ
  ( يف فرنسا.431TWHمنشأة تنتج ) 63مقابل 

إف بداية االىتماـ دبصادر بديلة للطاقات التقليدية المحور الثاني: مصادر الطاقات المتجددة:
وانعكاساهتا على اقتصاديات الدوؿ  1973يعود إىل بداية السبعينيات وباألساس إىل أزمة الطاقة لعاـ 

و تطوير مصادر بديلة تكوف ادلتقدمة، واليت وجدت أف احلل ادلتاح للقضاء على تبعية اقتصادياهتا للبًتوؿ ى
 زللية، إال أف ىذا االىتماـ سرعاف ما تالشى بعد اطلفاض أسعار البًتوؿ عادلًيا. 

 أمن (19)ىي:  ادلتجددة الطاقات واستخداـ تطوير ضلو العامل تدفع رئيسية حوافز ثالث فتوجد
 ادلتجددة. الطاقات تكلفة ادلناخ؛ اطلفاض تغَت من العادلي؛ القلق الطاقة

ىي الطاقات اليت ضلصل عليها من خالؿ تيارات اليت : الفرع األول: مفهوم الطاقات المتجددة
دبعٌت أهنا الطاقة ادلستمدة من ادلوارد الطبيعية)طاقة  (21)يًتكز وجودىا يف الطبيعة على ضلو تلقائي ودوري؛

اليت تولد من مصدر طبيعي ال  كما تعرؼ بأهنا الطاقة (21)مستدامة( اليت تتجدد او اليت ال ميكن اف تنفذ،
وىي بذلك  (22)ينضب وىي متوفرة يف كل مكاف على سطح األرض وميكن ربويلها بسهولة اىل طاقة،

على عكس الطاقات الغَت متجددة ادلوجودة غالبا يف سلزوف جامد يف األرض ال ميكن االستفادة منها إال 
جد مثال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وادلاء، فهي طاقات نظيفة فن (23)بعد تدخل اإلنساف إلخراجها،

وال تنشأ عن الطاقة ادلتجددة يف العادة سللفات كثاين أكسيد  (24)واحلرارة اجلوفية ، طاقة الكتلة احليوية،
الكربوف او غازات ضارة، او تعمل على زيادة االحتباس احلراري او ادلخلفات الذرية الضارة الناذبة عن 

 (25) النووية.ادلفاعالت القوى 
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Les énergies renouvelables : une énergie est dite renouvelable 

lorsqu’elle est prélevée sur des flux naturels et non sur des stocks qui ne se 

reconstituent pas. les énergies renouvelables peuvent donc être 

constamment extraites de l’environnement ce qui ne veut pas dire en 

quantités illimitées pour une période ou à un moment donnés. 
(62)
    

  كما مت التطرؽ اىل إعطاء مفهـو الطاقات ادلتجددة من قبل سلتلف اذليئات الدولية
 :واحلكومية الناشطة يف رلاؿ زلافظة على البيئة والطاقة ادلتجددة كما يلي

تتشكل من مصادر الطاقة الناذبة عن مسارات الطبيعة  IEAتعريف وكالة الطاقة العالمية:
 (27)التلقائية كأشعة الشمس والرياح، واليت تتجدد يف الطبيعة بوتَتة أعلى من وتَتة استهالكها.

ىي كل طاقة يكوف مصدرىا  :IPCCتعريف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ:
مشسي، جيوفيزيائي او بيولوجي واليت تتجدد يف الطبيعة بوتَتة معادلة او اكرب من نسب استعماذلا، وتتولد 
من التيارات ادلتتالية وادلتواصلة يف الطبيعة كطاقة الكتلة احليوية والطاقة الشمسية وطاقة باطن األرض، 

وتوجد العديد من اآلليات اليت تسمح بتحويل  يطات وطاقة الرياح،حركة ادلياه، طاقة ادلد واجلزر يف احمل
ىذه ادلصادر اىل طاقات أولية كاحلرارة والطاقة الكهربائية واىل طاقة حركية باستخداـ تكنولوجيات متعددة 

 (28)تسمح بتوفَت الطاقة.

درىا عبارة عن طاقة ال يكوف مص: UNEPتعريف برنامج األمم المتحدة لحماية البيئة:
وتظهر يف األشكاؿ  تتجدد بصفة دورية أسرع من وتَتة استهالكها، سلزوف ثابت وزلدود يف الطبيعة،

 (29) التالية:الكتلة احليوية، أشعة الشمس،الرياح، الكهرومائية، وطاقة باطن األرض.

 ساعلت ط/ف(، مليوف       حوايل)2014 العامل عاـ مستوى على ادلولدة الطاقة قدرت
، وتساىم 2015ط/ف( يف عاـ  مليوف     يعادؿ) ( ما     بػ) ادلتجددة الطاقات مصادر فيها

 %(،16.9%( وطاقة الرياح )28.1منها الطاقة الشمسية) %(؛7يف توفَت من الكهرباء يف العامل بنسبة)
ليت %(يف توليد الطاقة عادلًيا، ولكن يف بعض الدوؿ ا0.3%( وتساىم بنسبة )7الطاقة اجليوحرارية )

%(، 26%(،السلفادور)27أيسلندا )%( من الطاقة،48ا ىاًما،على سبيل ادلثاؿ، كينيا )تلعب دورً 
 (31)(.    ) فيساىم بنسبة %(،أما الوقود احليوي18ونيوزيلندا )
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ىي ادلصادر الغَت ناضبة تتولد بصورة طبيعية وبصفة الفرع الثاني: مصادر الطاقات المتجددة: 
بقابلية استغالذلا ادلستمر دوف اف يؤدي ذلك اىل استنفاذ منبعها أي تتجدد كل يـو مستدمية تتميز 

مادامت الشمس باقية وىذا النوع من الطاقة مفيد لإلنساف وميكن االستفادة من ىذه ادلصادر بدوف 
واألمواج التأثَت على البيئة فمعظم مصادر الطاقات ادلتجددة كالطاقة الشمسية، الرياح، والكتلة احليوية، 

 سطح على ادلتوافر الطاقوي ادلخزوف فالطاقة الشمسية تعترب منبعها ومصدرىا األساسي اإلشعاع الشمسي،
 ( 31).كوكبنا األرضي

 فهل الطاقة الشمسية هي البديل للطاقات الحفورية؟وهل هي طاقة المستقبل ؟  
مقارنة  جًدا الشمسية الطاقةكبَتة من  كمية األرض تتلقى الطاقة الشمسية:المحور الثالث: 

 الذي األرض سطح على الطاقة تسقط ىذه أف حقيقة إدراؾ علينا أف غَت الطاقة من العامل باحتياجات
 سطح ( من%70حوايل) البحار تغطي فمثال  سلتلفة ومناطق طبوغرافية وودياف وجباؿ حبار من يتألف
 للتكلفة أو عن اليابسة لبعدىا نتيجة سواء الشمسية الطاقة الستغالؿ مالئمة غَت وىي مناطق األرض

 من كبَتة كميات تتلقى اليت الصحاري واسعة من مساحات ىناؾ فاف كذلك (32)العالية، االقتصادية
 الشمسية الطاقة االستهالؾ، فكمية مراكز عن وبعيدة بالسكاف غَت مأىولة أهنا غَت الشمسي اإلشعاع

 ( من%2الكهرباء، و) من أوروبا طلب لتلبية أفريقيا تكفي مشاؿ مساحة ( من%0.40الواقعة على )
 (33)الكهرباء. من أصبع العامل طلب لتلبية تكفي مساحتها
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 اآلماؿ عليها تعقد اليت للنفط البديلة ادلصادر بُت من ىو للطاقة كمصدر الشمس استخداـ إف
 ىدفاً  وتضعو ادلصدر ىذا بتطوير عديدة هتتم دوالً  صلد تنضب، لذلك ال نظيفة لكوهنا طاقة ادلستقبلية

 (34) لتحقيقو. تسعى
فقد استخدمها اإلنساف منذ القدـ، ومن أوىل اإلشارات اليت تدؿ على استعماؿ اإلنساف للطاقة 
الشمسية تعود للروماف عند إشعاذلم النَتاف إلضاءة سفوح اجلباؿ يف الليل حيث كانوا يضعوف ادلرايا فوؽ 

رات الضوئية عرب قمم اجلباؿ لتجميع أشعة الشمس وإشعاؿ النَتاف، كما استعملوىا يف تبادؿ اإلشا
ادلسافات البعيدة، كما استعمل العامل اإلغريقي "أرطبيدس" ادلرايا احلارقة للدفاع عن بالده من االجتياح 

 قبل ادليالد  212توجيهها ضلو اذلدؼ عاـ و الروماين،حيث وضع مرايا لًتكيز األشعة يف بؤرهتا 
ة مقارنة بتقنية مصادر الطاقة األخرى، كما تتميز تقنية الطاقة الشمسية بأهنا بسيطة نسبيآ وغَت معقد

أهنا توفر عامل األماف البيئي ألهنا طاقة نظيفة ال تلوث اجلو أو تًتؾ نفايات ضارة، لذا فهي تتميز 
 (35)بالعديد من اخلصائص اإلغلابية اليت ذبعلها مفضلة على غَتىا من مصادر الطاقة األخرى ونذكر: 

 للنضوب وبال مقابل شلا يسهل إمكانية إنشاء ادلشاريع ادلستدمية  تعترب مصدرًا متجدًدا غَت قابل
 اليت تعتمد يف تلبية احتياجاهتا من الطاقة.

  توفر الطاقة الشمسية يف صبيع األماكن، وعدـ اعتماد ربويلها على أشكاؿ الطاقة ادلختلفة بل
 يف أي مكاف.على شدة اإلشعاع الشمسي الوارد إىل األرض، ما غلعلها قابلة لالستغالؿ 
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  قدرهتا على توليد طاقة كهربائية من خالؿ تقنية كهروضوئية وطاقة حرارية من خالؿ تسخُت
فالشمس ليست مصدرا للحرارة فقط لكنها مصدر للكهرباء  (36)ادلياه بالتحويل احلراري للطاقة الشمسية؛

واليت يطلق 1839"عاـ  بيكويرل ادموند الفرنسي الفيزياوي بواسطة اخلاليا الشمسية اليت أبتكرىا" العامل
 (37)عليها اخلاليا الشمسية.

 .(38)توفر عنصر السيليكوف الالـز الستخداـ الطاقة الشمسية بكميات كبَتة يف األرض 
  كل صور الطاقة ادلتواجدة أصلها من الشمس، فالطاقات األحفورية استمدت طاقتها ادلخزونة

منها، كذلك تعد طاقة ادلد واجلزر نوعا من أنواع الطاقة احلركية ادلستمدة منها كذلك ألف منشأ ادلد واجلزر 
شمس طاقة مستمرة ال ىو جذب الشمس والقمر دلياه األرض وكذلك احلاؿ بالنسبة لطاقة الرياح وطاقة ال

ينقطع فيضها وىي طاقة ىائلة بكل ادلقاييس، وبالنظر إىل حجم األرض فإف سطحها ال يستقبل إال جزء 
مليوف(من طاقة الشمس، ورغم ذلك 2000صغَت من الطاقة الكلية الصادرة منها يصل إىل ضلو جزء من)

 مرة(    بنحو) الطاقة من العادلية االحتياجات إصبايل عنفإف ىذه الطاقة الوافدة إىل األرض تزيد 
 احتياجات لتلبية تكفي دقائق(   دلدة) الشمس أشعة من عليها احلصوؿ ميكن، اليت الطاقة أف حبيث

 (39)استهالؾ دلدة عاـ.

  .عدـ خضوعها لسيطرة النظم السياسية والدولية واحمللية اليت قد ربد من التوسع يف استغالذلا 
 الشمسية الفولطاضوئية الطاقة والثانية احلرارية الشمسية الطاقة: األوىل :بطريقتُت تستخدـ     
  13,75يصل العائد الصايف للطاقة الشمسية يف حالة اخلاليا الفولطاضوئية إىل ما بُت 

 وىو مرشح لالرتفاع مع التقدـ التكنولوجي.  1\10و
  يف ادلناطق  1\10خيتلف العائد الصايف يف اللوحات الشمسية حسب ادلناطق فيصل اىل ما فوؽ

االستوائية لكنو يصبح سلبًيا يف ادلناطق اليت ال تتعرض كثَتًا ألشعة الشمس كأوروبا وبالتايل ال ميكن 
 تطبيقو فيها. 

 المحور الرابع: واقـع الطـاقة الشمسيـة فـي الجزائـر
بناًءا على ربذير خرباء من نضوب : إمكانيات الطاقة الشمسية في الجزائر: الفرع األول

احلكومة للبحث عن سبل بديلة الستغالؿ الطاقة دلا  عاـ، سعت50احتياط النفط اجلزائري يف غضوف 
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( من الكهرباء من موارد متجددة حبلوؿ %10)خطة طموحة إلنتاج بعد عهد النفط، فقد كشفت عن
2020. 

 نظرًا لشاسعة الشمسية الطاقة وباخلصوص ادلتجددة الطاقات من ىائلة إمكانات علىتتوفر فهي 
 نظًرا العامل يف الشمسية احلقوؿ أغٌت من تعترب حيث ثانية، جهة من اجلغرايف ودلوقعها جهة من مساحتها

 وتصل الوطٍت الًتاب أجزاء معظم على  ـ/سا/بػكيلوواط ادلقدرة منها ادلربع ادلًت إىل الواردة الطاقة لكمية
 مساحة على (2كيلوواط/سا/ـ    يتجاوز) سنويًا إشعاًعا يتيح ما وىو ( ـ/سا/كيلوواط إىل) أحيانا
 الغربية أوروبا احتياجات مرة(  بتغطية) تسمح اذلائلة اإلمكانات (، ىذه كلم          بػ) تقدر
 الوطٍت. مرة( االستهالؾ     بتغطية ) تسمح كما االستهالؾ، مرات وأربع

 ./ ي(2المتوسط السنوي لشدة اإلشعاع  الشمسي في مختلف مناطق الوطن )كيلواط/سا/م: - -الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Fiche de Synthèse, Les énergies renouvelables en Algérie, UBIFRANCE, 

MINEIE- DGTPE  -  0 . 

كيلواط/سا( على معظم 5( تصل إىل)2ـ1والطاقة ادلتوفرة يومًيا على مساحة عرضية قدرىا )      
( يف جنوب 2كيلواط /ـ  2263( يف مشاؿ البالد و)2كيلواط/سا/ـ1700أجزاء الًتاب الوطٍت أي ضلو)

 خالؿ اجلدوؿ التايل:البالد، ونوضح ذلك من 
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 يف اجلزائر.الطاقة الشمسية الكامنة : نبُت -1-اجلدوؿ 
 الصحراء الهضاب العليا المنطقة الساحلية المناطق
 86 10 4 %المساحة

 3500 3000 2650 )الساعة/العام( قدرة التشمس في المتوسط
 2650 1900 1700 العام(/ 2الطاقة المتوفرة في المتوسط )كيلواط/ م

     Source :http://www.sonelgaz.html  

والية سهبية(،  16قرية( بأقصى اجلنوب و) 20باستخداـ أشعة الشمس يف)ويتم إنتاج الكهرباء 
ىناؾ عدة دراسات ذبريبية الستعماؿ الطاقات ادلتجددة سواء يف انتظار تعميم التجربة يف قرى أخرى. و 

 لضخ ادلياه او لإلنارة، أو سبوين شبكة االتصاالت؛ وأف أىم مصادرىا الطاقة الشمسية وما تقدمو؛
الشمسية  زلطةيتضمن إصلاز حوايل ستُت برنامج تطوير الطاقات المتجددة:  الثاني:الفرع 

 وفق مرحلتُت: 2020 عاـطاقة الرياح يف حدود  زارعوم
ميغاواط، بُت  4000سًتى ىذه ادلرحلة إصلاز طاقة قدرىا      -     المرحلة األولى 

 والتوليد ادلشًتؾ واحلرارة اجلوفية.ميغاواط بُت الكتلة احليوية 500الشمسية والرياح، و
تنمية الربط الكهربائي بُت الشماؿ والصحراء )أدرار( ستمكن      -     المرحلة الثانية 

من تركيب زلطات كربى للطاقات ادلتجددة يف مناطق عُت صاحل، أدرار، تيميموف وبشار، ودرلها يف 
 .الشمسية قد تصبح صاحلة اقتصاديا منظومة الطاقة الوطنية.وعند ىذا ادلوعد، فإف احلرارة

 6101-6102يبين القدرات المتراكمة لبرنامج الطاقة المتجددة، حسب النوع والمرحلة   -2-الجدول 

 
 

 
 
 
 
 

 وزارة الطاقة ،2016دلصدر: برنامج تطوير الطاقات ادلتجددة ا
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 ادلشروع ينتجها اليت الكهربائية الطاقة من (   %حوايل ) أف اجلزائرية والتعدين الطاقة وزارة وتتوقع
 الشمسية الطاقة   %)       عاـ حبلوؿ ادلتجددة الطاقة مصادر من تكوف سوؼ احمللي لالستهالؾ

 .2030:إنتاج الطاقة حسب برنامج الطاقات ادلتجددة يف اجلزائر -5-الشكلالرياح(كما يف  طاقة %و

 
وعلى احلكومة أف مرافقة ادلتعاملُت ومساعدهتم على ذبسيده على  برنامج ضخم وربٍد ضخم يعترب

اليت  2025( مع حلوؿ عاـ %30ارض الواقع، وتربز التوقعات األخَتة يف ىذا اجملاؿ ىدؼ بلوغ نسبة )
سبثل حصة الطاقات ادلتجددة يف ادلخطط الطاقوي للبلد، وبالنسبة ألفاؽ ىذا الربنامج إمكانية تصدير 

 إذا توصلت اجلزائر إىل التحكم يف التكنولوجيا وإذا كانت أوروبا مستعدة لفتح سوقها.ىذه الطاقات 
 : اإليطار القانوني واإلجراءات التحفيزية:الفرع الثالث

 ر:بالجزائ المتجددة الطاقات مجال في والمؤسساتية التنظيمية الهياكل 
 للملف بالغة أعلية بإعطاء      عاـ منذ اجلزائر باالىتماـ يف ادلتجددة الطاقات فكرة حضيت

 بدأت مث ومن      عاـ يف السامية ميالد احملافظة على ادلصادقة يف ادلركزية اللجنة طرؼ من هبا اخلاص
 خبمس فانطلقت األساسية وضعها للهياكل مع نشاطها يف االنطالؽ أجل من األساسية الوسائل إعداد يف

 التنموي لربنارلها والتكنولوجية والصناعة العلمية الدعامة توفر اليت للوسائل ذبريبية وزلطة تنمية مراكز
 : ضمنها ومن ادلؤسساتية اذليئات إنشاء مت كما  .ادلتجددة الطاقات رلاؿ يف بو ادلكلفة

 ( مركز تطوير الطاقات ادلتجددةCDER.) 
 ( وحدة تطوير التجهيزات الشمسيةUDES.)  
 ( وحدة تطوير تكنولوجية السيليسيـوUDTS.) 
  ( "نيو اينارجي اجلَتيا "نياؿNew Energy Algeria.) 
 .وحدة البحث يف الطاقات ادلتجددة يف الوسط الصحراوي بأدرار 

 الطاقات االحفورية

 الطاقة الشمسية

 الطاقة الهوائية

3% 

60% 
37% 
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:إف السياسة الوطنية لًتقية الطاقات ادلتجددة وتطويرىا ىي مؤطرة بقوانُت ونصوص تنظيمية، ثانيا
 ادلصادقة عليها من اجل تأطَت ىذا ادليداف وىي:أما النصوص الرئيسية ادلتعلقة بالطاقات ادلتجددة فتمت 

  القانوف ادلتعلق بالتحكم يف الطاقة 
 القانوف ادلتعلق بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز عن طريق القنوات  
 القانوف ادلتعلق بًتقية الطاقات ادلتجددة يف إطار التنمية ادلستدامة  

ىذه اإلجراءات ادلقررة يف القانوف ادلتعلق بالتحكم  :اإلجراءات التحفيزية والجبائية:الفرع الرابع
يف الطاقة )مزايا مالية، جبائية وحقوؽ صبركية( وىذا لتفعيل ادلشاريع اليت تتنافس يف ربسُت الفعالية 
الطاقوية وترقية الطاقات ادلتجددة؛ وقد مت إنشاء الصندوؽ الوطٍت للتحكم يف الطاقة من اجل سبويل ىذه 

قروض بدوف فوائد وضمانات للبنوؾ وللمؤسسات ادلالية حىت تقـو ىذه األخَتة بتمويل ادلشاريع ومنح 
االستثمارات اليت تساىم يف رفع من الكفاءة الطاقوية. واذلدؼ منها تشجيع ادلنتجات احمللية وتوفَت 

 .الظروؼ ادلالئمة للمستثمرين يف رلاؿ الطاقات ادلتجددة
از برنامج تطوير الطاقات ادلتجددة اإلجراءات التنظيمية كما تؤطر السياسة اجلزائرية يف اصل

لتدخالت الدولة وربدد شروط واليات ادلراقبة ادلالئمة للسماح باستعماؿ األمثل لألمواؿ العمومية ادلمنوحة 
 لربنامج الطاقات ادلتجددة.
 الجزائر في المتجددة بالطاقة بالستثمار األجنبية الهتمامات: المحور الخامس

من خالؿ قياـ الدولة اجلزائرية باصلاز عدة مشاريع باإلضافة إىل افتتاح الهتمام الجزائري: أول: 
قامت بإصلاز أكرب برج عادلي للطاقة الشمسية والغاز يف إطار شراكة ، صالونات خاصة هبذا اجملاؿ

 30يًتبع على مساحة)2011( ببورقيقة تيبازة بقيمة )مليار دينار( يف20%( وأدلانيا )80%اجلزائر )
 ميغاواط(. 7ىكتار( تبلغ طاقتو )

قرية يف اجلنوب اجلزائري بالطاقة الشمسية: تقدر مساحة الواليات الرابعة  18كهربة  -
 2، إنتاج )منزؿ(1000كيلواط لػ 453( بقدرة الكلية للطاقة الكهروضوئية ادلركبة )²مليوف كلم1حوايل)

 ميغاواط/ساعة( حالًيا.
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عن طريق الشراكة)جزائرية : بناء أول محطة هجينة للطاقة الشمسية /الغاز بحاسي الرمل -
ىكتار(؛ 64مليوف أورو يًتبع على مساحة ) 315بالتكلفة 2010سنة ( NEAL/ ABENERإسبانية:

 ميغاواط(. 30ميغاواط ومشسي 120ميغاواط )الغاز150تقدر طاقتو بػ
تضمن برنامج هتيئة إصلاز زلطة ىجينة  وع الطاقات المتجددة بالمدينة الجديدة بوغزول:مشر  -

 برنامجمن (%10)ىكتارا شرؽ ادلدينة هتدؼ إىل بلوغ نسبة  45)مساحة على  تًتبع)مشسية وىوائية( 
 من خالؿ إستغالؿ الطاقة الشمسية ادلقدرة  2030لطاقة ادلتجددة يف أفق ل الطاقوي الوطٍت

وسرعة الرياح اليت تفوؽ أو سا( 3000ذات إشعاع سنوي ) (سنويا/سا/كيلواط1900)
 .يف السنة( سا4000)واليت تفوؽ مدهتاثا(ـ/ا3)تساوي

 2004يف  الموصلة بشبكة الكهرباء الوطنية:CDERمركز تطوير الطاقات المتجددة  -
شبكة التوزيع سونلغاز كيلوواط( مت ربطها ب10بتشغيل أوؿ زلطة انارة فولطية بقدرة) CDERقاـ 

  كيلوواط(.200االسباين يسمح بانتاج )–يدخل ىذا ادلشروع يف إطار التعاوف اجلزائري
ادلقاوؿ الرئيسي لو اجملمع األدلاين )سانًتوثاـر مصنع إلنتاج األلواح الشمسية بالرويبة:  -

 (.  مليار دينار30ميغاواط( سنويا بتكلفتو )120طاقتو بػ )وكينيتيكس(، تقدر 
الشركة اجلزائرية الفرنسية ادلقاوؿ الرئيسي للمصنع :  مصنع إلنتاج األلواح الشمسية بباتنة -

 (ماليُت أورو 10تكلفتو بػ )تقدر (سنويا، ميغاواط 25قدرة ))أوراس سوالر( ب
زلطات الطاقة الشمسية بطاقة  10اصلاز غرب(:-مشروع انارة الطريق السيار)شرق -

 زلطة(. -كيلواط10)
الشمسية  الطاقة حيث من الطبيعية اجلزائر دبؤىالت األدلاين اإلىتماـ يآيت :األلماني الهتمام ثانياا:

 حتمي كبديل ينظر إليها اليت ادلتجددة الطاقة رلاؿ يف باإلستثمار اخلاصة ادلشاريع بتوسيع والتفكَت
 اجلزائرية السلطات إقناع على عامُت ضلو منذ األدلاين اجلانب يسعى خالؿ ىذا ومن للطاقات النافذة،

 مركزية زلطة إىل وبنقل الكهرباء اجلزائرية الصحراء وسط يف ادلتجددة الطاقة مشاريع يف بأعلية التعاوف
 على تتوفر الصحراء اجلزائرية أف إىل أدلانية وتشَت دراسات أوروبا، دوؿ باقي على بتوزيعها مث أدلانيا يف

 أدلانيا تسعى األساس ىذا على الكهرباء، إلنتاج توظيفها ادلمكن الطاقة الشمسية من سلزوف أكثر
 ادلتجددة  كمشروع ديزرتيك.  الطاقة وإستغالؿ تسيَت رلاؿ يف األدلاين اجلزائري التعاوف جهود بتنسيق
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    دراسة ضلو اإلستثمارات لتطوير الوطنية الوكالة يتم على مستوى :األمريكي اإلهتمامثالثاا: 
 ادلتجددة. الطاقات حوؿ أمريكي إستثماريًا مشروًعا
 بريدر( )صحراء سوالر SSB "باطالؽ مشروع2011سنة  الياباف سعتالياباني:  اإلهتمامرابعاا: 
 بغالؼ بسعيدة إصلازىا ادلربمج الشمسية التجريبية ادلزرعة ادلسماة التكنولوجية األرضية إىل استناًدا

   مدة يف الياباين الطرؼ كلي وبشكل بتمويلها والذي سيتكفل دوالر، ماليُت طبسة قدره مايل
  .الشمسية الطاقة تكنولوجيا لتطوير سلصص للبحوث دبركز اجلزائر ىذا اإلطار يف وتستفيد سنوات

 خالصة :
يعترب تطوير استغالؿ الطاقة الشمسية يف اجلزائر اولوية وطنية خصوصا واف استغالذلا سيضمن 

لبالدنا ويولد دينامكية يف التنمية االقتصادية من خالؿ انشاء صناعات حتمًا استقالؿ طاقوي مستقبلي 
ابداعية ومؤسسات صغَتة ومتوسطة واغلاد فرص عمل جديدة . من خالؿ  التشجيع على االستثمار وفق 

، وتعميمها؛ نظرًا لتوفرىا يف البالد خاصة ادلادة األولية، ما يشَت إىل أف  السياسة الطاقوية يف اجلزائر
سنوات ادلقبلة ستكوف واعدة بالنسبة دلشاريع الطاقة الشمسية، واف التصدي للتحوالت ادلناخية وتطوير ال

 من للمشاريع إنتاج الكهرباء الالمركزية غلب إف تعطي كلها دفعا قويا الزدىارىا؛ لذا على الدولة دعم 
 ىذه صلاح قوي بشكل تدعم اليت االمتيازات، من أو غَتىا أو جبائية مالية تكوف قد امتيازات خالؿ

 باإلضافة إىل: .للبيئة ادللوثة ادلشاريع على وعقوبات غرامات وفرض ادلشاريع،
 سلتلف القطاعات؛   للثروة البًتولية يف  تطوير البدائل .1
عيا لًتشيد استغالؿ الطاقات تثمُت وتنويع ادلوارد الطاقوية دلواكبة التطورات ادلستقبلية وىذا س .2
 والتوجو ضلو استخداـ الطاقات ادلتجددة؛التقليدية 
تطوير مشاريع الطاقة الشمسية ادلتعلقة بتلبية االحتياجات احمللية وضماف حصة مستقبلية  .3

 االستثمارية للسوؽ األوروبية؛
مواكبة التطورات العادلية واالستفادة من ذبارب الدوؿ ادلتقدمة ادلتعلقة باستغالؿ الطاقات  .4
 دبا يضمن تنمية خضراء مستدامة؛  تكنولوجياهتاوالتحكم يف   ادلتجددة

برنامج تطوير الطاقات ادلتجددة يسمح للجزائر اف تتموضع كفاعل مصمم يف إنتاج الطاقة  .5
 من الوسائل الشمسية ومن الرياح مع إدماج الكتلة احليوية والتوليد ادلشًتؾ واحلرارة اجلوفية.
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 التهميش:
  11ص؛  1995اسالـ اضبد "الطاقة و مصادر سلتلفة "مركز االىراـ للًتصبة و النشر ،القاىرة،   (1) 
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