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 :إهداء 

إىل أعز ما أملك يف الوجود و أبر الناس بصحبيت إىل الذين تعجز الكلمات عن الوفاء 
 "زهرة و عيسى"حبقهما الوالدين الكرميني اللذين أدين هلما بكل االمتنان و الشكر و العرفان 
 أطال اهلل يف عمرمها و جازاهم عين كل خري و أجر و ثواب 

الذي قامسين أعباء احلياة و " أمنيورنوغي "سندي يف احلياة إىل زوجي و رفيق دريب و 
 شجعين على مواصلة البحث حني ضعف عزمييت حفظه اهلل و رعاه و بارك يل فيه 

لعل هذا العمل يكون له مفتاحا و نرباصا منريا " عماد الدين"إىل قرة عيين و فلذة كبدي 
 حلياته و طريقه العلمي إن شاء اهلل

 أخوايت الذين وقفوا جبانيب و ترقبوا بشغف و شوق كبريين إمتام هذا العمل  إىل كل إخويت و

 إىل كل األهل و األقارب دون استثناء 

 أهدي هذا العمل املتواضع

 

 مختارية                                                               

 



 :ر و تقدير كش

أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علَي و على والدَي و أن أعمل صلحا ترضاه و  رب أوزعين"
 (91:سورة النمل ،اآلية ")أدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني

احلمد للَّه رب العاملني ،اهلادي إىل سبيل الرشاد الذي أمدين بالصرب و العزمية و وفقين إلجناز 
العلمية ،و الصالة و السالم على سيدنا و حبيبنا حممد صلى اهلل عليه و سلم و هذه الرسالة 

 على آله و صحبه أمجعني ،أما بعد

د زرواط .أتوجه بالشكر اجلزيل و خالص التقدير و العرفان اجلميل إىل أستاذيت الفاضلة أ
ة و توجيهات فاطمة الزهراء املشرفة على هذه األطروحة على ما قدمته يل من إرشادات هادف
 .قيمة و حرصها الدائم على متابعة هذا العمل يف خمتلف مراحله

كما أتقدم بشكري اجلزيل لألساتذة الكرام أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم مناقشة 
 .و تقييم هذه األطروحة

أتقدم بالشكر اخلالص إىل كل أساتذة كلية العلوم االقتصادية التجارية و كما ال يفوتين أن 
دون أن أنسى كل عمال شركة كهرباء و ،و كل زمالئي الطلبة جلامعة مستغامن وم التسيري عل

    . طاقات متجددة بوالية غرداية على ما قدموه يل إلجناز هذا العمل 
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 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 33 عوائق صناعة البرتول 10-10
)ألف  0102-0112تطورات إنتاج النفط يف العامل خالل الفرتة  10-10

 برميل يوميا(
32 

-0112تطورات إنتاج الغاز الطبيعي لبعض دول أوبك خالل الفرتة  10-13
 )الوحدة :مليون طن( 0102

33 

-0112تطورات إنتاج الفحم لبعض الدول املنتجة له للفرتة  10-10
 )مليون طن(0102

33 

-0112للفرتة و إيران تطورات استهالك النفط لبعض الدول العربية  10-12
 يوميا()الوحدة :ألف برميل 0102

33-33 

للفرتة و إيران تطورات استهالك الغاز الطبيعي لبعض الدول العربية  10-12
 )الوحدة :مليون طن(0112-0102

33 

)مليون  0102-0112تطورات استهالك الفحم لبعض الدول ما بني  10-13
 طن(

01 

)ألف  0102-0332تطورات احتياطي دول العامل من النفط ما بني  10-13
 يوميا(برميل 

00 

-0332تطورات احتياطي بعض الدول من الغاز الطبيعي ما بني  10-13
 )الوحدة :مليون طن( 0102

00 

)مليون 0102تطورات احتياطي بعض الدول من الفحم و أنواعه هناية  10-01
 طن(

00 

 0102-0100مستويات املخزون النفطي يف الدول الصناعية هناية  10-00
 برميل()الوحدة :مليون 

03 

 الدول ببعض الكهرباء إنتاج يف املتجددة الطاقات مسامهة نسبة 10-00
 (0101سنة  )معطيات
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 30 تصنيف املوارد الطاقوية 10-03
 33 املقارنة بني الطاقات التقليدية و املتجددة 10-00
 اإلستهالك العاملي من الطاقة موزعا حسب نوع الوقود للفرتة 10-02

 -مليون طن–(،الوحدة 0333-0101)
33-31 
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 33 مناذج تقنيات ترشيد استهالك الطاقة 10-10
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 0102-0331االستهالك العاملي من الطاقة املتجددة يف الفرتة من  10-10
 )كوارديليون وحدة حرارية بريطانية(
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 003 تكلفة إنشاء توربينات الرياح حسب استخداماهتا 10-12
املتقدمة و النامية يف جمال الطاقة مستويات و آثار التعاون بني الدول  10-12

 املتجددة
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 تقييم التكاليف اإلمجالية لقطاعات الطاقة التقليدية و املتجددة 10-13
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 001 مقدار الوقود املستهلك يف خمتلف وسائل النقل 10-13
 023 احتياطات الطاقة الشمسية يف اجلزائر 13-10
 023 (0131-0100املخطط لتطوير الطاقة الشمسية و اهلوائية )الربنامج  13-10
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 030 0103مسامهة الطاقات املتجددة يف إنتاج الكهرباء يف اجلزائر سنة  13-13
 030 املصادر و املناطق حسب اجلزائر يف الطاقة استطاعة توزيع 13-13
 حسب النوع و املرحلةالقدرات املرتاكمة لربنامج الطاقات املتجددة  10-10

0102-0131 
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استغالل تكنولوجيا الطاقة املتجددة إلنتاج الطاقة النظيفة يف اجلزائر  10-10
 )الوحدة:ميغاواط(

002-002 

 003 القرى املزودة بالطاقة الشمسية 10-13
 003 استخدامات تكنولوجيا الطاقة الشمسية يف اجلزائر 10-10
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 الشمسية الفوتوفولطية لبعض واليات الوطنتطبيقات الطاقة  10-12
 )الوحدة:كيلوواط كالوري(

031-030 

 003-003 (Gw/h)الوحدة : 0102-0100تطور حجم اإلنتاج من  10-12
 003 (Mw/h)الوحدة : 0102-0100تطور قدرات اإلنتاج من  10-13
10-13 

 
-0100)نسبة تطور كل من حجم و قدرات إنتاج الكهرباء من 

0102) 
021 

خلمس سنوات قادمة لشركة كهرباء و طاقات  تقديرات إنتاج الكهرباء 10-13
 متجددة

020 

 022 لدراسة استقرارية معطيات بانل IPS ,ADF ,LLCنتائج اختبارات  10-01
 Pedroni 023نتائج اختبار عالقات التكامل ملتزامن ل  10-00
 023 النماذج الثالثةمعلمات منوذج الدراسة املقدر باستخدام  10-00
 LM 020نتائج اختبار مضاعف الغرنج  10-03
 Hausman 023نتائج اختبار هومسان  10-00
منوذج التأثريات العشوائية املقدر باستخدام طريقة املربعات الصغرى  10-02

 املعممة
020 
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 International Enargy Agecy IEA وكالة الطاقة العاملية 

 United Nations برنامج األمم املتحدة حلماية البيئة  

Environment Program  

UNEP 

 World Energy Outlook  WEO توقعات الطاقة العاملية 

 Ocean Thernal Energy التدرج احلراري ملياه احمليطات طاقة

Conversion  

OTEC 

 Agence Promotion et الوكالة الوطنية لرتشيد استهالك الطاقة 

Rationalisation de la 

Utilisation d'énergie 

APRUE 

 Société algérienne de الشركة اجلزائرية إلنتاج الكهرباء 

Production d'Electricité 

SPE 

 Ontario Sustainable Energy وكالة الطاقة املستدامة مبقاطعة أونتاريو يف كندا

Agency 

OSEA 

 Sharikat Kahraba wa Taket شركة كهرباء و طاقات متجددة 

Moutadjadida 

SKTM 

 Institut Algérien des املعهد اجلزائري للطاقات املتجددة

Energies Renouvelables 

IAER 

 New Energy ALgerian  NEAL "نيو إينارجي أجلرييا"الشركة اجلزائرية املختلطة 

 Centre de Développement مركز تطوير الطاقات املتجددة

des Energies Renouvelable 

CDER 

 Unité de Développement de وحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم

la Technologie du Silicium 

UDTS 

 Petites et Moyennes املؤسسات الصغرية و املتوسطة

Entreprises 

PME 

 Fuel Control Authority FCA سلطة ضبط احملروقات

 Centre de Recherche et مركز البحث و تطوير الكهرباء و الغاز 

Développement de 

l'Electricité et du Gaz 

CREDEG 

 General Governorate of the احملافظة السامية لتنمية السهوب

Steppe Development 

GGSD 

 Environmental Protection وكالة محاية البيئة بالواليات ملتحدة

Agency 

EPA 

 World Health Organization WHO منظمة الصحة العاملية

 Fonds National de Contrôle الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة 

de l'Energie 

FNCE 
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 Fonds National des الصندوق الوطين للطاقات املتجددة 

Energies Renouvelables 

FNER 

 Unité de Production pour le جلنوب الشرقياوحدة إنتاج 

Sud-Est 

UPSE 

-Unité de Production Sud جلنوب الغريباوحدة إنتاج 

Ouest 

UPSO 

 Concentrated Solar Power CSP طاقة املركزات الشمسية 

 Energy Information Agency EIA وكالة معلومات الطاقة

 الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
 

International Renewable 

Energy Agency 

IRENA 

 جلنة ضبط الكهرباء و الغاز
 

Commission de Régulation 

de l'Electricité et du Gaz 

CREG 

الطاقات آليات حتليل خماطر االستثمار يف 
 املتجددة

Derisking Renewable 

Energy Investement 

DREI 

 

 

 European Wind Energy الرياح لطاقة األوروبية الرابطة

Association 
EWEA 
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 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
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اآللة  يف جمال تسخري الطاقة عرف اإلنسان كيف يتحكم باملاء و الرياح و خمتلف الظواهر الطبيعية ليخرتع بذلك
حتقيق عدد كبري من بعد ذلك عليها  رتتبليمهيئًا بذلك وسيلة الستغالل الطاقة على سبيل املثال البخاريّة 

 شكاهلا املختلفة سواءأننا جند الطاقة يف أحيث هائلة من النفط ، رمصاد ال الصناعة مث اكتشفزات يف جماجناإل
 .و كهرباءأو نفطًا أ و غازاً أكانت فحمًا 

 ن مصادر هذهألكن جند  و الوقتصبح بعد ذلك النفط من املصادر الرئيسية للطاقة الغري متجددة يف هذا أف
 بالتايل البد من البحث عن مصادر جديدة للطاقة ومعترب الطاقة قابلة للنضوب على الرغم من وجود احتياطي 

تتميز عن الوقود مسيت بالطاقة املتجددة ،حفوري ماء يف البحث عن بدائل للوقود األالعل أبد لذلكالغري متجددة 
 ضافةإ، ينضب خالل القرن القادم نأمقارنة مع النفط الذي يتوقع له  هنا ال تنضبأحفوري باأل

ن استغالل الطاقة النووية يف توليد أكما تكفي ملدة طويلة   إال أهنا در اليورانيوم يف العامل حمدودةإىل أن مصا
ثر باستخدامها بصفة بالغة ألهنا تعد مستودع للطاقة و خزاهنا الشامل فهي تتأ البيئيةالكهرباء حمفوف باملخاطر 

املختلفة ،اليت تصاحبها انبعاثات الغازات الدفيئة  آلثار السلبية النامجة عن اإلستغالل غري السليم ملصادرهانتيجة ل
إىل نتائج وخيمة على النسق البيئي ،و من أهم مظاهرها ستؤدي به بيئيا إذا ما جتاوزت احلد املسموح  اليت

 . زون و التلوث مبختلف أنواعهو األمطار احلمضية و اإلحتباس احلراري و ثقب طبقة األ

،مما دفع  حد وسائل محاية البيئةأ تعدأهدافا اقتصادية عديدة لعل أمهها اليت حتقق  املتجددة اتالطاق على غرار
صبح خيار التوجه حنو لي، لتحقيقه تضعه هدفا تسعى ىل االهتمام بتطوير هذا املصدر من الطاقة وإدوال عديدة 

 حيث،كإيطاليا  العاملية إنتاج الطاقة بواسطة املصادر غري التقليدية حتميًا يف ضوء جناح العديد من التجارب
للقيام  إىل اتفاقية اسرتاتيجية مع شركة "سوناطراك" اململوكة للدولة اجلزائرية توصلت شركة الطاقة اإليطالية "إيين"

فإنه يدل على وعي اجلزائر بضرورة التحول  شيءو هذا إن دل على بسلسلة مشاريع للطاقة املتجددة يف اجلزائر 
فضال عن خاصة يف ظل نضوب املوارد الطاقوية التقليدية  األخضرقليدي إىل االقتصاد الشامل من االقتصاد الت

احلد من التلوث البيئي من جهة و ختفيف الضغط على ،سيما االقتصاد األخضر  تصف هبايامليزات العديدة اليت 
تشكل إحدى أهم املصادر الرئيسية  النظيفةاستخدام الطاقة التقليدية من جهة أخرى ،و بذلك أصبحت الطاقة 

للطاقة العاملية خارج التقليدية كوهنا غري ملوثة ،كما أهنا تتميز بالتجدد التلقائي الدائم و هذا ما جيعلها حمل 
 و االزدهار إىل املستقبل يف تؤديو أن  التنمية املستدامةاهتمام و اعتمادها كبديل للطاقة التقليدية للدفع بعجلة 

تشجيع الشراكة األجنبية يف هذا اجملال للقيام بسلسلة مشاريع للطاقة املتجددة يف و هذا ب،دائمة  عمل فرص إجياد
ال هلذا . 1122-21إنشاء حمطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية بالعاصمة بداية من  مثلاجلزائر 

اجية مبا يدمي خمزوهنا و يضمن رفاهية األجيال احلالية بد من اإلستغالل الرشيد هلا مع مراعاة حمدودية قدراهتا اإلنت
دون إحلاق الضرر بنصيب األجيال القادمة ،و هذا لن يتأتى إال عن طريق إدراك أمهية و خطورة الوضع و صياغة 

ها مع تغيري أمناط اإلنتاج احلالية فهذه خدامإجراءات علمية و عملية كفيلة برفع كفاءة الطاقة و ترشيد است

http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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حيث قبوال و التفافا عامليا حوله ،يف قطاع الطاقة الذي لقي راءات تؤدي إىل تبين مفهوم التنمية املستدامة اإلج
بأهنا تسمح بتلبية متطلبات و حاجات اجليل احلاضر دون التنمية املستدامة هيئة برونتالند ألول مرة  عرفت

تفويض أو إحلاق الضرر مبصاحل و رفاهية اجليل القادم ،و هي تبدو أكثر عدالة و إنصافا من التنمية االقتصادية 
أكثر ،فالتنمية املستدامة حتاول أن توافق بني املصاحل االقتصادية ،االجتماعية و البيئية علما أن اجلانب البيئي 

 إدارة،لكن القتصادية أي حتمل تكاليف إضافية دراجه ضمن احلسابات انظرا إلحساسية بالنسبة لعملية التنمية 
و  عوائدها إدارة إىل ميتد ،إمنا فقط اإليكولوجي التوازن حيقق مبا هناو خمز  إدارة على يقتصر ال املتاحة الطاقوية املوارد

هذا باإلستخدام األمثل و تبين سياسة طاقوية لرتقية الكفاءة اإلستخدامية هلا و وضع إطار تنظيمي متويلي 
مع تشجيع البحث و التطوير التكنولوجي إضافة إىل التعاون و الشراكة كما سلف املتجددة للتحكم يف الطاقة 

 املستدامة التنمية أسلوب إىل نتقالاال يف لتنميةا خطط بتمويل عليها املعتمد لإلقتصاديات سمحالذكر و هذا ما ي
كنتيجة حتمية لالهتمام و االنتقال   احلالية األجيال حقوق ترهن أن دون املستقبلية األجيال حقوق تضمن اليت و

 .إىل االقتصاد األخضر

 باملتغري احلضارية املكاسب تعظيم و التنمية دالة فيها ترتبط اليت اإلقتصاديات أحد اجلزائري االقتصاد ألن و
 خيار جيعل ،مما آنفا املطروحة التحديات أمام يقف فيها التنمية منوذج ،فإن التقليدية الطاقات يف املتمثل األساسي

 الكربون منخفضة تنمية و اإلمداد يف املستدامة الصيغة إلرساء دورها تثمني و ترشيد الطاقات املتجددة حنو التوجه
 املضي و الهذا اجمل يتيحها اليت الفرص و اغتنام العاملية اإلقتصاديات ضمن التموقع إلعادة تتبناه أن جيب رهان

نظرا ألن مردوديتها االقتصادية ضرورة  األساسية قتصاديةاال القطاعات لرتقية ىاملد بعيدة اسرتاتيجية يفقدما 
حتمية كقدرهتا التنافسية على ختفيض تكاليف اإلمداد بالطاقة و هذا عند احتساب التكاليف اخلارجية للتلوث 
البيئي و الصراع السياسي أما من الناحية البيئية و االجتماعية فهي قادرة على تقليص دائرة الفقر و حتسني 

عتماد على الطاقات املتجددة و اال ،فبالتايل إن  ذا توفري الطاقة بصورة نظيفة و آمنة بيئيااملستوى املعيشي ،و ك
ضمن مسار حتقيق خاصة بيئية اإلمداد الطاقوي كفيلة بقيادة القوى االقتصادية ،االجتماعية و ال دجمها يف توليفة
 .تنمية مستدامة

 من التحديات و اآلفاق يلخص أساسي تساؤل معامل ،تتبلور املقدَّمة املعطيات من انطالقاإشكالية البحث :-
 ضمن تلخصيه ميكن الذي ،وو ترشيد استخدامه ات املتجددة الطاققطاع  خالل من تنمية مستدامة حتقيق أجل

 السؤال الرئيسي التايل :

التنمية في تحقيق المساهمة  بعد إدماجها في منظومة اإلمداد الطاقويكيف يمكن للطاقات المتجددة *
 المستدامة بالجزائر؟

  :التالية الفرعية األسئلة إدراج ميكن الرئيسي التساؤل هذا ضوء على و
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 ؟ما هي السياسات و االسرتاتيجيات املنتهجة للتحكم يف الطاقات املتجددة -أ

 منظومة اإلمداد الطاقوي؟ يفالطاقة املتجددة  جإدما و ترشيد  كيف ميكن-ب

 ؟ التنمية املستدامةاملتجددة يف  الطاقاتما هي جماالت إسهام -ج

 ؟التنمية املستدامةيف  ما هي حمددات الطاقة املتجددة اليت تساهم-د

 الفرضيات :-

 ملعاجلة إشكالية البحث و اإلجابة على األسئلة املطروحة يقوم حبثنا على الفرضيات التالية :

من كاسرتاتيجيات التحفيز  استخدام الطاقات املتجددةرتشيد إن اإلدارة املتكاملة من السياسات املنتهجة ل-أ
 ة اإلمداد الطاقوي.يف توليفشأهنا أن تساهم لدجمها 

باجلزائر من خالل التحكم يف متغريات  حتقيق التنمية املستدامةميكن أن تساهم الطاقات املتجددة يف -ب
 .الدراسة

 أهداف البحث :-

يف االقتصاد العاملي ،و إمكانية استغالل مواردها الطاقوية بدراسة  التعرف على الطاقات املتجددة و أمهيتها-أ
لوقوف على التأثريات السلبية و قات التقليدية تعترب موارد ناضبة ،و ااآلليات اليت تسمح هبذا خاصة و أن الطا

 اإلجيابية لكليهما يف اجلانبني البيئي و التنموي.

استخدام الطاقات  ترشيدوية و االسرتاتيجيات اليت من شأهنا املوارد الطاق ضرورة التحكم يفإبراز مدى -ب
التعرف على ندماج يف منظومة اإلمداد الطاقوي ،إضافة إىل السياسات اليت متكنها من اإلاملتجددة و 

سهامها يف االت إاإلنعكاسات االقتصادية و االجتماعية نتيجة التحول القتصاديات الطاقات املتجددة و جم
 .تدامةالتنمية املس

جه اخلصوص يف دعم التنمية و اجلنوب الكبري على و اليت تزخر هبا اجلزائر  بيان مدى مسامهة الطاقة الشمسيةت-ج
يال القادمة مبصادر طاقوية جديدة ،و فك العزلة عن املناطق النائية ،و تبيان بغية التفكري يف حق األج املستدامة

ة إضافة إىل حتسني املستوى املعيشي و تقليص نسبة الفقر يف الدائمشغل المناصب  خلق العديد مندورها يف 
 اجلزائر.
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 أهمية البحث :-

هلا القدرة على االستثمار يف هذا اجلزائر  إن البحث يف قطاع الطاقات املتجددة هو موضوع الساعة خاصة و أن
ختلفة دون املوانب على بعض اجلاقتصرت وضوع الطاقات املتجددة مل ،إال أن األحباث و الدراسات السابقة اجملال

التطرق إىل ما تتوفر عليه اجلزائر من مصادر طاقوية بديلة كالطاقة الشمسية و طاقة الرياح اليت ميكن استغالهلا 
طاعات االقتصادية كقطاع النقل ،إضافة إىل حمافظتها على التوازن البيئي و مدى تأثريها لتساهم يف دعم بعض الق

وضع خطة اسرتاتيجية لتحسني كفاءة االستخدام و إدارة عوائدها و انتهاج دي شريطة على التوازن االقتصا
دراسة مدى كفاءة البدائل الطاقوية املتجددة عامة و مواجهة الطلب على الطاقة ب السياسات إلدماجها يف

و على األقل إحالهلا حمل الطاقات األحفورية أ الشمسية خاصة و جناعتها يف حتقيق تنمية مستدامة يف إطار
 ختفيف الضغط عليها.

 أسباب اختيار البحث :-

طاقات التقليدية هي خاصة و أن ال للتأجيل قابل غري موضوعا العاملي و احمللي الطاقوي التنوع موضوع أصبح
لتفكري يف مستقبل ل ضرورة حتمية يفرضها الواقع املعاش التحول القتصاديات الطاقات املتجددةموارد ناضبة ،ف

 الطاقات اقتصاديات بني تربط اليت األحباث و الدراسات قلةفاألجيال القادمة و حقهم مبصدر جديد للطاقة.
بالرتكيز على اجلانب  املوضوع ة هذادراسل الباحثدفعت  املستدامة االقتصادية التنمية مسائل و املتجددة

توليد طاقة كهربائية هائلة بعد حسن  اخلصوص يفعلى وجه بني الدور الذي تقوم به الطاقة الشمسية التطبيقي لي
 .بالشكل املالئماختيار احملطة  و حتديد استطاعتها 

من طرفنا على املستوى احمللي باعتبار أن املوضوع تناول اجلانب التحليلي الكمي ألول مرة صعوبات البحث :-
واجهنا صعوبات يف حتديد املتغريات اليت تبني دور الطاقة الشمسية يف حتقيق التنمية املستدامة باجلزائر و هذا يتم 

وجهتنا بدورها إىل اليت  (sktm)معرفته من قبل الشركة املسؤولة عن استغالل املوارد الطاقوية املتجددة يف اجلزائر 
ستغالل الطاقة الشمسية أي احملطات الشمسية املتواجدة يف أماكن جد معزولة و مكان توليد الطاقة الكهربائية با

يف مناخ صحراوي جاف كيلومرتات مشيا على األقدام بذلك  يف صحراء قاحلة حيث مل يتوفر لنا النقل لنقطع 
 عزولة. احليوانات املوجودة يف تلك املناطق امل لنواجهللوصول إىل احملطات ،إضافة إىل عدم توفر األمن 

 تعرضت دراسات توجد ال أنه إىل خنلص البحث يف طرحها مت اليت احملاور من انطالقاالدراسات السابقة :-
 مناذج يلي فيما نذكر و اهلامة التفاصيل من مجلة تناولت دراسات هناك أن إال  مباشرة بصورة البحث إلشكالية

 :منها
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،ص من  37،العدد  21مقال علمي صادر عن جملة العلوم االقتصادية و اإلدارية ،اجمللد الدراسة األولى :
متطلبات تحقيق الميزة التنافسية المستدامة في إطار بناء االستراتيجية الخضراء حتت عنوان  271-221

اإلدارة و ،من إعداد الباحث د.سناء عبد الرحيم سعيد ،كلية  -دراسة فكرية تحليلية–لمنظمات األعمال 
 خالهلا من تتمكن الكيفية اليت على التعرف البحث دفهكان االقتصاد ،جامعة بغداد ،قسم إدارة األعمال  

 ذلك و استمرارها و دميومتها على خالهلا من تعمل و الكيفية اليت،حتقيق امليزة التنافسية  من عمالاأل منظمات
ث البح اعتمد و .ةيالتنافس هتايز م استدامة على ثارهاآب تنعكس صديقة للبيئة(( خضراء اسرتاتيجية بناء خالل من

 امتالك نيب للعالقة يةالفكر  الطروحات و يةساساأل بعاداأل حتليل و عرض يف يليالتحل الفكري سلوباأل على
 .اخلضراء يجيةاالسرتات بناء و املستدامة يةالتنافس يااملزا ملتطلبات املنظمات

 اخلصائص من جمموعة على مبنية خضراء يجيةسرتاتا يرلتطو  يةآل وضع هو البحث يهال توصل ما همأ من كان و
 يةالتنافس يزةامل يقحتق يف فاعال عنصرًا املنظمات لتصبح ،املصداقية( الفاعلة ،الرسالة،التميز  الصلة(يف  املتمثلة و

 ،استخدام مستمرة نيحتس و تعلم تيا،عمل ةيز امل بناء كانأر  على يزالرتك) املتمثلة تيااآلل بعض يرتطو  و املستدامة
 ىلإ وديق مبا و صاحلة يجيةاسرتات تيانظر  بوصفها استخدامها كنمي اليت و) يميالتنظ كيفالت،عية املرج املقارنة

 ىلإ وديق مبا و البحث هلذا النظري االفرتاض يهلإ ذهب ما صحة اختبار ،و للمنظماتية التنافس ةيز امل استدامة
 على سلوك املنظمات. ثارهآب ينعكس مبا و امليداين يقللتطب قابل اخلضراءيجية سرتاتلإل فاعل منوذج بناء

لفروحات حدة ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة  1121- 22مقال علمي مبجلة الباحث العدد : ثانيةالدراسة ال
،كلية العلوم االقتصادية ،التجارية و علوم التسيري ،خمرب اجلامعة ،املؤسسة و التنمية احمللية املستدامة حتت عنوان  

دراسة لواقع مشروع تطبيق الطاقة –الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر 
كان هدف البحث دراسة الطاقات املتجددة على أهنا أهم املصادر   -وب الكبير بالجزائرالشمسية في الجن

الرئيسية للطاقة العاملية خارج الطاقة التقليدية فضال عن كوهنا نظيفة و غري ملوثة للبيئة و هلا أمهية بالغة يف حتقيق 
ذا اجملال و املتمثل يف مشروع تطبيق الطاقة التنمية املستدامة و هذا بتسليط الضوء على أحد املشاريع اهلامة يف ه

 الوصول أمكن فماقرية بالطاقة الشمسية(  11الشمسية الفوتوفولطية يف اجلنوب الكبري باجلزائر )مشروع كهربة 
 باألمر ليس الفوتوفولطية الشمسية بالطاقة ليةك القرى هذه تزويد و تشغيل يف للتحكم هامة مالحظةك ليهإ

 جتميعهم و السكان تباعد بسبب ذلك و السهل

من  العملية تتطلبه ما إىل ضافةإ، بينها التوفيق يصعب اجتماعية يباتكتر  من به يتصفون ملا ذلك و مناطق يف
 الفوتوفولطية احلرارة تكنولوجيا لتنمية التطبيقية الوحدات طريق عن التكنولوجيا توفر رغم اجملال هذا يف استثمارات

 خاصة سوق نشاءإ و السيليكونية باخلاليا اخلاصة احلديثة التكنولوجيا تطبيق مع أنه الإ .غريها و بوزريعة لوحدة
 االحتياجات و للمتطلبات تستجيب املتجددة بالطاقات اخلاص جانبها يف الطاقوية السياسة نإف بتسويقها
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 التقليدية الطاقة سياسة مع متاشيا البعيد املدى على لو و الوطن من النائية املناطق لسكان منها خاصة الضرورية
 و تطبيق اعتمدنا مىت البيئة حبماية اخلاص لتساؤهلا تستجيب اليت املستدامة التنمية حتقيق أجل ،من األخرى
 .الشمسية الطاقةك نظيفة طاقة استغالل

للدكتور ابراهيم  1111-األول العدد - 16 اجمللد - دمشق جامعة جملةمقال علمي صادر عن ة :ثالثالدراسة ال
و الكهربائية ،جامعة ،كلية اهلندسة امليكانيكية  ترشيد استهالك الطاقة نحو اقتصاد أفضل و بيئة آمنةجاويش ،حتت عنوان 

 و ازدهاره و اجملتمع بنمو تتعلق اليت احليوية املسائل هذه ملثل املشرتك الوعي تأكيد على املقال اهذ دمشق ،تعمل
 و أعمق عمله،لدراسات جمال يف ،كل املختصني و اهليئات جلميع"حمرضا "عامال نفسه الوقت يف تكون أن

 .آمنة بيئة و أجود ملنتج أقل طاقة مقولة ،وفق أمشل تطبيقات

حتت عنوان  1122-21، 12اجلزائرية للتنمية االقتصادية ،عدد  مقال علمي صادر عن اجمللةة :رابعالدراسة ال
،من إعداد أمال رمحان و  الطاقات المتجددة في قلب التغييرو  البتروليةنحو حوكمة جديدة للمؤسسات 

 الطبيعة ذات املؤسسات هذه يف للحوكمة رشيدة سياسة انتهاجأنفال نسيب ،جامعة بسكرة اجلزائر ،تعاجل كيفية 
 احلفاظ عن أخرى ،ناهيك جهة من و بيئيا اجتماعيا مسؤولة و جعلها جهة من تنافسيتها تعزيز أجل من اخلاصة

 املؤسسات يف احلوكمة ماهية برازإ و مؤسساهتا و البرتولية بالصناعة التعريفو  الناضب املورد هذا البرتول على
 محاية كذا و األعمال أخالقيات إىل التطرق خالل من جديدة حوكمة حنو األخرية هذه توجه إمكانية و البرتولية

 .املتجددة الطاقات يف االستثمار خالل من احلوكمة باجتاه البرتولية للمؤسسات اجلديد التوجه إبراز ة معالبيئ

 Michael Migendt ،, Florian A. Taube Friedemann Polzinمن كل دراسةالدراسة الخامسة :
Paschen Von Flotow دراسة -املتجددة الطاقات يف االستثمار على احلكومية السياسات بأثر املوسومة 

 ، 01 العدد يف Energy Policy جملة يف املنشورة، التنمية و االقتصادي التعاون منظمة لدول مقطعية بيانات
 على احلكومية السياسات أثر بتقدير قامت اليت األوىل الدراسات بني من الدراسة هذه تعترب ،حيث 2015سنة

 على املقدر النموذج يف الدراسة اعتمدت حيث (1122-1117)ة الفرت  ،خالل املتجددة الطاقات يف االستثمار
 دول يف طبامليغاوا املتجددة املصادر من املولدة القدرات مجيع يف التابعة املتغريات متثلت، املتغريات من نوعني

OECD الشراء ،تعريفة املالية و الضريبية( احلكومية األدوات خمتلف جتميع يف املستقلة املتغريات متثلت و 
 ،و الكربون انبعاثات خلفض السوق يف املتحكمة األدوات مجيع و( اإلصدار ،شهادات الرسوم ، FIT املضمونة

 ، املتجددة الطاقات مشاريع حنو املوجهة املباشرة األجنبية االستثمارات لولوج املشجعة احلكومية السياسات مجيع
 الطاقات برامج و احلكومية التشريعات و القوانني مجيع ،و املتجددة الطاقات مزارع و حملطات التحتية البىن و

 منه و البيئة محاية يف السوق أدوات بفشل التسليم إىل الدراسة خلصت ،حيث الطاقوية الفعالية و املتجددة
 من البد ،حيث املتجددة الطاقات استخدامات نطاق توسيع و استيعاب يف احلالية التحتية البىن فشل احتمال
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 الطاقات تطبيقات لنشر الداعمة التحتية البىن مشاريع يف االستثمارات حنو القوانني و السياسات هذه توجيه
 يف املتجددة الطاقة توزيع و ختزين و توليد قوانني نشر و دعم ضرورة أخرى جهة من ،و جهة من هذا املتجددة

 إلمجايل % 36 بنسبة النموذج تفسري يف نسبيا قويا 𝑅2 التحديد معامل جاء حيث املضمونة الشراء تعريفة إطار
 يدعو ما هو ،و احلية الكتلة لطاقة % 38 و الشمسية للطاقة % 21 و الرياح لطاقة % 72 و املتجددة الطاقات

 .املتجددة الطاقة استثمارات لتشجيع الداعمة احلكومية األدوات من املزيد تبين إىل

 جملة يف كمقال ملنشورةاB. Fortunato ،, M. Toreesi A. Deramo  من كل دراسةة :لسادسالدراسة ا
Energy Conversion and Management حتليل موضوع درست اليت ،و 2014 ،سنة 01 رقم العدد يف 

 مدينة  يف الشمسي اإلشعاع إمجايل حبساب الباحثون قام ،حيث الفلطوضوئية املرايا تطبيقات نظام جدوى و أداء

Bri  مبنطقة Apulia الشمسية للطاقة القطات 10 برتكيب قاموا ،حيث خاصة معدالت وفق بإيطاليا 
 بتكلفتها مقارنة الفلطوضوئية املرايا فعالية بنمذجة قاموا مث، طوا 201 تعادل إنتاج ،بذروة الفلطوضوئية
 نسبة مراقبة خالل ،من واحدة سنة خالل التطبيقات من النوع هذا يف االستثمار جدوى ملعرفة االقتصادية

 الفلطوضوئية لالقطات اإلمجالية التكلفة قدرت ،حيث شهر كل املرايا عن املولدة الطاقة قدرات و اإلشعاعات
 الالقطات هذه حياة مدة االعتبار بعني باألخذ وهذا ساعة، /للكيلووات أورو 1.00ه قيمت مبا منوذجهم حسب
 الشراء تعريفة أن إىل أشاروا ،كما سنويا % 0.7 إىل % 1.1 ب املقدرة املرايا تدهور نسبة و سنة 11 ب املقدرة

 يف تصل أن املقدر من اليت التكلفة هذه خفض شأهنا من الفلطوضوئية الالقطات من املولدة للطاقة املضمون
 ،و الفلطوضوئية الالقطات هذه تطبيقات استخدام حيفز ما هو ،و ساعةط/للكيلوا  أورو 1.211 إىل الواقع

  .إيطاليا إقليم كامل يف Briمدينة  جتربة على استنادا تعميمها

 المحلية التنمية في دورها و المتجددة الطاقة استخدامات ،بعنوان دكتوراه أطروحة: سابعةالدراسة ال
 علوم و االقتصاد علوم كلية باتنة ،جامعة 2007 ،سنة (الجزائر في الشمسية الطاقة حالة دراسة)المستدامة

 دراسته يف مربزا ، االيكولوجية أثارها و الطاقة استخدامات إىل فيها تطرق ،حيث شريف عمر ،لألستاذ التسيري
 االقتصادية اجلدوى و، املستدامة احمللية للتنمية ،وصوال املستدامة التنمية و االقتصادية التنمية بني العالقة

 دورها مدى ،و استخدامها جماالت و الشمسية الطاقات تطور عرض مت األخري يف و ، املتجددة الطاقة باستخدام
 .باجلزائر املستدامة التنمية حتقيق يف

 باالحتاد النقل لقطاع العامة املديرية و املتجددة للطاقات األوروبية املفوضية عن صادر تقريرة :منالدراسة الثا
  Mario Ragwitz, من كل رأسهم على الباحثني من جمموعة إعداد من، األورويب

,Wolfgang Schade, Barbara, Breitschopf, Rainer Walz , 
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Nicki Helfrich في والعمالة االقتصادي النمو على المتجددة الطاقات سياسات أثر عنوان حتت 
 The impact of renewable energy policy on economic األوروبي االتحاد

growth and employment in the Europien Union  

 يف تساهم مشرتكة أوروبية طاقوية سياسة عن البحث ضرورة إىل  2006سنة املنشورة الدراسة أفضت حيث
 املستوردة  اخلارجية لالنبعاثات األورويب االحتاد تعرض من احلد و املناخية التغريات مكافحة

external vulnerability to imported hydrocarbons و األخضر االقتصادي النمو تعزيز و 
 اليت و األورويب االقتصاد يف اخلضراء الطاقات إدماج سياسات على االعتماد طريق عن ،وهذا العمالة حتقيق

 اقتصاديات أن إىل الدراسة خلصت ،كما احلراري لالحتباس املسببة الغازات ختفيض يف كبرية بصورة تساهم
 الناتج زيادة متوسط بلغ قد و .املتجددة االقتصاديات لنمط استجابتها مدى يف اختلفت قد األوروبية الدول
 فقط سنويا 0,5 % بنسبة قدرت ضئيلة زيادة االقتصاد لتغذية املتجددة الطاقات على االعتماد حال يف احمللي

 من لكل املتجددة الطاقات القتصاديات املباشرة غري و املباشرة االقتصادية اآلثار بتحليل الدراسة قامت ،و
 إدخال على املرتتبة اآلثار بني اجلمع طريق عن الكلي االقتصاد منذجة حنو للتوجه هذا و لالحتاد 13 ال البلدان

 يف و .التكنولوجي التقدم ملستوى االعتبار بعني باألخذ هذا و االقتصاد يف املتجددة الطاقات من معينة نسبة
 قطاع ساهم ،حيث املتجددة الطاقات جمال يف متواضعة جد نتائج حقق قد األورويب االحتاد أن تبني األخري
 الناتج يف سنوي منو حتقيق يف 1111-2113 الفرتة خالل احلرارية و الكهربائية للطاقة املولد الشمسية الطاقة
 22 املتحدة ،اململكة% 18 أملانيا و هي االحتاد يف األعضاء الدول من خلمسة فقط %21 نسبة فاق احمللي

 جمال يف املشرتكة بالسياسات االهتمام ضرورة برزت وعليه %27،إسبانيا  %22 ،إيطاليا% 18 ،هولندا%
 الدراسة قامتحيث  األورويب االحتاد يف املشرتكة العمل فرص خلق و النمو دعم أجل من املتجددة الطاقات
 دون هذا و فقط العمالة قطاع و النمو على املرتتبة اآلثار استنباط و األورويب لالحتاد الكلي االقتصاد بنمذجة
 .املستدامة للتنمية األخرى باجلوانب االهتمام

 املنهج و التحليلي املنهج إتباع متو اإلجابة على اإلشكالية املطروحة  املوضوع هذا ملعاجلةمنهج البحث :-
 الروابط ودة و حىت األحفورية املتجد لطاقاتل النظرية اخللفيات خمتلف على للوقوف،استخدم األول  قارنامل

من  لتتم عملية املقارنة بني كل من الطاقات األحفورية و املتجددة املستدامة و الثاينالتنمية ب ة اليت جتمعهماالفكري
 مت كما، املخلفات اإلجيابية و السلبية لكل منهما كذلك  وو أمهيتهما االقتصادية حيث اإلنتاج و االستهالك 

ملعرفة مدى مسامهة يف اجلانب التطبيقي حديثة شتمل على أساليب قياسية ذي ياتباع املنهج التحليلي الكمي ال
حمطة مشسية  11باستخدام  Panel dataو األسلوب املعتمد عليه هو ،الطاقات الشمسية يف التنمية املستدامة 
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الطاقة الشمسية و  استغاللو هذا بعد التطرق إىل املتغريات االقتصادية اليت تكون ضمن عملية ،شهر  72ملدة 
 .التنمية املستدامة يف اجلزائر مدى مسامهتها يف

اإلطار العام لكل من الطاقة التقليدية و الطاقات  إىل البحث هذا يف التطرق متتحديد نطاق الدراسة :-
التعرف ماجها ضمن منظومة اإلمداد الطاقوي و دلتحكم فيها و إاو كيفية للتحول من األوىل إىل الثانية املتجددة 

حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر و ذلك بدراسة حتليلية قياسية للطاقة و مدى مسامهتها يف حتدياهتا خمتلف على 
اليت قمنا هبا على مستوى شركة كهرباء و طاقات متجددة بوالية غرداية الشركة الوحيدة على املستوى الشمسية 

تتوزع على اجلنوب  حمطة مشسية 11 الوطين املسؤولة عن إنتاج الطاقة الكهربائية باستغالل الطاقة الشمسية ل
و مت اختيار  1123إىل غاية ديسمرب  1121ية ترتاوح من جانفي و لفرتة زمنالشرقي و اجلنوب الغريب و الوسط ،

مناذج بانل للقيام هبذه الدراسة أما بالنسبة للمدة املختارة فكما نعلم بأن قطاع الطاقة املتجددة حديث االستغالل 
 1121كانت بدايته منذ   1171شركة يف تفعيل الربنامج الوطي املسطر الذي متتد آفاقه حىت حيث باشرت هذه ال

  .فقط 
هذه  علی بنيت اليت الفرضيات ميتقي و، اإلشكالية يف الواردة التساؤالت على لإلجابةمحتوى البحث :-

 . الدراسة ن هذهم قهاحتقي املراد إىل األهداف الوصول ،و الدراسة

 ،حيث حيتوي فصول أربع إىل الدراسة تقسيم مت

فاملبحث األول يعاجل ،الطاقات املتجددة  مسألة التحول من الطاقات التقليدية إىلإىل  األول الفصل تطرقنا يف
الطاقات التقليدية و أمهيتها االقتصادية يف العامل ،و الطاقات املتجددة و جماالت استخدامها عامليا يف املبحث 

 حث الثالث يتطرق إىل عالقة الطاقات التقليدية بالطاقات املتجددة .الثاين ،أما املب

من منظومة اإلمداد الطاقوي الطاقات املتجددة و إمكانية دجمها ض التحكم يفأما الفصل الثاين كان حتت عنوان 
جراء أويل الطاقات املتجددة يف املبحث األول ،و اإلدارة املتكاملة كإكيفية ترشيد استخدام عاجل فيه  ،حيث ن

املوارد الطاقوية يف املبحث الثاين ،أما املبحث الثالث فهو يتطرق إىل اقتصاديات الطاقات املتجددة و  للتحكم يف
 إمكانية دجمها يف منظومة اإلمداد الطاقوي.

و حتديات الطاقات املتجددة يف اجلزائر ،و هذا بالتطرق إىل اإلطار العام  التنمية املستدامةالفصل الثالث يعاجل 
 خمتلف املوارد الطاقويةمن خالل املبحث األول ،و  للتنمية املستدامة و دور الطاقات املتجددة يف حتقيقها

املتجددة  الطاقاتلث فهو يعاجل اإلستثمار يف املتجددة املتاحة يف اجلزائر يف املبحث الثاين ،أما املبحث الثا
 باجلزائر و العراقيل اليت تواجهها.
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و القيام بدراسة  املستدامة التنمية حتقيق يف املتجددة الطاقة مسامهة مدى دراسة ىلإ الرابع الفصل خصص و
 على خمصصات االستثمار يف الطاقاتيف هذا الفصل ف التعر  فقد مت،حتليلية قياسية للطاقة الشمسية يف اجلزائر 

و اآلفاق ها يف التنمية املستدامة املتجددة يف اجلزائر و جماالت استخدامها يف املبحث األول ،و جماالت إسهام
قياسية ،و خصصنا املبحث الثالث لدراسة حتليلية  اجلزائر يف املبحث الثاينبو انعكاساهتا االقتصادية ،املستقبلية 

بعد ملعرفة مدى مسامهة الطاقة الشمسية  SKTMمتجددة للطاقة الشمسية على مستوى شركة كهرباء و طاقات 
 املستدامة.حتقيق التنمية يف حسن استغالهلا 
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 :تمهيد 
،و ال املصدر األويل للطاقة يف أغلب جماالت التنمية  األحفوري و ألمد مستقبلي منظور يظل استخدام الوقودس

ساعدت بدورها على التنمية ننكر أن وجود الطاقة األحفورية قد مسي مبجتمعات عديدة إىل النهضة الصناعية اليت 
و اإلبداع و رفاهية الشعب حيث يعترب البرتول و الغاز الطبيعي شريان احلياة للكثري من القطاعات و األنشطة 

،لكن تزايد اإلهتمام باآلثار البيئية للطاقة منذ أوائل التسعينات خاصة قضية  الصناعية التجارية و حىت املنزلية
كرد فعل   2991كربون و الغازات الدفيئة بتطبيق األمم املتحدة التفاقية تغري املناخ سنة انبعاث غاز ثاين أكسيد ال

لقضايا ارتفاع تركيزات الغازات الدفيئة يف اهلواء و أثرها السليب على املناخ و األنظمة احليوية كل هذه األضرار 
الدول عامة سواء املصدرة أو  البيئية إضافة إىل نضوب الطاقات التقليدية من األسباب املهمة و الرئيسية للجوء

ستفادة من الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و الطاقة لطاقات املتجددة باالة أال و هي ااملستوردة إىل تقنيات بديل
ض و الطاقة العضوية و هذا للتأثري السليب الستخدامها على البيئة كما سلف الذكر كما أهنا اجلوفية احلرارية لألر 

مكانية اإلستفادة من حرارة املرتفعة ،هلذا تنبه اإلنسان يف العصر احلديث إىل إ امعروفة بنضوهبا و تكلفة استغالهل
أشعة الشمس و اليت تتصف بأهنا طاقة متجددة و دائمة ال تنضب شأهنا يف ذلك شأن الطاقة اليت ميكن احلصول 
عليها من الرياح أو من جريان املياه أو غري ذلك من الظواهر الطبيعية اليت ميكن إنتاج الطاقة منها ،و أدرك العامل 

يف (و خاصة النفط و الغاز الطبيعي )يسببه استخدام مصادر الطاقة األخرى و الشائعة جليا اخلطر الكبري الذي 
ل على اإلطالق و هلذا أضحت مصادرها يف مثتلوث البيئة و تدمريها ،مما جيعل الطاقات املتجددة اخليار األ

 ةن أكثر بلدان العامل غنيعصرنا احلايل دخال قوميا لبعض البلدان حىت أنه يف دول اخلليج العريب و اليت تعترب م
بالنفط إال أن الطاقة الشمسية تستخدم بشكل رئيسي و فعال و ميكن القول أنه بالتقريب الطاقة املتجددة 
موجودة يف كل أحناء العامل و ميكنها أن تؤمن أضعاف معدل اإلستهالك احلايل للطاقة يف العامل إذا ما مت استغالهلا 

 .بشكل صحيح

بكل معطيات قطاع الطاقة و أهم اخلصائص الرئيسية اليت يتميز هبا و خمتلف أنواع الطاقات و  و من أجل اإلملام
سنحاول استعراض كل هذا بية و جماالت استخدامها عامليا اإلمكانات املتوفرة لديها عامليا و دراسة أمهيتها النس

 :من خالل املباحث التالية 

 ا االقتصادية يف العامل الطاقة التقليدية و أمهيته:املبحث األول -

 الطاقات املتجددة و جماالت استخدامها عامليا:املبحث الثاين -

 املتجددةعالقة الطاقات التقليدية ب:ثالث املبحث ال-
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 الطاقة التقليدية و أهميتها االقتصادية في العالم:المبحث األول 

االقتصادي و الصناعي و التكنولوجي يف العامل حيث تعد املوارد الطاقوية اليوم ،إحدى املقومات الرئيسية للتطور 
أصبح مقدار ما يستهلكه الفرد من الطاقة يف بلد معني مقياسا للنمو االقتصادي و انعكاسا ملستوى التنمية اليت 
حققها هذا البلد و تشكل املوارد الطاقوية الناضبة اجلزء األكرب من استخدامات الطاقة يف خمتلف القطاعات 

دية ،إال أن حمدودية توفرها و تراجع احتياطاهتا يف الطبيعة بسبب االستنزاف املضطرب هلا ،أدى إىل تعايل االقتصا
األصوات املنادية بضرورة ترقية كفاءة استخدامها و البحث عن بدائل طاقوية تساهم يف احلفاظ على خمزوهنا 

اجها و استهالكها و احتياطي الطاقة العاملي و منه سيتم توضيح نشأة و مفهوم مصادرها ،و مؤشرات إنت.الطبيعي
 . 1122 و تطور السوق العاملية يف جمال الطاقة لعام

   التقليدية الطاقةنشأة و مفهوم مصادر :المطلب األول 

من خالل هذا املطلب نوضح أهم مفاهيم الطاقة التقليدية و ذلك من خالل إبراز مفهوم الطاقة التقليدية و 
 .نشأهتا ،و أهم مصادر الطاقة التقليدية 

 مفهوم الطاقة التقليدية:الفرع األول 

 البخار اإلنسان كتشفا  حينماسنة  مائة ثثال من يقارب ما منذ حدثت الطاقة جمال يف كتشافاتاال  أعظمإن 
 يف تسخريه و الفحم اكتشاف أيضا ظهورها يف تساهم اليت الصناعية الثورة فكانت البخارية لآللة خرتاعها و

 وا أملاني ،مث فرنسا يف بعدها انتشرت مث، فيها الفحم الكتشاف الصناعية الثورة مهد جنلرتاإ كانت ،و الطاقة
 اليت األوسط الشرق يف الدول أوائل من مصر كانت و العشرين القرن يف النفط أكتشف أن إىل، املتحدة الواليات

 ،مما للطاقة رخيص و نظيف و جديد مبصدر العامل إمداد يف األوسط الشرق دول يف خاصة النفط فيها كتشفا 
 1الغريب الصناعي العامل عرفها اليت االقتصادية الطفرة يف إلسهامل أثر كبري له كان

 الصناعية اجملتمعات حتياجاتا معظم اآلن حىت وفرت اليت مصادر على التقليدية الطاقة مصادر سما يطلقو 
 و، ناضبة موارد التقليدية الطاقة مصادر كافة تعترب ،و الطبيعي الغاز و، ،البرتول الفحم مثل الطاقة من احلديثة
 ستخدامها و ستخراجها نتيجة معني مكان يف ،أو الطبيعة يف منها يتوفر ما ينفذ اليت ،املوارد الناضب باملورد يقصد

 (تقليدية غري) جديدة موارد كذلك توجد بل، فحسب للطاقة التقليدية املوارد على النضوب ظاهرة تقتصر ال و
 و النفط و الزيتية الصخور و القار رمال من املستخلص النفط مثل ذلك ،و الناضبة الطاقة ضمن تندرج للطاقة
 الوقود الثالثة املصادر هذه من املستخلصني الغاز و النفط على يطلق ،و الفحم من املستخلصان القار

 2.الصناعي
                                                           

1
 17 ،ص 1988 ،سنة القاهرة للرتمجة األهرام ،مركز المختلفة مصادرها و الطاقة، سالمإ مدحت أمحد 
 .01-49 ،ص، 1983 سنة، ،الكويت )3 األوبك أوراق(الطاقة مصادرالسعدي ، أمحد 2
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 مصادر الطاقة التقليدية:الفرع الثاني 

 مث من األخرى و الطاقوية املصادر كافة ينافس أساسي اقتصادي مبركز حيتفظ البرتول أن جدال ال:البترول /1
 األمور بعض إىل التعرض العنصر هذا يف سنحاول سابقا و كان و كما اليوم للطاقة الرئيسي املصدر يشكل فهو

 حىت و الصناعية الثورة قيام منذ ،و السنني مئات منذ الفحم اإلنسان عرف  الطاقوي املورد هبذا املتعلقة املهمة
 تدرجييا يتخلى الفحم أخذ ،مث العامل يف الطاقة و للوقود الرئيسي املصدر يعترب الفحم كان الثانية العاملية احلرب

 مصادر خمتلف بني الصدارة حيتل أن البرتول استطاع و، أعقبتها اليت الفرتة و احلرب خالل للبرتول املنزلة هذه عن
 1.األخرى الطاقة

 (الصخر زيت (مبعىن أي التينية كلمة األصل يف هي برتول كلمة:أصل البترول و نشأته /1-2
  (Petr Oléum)الكربون و اهليدروجني مها فقط عنصرين من كيماويا يتكون ألنه مركبة و بسيطة مادة هو و 

 جزيء كل حيث منها لكل اجلزيئي الرتكيب باختالف ختتلف مشتقاته ألن مركبة مادة الوقت نفس يف هو ،و
 االحتاد هذا فيها يتم اليت بالطريقة و جزيئاهتا لتكون تتحد اليت بالذرات املادة خصائص حتدد و ذرات من يتألف

 اجلزيئي تركيبها يف عديدة أشكاال تتخذ أن ميكن اليت املتقاربة اهليدروكاربونية املواد من خليط من يتكون ،فالبرتول
 :إما يوجد طبيعية كمادة هو و، األخرى املنتجات عن ختتلف خصائص ذو برتويل منتج حالة كل يف عنها فينتج

 .املعروف التقليدي االعتيادي البرتول هو و :سائلة حالة في-
 ،أو )القار( صخور عن عبارة صلبة إسفلتية عروق من يتكون و االعتيادي غري البرتول هو و :صلبة حالة في-

 .)التقليدي غري بالبرتول) أيضا األنواع هذه تسمى ،و )القار( رمال أيضا منها ،و السجيل حجر
 2.الغازات من غريه و الربوبان و البوتان غاز منه و الطبيعي الغاز هو و :غازية حالة في-
 :كاآليت هي متعددة رئيسية جوانب يف تتجسم و تنعكس البرتول أمهية إن :البترول أهمية/1-3
 و ألدمان أمثال احملدثني االقتصاد علماء برأي الطاقة تشكل :االقتصادي الصعيد على البترول أهمية -أ

 البرتولية الطاقة تعترب و التنظيم و املال رأس و العمل و األرض جانب إىل اإلنتاج عوامل من جديدا عامال فرانكل
 اعترب و وثيقة أصبحت بالبرتول العصري اجملتمع عالقة أن ،كما األفضل و األسهل و األوفر اآلن حد إىل

 .االقتصادي للتقدم معيارا استهالكه
 و الصناعة تشغيل ألجل العامل يف املستهلك البرتول ثلث يكرس :الصناعي القطاع في البترول أهمية /1-أ

 أولية كمادة البرتول مييز ما و، البرتول دون منتظم بشكل االستمرار تستطيع ال الصناعية العملية نأ القول ميكن
 سواء ذاهتا حد يف البرتولية الصناعة ،و عليها إنتاجية عمليات عدة إجراء بعد إال استعماهلا ميكن ال أنه

                                                           
أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية في الجزائر في ظل البدائل التنموية الممكنة لقطاع 'زرزار العياشي ،مداحي حممد ،مقال علمي حتت عنوان  1

،ص  1120،( 12)ت الطاقة الشمسية ،سكيكدة ،اجلزائر ،العدد،مركز حبوث و دراسا "الطاقة الشمسية و التنمية المستدامة"صادر عن جملة " المحروقات
21. 

 8 .،ص 1983 اجلامعية ،اجلزائر ، املطبوعات ،ديوان البترولي االقتصاد في محاضراتالدوري ، أمحد حممد 2



 التحول من الطاقات التقليدية إلى المتجددة:                                   ول الفصل األ
 

 
00 

 الصناعي القطاع يف فعاليتها هلا مكانة حتتل حبيث كبريا   و واسعا   صناعيا   نشاطا   تعترب التحويلية أو االستخراجية
 املنتجات على تعتمد اليت الصناعية األنشطة إىل ،باإلضافة الوطين الدخل و اإلنتاج يف به تساهم مبا ككل

 حاليا جمموعها يتجاوز و حمدودة غري بصورة و باستمرار عددها يتزايد اليت البرتوكيماوية الصناعات هي و البرتولية
 .الكيماوية األمسدة صناعة أبرزها من و الكربى و األساسية الصناعات من العشرات

 أن ميكن الذي احلديث طوره احلاضر الوقت يف الزراعي القطاع دخل :الزراعي القطاع في البترول أهمية /2-أ
 :مها رئيسيني لسببني ذلك و "زراعة-البرتو"اسم عليه نطلق

 .احلديثة الزراعية لآلالت احملركة الطاقة لتوليد كمصدر البرتول-
 .الزراعي التقدم يف وأثرها وكيماوية البرت املنتجات استعمال-
 ضخمة ، مالية قيمة هلا دولية جتارية سلعة و منتجاته البرتول يشكل :التجاري القطاع في البترول أهمية /3-أ

 منتجاته تبيع مث من ،و النامية البلدان يف املستخرج أكثرية البرتول العاملية األسواق من تشرتي األجنبية فالشركات
 .كبرية أرباحا بذلك حمققة بلد 100 من أكثر يف املصنعة

 أعيد قد الثانية العاملية احلرب دمرهتا اليت الغربية أوروبا بلدان إن :االجتماعي الصعيد على البترول أهمية /4-أ
 1.االجتماعي اجملال يف دوره يتألق الذي البرتول بفضل بناؤها

 اتحتياطاإل ستكشافا تواجه اليت السياسية و قتصاديةاال و الفنية الصعوبات إن:عوائق صناعة البترول /1-4
 االقتصادي احلد املصرفات جتاوزت ما إذا اإلستكشاف و اإلنتاج تكلفة على تنعكس قائمة اتحتياطا تنمية أو

 .و من خالل اجلدول التايل سنوضح صعوبات صناعته البديلة االستمارات كافة تنافس ال جيعلها الذي
 عوائق صناعة البترول: (11-11)مجدول رق

 صعوبات سياسية صعوبات فنية صعوبات اقتصادية
 رتفاعا، اخلام سعر يف التذبذب

 قلة، دالعائ إخنفاض، اإلنتاج تكلفة
 التشريعات تغيري، اإلحتياطي

 ظروف، صعبة جيولوجية تركيبات
 يف اإلحتياطات وجود، صعبة حفر

 شوائب هبا خدمات، نائية مناطق
 مرغوبة غري

 بني تنازع، يالسياس اإلستقرار عدم
 احلاكمة اإليديولوجيات تغري، الدول

 .08-01 ، ،ص 2112،طبعة  الطاقة مخاطر و البيئي ،التلوث شحاتة حمدأ حسن: رجعالم 
 الغربية أوروبا يف الصناعية الثورة عصر يف للوقود كمصدر احلجري الفحم أمهية ظهرت:نشأته /1-1 :الفحم/2
 العديد توافر و البرتول اكتشاف مع و .منه خمزون يتوفر حيث األرض من أخرى بقاع إىل استعماله انتشر منها و

 حوايل ميثل كان أن ،فبعد الطاقة إمدادات يف مسامهته نسبة اخنفضت الفحم يف تتوافر ال اليت و فيه املزايا من

                                                           
 ،مداخلة المستدامة التنمية ضوابط إطار في العربية االقتصاديات في البترولية للثروة االستخدامية الكفاءة ترقية استراتيجيات، حسيبة ،مداين فتحية مزارشي 1

 .11-10 ،ص 2008 ،أبريل ،اجلزائر سطيف ،جامعة املتاحة للموارد االستخدامية الكفاءة و املستدامة التنمية حول الدويل العلمي املؤمتر يف مقدمة
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 املاضي،و القرن من التسعينات يف الطاقة إمدادت ربع حوايل ،بلغ 1950 عام للطاقة العاملي االستهالك ثلثي
 إمجايل يف الفحم مسامهة نسب أن ،مبعىن املختلفة العامل مناطق يف واحدا منطا يأخذ مل االخنفاض هذا لكن

 النسبة بنفس تنخفض مل الشرقية أوروبا دول و سابقا يتاالسوفي كاالحتاد االشرتاكية الدول يف املستهلكة الطاقة
 خطوط طريق عن خاصة نقله سهولة و البرتول إلحالل راجع هذا و الرأمسالية الصناعية البالد يف حدث كما

 البيئة على للحفاظ الصناعية الدول معظم سعي بعد خاصة الفحم باستخدام مقارنة استخدامه نظافة و األنابيب
 1.تلوثها درجة من احلد و
 هلا تعرضت اليت التفحم درجة حسب هذا ،و أنواع أربعة إىل يصنف طبيعيا املوجود الفحم: الفحم أنواع /2-2

 .املعروفة النباتية البقايا
 بنسبة كربون على  حيتوي و "hard Coal"الصلب بالفحم يعرف و anthracite األنتراسيت/2-2-1

 على ،و العامل يف حمدودة بكميات إال النوع هذا يوجد ال ،و سنة مليون 250 إىل تكوينه يرجع و95% من أكثر
 حرارة درجة يف بإشعاله يتميز و السابق السوفييت اإلحتاد و بريطانيا و األمريكية املتحدة الواليات يف األخص
 يف ستعمالها جاء لذلك و الرماد من قليال خيتلف أنه ،كما دخانا يعطي ال يكاد ،و اللهب من بقليل مرتفعة
  .الصلب و احلديد لصناعة الالزم الكوك صناعة يف و املنزلية ستخداماتاال بعض

 90 و % 80 بني ترتاوح نسبة على حيتوي اللني بالفحم يعرفو Bituminons Coal ن البتيومي/2-2-2
 كبرية حرارة يعطي أنه و اإلحرتاق يف سهل أنه مميزاته من ،و سنة مليون100 إىل تكوينه حيتاج و الكربون من %

 صناعة ،و وقود كمادة يستعمل ،و العامل يف الفحم إنتاج حقول معظم يف النوع هذا ينتشر ،و وزنه إىل بالنسبة
 .الكيماوية الصناعات يف و ستصباحاال غاز ستخالصا ،و الكوك فحم

 من أقل) الكربون من منخفضة نسبة و املاء من مرتفعة نسبة على حيتوي :(البني الفحم) اللجنيت/2-2-3
 بالنسبة قليلة حرارة بإعطاء النوع هذا يتصف ،و سنة ستنيو  أربعني بني يرتاوح ما إىل تكوينه حيتاج و  % 60)

 نسبة به تقل ،حيث جودة الفحم أنواع أقل هو و الرطوبة من مرتفعة نسبة على حتوائهال ذلك ،و وزنه إىل
 قدر على يتناللج حتواءال ،نظرا اخلشبية اخلاليا بعض و األصلية النباتية البقايا بعض بوضوح به تظهر ،و التفحم
.البين الفحم عليه يطلق هلذا ،و الثابت الكربون من أيضا قليل قدر على حيتوي ،فهو املتفحمة املواد من صغري

2 
 و الفحم تفتيت عن الناتج امليثان غاز شتعالها يف الفحم خماطر تتمثل: استخدامه و الفحم إنتاج مخاطر/2-3

 معه يكون حيث باهلواء ختالطها عند الفحم غبار يستعمل قد ،كذلك باهلواء ختالطها عند متفجرا خليطا يكون
 احمليطة البيئة نظافة و سالمة على كبريا تأثريا املتطاير الفحم غبار و امليثان غاز يؤثر و امليثان غاز مثل خليطا
 هذا تستهلك اليت املدن و األسواق عن بعيدة منعزلة مناطق يف – عادة– الفحم مناجم تقع كذلك، املنجم مبوقع

 ما ،هذا الفحم نقل عمليات أثناء يف للبيئة تلوث حيدث قد ،و ستخدامها أماكن إىل نقله يستوجب ،مما الفحم
                                                           

  .12-10،ص  1112،اإلسكندرية، اجلامعية الدار، البيئة و الموارد قتصادياتا، السرييت أمحد حممد ،السيد عايد العزيز عبد ،عفاف حممد رمضان مقلد  1
 .192-191،ص 1975 ،سنة االسكندرية املصرية اجلامعات ،دار االقتصادية الموارد، خرونآ و عجمة العزيز عبد حممد 2
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 كميات عنه تتخلف ،حيث اإلطالق على الطاقة مصادر أخطر البيئية و الصحية املخاطر حيث من الفحم جيعل
 1.البيئة و لإلنسان الضارة و السائلة و الصلبة النفايات من هائلة

 بعد الطاقة من العامل استهالك يف األمهية حيث من الثالثة املرتبة يف الغاز يقع: مفهومه/1-3: الطبيعي الغاز/3
 حالة يف كما و، األولية الطاقة من العاملي االستهالك جممل من % 15 نسبته ما الغاز يشكل إذ  النفط و الفحم
 الذي للبرتول املصاحب الغاز مثال ،فهناك تارخييا الغاز تكون كيفية لتفسري متكاملة نظرية هناك فليس البرتول
 الطبيعي الغاز حقول هناك ،و نفسه البرتول تكون إىل أدت اليت بالعوامل تكونه ربط إىل العلمية النظريات تنحو
 إىل أدت اليت العوامل بتأثري تكون أنه يعتقد الذي الغاز من آخر نوع هناك مث برتول دون وحده الغاز يوجد حيث
 و الفحم حالة يف تقديره من صعوبة أكثر أمر الغاز من خمزون تقدير فإن جمتمعة األسباب هلذه و، الفحم تكون
 2.النفط

 سطح إىل البئر داخل صعوده أثناء لسلوكه ،تبعا الطبيعي الغاز تقسيم على العرف جرى قد و:أنواعه /3-2
 :هي رئيسية أنواع ثالثة إىل األرض

 سطح إىل يصل حىت هبا حمتفظا يبقى و الغازية حالته يف الطبيعي املكمن داخل يتواجد الذي: الجاف الغاز-أ
 .األرض

 من أكرب كمية على حيتوي لكنه البئر مسام خالل تدفقه طوال الغازية حبالته أيضا حيتفظ هو و: الغني الغاز-ب
 . وزنا األثقل اهليدروكربونات

 أخرى مرة يتحول مث اهلائل لضغطا نتيجة البئر من سحبه عند السائل بطوره يتميز الذي و: الغاز مكثفات-ج
 .البرتولية املكثفات من معني نوع على الغاز هذا حيتوي و الضغط اخنفاض استمرار مع الغازي طوره إىل
 حمليا استخدامها و اإليثان و امليثان غازات فصل يف الطبيعي الغاز من االستفادة طرق تتلخص :أهميته /3-3

 األمسدة إنتاج يف كذلك و املياه حتلية و الكهرباء توليد و االمسنت و نيوماألمل و احلديد إنتاج عمليات يف كوقود
 يعترب الذي و البيوتان إلنتاج اخلام ةاملاد ميثل الذي و الربوبان من الربوبيلني إنتاج ميكن ،كما البرتوكيماويات و

 3.منتجاته أهم من الصناعي املطاط
 مؤشرات إنتاج و استهالك و احتياطي الطاقة العالمي:المطلب الثاني 

 اإلنتاجية الطاقات على للحفاظ الكايف التمويل تأمني يستلزم العامل يف الكامنة البرتولية القدرات استغالل إن
 ،و أخرى جهة من املستقبل يف الطاقة متطلبات لسد الضرورية اإلنتاجية الطاقات توسيع ،و جهة من احلالية

                                                           
1
 .6729 -، ،ص 2002 ،طبعة الطاقة مخاطر و البيئي التلوث، شحاتة أمحد حسن 

2 BP Statistical Review of World Energy, June 2011, available online at 

www.bp.com.P41. 
 .93-92،ص سابق مرجع، البيئة و الموارد قتصادياتا، السرييت أمحد حممد ،السيد عايد العزيز عبد حممد ،عفاف رمضان مقلد  3
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 و تاجاإلن و االحتياطيات ناحية من العاملية البرتولية القدرات على الضوء إلقاء املطلب هذا خالل من حناول
 .االستهالك

  2112-2112اإلنتاج العالمي للطاقة من: الفرع األول
 اإلنتاج يعترب ،إذ سعره و الطاقة على الطلب مقدمتها يف يأيت احملددات من لعدد للطاقة العاملي اإلنتاج خيضع

 منو معدل و مستوى الطلب حمددات يف يدخل و، السوق يف السائدة األسعار عند املستهلكون يطلبه ملا ستجابةا
 ،و معني وقت يف احلقول يف املتاحة باإلمكانيات اإلنتاج يتحدد كذلك الطاقة أسعار ،و اإلقتصادي النشاط

 احلقول تنمية يلزم ،إذ الطلب رتفاعا و اإلنتاج زيادة السهل من يصبح أن كبرية برتولية حتياطاتا توافر معىن ليس
 حىت ضخه و ختزينه و معاجلته و األرض باطن من البرتول استخالص على القادرة بالوسائل تزويدها و املكتشفة

 .املصفات موقع ،أو الناقلة سطح
 السبعينات مطلع حىت و الثانية العاملية احلرب أعقبت اليت الفرتة خالل العاملية البرتول لشركات السيطرة ظل يف و

 الدول قتصادياتا بناء إعادة ،بقصد العاملي للطلب ستجابةا الشركات تلك تقرره مبا يتحدد اإلنتاج حجم كان
 . احلرب دمرهتا اليت الصناعية

 فرتة يف البرتول صناعة شهدت قتصادياال الصعيد على:2112-2111من اإلنتاج العالمي للبترول /1
 الطاقة جتهيز يف مسامهته نسبة زدادتا ،حيث الكربى قتصاديةاال النشاطات يف أخر منو أي فاق منو الستينات

 اإلحتكارية اإلختالفات ،و البرتول امتيازات طبيعة حبكم ذلك كان،و  كبرية مبعدالت إنتاجه تزايد نتيجة ستمراراب
بالنسبة لدول األوبك نالحظ أهنا يف اخنفاض إلنتاج النفط فأما فيما خيص هذه الفرتة .الكربى البرتول شركات بني

و هذا ما يعادل  1120و  1122إال أهنا عرفت ارتفاعا يف الفرتة  %2.12أي ما نسبته  1121و  1112ما بني 
كان اإلنتاج منخفضا بعض   1112أما بالنسبة لدول خارج األوبك فهي يف ارتفاع مستمر عدا سنة  1.90%

مليون برميل يوميا ،لكن دول اإلحتاد األورويب كان  02009الشيئ مقارنة بالسنوات األخرى حيث وصلت إىل 
 .%2.23أي ما نسبته  2011إىل  1012من  1120و  1112ط فيها منخفضا على طول الفرتة إنتاج النف

 (ألف برميل يوميا) 2112-2112تطورات إنتاج النفط في العالم خالل الفترة ( :12-11)الجدول رقم 
-6002نسبة  6002 6002 6002 6006 6000 6000 6002 6002 6002 6002 

6002 

 36621 37536 36061 35149 33998 36269 35241  35570 دول  األوبك

 

36652 38226 4.2% 

 46918 خارج أوبك

    

47036 46549 47184 48134 48035 48682 49970 52182 53445 2.4% 

دول اإلتحاد 
 األوروبي

2471 

         

2425 2264 2127 1987 1724 1528 1436 1414 1507 6.6% 

 82487 إجمالي العالم

  

82277 82818  81182  83283  84097  86218  86591  88834  91670  3.2% 

Source: Bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report P08        
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 1120من خالل اجلدول التايل نالحظ بأن قيمة إنتاج الغاز الطبيعي يف  :اإلنتاج العالمي للغاز الطبيعي /2 
و  10.1إىل  32.2 و12.1تراجع كثريا مقارنة بالسنوات السابقة حيث كانت قيمته لكل من اجلزائر و فنزويال 

يرتاوح ما  أصبحعلى التوايل أما بالنسبة إليران و قطر و السعودية فاإلنتاج فيها ارتفع أي ألف برميل يوميا  30.1
ألف برميل يوميا ،أما على املستوى  211.3و  22.2بعدما كان يرتاوح ما بني  1120سنة  213.1و  90.2بني 

مع السنوات السابقة حيث وصلت قيمة إنتاجه إىل  1120العامل يعرف إنتاج الغاز الطبيعي ارتفاعا مبقارنة 
 .ألف برميل يوميا و هذا ما يربهن تطور إنتاج الغاز الطبيعي يف هذه اآلونة 3299.0

 2112-2112خالل الفترة لبعض دول أوبك تطورات إنتاج الغاز الطبيعي ( :13-11)الجدول رقم 
 (مليون طن:الوحدة )

تغير % 2112 2114 2113 2112 2111 2111 2118 2110 2112 2112 
2114-

2112 
   76.0 الجزائر

    

76.3 77.2 71.6 72.4 74.4 73.4 74.2 75.0 74.7  0.4%- 

   36.1 فنزويال

    

38.0 37.8 39.3 40.3 38.8 38.4 38.6 37.9 35.7 -5.8% 

 100.3 إيران

        

112.5 117.7 129.3 137.1 143.9 149.5 150.1 163.8 173.

2 

5.7% 

   45.6 قطر

     

56.9 69.3 80.4 118.0 130.7 141.3 159.8 156.7 163.

3 

4.2% 

   66.1 يةدالسعو 

    

67.0 72.4 70.6 78.9 83.0 89.4 90.0 92.1 95.8 4.0% 

إجمالي 
 العالم

2609.9 

   

2675.7 2772.5 2692.1 2893.9 2976.1 3034.0 3079.2 3130.2 3199.

5 

2.2% 

Souce: Bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report P24       

مت أخذ عينة عشوائية من الدول املنتجة للفحم و الحظنا من خالل اإلحصائيات أن :اإلنتاج العالمي للفحم /3
يف كل من تركيا و دول اإلحتاد األورويب خاصة فنزيال حيث  1120-1112إنتاج الفحم عرف اخنفاضا يف الفرتة 

يف تركيا ،أما فيما خيص  1112مليون طن سنة  23.1بعدما كانت  1120 مليون طن يف 22.1وصلت إىل 
،لكن  1112مليون طن سنة  0.1مليون طن علما أهنا كانت تنتج ما قيمته  1.2اخنفضت إىل  1120فنزويال يف 

حيث  1120بالنظر إىل جنوب إفريقيا الحظنا العكس متاما اليت عرف فيها إنتاج الفحم ارتفاعا ملحوظا مبقارنة 
أي نسبة ارتفاع  1112مليون طن سنة  232.3ن طن بعدما  كانت تنتج مليو  201.9وصل فيه قيمة اإلنتاج إىل 

على غرار كندا اليت عرفت تذبذب يف اإلنتاج هلذه الفرتة ،لكن بصفة عامة فإن إنتاج يف هذه اآلونة ، 1.91%
مليون طن يف  3231.2حيث وصل إىل  %2.11الفحم على املستوى العاملي عرف ارتفاعا بنسبة تقدر ب 

 .مليون طن  3222.0بعدما كان ينتج ما قيمته  1120
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 (مليون طن)2112-2112للفترة  الدول المنتجة لهتطورات إنتاج الفحم لبعض ( :14-11)الجدول رقم 

تغير % 6002 6002 6002 6006 6000 6000 6002 6002 6002 6002 

6002-

6002 

    13.2 تركيا

  

14.8 16.7 17.4 17.5 17.9 17.0 15.5 16.4 11.7 28.4%- 

 %0.1 0.6 0.6 0.9 1.4 1.9 1.9   2.4 3.7 5.0 5.2 فنزويال

جنوب 
 إفريقيا

138.3  

   

138.4 141.0 139.7 144.1 143.2 146.6 145.4 148.2 142.9  3.6%- 

- %10.3  32.1 35.8 36.6 35.9 35.5 35.4 33.1 35.6 35.7     34.8 كندا

اإلتحاد 
 األوروبي

193.2  

   

187.0 178.9 167.9 165.6 168.4 167.7 157.3 150.3 145.3 -3.4% 

إجمالي 
 العالم

3188.5 

   

3326.7 3436.0 3435.3 3627.6 3891.4 3930.2 3986.5 3988.9 3830.1 -4.0% 

Source: Bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report P32        

 2112-2112 للطاقة في الفترة ما بيناإلستهالك العالمي :الفرع الثاني 

ما ميكن مالحظته أن قيمة استهالك النفط يف هذه الفرتة : 2112-2112 اإلستهالك العالمي للنفط خالل/1
حيث كانت  %1.91يف تزايد مستمر بالدول العربية خاصة و العامل عامة حيث كانت نسبة هذه الزيادة تقدر ب

ألف برميل  4331.3ألف برميل يوميا إىل أن وصلت  3977.2تقدر ب  1112قيمة اإلستهالك عامليا سنة 
و هذا يثبت اعتماد جل الدول العاملية عامة و العربية خاصة على هذه املادة رغم أهنا يف طريق  1120يوميا يف 
 .  النضوب

 2112-2112لبعض الدول العربية للفترة تطورات استهالك النفط ( :12-11)الجدول رقم 

 (ألف برميل يوميا: الوحدة)

تغير % 6002 6002 6002 6006 6000 6000 6002 6002 6002 6002 

6002-

6002 

 %5.8 422 400 390 371 350 327 327 309 286  258 الجزائر

 %2.3 824 805 756 747 720 766 725   686 642  601 مصر

العربية 
 يةالسعو 

2274  2407 2622 2914 3218 3295 3462 3469 3732 3895 5.0% 

 %8.6 324 304 290 258 247 192 173 176 133  148 قطر

- 1947 2013 2048 1915 1904 1875 2008 1954 1879  1851 إيران

4.5% 
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اإلمارات 
 العربية

539  576 603 594 645 722 751 765 832 901 6.4% 

إجمالي 
 العالم

3977.2  4032.3 4018.1 3948.7 4079.9 4121.6 4168.6 4209.9 4251.6 4331.3 1.9% 

Source: Bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report p09 

من خالل إحصائيات اجلدول التايل نالحظ : 2112-2112اإلستهالك العالمي للغاز الطبيعي في الفترة /2
أن أغلب دول العامل عامة و العربية خاصة يف تزايد مستمر الستهالكها الغاز الطبيعي خاصة إيران ،اليت كانت يف 

علما أن قيمة اإلستهالك  %1.09الصدارة من ناحية استهالكها هلذه املادة حيث وصلت نسبة الزيادة فيها إىل 
،أما على املستوى العاملي  طنمليون  211.2إىل  1120إىل أن وصلت يف  مليون طن 211.2كانت   1112سنة 

 1120و بلغ سنة  1112يف  طنمليون  1019.0حيث قدر اإلنتاج ب  %1.21قدرت نسبة الزيادة 
 .  و هذا ما يثبت تطور اإلستهالك العاملي للغاز الطبيعي طنمليون  3230.1،

 2112-2112لبعض الدول العربية للفترة  الغاز الطبيعيتطورات استهالك ( :12-11)الجدول رقم 
 (مليون طن:الوحدة )

تغير % 2112 2114 2113 2112 2111 2111 2118 2110 2112 2112 
2114-
2112 

 %4.1 35.1 33.7 30.0 27.9 25.1 23.7 24.5 22.8 21.9  21.4 الجزائر

 %0.4- 43.0 43.2 46.3 47.3 44.7 40.6 38.3 36.8 34.5  32.9 مصر

العربية 
 السعوية

66.1  67.0 72.4 70.6 78.9 83.0 89.4 90.0 92.1 95.8 4.0% 

 %13.8 40.6 35.7 38.4 23.3 18.7 28.9 17.9 17.1 21.2  17.6 قطر

 %6.2 172.1 162.0 146.6 145.4 146.0 137.6 128.4 119.9 113.0  100.8 إيران

اإلمارات 
 العربية

39.0  44.3 53.5 53.2 54.7 56.9 59.0 60.5 59.6 62.2 4.3% 

إجمالي 
 العالم

2579.4  2679.8 2753.7 2680.2 2886.7 2929.3 3005.8 3062.5 3081.5 3135.2 1.7% 

Source: Bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report P25   

من خالل إحصائيات اجلدول أدناه نالحظ : 2112-2112اإلستهالك العالمي للفحم خالل الفترة /3
 1.9كان   1112تناقص طفيف يف استهالك هذه املادة بالنسبة لكل من مصر و إيران حيث أن استهالكه سنة 

مليون  2.1،يف حني إيران اليت استهلكت ما يقارب  1120مليون طن سنة  1.1مليون طن يف مصر و تراجع إىل 
اليت عرفت اخنفاضا ملحوظا حيث كانت قيمة  اجلزائرمليون طن ،على غرار  2.0بعدما كان  1120طن سنة 
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،إال أنه على املستوى العاملي  1120مليون طن سنة  1.1مليون طن و تراجع إىل  1.9إىل  1112استهالكه 
 3191.1مليون طن بعدما كانت  3239.9إىل  1120لوحظ ارتفاعا حيث وصلت قيمة استهالك الفحم سنة 

 %1.22أي نسبة ارتفاع مقدرة ب  1112مليون طن سنة 

 (مليون طن)2112-2112ما بين  الفحم لبعض الدولستهالك ا تطورات( :12-11)الجدول رقم 

تغير % 2112 2114 2113 2112 2111 2111 2118 2110 2112 2112 
2114-

2112 
 – 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.8 0.8  0.9 الجزائر

 %1.1 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8  0.9 مصر

- %8.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1  0.2 فنزويال

 %4.7- 34.4 36.1 31.6 36.5 33.9 31.4 30.9 29.6 29.5  26.6 تركيا

 %1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.4 1.3 1.4 1.2 1.6  1.5 إيران

اإلمارات 
 العربية

0.3  0.1 0.3 0.6 0.7 1.2 1.7 1.4 1.6 1.6 – 

إجمالي 
 العالم

3292.2  3476.0 3523.9 3473.6 3634.3 3800.0 3814.4 3890.7 3911.2 3839.9 1.8% -

Source: Bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report P33    

 2112-2112اإلحتياطي العالمي للطاقة خالل الفترة :الفرع الثالث 

من خالل اجلدول أدناه نالحظ أن دول األوبك تزداد : 2112-1882اإلحتياطي العالمي من النفط ما بين /1
بشكل ملحوظ و هذا راجع إىل نضوب هذه املادة ،حيث   1120إىل غاية  1110قيمة احتياطي النفط بدية 

مليون برميل و  122.2تقدر ب  2990علما أن قيمة اإلحتياط هناية  %1.20كانت نسبة ارتفاع اإلحتياط 
مليون برميل ،و نفس الشيئ بالنسبة لدول خارج األوبك لكن بنسبة أكرب  2122.2إىل  1120ارتفعت هناية 

مليون  2.3،لكن دول اإلحتاد األورويب اخنفضت قيمة احتياطاهتا من النفط من  %1.11نوعا ما و قدرت ب 
،و بصفة عامة أغلب دول العامل عرفت ارتفاع  1120مليون برميل هناية  0.2إىل ما يقارب  2990برميل هناية 

 . 1120مع  2990 احتياطي النفط مبقارنة
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 (ألف برميل يوميا)2112-1882ما بين من النفط  تطورات احتياطي دول العالم( :10-11)الجدول رقم 

 2112نهاية  2114نهاية  2112نهاية  1882نهاية  
 1211.6 1211.1 927.8  786.6 دول األوبك 

 486.0 488.9 446.6  339.6 خارج األوبك

 8.3 دول اإلتحاد األوروبي 

 

7.0 

 

5.6 5.6 

 1697.6 1700.0 1374.4  1126.2 إجمالي العالم

Source: Bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report P06     

إن إحصائيات اجلدول أدناه تبني مدى : 2112-1882اإلحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي ما بين /2
استيعاب العامل ككل مؤخرا إىل ضرورة ترشيد استخدام املوارد الطاقوية التقليدية مبا فيها الغاز الطبيعي ،ألن نسبة 
احتياطيه يف السنوات األخرية عرفت ارتفاعا ملحوظا بكل من اجلزائر و مصر فنزويال و إيران رغم أن نسبة 

إال أهنا تدل على نفس الشيئ أال و هو أنه ال بد على كل الدول أخذ جممل احتياطاهتا ملواجهة  اإلرتفاع متفاوتة
إىل  2990أزمة نضوب مثل هذه املواد حيث كانت نسبة ارتفاع احتياطي الغاز الطبيعي يف إمجايل العامل منذ هناية 

مليون برميل ،و  229.9قدرت ب  2990علما أن قيمة اإلحتياطي هناية  % 1.20تقدر ب  2990غاية هناية 
 .مليون برميل 222.9قدرت قيمته  1120هناية 

 2112-1882تطورات احتياطي بعض الدول من الغاز الطبيعي ما بين ( :18-11)الجدول رقم 

 (مليون طن:الوحدة )

 2112نهاية  2114نهاية  2112نهاية  1882نهاية  
 4.5 4.5 4.5  3.7 الجزائر

 1.8 1.8 1.9  0.6 مصر

 5.6 5.6 4.3  4.1 فنزويال

 2.0 2.0 1.6  1.9 كندا

 34.0 34.0 27.6  19.4 إيران

 8.3 8.3 6.8  5.5 اإلمارات العربية

 186.9 187.0 157.3  119.9 إجمالي العالم

Source: Bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report P20  

من اجلدول أدناه نالحظ أن أغلب الدول لديها احتياطي كبري : 2112نهاية اإلحتياطي العالمي من الفحم / 3
مليون طن و هذا  231010و  02299حيث قيمة اإلحتياط منه ترتاوح ما بني ( الفحم البين)من فحم اللجنيت 
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،أما فيما خيص إمجايل  مقارنة باآلخرإن دل على شيئ فإنه يدل على اإلستعمال الكثيف لفحم األنرتاسيت 
فإنه مرتفع بعض الشيئ مقارنة باحتياطي الغاز الطبيعي و  1120احتياطي الفحم على املستوى العاملي هناية 

  .مليون طن 292032النفط حيث يقدر ب 

 (مليون طن)2112أنواعه نهاية  وتطورات احتياطي بعض الدول من الفحم ( :11-11)الجدول رقم 

 الفحم) اللجنيتفحم  فحم األنتراسيت 
 (البني

 إجمالي احتياطي الفحم

 56082 51199  4883 اإلتحاد األوروبي

 8702 8380  322 تركيا

 479 –  479 فنزويال

 30156 –  30156 جنوب إفريقيا

 6582 3108  3474 كندا

 288328 130525  157803 إجمالي احتياط آسيا

 891531 488332  403199 إجمالي العالم

Source: Bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report P30     

 : 2112-2111من تطور السوق العالمية في مجال الطاقة :المطلب الثالث 

،مدفوعة بالتغريات املفاجئة يف  1120شهدت السوق العاملية للطاقة عامة و النفط خاصة تطورات سلبية خالل 
الثاين لسنة معدالت الطلب و العرض و اليت أدت إىل حدوث اخنفاضات حادة يف أسعار النفط منذ النصف 

،و حدوث تقلبات يف أسواق النفط العاملية أثرت بدورها على حركة التجارة النفطية و معدالت األداء  1120
 .اإلقتصادي العاملي

لنفط العاملية اخنفاضا كبريا ليصل املعدل السنوي لسعر سلة خامات أوبك خالل عام و قد شهدت أسعار ا
متأثرة بعوامل عديدة و متشابكة أثرت بشكل  1110برميل ،و هو أقل مستوى له منذ /دوالر  09.0إىل  1120

 2.0وا مبعدل فقد سجل الطلب العاملي على النفط من.مباشر على أساسيات السوق املتمثلة يف الطلب و العرض 
مليون  91.9ليصل مستواه إىل  1120مليون برميل يوميا خالل  2.2مليون برميل يوميا مقارنة مبعدل منو بلغ 

مليون برميل يوميا ،حيث واصلت  90.9يف ظل الوفرة يف اإلمدادات و اليت بلغت  1120برميل يوميا خالل 
كما تأثرت . 1120خالل مليون برميل يوميا  2.1اإلمدادات من الدول املنتجة من خارج أوبك ارتفاعها مبعدل 
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أسعار النفط العاملية بعدة عوامل أخرى من أمهها التباطؤ يف منو اإلقتصاد الصيين الذي ألقى بظالله على اآلفاق 
 1.نفطاملستقبلية للطلب على ال

،تستعرض  1120و سنلقي نظرة شاملة على كافة التطورات الرئيسية اليت شهدهتا سوق النفط العاملية عام 
الفقرات أدناه بشيئ من التفصيل بعض اجلوانب املتعلقة بتلك السوق ،منها اإلمدادات النفطية و الطلب العاملي 

 .العامليةعليه ،و كذا اجتاهات األسعار مع حركة املخزونات النفطية 

 : 2112-2111إمدادات العالم من النفط و سوائل الغاز الطبيعي في الفترة /1-1:اإلمدادات /1

،ارتفاعا ملحوظا  1120خالل سنة ( نفط خام و سوائل الغاز الطبيعي)شهد إمجايل اإلمدادات النفطية العاملية 
مليون برميل يوميا كما يوضح  90.9مقارنة بالعام السابق ليصل  %1مليون برميل يوميا ،أي بنسبة  2.2بنحو 

 :التايل الشكل 

  2112-2111إمدادات العالم من النفط و سوائل الغاز الطبيعي : (11-11)الشكل رقم 

 (مليون برميل يوميا:الوحدة )

 
 .32ص ، 42تقرير األمين العام السنوي ،( أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول :المصدر 

 : 2112-2111من النفط و سوائل الغاز الطبيعي  إمدادات بلدان أوبك و خارج أوبك/1-2

لبلدان أوبك خالل ( نفط خام و سوائل الغاز الطبيعي)ارتفعت اإلمدادات النفطية :إمدادات بلدان أوبك /أ
مليون برميل يوميا  32،لتصل إىل  1120،مقارنة بعام  %2.2 ألف برميل يوميا ،أي بنسبة 211حوايل  1120

                                                           
1
 .32،ص  1120،تقرير األمني العام السنوي الثاين  األربعون ،الكويت ، (أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  
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،أما فيما خيص حصة بلدان أوبك من إمجايل اإلمدادات النفطية العاملية فقد اخنفضت بشكل طفيف من 
 . 1120سنة  %01إىل حوايل  1120سنة  01.1%

نتجة من خارج منظمة أوبك بلغ إمجايل اإلمدادت النفطية جملموعة البلدان امل:إمدادات بلدان خارج األوبك /ب
مقارنة  %1.1مليون برميل يوميا أي بنسبة  2.1مليون برميل يوميا ،بزيادة حوايل  02.9حنو  1120خالل عام 

،و قد كان مصدر اجلزء األعظم من تلك الزيادة هو النمو القوي يف إنتاج أمريكا الشمالية عموما ،و  1120بعام 
  .تقليديةالواليات املتحدة األمريكية على وجه اخلصوص من النفط الصخري و سوائل الغاز الطبيعي غري ال

الغاز الطبيعي في الفترة  التغير السنوي في إمدادات العالم من النفط و سوائل( :12-11)الشكل رقم 
2111-2112 

 
 .32،ص  42،تقرير األمين العام السنوي ( أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  :المصدر 

ارتفع :النمو االقتصادي العالمي و النمو في الطلب على النفط /1-2:الطلب العالمي على النفط /2
 %2.1مليون برميل يوميا ،و مبعدل منو بلغ حوايل  2.0،مبقدار  1120الطلب العاملي على النفط خالل عام 

،و يعود ذلك الرتفاع وترية النمو يف الطلب على النفط من  %2.3ظريه املسجل يف العام السابق و هو متجاوزا ن
 1120سنة  %1.2مقارنة بانكماش بلغ  1120يف عام  %1.9جمموعة الدول الصناعية اليت سجلت منوا معدله 

ثرا بتحسن النمو االقتصادي بالدول الصناعية ،و الذي ساهم يف كبح مجاح التباطؤ يف النمو االقتصادي متأ
معدالت النمو باالقتصاديات النامية و يوضح الشكل املوايل معدالت النمو السنوية يف  العاملي الناجم عن تراجع

 (.1120-1122)ملي للفرتة الطلب العاملي على النفط مقابل معدالت النمو يف االقتصاد العا
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 (%)2112-2111النمو االقتصادي العالمي و النمو في الطلب على النفط ( :13-11)الشكل رقم 

 
 32،ص  42،تقرير األمين العام السنوي ( أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  :المصدر 

وفقا للمجموعات الدولية الرئيسية ارتفع : توزع الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية/2-2
مليون  02.1ألف برميل يوميا ،ليصل إىل  011حنو  1120مستوى الطلب يف جمموعة الدول الصناعية خالل 

مليون برميل يوميا مقارنة مبستويات عام  2.2برميل يوميا بينما ارتفع مستواه يف بقية دول العامل األخرى بواقع 
و قد أدى تغري مستويات الطلب لكل جمموعة إىل اختالف حصتها .مليون برميل يوميا 02.1ليصل إىل  1120

إىل  1120سنة  %01.2،إذ اخنفضت حصة البلدان الصناعية من  1120من إمجايل الطلب العاملي خالل سنة 
 :كما يوضح الشكل املوايل  %01.3إىل  %09.9بينما ارتفعت حصة بقية دول العامل من  1120سنة  09.1%

-2111توزع الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية خالل ( :14-11)الشكل رقم 
2112(%) 

 



 التحول من الطاقات التقليدية إلى المتجددة:                                   ول الفصل األ
 

 
33 

 41،ص  42،تقرير األمين العام السنوي ( أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  :المصدر 

بشكل ملحوظ لتصل إىل  1120اخنفضت أسعار النفط العاملية خالل سنة :تجاهات أسعار النفط الخام ا/3
،حيث تراوحت املعدالت الشهرية لسعر سلة خامات أوبك ضمن نطاق واسع  1110أقل مستوياهتا منذ سنة 

دوالر  09.0دوالر للربميل خالل أشهر السنة ،و بلغ املتوسط السنوي للسلة  21.1و  33.2تراوح ما بني 
باملقارنة بسنة  %02.0أي ما يعادل نسبة اخنفاض  دوالر للربميل 02.1للربميل مشكال بذلك اخنفاضا حبدود 

1120. 

حتسنا نسبيا لألسعار جتاوزت خالله املعدالت الشهرية لسعر سلة أوبك  1120و شهد النصف األول من عام 
من السنة اليت شهدت عودة تراجع األسعار إىل ما دون حاجز دوالر للربميل مقارنة بالنصف الثاين  21حاجز 

 01.3ميل ،أما بالنسبة حلركة املعدالت الفصلية ألسعار النفط فقد بلغ معدل سعر سلة أوبك دوالر للرب  01
دوالر للربميل أي ما يعادل حوايل  13.2منخفضا بواقع  1120دوالر للربميل خالل الربع األول من عام 

دوالر للربميل ،و خالل الربع  09.9مقارنة بالربع الرابع من العام السابق لريتفع خالل الربع الثاين إىل  32.0%
باملقارنة مع الربع الثاين  %29.0دوالر للربميل أي ما يعادل  22.1الثالث عاودت أسعار النفط االخنفاض مبعدل 

دوالر  01ما دون دوالر للربميل ،مث واصلت األسعار باالخنفاض يف الربع الرابع إىل  02.1من العام ليصل إىل 
 .مقارنة بالربع الثالث %21.2الر للربميل أي نسبة اخنفاض دو  39.1للربميل لتصل إىل 

دوالر للربميل  00.0عند مستوى  1120و فيما يتعلق باملعدالت الشهرية لسعر سلة أوبك فقد استهلت سنة 
دوالر للربميل يف شهر مايو  21.1خالل شهر يناير ،مث بدأت بالتحسن التدرجيي إىل أن وصلت ألعلى حد ب 

و بناءا على .دوالر للربميل شهر ديسمرب  33.2باالخنفاض تدرجييا خالل باقي السنة لتصل إىل  ،لتبدأ بعدها
اتساعا واضحا يف الفروقات ما بني احلد األقصى و األدىن ألسعار سلة  1120التطورات سالفة الذكر شهد عام 

دوالر للريميل ما بني أعلى و أدىن معدل شهري ألسعار السلة  12.2أوبك خالل العام اليت وصلت إىل حوايل 
،و إن كان بدرجة أقل مقارنة مع فروقات العام السابق و اليت بلغت خالله الفروقات ما بني احلد األقصى و 

 :ل و هذا ما يوضح يف الشكل اآليتدوالر للربمي 02.0األدىن ألسعار سلة أوبك 
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 (دوالر للبرميل)2112-2111المعدل الشهري ألسعار سلة أوبك ( :12-11)الشكل رقم 

 
 44،ص  42،تقرير األمين العام السنوي ( أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  :المصدر 

التجارية و )ارتفاعا يف إمجايل املخزونات النفطية العاملية  1120شهدت سنة : المخزونات النفطية العالمية/4
مليون  101مليون برميل مع هناية الربع الرابع من السنة و ميثل ذلك ارتفاعا بنحو  2201لتبلغ ( االسرتاتيجية

 الناقالت باملقارنة بالربع الرابع من العام السابق ،و يذكر أن خمزون النفط اخلام علة منت %9.3برميل ،أي بنسبة 
كما   1120مليون برميل باملقارنة مع هناية عام  211بزيادة قدرها  1120مليون برميل يف هناية  2220قد بلغ 

 :يوضح اجلدول التايل 

 2112-2114مستويات المخزون النفطي في الدول الصناعية نهاية ( :11-11)الجدول رقم 

 (مليون برميل:الوحدة )

 الربع الرابع الربع الثالث الثاني الربع الربع األول  المنطقة

6002 6002 6002 6002 6002 6002 6002 6002* 

 1345 1111 1354 1111 1314 1141 1141 1111 األمريكتين

 1155 1841 1131 1831 1111 1855 1111 1841 منها الو م أ

 951 441 911 495 914 445 989 451 أوروبا

 131 183 119 111 119 183 153 199 الهادي

إجمالي الدول 
 الصناعية

6222 6222 6222 6202 6222 6222 6222 2000 

 6202 6222 6226 6222 6220 6626 6222 6226 بقية دول العالم

 2262 2606 2260 2022 2222 2222 2662 2222إجمالي المخزون 
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 **التجاري
المخزون على متن 

 الناقالت
1811 1811 991 1851 1831 1858 1811 1111 

المخزون 
 اإلستراتيجي منه

0222 0222 0222 0222 0260 0222 0222 0222 

المخزون 
اإلستراتيجي 

 األمريكي

191 191 191 191 191 193 191 193 

إجمالي المخزون 
 العالمي

2222 2022 2222 2202 2002 2222 2026 2226 

كفاية المخزون 
التجاري في الدول 

 (يوم)الصناعية 

3169 1869 3961 1168 1868 1161 4361 1161 

 ال يشمل املخزون على منت الناقالت**بيانات تقديرية     *

 .02،ص  42،تقرير األمين العام السنوي ( أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول : المصدر 
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 الطاقات المتجددة و مجاالت استخدامها عالميا:المبحث الثاني 

 الطاقة من جوهريا ،املشتقة الطبيعة يف تنضب ال اليت املصادر تلك أساسي بشكل هي املتجددة الطاقة مصادر إن
 ،و الكهرومائية  للمحطات الواضحة األمثلة املصادر هذه تتضمن و، األرض إىل تصل اليت للشمس اإلشعاعية

 درجات Gradient رجدت طاقة و األرض باطن طاقة إىل اإلضافةب، الرياح طاقة و الشمسية الطاقة حمطات
 احمليطات و األرض قشرة يف املخزنة احلرارية الطاقة من جدا الكبرية الكميات من اشتقاقهما يتم اللتني احمليط حرارة

 اإليثانول مثل احليوي والوقود لالحرتاق القابلة املتجددة كالنفايات الواضحة غري األمثلة بعض إىل ،باإلضافة
Ethanol و تام بشكل  مستدامة ليست الطاقة من األنواع هذه أن الواضح من و .احلبوب حماصيل من املشتق 

 للشمس اإلشعاعية الطاقة فحىت السنني مليارات أو ماليني من زمنيا جماال أخذنا ،فإذا طويلال املدى على مطلق
 تعريف يصبح و منه .دائم بشكل حقا مستدام املصادر هذه من واحد هناك ليس بالتايل و تنقص سوف

 السنوات مئات خالل فقط ليس و اآلن من السنني آلالف املستقبل ألجيال متوفرا يبقى كيفيا تعريفا "متجدد"
 املعتمدة النووية الطاقة حىت ،و األحفوري كالوقود املتجددة غري املصادر إىل بالنسبة احلال هو ،كما التالية القليلة

 تبقى أن املتوقع من ألنه متجددة أحيانا ،اعتربت النووي الوقود طاقة إىل للتوصل املستخدمة جياالتكنولو  على
 على النووية الطاقة نعترب سوف ،هلذا األحفوري الوقود من املشتقة بالطاقة مقارنة بكثري أطول زمن خالل متوافرة

 1.ةاملستدام الطاقة مصادر من منفصال صنفا تتبع أهنا
 هاالمتجددة و مصادر مفهوم الطاقات :المطلب األول 

 تعاريف متنوعة للطاقات املتجددة و أمهيتها و خمتلف مصادرهامن خالل هذا املطلب سنحاول التطرق إىل 

عرفت اقتصاديات الطاقات املتجددة اهتماما متزايدا هناية :مفهوم الطاقة المتجددة و أهميتها:الفرع األول 
نسبيا على اقتصادياهتا ،حيث عرف إنتاج الطاقة من املصادر القرن املاضي ،و هو ما انعكس إجيابا و لو 

 .املتجددة تطورا ملحوظا كما عرفت جماالت استغالهلا توسعا واضحا خاصة مبجال إنتاج الطاقة الكهربائية

هي تلك الطاقة اليت حنصل عليها من خالل تيارات الطاقة اليت يتكرر وجودها -:مفهوم الطاقات المتجددة /1
عة على حنو تلقائي و دوري ،و هي بذلك عكس الطاقات الغري متجددة املوجودة غالبا يف خمزون كامن يف الطبي

و بتعبري آخر هي عبارة عن مصادر طبيعية دائمة و غري ناضبة متوفرة بشكل دوري يف الطبيعة يف باطن األرض ،
العالية أثناء استعماالهتا املختلفة فهي  بصورة حمدودة أو غري حمدودة إال أهنا متجددة باستمرار ،متتاز بنظافتها

                                                           
-232،ص  1122، ،بريوت1 ،ط العربية الوحدة دراسات ،مركز المستدامة الطاقة إلى مدخل :بالطاقة مستقبلنا شحن، حردان فيصل ترمجة روبرت، إيفانزل 1

231. 
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طاقات نظيفة كالطاقة الشمسية و طاقة الرياح و الطاقة املائية ال ينتج عن استخدامها أي تلوث ،أما احرتاق 
 1.الكتلة احلية فينتج عنه بعض الغازات إال أهنا أقل من تلك الناجتة عن احرتاق الطاقات األحفورية

 و )اجلزر و املد) البحر مياه ،طاقة احليوية الكتلة ،طاقة الشمسية ،الطاقة الرياح ،طاقة ةالكهرومائي الطاقة تشمل-
 ( خرىاأل البرتولية املواد و النووية الطاقة ماأ. تنضب ال متجددة طاقات هى و األرض باطن يف اجلوفية الطاقة

 .2 تنضب و متجددة ليست لكنها اجلديدة املصادر من تعد يفه )البرتولية ،الطفلةي الطبيع البيتومني
 تتجدد طبيعية مصادر من املنتجة الطاقة أشكال من شكل أهنا:تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -

 :التالية الثالثة األشكال أحد يف األول املقام يف املتجددة الطاقة تستخدم و باستمرار
 و التجارية و السكنية لألغراض توزيعها يتم اليت الكهرباء لتوليد املتجددة املوارد استغالل يتم :الكهرباء توليد

 .الصناعية
 للتجديد القابلة املوارد استخدام ،ميكن )الفردية املباين يف(مركزية ال بطريقة أو مركزيا توليدها يتم سواء :التدفئة

 .مباشرة املباين ،لتسخني الشمسية بالطاقة املاء تسخني ،مثل
 التجاري و الصناعي لالستخدام النقل وسائل وقود و العام النقل و اخلاصة السيارات وقود توليد ميكن :النقل
 3 .املتجددة املوارد ،من الطائرات و السفن و الشحن قطارات ،مثل

 أهنا ،مبعىن دوري و تلقائي حنو على الطبيعة يف وجودها يتكرر اليت الطاقات تلك املتجددة بالطاقات يقصد-
 الطاقة بأهنا البديلة الطاقة تعرف ،كما تنفد أن ميكن ال اليت أو تتجدد اليت الطبيعية املوارد من املستمدة الطاقة

 ميكن و األرضية الكرة سطح على مكان كل يف و بسهولة متوفر هو ،و ينضب ال طبيعي مصدر من تولد اليت
 4.طاقة إىل بسهولة حتويله

 الطبيعة مسارات عن الناجتة الطاقة مصادر من املتجددة الطاقة تتشكل( :IEA)تعريف وكالة الطاقة العالمية -
 5.استهالكها وترية من أعلى بوترية الطبيعة يف تتجدد اليت ،و الرياح و الشمس كأشعة التلقائية

 مصدرها يكون ال طاقة عن عبارة املتجددة الطاقة( :UNEP)تعريف برنامج األمم المتحدة لحماية البيئة -
 اخلمسة األشكال يف تظهر ،و استهالكها وترية من أسرع دورية بصفة ،تتجدد الطبيعة يف حمدود و ثابت خمزون
 6.األرض باطن طاقة ،و الكهرومائية ،الطاقة ،الرياح الشمس ،أشعة احليوية الكتلة :التالية

                                                           
1
 Chitour Chams Eddine, pour une stratégie énergétique de l'algérie a l' orizon 2030, OPU, 2005, P41 

 .213،ص  2993، املصرية جنلوألا ،مكتبة مصر يف الطاقة، الديب إبراهيم حممود حممد2
3
 .32،ص  1123،مكتب السياسات اإلمنائية ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالدليل اإلرشادي للربملانيني من أجل الطاقة املتجددة  ، 
 و املستدامة التنمية حول الدويل العلمي ،املؤمتر المستديمة التنمية قواعد إطار في البترولية الثروة ستغاللال البديلة االستراتيجية، شافية كتاف و مليكة علقمة 4

 116ص، 2008 أبريل 08 - 07 ، ،اجلزائر سطيف عباس فرحات ،جامعة التسيري علوم و االقتصادية العلوم ،كلية املتاحة للموارد االستخدامية الكفاءة
5
 .www.iea.org  الدولية الطاقة وكالة موقع 
 www.unep.org.البيئة   حلماية املتحدة األمم برنامج موقع 6
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 العاملية للطاقة الرئيسية املصادر النووية الطاقة و املتجددة الطاقة من كل تشكل:أهمية الطاقات المتجددة /2
 بديال تكون ،حبيث للطاقة مستقبلية كمصادر املصدرين هبذين كبري عاملي اهتمام هناك و األحفورية الطاقة خارج
 ،إذ اجلديدة املصادر هبذه استبداهلا إىل منها الصناعية خاصة و الدول من عديد تسعى اليت و األحفورية للطاقة
 التأثريات أهم من أن حيث 1.البيئي الدافع هو املتجددة الطاقات مبوضوع هتماملإل األول الرئيسي الدافع يعترب

 ستخداماف ذلك من العكس علىو ، احلراري االحتباس بظاهرة يعرف ما الطاقة باستخدامات املرتبطة البيئية
 التلوث منه و الغازات تلك انبعاثات خفض من حتققه ملا نتيجة البيئة محاية يف معروف أثرله  املتجددة الطاقة
 ثاين غاز من طن مليون 190 حوايل التقليدي الوقود عن الناجتة االنبعاثات تبلغ أن املتوقع من ،حيث البيئي

 2.األخرى الغازات إىل باإلضافة2017  سنة الكربون أكسيد
 مصادر الطاقات المتجددة:الفرع الثاني 

 ةاجلديد املتجددة الطاقة و )التجارية غري) التقليدية املتجددة الطاقة مها رئيسيني نوعني إىل تقسيمها ميكن
 اليت الطاقة مصادر من هي ،و الحيوية الكتلة بطاقة تعرف و: )التجارية غير) التقليدية المتجددة الطاقة /1
 احلية الكتلة مواد استعمال على تعتمد ،و النفط ظهور قبل ،خاصة املاضية القرون يف شائعة نتكا

(biomasse)  يعد و يثانولاإل و احليوي ،الديازيل الوقود إنتاج ميكن احليوية الكتلة خالل من و حمليا تنتج اليت 
 جماالت يف احلاصلة التطورات من الرغم على ،و احليوية الكتلة من املستخدمة الوقود أنواع أفضل من األخري هذا

 جنوب يف معظمهم يعيش نسمة بليون 02 من ثركأل للطاقة وحيدا مصدرا النوع هذا يزال ،ال الطاقة استعمال
 الصعب من أنه ،علما العاملية للطاقة األولية املصادر من  10%حوايل تشكل أهنا ماك إفريقيا أوساط يف و سياآ

 .عامليا احلية الكتلة مياتك تقدير جدا
 : يلي ما أنواعها من : الجديدة المتجددة الطاقة /2
 ال اليت النظيفة املتجددة الطاقات من الشمسية الطاقة تعترب:تعريفها /1-1-2 : ةالشمسي الطاقة /2-1

 الطاقة من أوال نشأت قد األرض على املوجودة الطاقة مصادر مجيع أن ماك، موجودة الشمس دامت ما تنضب
 ،و ةكحمر  قوة و هرباءك و برودة و حرارة إىل مباشرة غري أو مباشرة بطرق حتويلها ميكن الطاقة هذه ،و الشمسية

 يشكل بنفسجية الفوق األشعةك املرئي غري و% 49 شكلي املرئي وطيفها هرومغناطيسيةك أشعة الشمس أشعة
 يف السنني آالف منذ معروفا للشمس احلرارية الطاقة استخدام انك قد ،و% 49  احلمراء دون األشعة و  2%

 الوقت يف ،أما التلف من حلفظها احملاصيل بعض جتفيف يف و املياه تسخني يف استخدمت ،حيث احلارة املناطق
 و التدفئة يف و هربائيةك طاقة إنتاج يف الشمس طاقة استغالل حماولة على تقوم التجارب و األحباث نإف احلايل

 أهنا ماك، األرض عن بعدها و تهاكحر  حسب ختتلف الشمسية الطاقة ،و غريها و املعادن صهر و اهلواء تكييف
                                                           

1
 .233،ص  1121، ،اجلزائر9 ،ط التوزيع و للنشر اخللدونية ،دار البيئي االقتصاد، محو ،حممد أوسرير ،منور اجمليد عبد قدي 
 و االقتصادية العلوم ،كلية الباحث ،جملة أملانيا جتربة ،عرض المستدامة التنمية ألجل البيئة حماية في المتجددة الطاقة أهمية، حممد ،ساحل حممد طاليب 2

 .110،ص  1112، السادس ،العدد ،ورقلة مرباح قاصدي جبامعة التسيري علوم و التجارية
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 تصل اإلشعاعية طاقتها نإف عمودية الشمس تكون حني و الصحو يوم ،ففي إشعاعية أو ضوء األرض إىل تصل
 .هاستغالل و جتميعه أمكن لو وفري مصدر فهي 3 م/يلوواطك 1 مبعدل اخلارجي األرض سطح إىل
 ،و الكهرباء إنتاج يف نضوبه بعد البرتول حمل لتحل األقوى املرشح تعترب الشمسية الطاقة أن إىل اإلشارة جتدر و

 الشمسية احلرارية الطاقة تعترب و .هرباءك إىل الشمس أشعة حتول اليت كيالفوتوفولتي ألواح جناح أيضا املتوقع من
 ثركاأل للبلدان تؤمن و حمدودة البيئة على آثارها و ثريةك فمواردها بعيد حد إىل واعدة و نسبيا جديدة تكنولوجيا

 ثركاأل الشواطئ ذات األوروبية البحار يف الرياح مزارع حاليا تؤمنها اليت لتلك مماثلة فرصة العامل يف للشمس عرضة
 على املطلة األوروبية الدول و فريقياإ و املتحدة الواليات غريب جنويب:وعدا ثركاأل املناطق بني من ،و للرياح عرضة

 و 100 بني ما لتوليد األرض من واحد 2 مك يكفي العامل مناطق من عدد يف و، أسرتاليا و الصني و املتوسط
 1.الشمسية احلرارية تكنولوجيا استخدام خالل من السنة يف الكهرباء من ساعة/طجيغاوا 120

 حيث العشرين القرن خالل الشمسية الطاقة ستخداما مت:العالم في الشمسية الطاقة إستخدام تاريخ/2-1-2
 الشمسية البخار ماكينة صنعت العام نفس و الشمسية الطاقة تطبيقات يف تطور حركة أكرب العشرين القرن شهد

 1911 عام يف ،و حصان  20قدرهتا كالفورنيا يف مشسية ماكينة بناء مت 1908 و 1902 عامي بني ،و
 بصحراء التشغيل نطاق يف وضع قد ،و الزراعة ألغراض الشمسية الطاقة يستخدم جهاز تصميم مت بفيالدلفيا

 بدأ مث2 م 4200 من يقرب ما متد حصان 100 قدرها قوة أنتج حيث القاهرة من كلم 16 بعد على مصر
 مباشرة بصفة معنية كانت ما بقدر معينة مجالية قيم إىل تستند تكن مل اليت و األوىل الشمسية املساكن ظهور

 ماستشوستس معهد من جمموعة تصميم من مشس مسكن أول كان قد ،و نفسها الشمسية الطاقة بتطبيقات
 .م 1939عام للتكنولوجيا

 خدمة يف الشمس " بعنوان باريس يف اليونسكو مؤمتر ،عقد رأشهب البرتول أزمة قبل أي 1973 عام يف و
 الفضول من السبعينيات يف فجأة الشمسية الطاقة حتولت لقد ،و دولة 60 ،من عامل 800 حضره "اإلنسان
  2.للوقود رمزيا بديال جتماعيوناال املناضلون اعتربها حيث ةثقافي حركة إىل العلمي

 مفضلة جتعلها اإلجيابية املزايا من بالعديد الشمسية الطاقة تتميز : الشمسية الطاقة ستخداما مميزات/2-1-3
 :يلي كما منها ابعض نذكر و األخرى الطاقة مصادر من غريها على

 كأهنا تبدو و املعاصر اإلنسان تواجه اليت املشكلة ،هذه البيئة تلوث يف الشمسية الطاقة مصادر مسامهة عدم/أ
 الطاقة ملصادر املفرط ستغاللاال من معظمها يف النامجة و حضارته و اإلنسان حياة هتدد و سيطرته عن خارجة
 .الطبيعي الغاز و الفحم و كالنفط للبيئة امللوثة

 إنشاء إمكانية يسهل مما مثن دونب أي مقابل بال و للنضوب قابل غري متجددا مصدرا الشمسية الطاقة تعترب/ب
 .الشمسية الطاقة على طاقتها يف تعتمد اليت املستدامة املشاريع

                                                           
 .91-22ص ، 1998 ،أكتوبر أبعاد ،لبنان جملة، "لبنان في المتجددة الطاقات تعزيز وفرص إمكانيات " ،شديد  رياض 1
 .02-01ص  2004 ،سنة مشس عني ماجستري ،جامعة ،رسالة المتجددة بالطاقة المداد ذاتية السكنية المبانياجلواد ، عبد آيت حممد 2
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 يف التوسع مدى من حتد اليت احمللية أو الدولية و السياسية النظم لسيطرة الشمسية الطاقة خضوع عدم/ج
 .منها كمية يةأ ستغاللا

 السكنية التجمعات قرب مكان أي يف املشاريع إقامة ميكن حبيث تقريبا نألماكا مجيع يف الشمسية الطاقة توفر/د
 .حتميل أو نقل وسائل ذلك يتطلب ال حبيث آخر مكان أي أو الصناعية املناطق أو
 الشمس من الطاقة إنتاج عمليات يف غريهم و العاملني على خطورة تشكل ال و معقدة تكنولوجيا تتطلب ال/ه

  1.ة األخرىالطاق مصادر ستغاللا يف توجد اليت كاملخاطر
 (2118-1882)تطور قدرة الطاقة الشمسية في العالم ( :12-11)الشكل رقم 

 
Source: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Revised 

edition as of September 2010, p19. 

تعترب طاقة الرياح أحد مظاهر الطاقة الشمسية ،فالشمس ترفع درجة :تعريفها /1-2-2:طاقة الرياح /2-2
حرارة طبقات اهلواء ،و هي ليست على درجة واحدة يف كل األماكن و يف الطبقات خمتلفة اإلرتفاع بل تتحكم يف 

لساخن و  ذلك الزاوية اليت تسقط هبا األشعة الشمسية على هذه الطبقة و ينتقل اهلواء البارد ليحل حمل اهلواء ا
 .بدوره إىل أعلى ليحل مكانه اهلواء الباردكذلك يرتفع اهلواء الساخن 

هذه التحركات هي اليت تسبب الرياح فتختلف من موضع آلخر و من فصل آلخر ،و إن كان املتوسط يف أي 
قوة  شهر من العام يكاد يكون مماثال للمتوسط يف الشهر نفسه من السنوات األخرى ،كذلك يكاد يكون متوسط

و تعد طاقة الرياح طاقة هائلة ميكن . الرياح خالل األعوام ثابتا ،إذا أخذنا متوسط عقد من السنوات املتتالية
للعب دور هام يف جماالت الطاقة البديلة الفعالة اليت احلصول منها على ماليني الكيلوواط من الطاقة ،مما يؤهلها 

من أشعة الشمس املتساقطة على  %1بعض العلماء أن حوايل  حتل مكان منتجات الوقود األحفوري ،و لقد قدر
                                                           

 .211،ص  2007  مانع، التوزيع و للنشر املسرية ،دار البيئة تلوث و الطاقة، ريضخ كاظم املهندس و اخلفاف عليال عبد 1
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سطح األرض تتحول إىل طاقة حركة للرياح ،و يزيد مقدار هذه الطاقة على كمية الطاقة الكلية املستخدمة فعليا 
 1.يف العامل كله على مدار العام

 الرياح طاقة من املركبة الطاقات إمجايل بلغ برتوليوم بريتش إحصائيات إىل استنادا :حالريا  طاقة إنتاج/2-2-2
 طاقة إمجايل بلغ ،و 2007 عام ميغاواط 94005 مع مقارنة ميغاواط 122158 حوايل2008 سنة  العامل يف

 ب مقارنة 2008 ايةهن ميغاواط 64935 العشرين و السبعة األورويب االحتاد دول يف املركبة الرتاكمية الرياح
 الواليات حتتل .الرياح لطاقة األوروبية اجلمعية مصادر إىل استنادا ذلك ،و 2007 ايةهن ميغاواط  56517

 حوايل لديها املركبة الرياح طاقة إمجايل بلغ ،حيث الرياح طاقة إنتاج يف العامل يف األوىل املرتبة األمريكية املتحدة
 الثانية املرتبة إىل أملانيا تراجعت و 2007  ايةهن ميغاواط 16824 مع مقارنة 2008 ايةهن ميغاواط  25170

 سنة ميغاواط 22247 مع مقارنة ميغاواط 23903 حوايل 2008 ايةهن لديها املركبة الرياح طاقة إمجايل بلغ حيث
 ب مقارنة 2008  ايةهن ميغاواط 16740 حوايل إىل وصلت بطاقة الثالثة املرتبة اسبانيا حتتل فيما 2007 
 20072 .عام ايةهن ميغاواط 15131

 من و .سنة/ساعة 1400 ب يقدر وسطي مدى على معظمها يف متوفرة الرياح طاقة فإن العربية الدول عن أما
 منها املناطق بعض يف تتوفر ،حيث املغرب و مصر و عمان سلطنة الرياح طاقة الستغالل مالئمة املواقع أكثر

 بلوغ إىل مصر تسعى و .ثانية /مرت 11 ىلإ 8 بني ترتاوح بسرعة و سنة/ساعة2500  مدى على املالئمة الرياح
 2012/20113. عامي حبلول الرياح طاقة من طميغاوا  965

 و صعوبات يواجهه املصدر هذا استخدام فإن الوفرة هذه كل مع و:مميزات استخدام طاقة الرياح /2-2-3
 و األرض حركة ،بسبب خرآل مكان منو ، خرآل وقت من اجتاهها و الرياح سرعة تباين ،مثل ةعد معوقات
 تكاليف أضعاف بأربعة املقدرة و الكهرباء إلنتاج املرتفعة الكلفة، أخرى عوامل و اجلغرافية التضاريس و الشمس
 ألف 50 يلزم املثال سبيل فعلى .واسعة مساحات إىل املصدر هذا حيتاج ،حيث التقليدية الطاقة بواسطة الكهرباء
 من النوع هذا نأ كما، اخلام النفط من برميل مليون تعادل كهربائية طاقة إلنتاج مرتا 56 قطرها هوائية طاحونة

 ميكن اليت الكهربائية الطاقة حفظ صعوبة إىل ،إضافة اوهتق استقرار عدم مع املواقع بعض يف إال يتوفر ال الطاقة
 4.التخزين مشكلة تتولد مث من و املصدر هذا من توليدها

 درجة إىل شيوعا األكثر و الناضج و املتجدد الطاقة مصدر املياه تعترب:تعريفها /1-3-2:الطاقة المائية /2-3
 الكهرباء من قدر بتوليد%77  بلدا 150 من أكثر يقوم و .الطاقة لتوليد لقرون املياه استخدام مت قد و .كبرية

 أكسيد ثاين انبعاثات من األدىن احلد املائية الطاقة تنتج .عامليا املولدة الطاقة من % 16 متثل ،و املائية الطاقة من
 تطويرها يتم مل إذا أما .الكهرباء لتوليد مستمرا مصدرا تضمن أن ميكن املاء من كاف مصدر بتوفر ،و الكربون

                                                           
1
 .321،ص  2990،املكتبة األكادميية ،مصر ،اإلسكندرية ، الطاقة و تحديات المستقبلحممد إيهاب صالح الدين ، 

2
 (BP Statistical Review of World Energy,June 2009) 

3
 European Wind Energy Association (EWEA) 

 .90،ص  2991ة ،جد، التوزيع و للنشر حافظ ،دار الثانية ،الطبعة "النفط اقتصاديات" ، اخلويل أمحد فتحي سيد 4
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 و اجتماعية لتكاليف و كبري بيئي اختالل إىل تؤدي أن ميكن املياه من املولدة الكهرباء ،فإن بيئيا حساسة بطريقة
 1 .جيد بشكل املشاريع هلذه التخطيط يتم ال عندما خاصة ،و اخلزانات من تهاإزاح و البناء خالل من اقتصادية

 و الداخلية املياه و احمليطات من كل من املائية الطاقة على احلصول ميكن و:أشكال الطاقة المائية /2-3-2
 :هي فصائل ثالث إىل تنقسم الطاقة هذه

 طاقة ستغلتا ،و األهنار منه تتكون مطرا لتسقط تتكاثف الشمس بفعل املتبخرة فاملياه :الكهرومائية الطاقة-أ
 ،و املاضية عام املائة خالل الكهربائية و امليكانيكية الطاقة توليد يف األهنار ملياه )األرضية اجلاذبية طاقة (عالوض
 طاقة ألهنا ليس املصادر هذه أمهية ترجع ،و العامل يف املولدة الكهربائية الطاقة من % 18 حوايل حاليا متثل هي

 املصادر ستخداماتا أفضل من متكامال جزءا متثل ألهنا بل فحسب نظيفة طاقة ألهنا ال ،و ستمراراب متجددة
 يف عتماديةاال درجة رتفاعا و ملرونتها نظرا الضخمة الكهربائية الطاقة توليد نظم من هام جزء ألهنا أيضا ،و املائية

 بطاقة و اواطغجي مليون2.2  قيمته ما ستغالللال الصاحلة و املستغلة املالية املصادر إمجايل يبلغ و تشغيلها
 من برميل بليون 14.6 حوايل ىلإ حيتاج الطاقة من القدر هذا ،و ساعة طاواغمي بليون 9.70 تبلغ سنوية إنتاجية
 . ةاحلراري تاحملطا من إلنتاجه (سنوي أساس على) يوميا برميل مليون 40 حوايل أخرى بعبارة ،أو النفط

 العاملي الكهربائية الطاقة إنتاج من % 19 بنسبة الكهرومائية الطاقة حصة تقدر:إنتاج الطاقة الكهرومائية /1-أ
 اليت احلرارية الكهرباء مبعامل مقارنة البيئة على خطرا األقل ،و املتجددة الطاقة مصادر من اأهن  يف أمهيتها تكمن و

 املردود عالية الكهرومائية الطاقة توليد عملية تعترب ،كما النووي أو …نفط، ,فحم) العضوي بالوقود تعمل
 ميغاواط ماليني 3 العامل يف املائية الطاقة مصادر يف الكامنة الطاقة تبلغ و % 90 عن مردودها يقل ال ،حيث
 و الصني يف % 16 و آسيا شرق جنوب يف %16اجلنوبية أمريكا يف % 20 ،و أفريقيا يف ربعها حوايل ،يوجد
 ،تبلغ آخر جانب من و .أخرى مناطق و أوروبا و الشمالية أمريكا يف الباقي يتوزع ،و سابقا السوفييت االحتاد
 الطاقة من %5 حوايل يعادل ما ،أي ميغاواط مليون 150 يلاحو  املصادر هذه من املستغلة الطاقة كمية

 الواليات يف املستخدمة الكهرومائية الطاقة من % 12 و %10 بنيما  حاليا ارهناأل تؤمن و الكلية االحتمالية
 احلديثة احملطات من الكهرباء إنتاج كلفة ختضع و .الطاقة على الكلي الطلب من %4 يوازي ما أي املتحدة
 احملطات أما، للكيلوواط دوالر 2500 و 500 بني ترتاوح استثمارات إىل حتتاج الكبرية ،فاحملطة عديدة لعوامل

 و فنية مشكالت الكهرومائية الطاقة إنتاج تواجه كما، للكيلوواط دوالر 6000 و 1000 بني فترتاوح الصغرية
 العالية الكلفة كذاو  ، التوليد حمطة عن ميل 500 على تزيد قد ملسافة النقل إمكانية و بالتخزين تتعلق اقتصادية

 2.الطاقة حمطات إلنشاء
 بني احلرارة درجات يف الفارق من الناجتة الكهربائية الطاقة هي و: المحيطات لمياه الحرارية التدرج طاقة/ب

 دورة خالل من ذلك و احمليطات ملياه احلراري التدرج طاقة عليها يطلق اليت و احمليط مياه  (OTEC)طبقات
                                                           

1
   .31 ،مرجع سابق ،ص برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالدليل اإلرشادي للربملانيني من أجل الطاقة املتجددة  ، 

2
 .90،مرجع سابق ،ص  "النفط اقتصاديات" اخلويل ، أمحد فتحي سيد 
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 أساس على ،و جدا منخفضة كفاءة ذات ocean thernal energy conversion، حرارية ديناميكية
 وأ التدرج خالل من الكهربائية الطاقة توليد حمطات من العديد هناك و العميقة املياه و السطح مياه بني ما التباين
 اهلادي احمليط جزر يف منها جزء يقع ،و العامل من متفرقة أحناء يف حاليا تعمل احمليطات ملياه احلراري التباين

 1.الكارييب البحر جزر و )الباسفيكي(
 و، النهري التيار من الكهرومائية الطاقة توليد لتقنيات مماثلة اجلزر و املد تيار تقنيات إن:الجزر و المد طاقة/ج

 .الكهرباء لتوليد طبيعي بشكل عربه املد سيتدفق حيث موقع يف التوربينات توضع احمليطات مياه باستخدام لكن
 هذا يدخل عندما الكهرباء توليد يتم و القادمة املد مياه حجز يتم التقليدية املائية السدود جزرى املد احلجز يشبه
 اجلزء يف الكهرباء توليد و للطاقة حمتمل مصدر بأنه االعرتاف من الرغم على و احلجز من إطالقه يتم أو /و املاء

 اليت املواقع حمدودية و اإلنتاج تكلفة ارتفاع بسبب حمدودة اجلزر و املد طاقة ،كانت العشرين القرن من املبكر
 2.األسلوب هذا جدوى لتوسيع جديدة طرق جتريب حاليا جيري و كافية يةجيزر  مد رعةس مدى فيها يكون

 الطاقة كانت روما إمرباطورية ففي طويلة لقرون املياه طاقة استغالل مت:المائية  الطاقة ستخداما تاريخ/2-3-3
 لضخ عجلة حتريك على اهليدروليكية املاء حركة تستخدم ،و احلبوب إنتاج و الدقيق مطاحن يف تستخدم املائية
 املائية القناة بناء ذروة عشر ،يف الثامن القرن من الثالثينات ،و يف بالنواعري يعرف ما و هو الري قنوات يف املياه

 كان م 1939يف و ،مث احلديدية السكك باستخدام التالل عرب و نزوال صعودا الشاقويل للنقل املياه استخدمت
 لتعطي "كوبا " يف بنجاح احلرارية )كلود (بدائرة يسمى ما هو كهربائية إىل املائية الطاقة لتحويل الفعلي التطبيق
 ميغاواط (10) حوايل لتوليد مشروع و تنفيذ بدراسته األمريكية املتحدة الواليات تقوم ،وكيلوواط  (22) حوايل

 3(.كلود) دائرة باستخدام

 أي النواة مكونات بني تربط اليت الطاقة بأهنا النووية الطاقة تعرف:تعريفها /1-4-2:الطاقة النووية /2-4
 قد و هائلة حرارية طاقة على للحصول يؤدي مما الرابطة تلك تكسر نتيجة تتولد هي و(نيرتونات أو بروتونات)

 بالطاقة يسمى ملا األنظار لفت ما هو و ذراهتا تفكك عند طاقة إىل تتحول أن ميكن املادة أن أينشتاين ألربت بني
 يقارب ما تليب ،فهي حتتاجها اليت الكهربائية الطاقة من %16 من بأكثر العامل دول تزود صارت اليت ،و النووية

 املفاعالت من الكهربائية طاقتها من  %30على اليابان حتصل ،و األورويب االحتاد دول احتياجات من  35%
 البحثية املفاعالت تستخدم حيث الطاقة لتوليد أخرى و حبثية مفاعالت :املفاعالت من نوعان يوجد و .النووية
 أما .بلد 02 يف حبثي مفاعل 284 العامل مستوى على يوجد ،و صناعية و طبية ألهداف العلمية األحباث إلجراء

                                                           
 ،سنة مشس عني ،جامعة اسبةم احملقس ،ماجستري الشمسية الطاقة ستخداماب المياه لتحلية ةييئبال ثارلآل االقتصادي التقييم، الغزايل طلعت حممود سهري 1

 .09،ص 2006
2
 .32،ص  ،مرجع سابق برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالدليل اإلرشادي للربملانيني من أجل الطاقة املتجددة  ، 
3
 .88 ،ص سابق مرجع، الطاقة مخاطر و البيئي التلوث، شحاتة أمحد حسن 
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 متتلك اليت البلدان يف األسلحة إلنتاج استخدامها ميكن كما الكهربائية الطاقة إلنتاج فتستخدم الطاقة مفاعالت
 .نووية حرب برامج

 االنشطار عمليات أغلبية تكون ،و حرارة و ضوء شكل يف هائلة طاقة على الذرات أنوية انشطار نتيجة حنصل و
 الطاقة من كبري قدر على حيتوي املادة من الصغري اجلزء أن أينشتاين ألربت ذكر قد ،و اليورانيوم من النووي
 يف تتسبب فإهنا واحدة دفعة خرجت إذا ،أما الكهرباء إنتاج يف استخدامها ميكننا ببطء الطاقة هذه خترج ،عندما
 1 .مدمر و هائل انفجار

 نواة لتكوين البعض بعضها مع النويات ربط يعين ،و النووية الطاقة لصور اآلخر الشكل النووي االندماج يعترب و
 حرارة عنه ينتج ما هو و الشمس يف هيليوم إىل اهليدروجني ذرات حتول عن املسئولة هي االندماج طاقة و ، أكرب

 النووي االندماج عمليات من الكهرباء إلنتاج حماولتهم يف العلماء عليه يعكف ما هو ،و إشعاعات و وضوء
 تكون عنه الناجتة اإلشعاعية املواد ألن هذا و التقنية و التكنولوجية املشاكل من العديد يواجهون يزالون ال ،لكنهم

 2.النووي االنشطار عن الناجتة تلك من قلأ
 على مرة ألول الكهرباء توليد يف النووية الطاقة استخدام مت لقد: النووية الطاقة ستخداما تاريخ/2-4-2

 عام هناية يف لديها أصبح مث من نووي ،و مفاعل أول 1956 عام يف بريطانيا أنشأت عندما العاملي املستوى
 1956 عام بعد فيها ،و الكهربائية الطاقة جمموع من ملحوظة بنسبة تساهم نوويا مفاعال 37 حوايل  1992

 من كثري يف السليمة لألغراض النووية املفاعالت إنشاء ،فتزايد الطاقة من هبذا النوع كبريا اهتماما العامل شهد
 دول و كندا و اليابان ،و الغربية أوروبا بلدان و السوفيايت اإلحتاد و املتحدة الواليات يف خاصة ،و العامل دول

 الكهربائية الطاقة توليد يف العامة النووية املفاعالت عدد أن إىل املتخصصة اإلحصائيات تشري ،و أخرى عديدة
 معظمها عيق، كهرباء طاواغمي 326.129 قدرهتا مفاعال 419 بلغ قد 1992 عام هناية يف العاملي املستوى على

 3.االشرتاكية الدول و الغربية الصناعية البلدان يف
 بنفس تعمل ألهنا احلرارية التوليد حمطات من نوعا النووية التوليد حمطات: النووية التوليد محطات/2-4-3

 من الدوار اجلزء تدور بدورها اليت التوربينات تدوير على البخار يعمل بالتايل و باحلرارة البخار توليد هو و املبدأ
 التوليد حمطات يف الفرق و، املولد هذا من الثابت اجلزء أطراف على الكهربائية الطاقة تتولد و الكهربائي املولد

 اليورانيوم ذرات انشطار نتيجة احلرارة يف تتولد ذري مفاعل هنا يوجد الوقود فيه حيرتق الذي الفرن بدل أنه النووية
 يف املياه غليان يف اهلائلة احلرارية الطاقة هذه تستغل و للذرة اخلارجية الطبقة يف املتحركة اإللكرتونات بضربات

 الذي الذري الفرن على النووية التوليد حمطة حتتوي جدا مرتفعة درجة و عال ضغط ذي خبار إىل حتويلها و لحاملرا
 و املياه من طبقة و الناري اآلجر من طبقة من يتكون هو و الذري اإلشعاع من واق و عازل جدار إىل حيتاج

                                                           
1
 .22،ص  1112، ،القاهرة الطاقة و الكهرباء وزارة ،منشورات ،استخداماتها ،أنواعها مصادرها :الطاقة، حممد مصطفى حممد اخلياط 
2
 .33 نفس املرجع ،ص 

 .03،مرجع سابق ،ص  ةالشمسي الطاقة ستخداماب المياه لتحلية ةيالبيئ ثارلآل االقتصادي التقييم، الغزايل طلعت حممود سهري3
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 من احمليطة البيئة و احملطة يف العاملني حلماية ذلك و مرتين تصل األمسنت من طبقة مث الصلب احلديد من طبقة
 .الذرية مسك إىل باإلشعاعات التلوث

 و ميغاواط 5 بطاقة السوفييت االحتاد يف كانت و 1954 عام يف نفذت العامل يف نووية حرارية توليد حمطة أول نإ
 مستعملة البخارية احلرارية التوليد حمطات لكن، اآلن حىت العربية البالد يف مستعملة غري النووية التوليد حمطات
 املياه لتحلية و الكهرباء توليد يف العريب اخلليج و املتوسط األبيض رالبح و األمحر البحر على كثيفة بصورة
 1.املاحلة

 من العامل يف قليلة بنسب لو و املتجددة للطاقة خرىاأل املصادر بعض يضاأ توجد: للطاقة أخرى مصادر/3
 :يلي ما بينها

يتمثل مبدأ حرارة األرض اجلوفية يف استخراج الطاقة املوجودة يف الرتبة الستعماهلا :طاقة الحرارة الجوفية /3-1
احلرارة يتغري  يف شكل تدفئة أو كهرباء ،حيث ترتفع احلرارة أساسا من سطح األرض حنو باطنها و ارتفاع درجة

حسب العمق و يتم إنتاج هذه احلرارة أساسا عن طريق النشاط اإلشعاعي الطبيعي للصخور املكونة للقشرة 
األرضية ،و ال يتم احلصول على هذه احلرارة إال إذا كانت املكونات اجليولوجية لباطن األرض حتتوي على 

 2(.فية هبا ماء أو خبار املاءطبقات جو )مسامات و حتتوي أيضا على طبقات خازنة للماء 
 و احليوانية و النباتية املواد من استنباطها ميكن اليت تلك هي العضوية الطاقة :(الحيوية)ة العضوي الطاقة/3-2

 طريق عن منها االستفادة ميكن كما احلراري التحلل أو الكيماوية بالطرق غاز أو سائل إىل حتويلها بعد النفايات
 التوربينات تشغيل بواسطته ميكن الذي البخار إنتاج أو املياه تسخني يف الناجتة احلرارة استخدام و مباشرة إحراقها

 الدول يف ضيق نطاق على يستعمل ،حيث جتاري غري الطاقة من النوع هذا يعترب و .الكهربائية الطاقة توليد و
 إلنتاج احلالية التقنيات يف الكفاية عدم و الكبري اهلدر من الرغم على ،و الصناعية الدول بعض و كاهلند النامية

 حيضى الذي النوع يبقى و العامل يف املستهلكة الطاقة من % 10 حوايل يؤمن يزال ال املورد هذا ،فإن الطاقة هذه
 و السكر كقصب الزراعية املنتوجات بعض من األيثانول إنتاج ،هو العضوية الطاقة مصادر بني من باألمهية

 كالربازيل الدول بعض يف بالبرتين مزجه بعد للسيارات كوقود الكحول هذا يستعمل و الذرة و السكري الشمندر
 و فعاليته معظمها أثبت الطاقة نقل و لتوليد املختلفة التقنيات الدول هذه تطور و3.األمريكية املتحدة الواليات و

 .بعيدة ملسافات نقلها و اهلوائية و الشمسية الطاقة حتويل خيص فيما الواقع أرض على للرتمجة قابليته
 
 
 

                                                           
1
 .21،مقال علمي ،ص الطاقة البديلة حمرم عبد الكرمي ، 

2
 17. ،ص 2000 الثقافية ،مصر لالستثمارات الدولية الدار، "المستدامة التنمية مبادئ" موسشيت ، دوجالس 

3
 .212،مرجع سابق ،ص  "النفط اقتصاديات" اخلويل ، أمحد فتحي سيد 
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 مختلف أنواع الطاقة المتجددة و استخداماتها( :12-11)الشكل رقم 

 
 .19،ص  11الطبعة ،دليل الطاقات المتجددة ، وزارة الطاقة و املناجم:المصدر 

 واقع الطاقات المتجددة على الصعيد العالمي:المطلب الثاني 
 حتمالا إىل يشري )طبيعي ،غاز برتول) املتاحة التقليدية باملصادر باملقارنة الطاقة مصادر على املتزايد الطلب إن

 أو املتجددة الطاقة ستخداماب اإلهتمام إىل أدى ما هو ،و مستقبال االستهالك و اإلنتاج بني فجوة حدوث
 املتجددة لطاقةا إنتاج و استثمار تكاليف و، املتجددة الطاقة جمال يف التقدم سياسات أهمالتعرف على و  البديلة

 .العامل يف
 الطاقة المتجددة على المستوى العالمي:الفرع األول 

 الطاقة و الرياح طاقة يف السريع التوسع عزز حيث الضوء دائرة يف مكاهنا تأخذ أن املتجددة للطاقة األوان آن
 ستمثل 2035 عام حبلول ،و العاملي الطاقة مزيج يف عنه غىن ال جزءا باعتبارها املتجددة الطاقة موقف الشمسية

 تكنولوجيا أي من ربكأ بسرعة الشمسية الطاقة تنموو  الكهرباء إنتاج إمجايل ثلث تقريبا   املتجددة الطاقة مصادر
 تقريبا) 2015 عام العامل يف الطاقة لتوليد مصدر ربأك ثاينأصبحت  ةاملتجدد الطاقة مصادرألن  متجددة أخرى
 سينموو  .العامل يف للكهرباء رئيسي مصدرك الفحم من ستقرتب 2035 عام حبلول ،و( الفحم حصة نصف

 الصعيد على التداول أحجام تزايد مع أضعاف أربعة مبقدار احليوي الوقود و (الطاقة لتوليد)احليوية الكتلة استهالك
 دون احليوية الكتلة و احليوي للوقود املتوقع العرض لتلبية افيةك من ثركأ العاملية احليوية الطاقة مصادر إن .الدويل

 .بعناية تدار أن جيب األراضي استخدام تبعات أن من الرغم على الغذائي اإلنتاج مع التنافس
 الوقود أسعار ارتفاع و التكنولوجيا تكاليف باخنفاض جزئيا   معززة املتجددة الطاقة جمال يف السريعة الزيادة إنو 

 مستوى على دوالر مليار 88 تلقت إذ املستمر الدعم رئيسي بشكل يعززها لكن ،و الكربون تسعري و األحفوري
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 الرامية التدابري تعديل جيب 2035 سنة دوالر مليار 240 من يقرب ما إىل ذلك سريتفع و 2011 عام يف العامل
 الطاقة تقنيات و تكاليفال اخنفاض و القدرات زيادة و الوقت مرور مع اجلديدة املتجددة الطاقة مشاريع دعم إىل

 .مفرطة بأعباء املستهلكني و احلكومات اهلك إثقال إضافة لتجنب ذلك و املتجددة
 مليار 2,6  و هرباءك بال شخص مليار 1,3 من ربايق ما ،يظل 1122سنة  احملرز التقدم من الرغم على

 الصحراء جنوب أفريقيا يف ستة و النامية آسيا يف أربعة)  دول عشر هناكو  للطهي نظيفة مرافق بال شخص
 من ثركأ متثل )بنجالديش و الصني و اهلند) فقط دول ثالثة و هرباءك بدون البلدان تلك ثلثي متثل  )ىالكرب 

 توفري هدف حنو ملزم التزام عن تسفر مل 20 + ريو قمة أن حني يف .للطهي نظيفة مرافق دون من هؤالء نصف
 التزامات إىل أدى قد للجميع املستدامة للطاقة املتحدة األمم أن إال 2030 عام حبلول للجميع بديلةال الطاقة

 أن نتوقع ، أخرى إجراءات غياب يف بكثري ذلك من ثركأ املطلوب لكن .اهلدف هذا حتقيق حنو تسار  جديدة
 للطهي نظيفة مرافق بدون سيظلون شخص مليار 2,6 و هرباءك بال يكونون سوف شخص مليار من يقرب ما
 لتحقيق ميةكالرتا  االستثمارات من دوالر تريليون من ربايق ما إىل حاجة هناك أن نقدر ماك 2030 عام يف

 2030.1 عام حبلول للجميع الطاقة توفري هدف
 ،و توفرها اليت االقتصادية و البيئية للفوائد نظرا   متزايد عاملي باهتمام املتجددة الطاقة مشاريع حتظى اليومبالتايل  و

سنة  املتجددة الطاقة قطاع يف العاملي اإلنفاق معدل ،فإن بلومبريج مؤسسة أوضحتها اليت املالية للتقارير وفقا  
 مقارنة   ابري ك منوا   ميثل ،مما 2009 عام يف دوالر مليار 162 بلغ أن بعد دوالر مليار 200 حنو إىلوصل  1120

 الكربى االقتصادية الدول قامت ماك 2004 عام املتجددة الطاقة قطاع يف استثمرت دوالر مليار 30 مببلغ
 34.5 مبلغ 2009 عام يف الصني ،استثمرت املثال سبيل فعلى .النظيفة التقنيات جمال يف ضخمة باستثمارات

 أنفقت حني ،يف األخرى النظيفة التقنيات من غريها و الشمسية األلواح و الرياح توربينات نظم يف دوالر مليار
  .النظيفة التقنيات جمال يف دوالر مليار 16.6 حوايل ذاته العام يف املتحدة الواليات

 لطاملا اليت احلكيمة لقيادتنا الثاقبة النظرة عمق بفضل ذلك و املتجددة الطاقة مبجال فعليا   اهتماما   أبوظيب تبدي و
 احلل وهناك إىل ،إضافة الدخل مصادر و احمللي االقتصاد تنويع يف املتجددة الطاقة مصادر دور أمهية تكأدر 

 االقتصادي التنوع حمرك خالل من أبوظيب حكومة قامت قد و، املناخ تغري ظاهرة من للحد األمثل و الفعلي
 ،و املتجددة الطاقة حلول و تقنيات نشر و بتطوير املختصة مصدر مبادرة بتأسيس الصدد ،هبذا مبادلة ةركش،

 املتجددة للطاقة الكاملة (D&R) للعلوم مصدر معهد عليها يشرف اليت التشغيلية الدورة مراحل مجيع تتوىل اليت
 الدراسات يف متخصصة العامل يف جامعة أول يعد الذي ،و التكنولوجيا و التطوير و البحث عمليات من بدءا  
 على مصدر تعمل و، جتاريا استخدامها و بتوظيفها نتهاءالا ،و النظيفة التقنيات و املتجددة الطاقة جمال يف العليا

 مصانع ثالثة إنشاء املشاريع هذه تتضمن ،و العامل أحناء مجيع يف واسع نطاق على املتجددة الطاقة مشاريع تطوير
 تطوير ،و بربيطانيا العامل يف حبرية رياح مزرعة ربكأ يعد الذي "آراي لندن" مشروع ،و إسبانيا يف الشمسية للطاقة

                                                           
1
 World Energy Outlook 2012 ,OECD/IEA (International Energy Agency) ,p06. 
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 من و .اواطغمي 100 بقدرة العامل يف زةكمر  مشسية طاقة حمطة ربأك يعد الذي ،و أبوظيب يف " 2مشس" مشروع
 عملية يف فعال بشكل سهمتس افإهن، النظيفة التقنيات بتطوير هتماماال و املتجددة الطاقة قطاع تأسيس خالل
 التقنيات هذه تطوير على العمل خالل من ذلك ،و املستوردة التقنيات على اعتمادا أقل نصبح و قتصادالا تنويع
 1.املعرفة على قائم مستدام اقتصاد تطوير يف املسامهة شأهنا من واسعة تصدير فرص خلق و حمليا

 السياسات و التقدم في مجال الطاقات المتجددة:الفرع الثاني 
 و 2003 عام هناية يف النفط أسعار تصحيح أثر على جدية بصورة و فعليا بدأ املتجددة الطاقة بأمور هتماماال إن

 االهتمام أن إال املتحدة الواليات يف خاصة  التطوير و البحث أمور على الثمانيات أواخر حىت اإلهتمام كان لقد
 على تركيزها من أكثر التكنولوجيا تنفيذ على تركز بدأت األوروبية الدول فإن التسعينيات منذ و، تراجع األمريكي
 %6 حوايل أي2500 حوايل)خلإ...حرارة، كهرباء (ةاملتجدد الطاقة من الصناعية الدول إنتاج أن إال، األحباث

 2.املائية الطاقة من نصفها من أكثر الكلية الطاقة من
 أساسية إفريقيا مشال و األوسط الشرق منطقة يف املتجددة الطاقة قطاع تطوير يف اخلاص القطاع ةكمشار  عتربو ت
 قياديا دورا تلعب أن املنطقة حكومات على أيضا جيب لكن، الفعالية حتسني و التكلفة ختفيض يف خلربته نظرا

 :يلي ما طريق عن فيه االستثمارات تشجيع و القطاع لتنشيط
 بعني العوامل من العديد أخذ املتجددة الطاقة إسرتاتيجية وضع يتطلب: المتجددة للطاقة إستراتيجية تطوير/1

 بعني تأخذ أن جيب ماك .التقنية قدراهتا و املتجددة مصادرها مي  تق أن احلكومات على جيبحيث  االعتبار
 و بالقطع املتجددة الطاقة مشاريع تزويد على قادر صناعي قطاع إجياد عن الناجتة االقتصادية الفوائد االعتبار
 بناء أرادت إذا ما حتدد أن عليها فمثال، طموحها نطاق حتد د أن عليها ذلك،ك استريادها بدل الالزمة املعدات

 مستخدم قطاع ،أو األخرى اجلهود و التعليمية املبادرات و األحباث معاهد تدعمه قوي متجددة طاقة قطاع
 التجريبية املشاريع و التكنولوجيا مناذج باستخدام تبدأ أن احلكومات ىعل جيب ذلك،ك فحسب للتكنولوجيا

 عرب بسرعة تنمو أن جيب و التكلفة عالية اجلديدة املشاريع يف حتصل اليت احلتمية األخطاء تكون لئال الصغرية
 .البشري املال رأس و التحتية البنية بإنشاء ،فتبدأ فاءهتاك و فعاليتها النماذج تربهن حاملا أوسع نطاق إىل االنتقال

 إفريقيا مشال و األوسط الشرق منطقة بلدان أغلب يف: المتجددة للطاقة المناسبة المؤسساتية األطر وضع/2
 أن احلكومات على جيبهلذا  دةاملتجد الطاقة بشؤون تعىن احلكومة مستوى على واضحة مسؤولة جهة يوجد ،ال

 .تطبيقها تتابع و اجملال هذا يف السياسات وضعمتكنها من  هيئة عنيت
 من العديد يف: استخدامها و المتجددة الطاقة تطوير لتعزيز تنظيمي عمل إطار و مناسبة سياسة وضع/3

 برامج ظل يف تعمل خاصة جهات على التنظيمية البيئة ،حتتوي إفريقيا مشال و األوسط الشرق منطقة بلدان
                                                           

1
 1120،اإلمارات العربية املتحدة ، -وزارة الطاقة-،إدارة الكهرباء و مياه التحلية ،شؤون الكهرباء مشروع بحث استخدام الطاقة المتجددة في دول الخليج 

 .21-19،ص 
 .19،ص 2008 ،سنة العربية تالدراسا و البحوث ،معهد مستقبلها و العربي الوطن في المتجددة الطاقة واقع بحث، مبارك حسن بعلي و هوايل رشيد 2
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 هذا يف احلسيين يقول .الكبرية التقليدية الطاقة توليد حملط ات فقط مناسب احلايل العمل منوذج أن ،إال مستقلة
 إجراء املنطقة بلدان على جيب بل النموذج هذا يف مباشر بشكل املتجددة الطاقة مشاريع إدخال ميكن ال اراإلط

 ذلكك  ،و هذهك خطط يف بالدخول املتجددة الطاقة ملشاريع للسماح التنظيمي العمل إطار يف أساسية تغيريات
 .ةاملتجدد الطاقة ستثماراتا تطلق زاتحمف جيادإ

 و السياسات على لكن ،و مواصفاهتا و املنطقة اتياقتصاد حاجات مع التنظيمية اخليارات موازنة من بد ال
 أن احلكومات فبإمكان واسع نطاق على الطاقة لتوليد زيةكاملر  املشاريع يف حمصورة تكون ال أن املقرتحة القواعد

 منح االعتبار بعني يأخذوا أن األنظمة واضعي على جيب ماك .املتجددة الطاقة لتوليد زيةكمر  ال ملشاريع تروج
 1.املنازل أسطح على مشسية ألواح يبكرت ك معينة نشاطات يف االستقاللية بعض األفراد

 الطاقة أن ،أمهها هلا أهدافا الدول هذه حددت حيث واضحا كان األورويب اإلحتاد دول يف التقدم فإن ذلك مع
 من % 5.75 يشكل أن جيب احليوي الوقود أن و الكهرباء ستهالكا من % 28 حوايل تشكل أن جيب املتجددة

  .حتقيقها صعوبة اآلن اتضح قد و طموحة أهداف هذه أن 2010 عام السيارات وقود
 كل طبقت لقد و "الدعم نظام"و "الكوتا نظام " أسلوبني يف تتمثل األهداف هذه لتحقيق األوربية األساليب إن
 من معني جزء هناك يكون أن على الكهرباء مؤسسات يلزم الذي الكوتا نظام بلجيكا و بولندا و بريطانيا من

 يف يغري مما لألسعار الدعم نظام غريها و أملانيا طبقت ،بينما املتجددة الطاقة مصادر من للجمهور مبيعاهتا
 األوربية اجلهود كل من الرغم على و، اإلقتصادية النجاعة من أكثر بالدعم مرهون جناحها أن ،إال فيها ستثماراال

 ما ،عكس 2010 عام %8 حوايل بلغ للطاقة الكلي النصيب من املتجددة الطاقة ملسامهة املوجودة األهداف فإن
 2.الفرتة تلك يف % 12 ىلإ يصل أن على ركزت اليت و الدول تلك إليه تسعى تكان
 يف اتياالقتصاد حتويل على املقبلة السنوات يف املتجددة الطاقة تعمل سوف: السياسية القيادة إلى لحاجةا/4

 فوائد لتحقيق اجلديدة التكنولوجيا إمكانيات تتبىن اليت اجملتمعات و الدول ترى سوف و العامل أحناء مجيع
 هذه حتقيق ميكن ال و.تنمو اهتاي،اقتصاد الكربون نبعاثاتإ من فيه حتد الذي الوقت ،يف ملواطنيها الكهرباء

 فريد بوضع يتمتعون الربملانيني أن ،إال سهال يكون لن التحول بعملية القيام نحيث أ سياسية قيادة دون األهداف
 قبل من للدولة ميزانية كل و قانون كل على تقريبا املوافقة ،يتعني املطاف هناية ففي الالزمة اإلجراءات الختاذ
 فهم :املناخ مشكلة ملعاجلة املطلوبة األدوات و الوسائل كل لديهم الذين الناس جمموعة هم الربملانيني إن .الربملان

 و احلكومة عمليات تنفيذ على يشرفون هم ،و الدولة ميزانيات اعتماد و الضرائب فرض و القوانني على يصوتون
 ،و الوطنية السياسة يف يؤثروا أن على قادرون هم ،و الرئيس و الوزراء رؤساء و الوزراء إىل املباشر الوصول حق هلم

 الختاذ أقوى أهداف و سياسات وضع ،و جديدة اجتاهات يف املباشر اإلنفاق توجيه و قوية قانونية أطر بناء على
 العامل يف األحفوري الوقود بعد ما إىل التحول ،فإن باختصار و املتجددة الطاقة و املناخ تغري بشأن إجراءات

                                                           
1
 .33،ص  مرجع سابق، مشروع بحث استخدام الطاقة المتجددة في دول الخليج 

 .19،مرجع سابق ،ص  مستقبلها و العربي الوطن في المتجددة الطاقة واقع بحثمبارك ، حسن و بعلي هوايل رشيد 2
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 أجل من هلم املتوفر السياسي املال رأس الستخدام استعداد على نيكونو  الذين الربملانيني دعم من كثريا سيستفيد
 1.ةاملتجدد الطاقة تعزيز

 احلصول فرص حيسن "الكهرباء شبكات"وأ الكهرباء توزيع أنظمة تطوير أن حيث: الكهرباء شبكات تطوير/2
 ميكن و املصادر تلك من الطاقة توزيع و توليد تشجيع على يعمل ،فإنه املتجددة الطاقة مصادر من الكهرباء على

  :هي الكهرباء شبكات من أنواع أربعة تطوير
 الطاقة استخدام و توزيع و توليد كفاءة لتعظيم االتصاالت و املعلومات تكنولوجيا تطبق اليت الذكية الشبكات-

 .الكهربائية
 مصادر دخول يتيح ،مما جدا واسعة جغرافية مساحة تغطي اليت ) Supergrids شبكات( العظمى الشبكات-

 .للمستهلكني الكهرباء لتوفري جغرافيا مشتتة و متعددة كهرباء
 ال صغرية جغرافية منطقة ضمن أكثر أو املباين ألحد الكهرباء تنتج اليت الوطنية الشبكة نطاق خارج الشبكات-

 .الوطنية الشبكة على تكون
 و الشديدة الرياح و األهنار مثل متجددة طاقة مورد إىل صغرية جغرافية منطقة تربط اليت املصغرة امليين شبكات-

 2.الشمسية الطاقة أو احليوي الوقود
 إنتاج مختلف أنواع الطاقة المتجددة في العالم: (10-11)الشكل رقم 

 
 25 ،ص 07 ،طبعة "المتجددة الطاقات دليل" :املناجم و الطاقة وزارة :المصدر

 المتجددة للطاقة اإلنتاج و اإلستثمار كلف :الثالث الفرع
 إىل تكنولوجيا من ختتلف( كهرباء شكل على تنتج مجيعها و) املتجددة الطاقة إنتاج جمال يف اإلستثمار كلف أن

 يف ميكن ما أعلى و (طكيلووا لكلدوالر  1000 حوايل) الرياح طاقة حالة يف عليه هي مما أقل هي و أخرى
                                                           

 .12،مرجع سابق ،ص  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالدليل اإلرشادي للربملانيني من أجل الطاقة املتجددة  ، 1
 .02،ص  نفس املرجع 2
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 كلف هذه إن كيلوات لكل دوالر 5000 حوايل من أكثر حاليا تصل ،حيث الشمسية الضوئية اخللية حالة
 هي و التقليدية بالطرق الكهرباء توليد أساليب يف لإلستثمار اإلقتصادية الكلف مع مقارنتها عند جدا مرتفعة

 و العالية الكفاءة ذات املزدوجة الدورة أو (طكيلووا لكلدوالر  350 حوايل) املفردة الدورة ذات الغازية التوربينات
دوالر  1200حاليا تتجاوز ال التقليدية الفحم حمطات تكاليف أن ،كمااط كيلوو  لكلدوالر  550 حوايل هي

 .البيئية اإلحتياجات و املعدات مجيع إضافة بعد طكيليووا لكل
 و أنه إال للوقود تكلفة وجود لعدم للغاية زهيدة هي املتجددة الطاقة حالة يف التشغيل كلف فإن احلال بطبيعية

 إلنتاج كلفتها مقارنة عند مكلفة تزال ال املتجددة الطاقة فإن إلنتاج الكلف يف اإلعتبارات هذه إدخال بعد حىت
 الكهرباء إنتاج يف املتقطعة للطبيعة املباشرة املقارنات يف صعوبة هناك كان إن ،و التقليدية األساليب مع الكهرباء

 0-0 من ترتاوح املتجددة للطاقة الكلف أقل هيو  الرياح طاقة من الكهرباء إنتاج كلف إن .املتجددة الطاقة هي
 الدورة ذات الغازية التوربينات من اإلنتاج حالة يف سنتات 3 ،حوايل تتجاوز ال هي ،بينما ساعة طللكيووا سنتات
 حوايل جدا عالية مستويات إىل الساعي للكيلووات الكلف تصل ،و املزدوجة الدورة حالة يف سنت 2 أو املفردة
 على يقتصر التكنولوجيا من النوع هذا مثل استعمال فإن بالتايل ،و الضوئية اخللية ستخداما حالة يف سنت 30

 . 1الصغرية اإلستعماالت
 يف الفقرية املناطق و املعزولة و الريفية للمناطق الكهرباء تزويد يف كبرية أمهية ذات الصغرية اإلستعماالت هذه إن

 تكنولوجياPV الفقرية الدول هذه يف الريفية للمناطق الكهرباء إلنتاج ستعمالا ميكن ،حيث آسيا جنوب و إفريقيا
 لتزويدات قتصاديا أو عملي غري أنه لو و املتجددة للطاقة اإلستعمال هذا فإن بالتايل ،و نسبيا الضوئية اخللية

 يف الصغرية و الريفية املناطق يف الكهرباء لتزويد األمثل و لضاألف األسلوب يكون قد أنه الإ، الكبرية الكهرباء
 2.ةخاص حاالت يف املتجددة للطاقة هاما دورا يشكل فإنه بالتايل و اجد املنخفض الدخل ذات الدول

 البلدان حبسب التقليدية املصادر مع املتجددة الطاقة لفةك مقارنة ختتلف: حاليا   المتجددة الطاقة تكلفة تنافسية
 أن الرياح طاقة لكلفة ،ميكن األحفوري الوقود من مبخزون تتمتع ال اليت البلدان يف فيها املتوفرة الطاقة مصادر و

 عرب الطاقة توليد تكلفة ،فإن الشمسية للطاقة بالنسبة أما .التقليدية املصادر عرب املول دة الطاقة لفةك تنافس
 لتكنولوجيا ميكن أن ه يعين هذا و .الديزل مول دات من الطاقة توليد تكلفة من أقل تكون ما عادة   الضوئية األلواح
  .النائية املناطق يف للمول دات التكلفة حيث من فع اال   بديال   تشك ل أن الضوئية األلواح

 تطو ر بفضل باالخنفاض الشمسية الطاقة تكلفة رتستم: المستقبل في المتجددة الطاقة تكلفة تنافسية
 يبكتر  تكاليف اخنفاض عتوق ،ميكن التارخيي اخنفاضها على التكلفة أمناط استمرت إذا .األساسية التكنولوجيا

 عرب الشمسية الطاقة تكلفة تصبح أن ميكن بذلك و .املقبلة األعوام خالل سنويا   باملئة 7 و 3 بني الضوئية األلواح

                                                           
 .45 الثامن ،ص العريب ،املؤمتر )و عالميا عربيا) االقتصادية التقنية المتجددة ،التطورات الطاقة مصادراخلطيب ، هشام 1
 10 .،ص سابق ،مرجع مستقبلها و العربي الوطن في المتجددة الطاقة واقع بحثمبارك ، حسن بعلي و هوايل رشيد 2
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 الكهرباء إنتاج تكلفة مع تنافسية   إفريقيا مشال و ،األوسط الشرق منطقة يف املدعومة غري الضوئية األلواح
 1.الكربون و الغاز أسعار حسب2025 و 2015 بني الفرتة يف الطبيعي الغاز باستخدام

 المتجددة الطاقة تكنولوجيات في اإلنتاج ونطاق االستثمار تكاليف( :18-11)الشكل رقم 
 (2112-2131) 

 
Source: WEO 2004 

 مجاالت استخدام الطاقات المتجددة عالميا:المطلب الثالث 
 هاتكنولوجيات و هااستخدامات :األول الفرع

 املتاحة للتكنولوجيات وفقا املتجددة الطاقات استخدامات أبرز إىل يلي فيما سنتطرق
  :الشمسية الطاقة استخدامات/1
 الشمسية الطاقة من الناجتة للحرارة الناجحة االستعماالت إن :الشمسية للطاقة الحراري االستعمال/1-1

 األكثر هو اجملال هذا أن يبدو ،و املباين يف التربيد و التدفئة ألغراض استعماهلا شيوعا أكثرها بني من ،و كثرية
 الناحية من التنافسية القدرة لبلوغ اإلمكانات تتوفر ،حيث الشمسية الطاقة استخدام جماالت بني جناحا

 سقوفها تكون كأن خاصة بتصاميم مباين إنشاء على التدفئة أنظمة تقوم ،و قليلة سنوات خالل االقتصادية
 أنابيب خالهلا من متر ،و الشمس أشعة تركيز و جتميع على القابلية ذات البالستيكية املواد من طبقات من مكونة

 هبذه تدفأ اليت اليابان و أمريكيا و أوروبا يف املنازل من قليل عدد اآلن ويوجد الطريقة هبذه تسخن اليت املياه
 .الطريقة

 من صعوبة أكثر و خاصة كيمياوية أنظمة تطوير فيجري التربيد عملية يف الشمسية الطاقة استعمال حالة يف أما

                                                           
 .2-0،مرجع سابق ،ص  مشروع بحث استخدام الطاقة المتجددة في دول الخليج 1
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 1.الشمسي اإلشعاع شده فيه تزداد الذي الوقت نفس يف تزداد املباين تربيد إىل احلاجة أن ،غري التدفئة عملية
 ،الطريقة بطريقتني املياه لتحلية الشمسية الطاقة تستخدم :المياه تحلية في الشمسية الطاقة استخدام/1-2

 مع الستعماهلا التقليدية الطاقة حمل الشمسية الطاقة عن الناجتة الكهربائية الطاقة استخدام على تعتمد األوىل
 تكييفه مث امللحي احمللول من جزء لتبخري الشمسي اإلشعاع ستخدميف الثانية الطريقة ،أما للتحلية املألوفة التقنيات

 . البسيطة املقطرات باستخدام
 املناطق تنمية و للزراعة الرئيسية املتطلبات أحد الطاقة تعترب :الزراعة في الشمسية الطاقة استخدام/1-3

 ،و هبا تنمو طاقة إىل لتحوهلا املاء و الكربون أكسيد ثاين و الشمس ضوء تستخدم النباتات أن ،كما الريفية
 حيوي غاز إىل الزراعية املخلفات حتويل مثل الريفية املناطق مشاكل بعض حتل أن املتجددة الطاقة ملصادر ميكن
 كذلك و احملاصيل جتفيف ،و الزراعية البالستيكية البيوت ،و املياه ضخ يف الشمسية الطاقة استخدام جانب ،إىل

 2 .يالطه يف
 العلمية املنجزات أحد هو كهربائية طاقة إىل املباشرة الشمس حتويل إن :الشمسية الخاليا تطبيقات/1-4

 خط من الشمسية اخللية تتكون ،إذ املتجددة الطاقة جمال يف حاليا املستخدمة التقنيات أفضل هو و الكربى
 تكون قد اليت و سالبة األخرى و موجبة إحدامها موصلة شبه مادة من خفيفتني طبقتني بني يفصل اتصال

 أهنا هو مشسية خللية تعريف أبسط أن ،حيث السيليكون غري أخرى مواد من أو السيليكون من إما مصنوعة
 آمبري 1 و 7.2 بني يرتاوح مقدار إىل يصل قد الشمسي اإلشعاع شدة مع يتناسب تيار بإنتاج تقوم مشسية بطارية

 إدخال على االهتمام تركز قد ،وة ربائيكه طاقة إىل بعد فيما يتحول الذي و األعلى الشمسي اإلشعاع حالة يف
 قطاع يف االستخدام وسائل و التقنية تطوير بغية األرضية التطبيقات يف املتجددة للطاقة كمصدر الفولتوضوئيات

 اجلذابة الفولتوضوئية االستخدامات يف غريها و النفط و الزراعة و الصناعة و التعليم و الصحة و السكن
 و االقتصادي اإلمناء يف تساعد و العامة الكهرباء شبكات تنقص حيث النائية و املعزولة املناطق يف و اقتصاديا
 كمصدر كثريا عليها يعول و الكهربائية القدرة مصدر هي الفولتوضوئية املسطحات ،و احمللي االجتماعي التطوير

 على تضفي ،كما للبيئة أمان و سنة 12 إىل 02 من يرتاوح عمر ذات و متحركة أجزاء هلا ليس ألن كهربائي
 يف خاصة و للهجرة العكسية العودة يف مستقبال سيساعد العلمي التطور هذا ،و جذابا معماريا شكال املباين

  3.للسكان اجتماعية و اقتصادية آثار من املعنية املناطق ستكتسبه ملا ذلك ،و منها الصحراوية و النائية املناطق
 طاقة حتويل على الشمسية بالطاقة اهليدروجني توليد طريقة تعتمد :الشمسية بالطاقة الهيدروجين توليد/1-2

 هي ،و الكهرومشسية باأللواح يسمى ما طريق عن مستمر تيار ذات كهربائية طاقة إىل الضوئية الشمسي اإلشعاع

                                                           
1
 .211سابق ،ص مرجع ، البيئة تلوث و الطاقة، خضري كاظم ،ثعبان عليال عبد اخلفاف 
2
 .01مرجع سابق ،ص ،،استخداماتها  ،أنواعها مصادرها :الطاقة، حممد مصطفى حممد اخلياط 
 يف الدولة دكتوراه ،أطروحة )الجزائر في الشمسية الطاقة حالة دراسة( المستدامة المحلية التنمية في دورها و المتجددة الطاقات استخدام، عمر شريف 3

 .129،ص 1111، باتنة ،جامعة التسيري علوم و االقتصادية العلوم ،كلية االقتصادية العلوم



 التحول من الطاقات التقليدية إلى المتجددة:                                   ول الفصل األ
 

 
33 

 حملالت داخل املياه حتليل يف املباشر الكهريب التيار استخدام ،و بداخلها الشمسية اخلاليا من مصفوفات تضم
 من الناتج اهليدروجني جتفيف ،مث املاء جلزئي املكونني األكسجني و اهليدروجني عنصري استخالص و كهربية

 الغاز كشبكة شبكة يف دفعه و اهليدروجني تسييل عملية تتم ،مث املاء خبار ببعض خملوطا يكون أنه حيث احمللالت
 اهليدروجني لتوزيع كم 210 طوهلا شبكة أملانيا يف توجد) إنتاجه مصدر عن بعيدة أماكن يف الستخدامه الطبيعي

 1(.السنة يف مكعب مرت مليون 101 مقدارها استيعابية بقدرة
 سرعات ذات املواقع ففي، ناضجة تكنولوجيا الراهن الوقت يف الرياح طاقة تعد: الرياح طاقة استخدامات/2

 التأثريات أخذ عند خباصة ،و التقليدية الطاقة توليد تكنولوجيات تنافس اقتصادية تكلفتها تكون املرتفعة الرياح
 إمجايل قدر حيث 2999 سنة هناية منذ مدهش بشكل الرياح لطاقة التكنولوجيا تطور منا فقد .االعتبار يف البيئية
 العشر السنوات خالل مرة 12 الرقم هذا تضاعف قد و طجيغاوا 20 سعته ما الرياح توربينات عن املولدة الطاقة
 الرياح توربينات تكنولوجيا اسخدامات تتعلق ،و 1119 سنة هناية مع طجيغاوا 221 سعته ما إىل ليصل املوالية

 2.اجلبال أعايل و الشواطئ ضفاف على حىت و املنزلية و الصناعية املولدات تغذية و الكهرباء توليد عمليات يف
 يف احلرارية الطاقة الستخدام حاليا املطروحة الطرق تتمثل: المحيطات و البحار حرارة من االستفادة طرق/3

 احلرارية املكائن باستعمال األعماق مياه و السطح مياه بني احلرارة درجات فروق عن ،الناجتة احمليطات و البحار
 أي على العاملة لألنظمة العامة اخلطوط يف تشابه هناك ،و املغلقة الدورة أو املفتوحة الدورة على إما تعمل اليت
 لتبخري أو املفتوحة الدورة يف احلال هو كما املاء خبار إلنتاج إما مبخر إىل حباجة ،فكلها السابقة الدورات من

 أو الكهرباء إلنتاج كهربائي مبولد يربط توربني إىل احلاجة هناك ،مث عالية ضغوط إىل املستعمل العضوي الغاز
 ذي الغاز على أو املنخفض الضغط ذي البخار على التوربني يعمل قد ،و الكهربائي التحليل بواسطة اهليدروجني

 نقية مياه إىل التوربني من خروجه بعد املاء خبار يتحول حيث املكثف فهو الرئيسي الثالث اجلزء أما العال الضغط
 احمليطات و البحار يف احلرارية املصادر على العاملة األنظمة كفاءة أن سابقا ذكرنا قد و .متكثف غاز إىل أو

 بدرجة حمكومة احلرارية املكائن من أي كفاءة أن هو ذلك يف السبب و %3 تتعدى ال و جدا منخفضة تكون
 3.بينهما تعمل اليت الدنيا و العليا احلرارة

 على االعتماد تقليل مع جديدة عمل فرص خلق إىل املتجددة الطاقة مصادر تطوير يؤدي آخر جانب من و
 ،فقد مضت عاما 25 منذ عليه كانت مما أفضل للطاقة مصدرا منها جعلت املستمرة األحباث أن ،كما البرتول

 طللكيلووا /دوالر سنت 0 من أقل إىل ساعة طللكيلووا /دوالر سنت 40 من الرياح طاقة إنتاج تكلفة اخنفضت
 /دوالر سنت 20 حوايل إىل 2921 عام يف ساعةط للكيلوا /دوالر سنت 211 من الشمسية اخلاليا يف ،و ساعة

                                                           
1
 170 .سابق ،ص ،مرجع الطاقة مخاطر و البيئي التلوثأمحد ، حسن شحاتة 
الطاقة ،مصر  و الكهرباء املتجددة ،وزارة و اجلديدة الطاقة ،هيئةالنظيفة  التنمية آلية و الرياح طاقةحممد ، مصطفى حممد اخلياط الدمنركي ،ترمجة ريزو معمل 2
  .12،ص  1112،
-20،الكويت ،ص  1981 ،عدد فرباير 31 اآلداب ،رقم و الفنون و للثقافة الوطين اجمللس املعرفة عامل ،سلسلةالبديلة  الطاقة تكنولوجيا، يوسف سعود عياش 3

22 . 
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 1.الراهن الوقت يف ساعة طللكيلووا
 الكهرباء إلنتاج المتجددة الطاقات :الثاني الفرع

 اليت هي ،و املصانع يف اآلالت تدير اليت ،فهي احلايل عصرنا يف استخداما الطاقة مصادر أكثر الكهرباء تعد
 على القوى حمطات أو الكهرباء توليد حمطات حتتوي ،حيث املنزلية األجهزة مجيع إدارة و اإلضاءة يف تستخدم
 .حرارة على احلصول و الوقود حرق يف تستخدم ضخمة غاليات

 المستوى على الكهرباء لتوليد تستخدم التي المتجددة الطاقة مصادر نسب: (11-11)الشكل رقم 
 العالمي

 
Source: Decision Makers: REN21”Renewable Energy 2010”, Global Status 

Report, p:05 
 إنتاج من العلماء متكن العشرين القرن من الثاين النصف يف :النووية المفاعالت من الكهربائية الطاقة إنتاج/1
 املستخدمة النظائر ،و للكهرباء كمولدات املشعة النظائر تستخدم ،حيث النووية املفاعالت من الكهرباء توليد و

 سابقا ذكرنا كما حمدود نووي تفاعل يتم ،حيث أكاسيد هيئة على  (238-) يورانيوم و (235-) يورانيوم هي
 2 .الطاقة من هائلة كميات عنه تنتج

 من الصادر البخار أو الساخن املاء استخدام ميكن :الحرارية الجوفية الطاقة من الكهربائية الطاقة إنتاج/2
 اجلوفية الطاقة تستخدم اليت الدول أشهر أحد األمريكية املتحدة الواليات تعد ،و الكهرباء توليد يف األرض باطن

 باطن من احلرارية الطاقة على الكهرباء إنتاج يف تعتمد منطقة عشر أربعة توجد وحدها كاليفورنيا ،ففي احلرارية
 الطاقة حمطات و تشبه بعد تستغل مل ساخنة فوارات و ينابيع هبا أخرى مناطق وجود جانب إىل ،هذا األرض
 أو خبار ،فالبخار إىل حتويلها بغرض املياه تسخني يف الوقود تستخدم ال أهنا التقليدية ،عدا احملطات احلرارية اجلوفية

                                                           
 .21 سابق ،ص ،مرجع مصادرها ،أنواعها ،استخداماتها :الطاقة، حممد مصطفى حممد اخلياط1
 176 .ص،مرجع سابق ، الطاقة مخاطر و البيئي التلوثأمحد ، حسن شحاتة 2
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 و التوربينة بني يصل مركزي عمود بدوراهنا يدور توربينة حنو يوجهان األرض باطن من الصادرين الساخن املاء
 1.ءالكهربا فتنشأ املولد داخل املغناطيسي اجملال بدورانه املولد ،فيقطع

 له الكهروضوئية اخلاليا بواسطة الكهرباء إنتاج أن ثبت فلقد: الكهروضوئية الخاليا بواسطة الكهرباء إنتاج/3
 الضوئية اخلاليا على املعتمدة الشمسية األجهزة صناعة ازدهرت ،حيث أكيدة اقتصادية جدوى و قصوى أمهية

 عام طواكيلو  2111 إىل 1980 عام يف طكيلووا 3000 قدرهتا أجهزة بيع من انتقلت األجهزة هذه ،فشركات
 باألسالك املؤسسات حتصني و اهلاتف أجهزة و اخلارجية اإلضاءة مثل التطبيقات من الكثري أن ،ذلك 2991
 2.الشمسية الطاقة على جيدا تعمل أن ميكنها الشوارع يف اإلعالن أجهزة و الصغرية التربيد آالت و املكهربة

 خلف خزان يف املياه جتميع على املائية الطاقة باستخدام الكهرباء توليد يعتمد :المائية بالطاقة الكهرباء توليد/4
 التوربينات هذه و دوراهنا إىل يؤدي ،مما توربينة اجتاه يف أنابيب خالل من املياه هذه دفع ،بغرض السدود أحد
 عدم املائية الطاقة مزايا أهم من .البخار من بدال املاء نستخدم أننا إال القوى حمطات يف املستخدمة تلك تشبه

 اليت باملناطق املعيشة أمناط تغيري يف يسهم املائية احملطات إنشاء أن إال اجلو يف الكربون أكسيد ثاين غاز انبعاث
 العمل طبيعة تغيري ،و إقامتهم مناطق من السكان هتجري يف اخلزانات و السدود إنشاء يتسبب ،حيث هبا تقام

 خزانات يف املياه خزن أن إىل ،باإلضافة الصيد على تعتمد مناطق إىل الزراعة على تعتمد مناطق من املناطق بتلك
 طبيعة تغري بالتايل و الرطوبة و احلرارة درجة الرتفاع يؤدي مما املناطق تلك يف التبخر نسبة رفع إىل يؤدي ضخمة

 3.املناخ
 دلتولي حمطة شيد من أول هو سابقا السوفيييت االحتاد يعترب :الرياح طاقة من الكهرباء على الحصول/2

 بسرعة الرياح هبوب عند طكيلووا 100 ،بقدرة 2932 عام يف كبري مبقياس "يالتا" الرياح طاقة من الكهرباء
 و الرياح من الكهرباء لتوليد "جدسر" حمطة تشييد يف1942  سنة الدمنارك جنحت ،كما الساعة يف كيلومرت01
 املتحدة الواليات يف الرياح كهرباء لتوليد ضخمة وحدة أول دارت لقد ،وط كيلووا 200 احملطة قدرة تبلغ

 هذه تشتغل و طكيلووا 2101 بقدرة -األمريكية فريمونت والية وسط جبل– جراندبا يف 2901 سنة األمريكية
 مستمر تيار عنه ينتج الرياح كهرباء مولد فإن معروف هو كماو  ، ساعة /كم 11 من تبدأ رياح سرعة مع احملطة

 % 211 من اإللكرتوين املغري كفاءة قربت كلما و إلكرتوين مبغري املولد تزويد يستوجب متغري تيارا جعله أن ،و
 4.املولد تشغيل اقتصاديات حتسنت و الفاقد قل

 
 

                                                           
 .66سابق ،ص ،مرجع مصادرها ،أنواعها ،استخداماتها :الطاقةحممد ، مصطفى حممد اخلياط1
 .311مرجع سابق ،ص ، -الجزائر في الشمسية الطاقة حالة دراسة-المستدامة المحلية التنمية في و دورها المتجددة الطاقات استخدامعمر ، شريف 2
 58. ،ص نفس املرجعحممد ، مصطفى حممد اخلياط 3
 158-157. سابق ،ص ،مرجع الطاقة مخاطر و البيئي التلوثأمحد ، حسن شحاتة 4
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 الدول ببعض الكهرباء إنتاج في المتجددة الطاقات مساهمة نسبة: (12-11)جدول رقم 
 (2111 سنة معطيات) 

 إنتاج الكهرباء 
 املرجو منهاهلدف  (%)النسبة املئوية البلد

 %11 جمموع العامل

 %12.1 (دولة 11)اإلحتاد األورويب

 حبلول سنة % 0 %1.0 اجلزائر
 1131حبلول سنة  11%، 1121

 1111حبلول سنة  %11 %2.1 أسرتاليا

 1111حبلول سنة  %11.9 %2.1 بلجيكا

 ،1120حبلول سنة  %01 %31.1 الدمنارك
 1101سنة 211%

 1111سنة  %11 %21.1 مصر

 1111سنة  %11 %20.1 فرنسا

 1111سنة  %11 %02.1 الغابون

 1131يف %01، 1111سنة %30 %21.2 أملانيا
 1101سنة 21%،

 1111حبلول سنة %11 %23.1 غواتيماال

  1121سنة  %21 %9.9 اهلند

حبلول سنة  %21، 1120سنة  %0 %1.1 إسرائيل
1111 

 1111حبلول سنة %12 %11.2 إيطاليا

 1111حبلول سنة  %0 - الكويت

 %31، 1111حبلول سنة  %21 %1 ليبيا
 1131حبلول سنة 

 1110حبلول سنة  %30 %29.1 املكسيك
 1121سنة  %11 %18.3 املغرب

 1110 حبلول سنة %91 %73.0 زيلندا اجلديدة
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Resource :REN21 Steering Committee:Sultan Ahmed Aljaber,Tetsumari 

Lida,Pradeep Monga,Athena Roquillo Ballesteros,and others,Renewables 2012 

Global Status Report,REN21 Secretariat,Paris,2012,p108-109. 

عالقة الطاقات التقليدية بالمتجددة:المبحث الثالث   

 متجددة أو تقليدية كانت سواء، هتاختالفاا و الطاقة مصادر ضمن يندرج ما ية هللطاق االقتصادية الطبيعةإن 
 من اإلنسان تقدم مدى قياس ميكنحيث  البيئة على هاتأثري  أيضا ،و تهالكهااس ،و الطاقة إنتاج يف ذالك ،و

 النتائج أفضل تعطي اليت بالصورة الطبيعة يف املوجودة الطاقة مصادر خمتلف استغالل و التحكم يف قدرته خالل
 .املقاصد ملختلف تسخريها و الطاقة على للحصول فعالة وسائل إىل يصل أن من األخرية الفرتة يف متكن ،و

 الطبيعة االقتصادية للطاقة و اختالفاتها:المطلب األول 
إن الطاقة ختتلف عن السلع اإلقتصادية األخرى نظرا لطابعها اإلقتصادي ،و يتوجب علينا التطرق إىل وجهات 

 .املتجددة من خالل هذا املطلب اإلختالف بني كل من الطاقات التقليدية و
 الطبيعة االقتصادية للطاقة:الفرع األول 

 اهليدروكربونية الطاقة من الطبيعة املوارد أن املعروف من هنإ: المتجددة و الناضبة الموارد من الطاقة موارد/1
 تكوين إعادة ،أو ستخدامهاا بعد جتددها إمكان عدم و الطبيعة يف متوافر هو ما حملدودية ذلك ،و للنفاذ عرضة
 .السنني ماليني يتطلب املخزون هذا تكوين إن حيث مطلقا منها خمزون

 حمدودة هي و املتجددة املوارد بعض ستثناءاب الناضبة املوارد من الطاقة من حاليا املستخدمة املوارد أن مبا و
 نتيجة املستقبل يف صعوبة تواجه سوف الناضبة املوارد هذه على تعتمد اليت الطاقة صناعة نإف ،إذن اإلستخدام

 .املوارد تلك نضوب قرب
 الطاقة أنواع معظم استخدام و صناعة أن يالحظ: ملوثة غير أخرى و للبيئة الملوثة الصناعات من الطاقة/2
خملفات  و أخبرة عنه تولد بإحراقها البرتولية املنتجات استخدام و البرتول تكرير إن للبيئة ،حيث ملوثة طبيعة ذو

 من للبيئة امللوث األثر نفس هلا النووية الطاقة باستخدام الكهرباء توليد حمطات أن للبيئة ،كما ملوثة تكون صلبة
 املصادر أن حيث النووية النفايات من التخلص مشكلة أيضا توجد كما للبيئة ملوثة إشعاعات وجود حيث

 عقبات وجود نتيجة الشمسية الطاقة مثل احلايل الوقت يف واسع بشكل استخدامها ينتظر ال للطاقة النظيفة
 1.جتاري بشكل ستعماهلاا أمام تكنولوجية

 تتعرض اليت احلوادث و املخاطر بسبب اخلسائر من لكثري الطاقة صناعة تتعرض: أخطار ذات صناعة الطاقة/3
 يف املستخدمة النووية املفاعالت نأ ،كما التكرير معامل كذلك و للحرائق تتعرض البرتول آبار أن فنجد، هلا

                                                           
1
 .20 ،ص 1983 ،،الكويت العريب التعاون و النفط ،جملة الجنوب و الشمال بين التعاون في الطاقة دور، عتيقة محدأ علي 
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 توزيع و نقل بأسلوب تتعلق ملخاطر باإلضافة هذا الفنية ءاألخطا بسبب لإلنفجار معرضة الكهرباء إنتاج
 1.الطاقة

 وجود بسبب ليس ،و الصناعة طبيعة تفرضه طبيعي الطاقة حتكارا يعد: الطاقة لصناعة اإلحتكارية الطبيعة/4
 ضخمة ستثماراتا الطاقة جمال يف اإلستثمارات أن بسبب ذلك ،و القوانني بسبب ال و الطاقة سوق على سيطرة
 يكون أن جيب الكهربائية الطاقة توليد ،فمثال حمددة مناطق يف اإلستثمارات تتكرر أن املفيد غري من نهأ حيث
 عاملية صناعة تعد الطاقة صناعة،كما أن  اتاجلنسي متعددة عمالقة شركة قبل من أو الدولة قبل من سواء حمتكر
 .الطاقة صناعة على اإلحتكارية الطبيعة تلك فرضت مث من و ضخمة إستثمارات ذات

 بينها فيما العالقات يف الطاقة مصادر بني كبري تشابك يوجد: الطاقة مصادر بين المتشابكة العالقات/2
 حيث، التحويل أو اإلشتقاق خاصية يف األوىل تتمثل املختلفة الطاقة مصادر بني تشابكيتان عالقتان يوجد حيث
 الطاقة حتويل ،و كهربائية إىل الطاقة النووية حتويل إمكانية مثل آخر مصدر إىل الطاقة مصادر أحد حتويل ميكن

 التكنولوجي الفن أمهها عوامل عدة توافر حالة يف ذلك ،و الطاقة أنواع خمتلف من إخل...كهربائية إىل الشمسية
 الطاقة مصادر تنافس يف فتتمثل الثانية العالقة ،أما التحويل هذا يتطلبها اليت التكاليف و التحويل يف املستخدم

 مصدر أي سعر يف تغري أي فإن للتسعري ،فالبنسبة ستخداماإل يف الكفاءة أو األسعار يف سواء البعض بعضها بني
 2.األحوال بعض يف هبا التنبؤ ميكن ال متواصلة آثارا خملفا مبجمله التسعري نظام يف يؤثر الطاقة مصادر من

 تصنيف الموارد الطاقوية( :13-11)الجدول رقم 
 موارد غير متجددة موارد متجددة نوع الموارد

الغابات ،األراضي الزراعية ،الطاقة  موارد قابلة لالستمالك
 الشمسية

النفط ،الغاز الطبيعي ،النحاس 
 ،الرمل

مصائد األمساك ،جودة اهلواء  موارد غير قابلة لالستمالك
 ،املناظر اجلبلية

املياه اجلوفية ،املناخ ،النفايات 
 املشعة

 : عتمادا علىمن إعداد الطالبة ا:المصدر 
Taladidia Thiombiano , Economie de l’Environnement et des Ressources 

Naturelles ,L’Harmattan, Paris, 2004, P 64. 

 مقارنة الطاقات التقليدية بالطاقات المتجددة:الفرع الثاني 
 :ختالف بني الطاقتني التقليدية و املتجددة من خالل اجلدول التايل سيتم التطرق لنقاط اال

 

                                                           
1 Arthur Williams, and Richard M . Hein’s ,risk management and in surnce, HILL.BOOK company ,1976 

, p 10-12 
  ص، 2006 ،سنة ،القاهرة العربية ولالد و مصر في ستخداماتهاا و الطاقة لمصادر النسبية األهمية تعديل، ماجيستري ،مذكرة السيد حممد الدين حسام 2

18 
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 المقارنة بين الطاقات التقليدية و المتجددة( :14-11)الجدول رقم 
 (غير متجددة)الطاقات التقليدية  ( البديلة)الطاقات المتجددة  وجهة المقارنة 

 الفحم ،البرتول ،الغاز الطبيعي الشمس ،الرياح ،املائية ،الكتلة احلية مصادر الطاقة
طبيعي مرتبط بالبيئة و انسياب  نوع املصدر

 مستمر
 خمزون مركز حتت األرض

 حمدودة ال هنائية املدة املتاحة من الطاقة
كيلوواط و هي /دوالر 2أكثر من   جمانية تكلفة جتهيز املصدر

 يف تزايد 
 متوسطة عالية تكلفة املعدات

استعمال غري جماين يف ارتفاع  (استعمال جماين)جمانية  تكلفة بعد التجهيز
 مستمر

 ميكن نقلها من مكان آلخر مرتبطة بظروف املناخ و التضاريس موقع اإلستخدام
استخدام الوحدات الكبرية حيسن  وحدات صغرية الالزمة حجم وحدة اإلستخدام

 السعر
كهربائية و )مهارات عالية  مهارات بسيطة و متوسطة املهارات املتطلبة

 (ميكانيكية
 عامل ملوث أساسي للبيئة منخفض جدا تلوث البيئة

 .22،مرجع سابق ،ص  الجنوب و الشمال بين التعاون في الطاقة دورعلي أمحد عتيقة ،: رجعالم

 تتنوع إذ السابق اجلدولميكن تلخيصه من خالل ( الناضبة)التقليدية  الطاقة و املتجددة الطاقة بني الفرقإن 
 تبقى حني ،يف لكذ غري إىل جوفية طاقة كذلك  و، مائية ،و رحيية طاقة ،و مشسية ،من املتجددة الطاقة مصادر
كما سبق و أشرنا إليها يف ، الطبيعي الغاز ،و البرتول ،و الفحم على أساسا تعتمد التقليدية الطاقة مصادر

 أما هنائية ال اهلامستعا مدة املتجددة وأ البديلة ،فالطاقة الطاقة من املتاحة املدة يف ختتلفكما أهنا املبحث السابق  
 ،و ستهالكهاا مراحل من مرحلة كل يف هنائي بشكل تنفذ اليت الناضبة املوارد ضمن تصنف فهي التقليدية الطاقة

 موقع ،و بالبيئة مرتبط طبيعي مصدرها نوع املتجددة ،فالطاقة االستخدام موقع و املصدر نوع ناحية من
 خمزون عن عبارة فيها املصدر نوع يعترب اليت التقليدية الطاقة ،عكس التضاريس و املناخ بظروف مرتبط استخدامها

 بالنظر ول ،وسائ بعدة خرآل مكان من نقلها ميكن إذ حمدد غري استخدامها موقع ،و األرض حتت مركز
 بتكلفة و متوسطة و بسيطة مهارات تتطلب فهي املتجددة الطاقة جتهيز و نتاجإل زمةالال التكاليف و للمهارات
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 و كهربائية) ةعالي مهارات تتطلب اليت التقليدية الطاقة موارد من هتاري بنظ ،مقارنة عالية ستعمالا و جتهيز
 .تكاليف إنتاج الكهرباء بني االقة التقليدية و املتجددة و الشكل التايل يوضح.) ميكانيكية

 مقارنة تكاليف إنتاج الكهرباء بين الطاقة التقليدية و المتجددة( :11-11)الشكل رقم 

 
،جملة آفاق املستقبل ،مركز اإلمارات للدراسات و البحوث  الطاقة المتجددة ثروة عربية متنامية:المصدر 

 .20،ص  1122، 22االسرتاتيجية ،العدد 
و لألخذ على سبيل املثال الطاقة النووية اليت هي من بني الطاقات البديلة للنفط الغري متجددة الطاقة النووية 

 من النوع هلذا املستخدمة احلديثة االكتشافات رغم ،و غريها و املدنية الصناعات يف الطاقة هذه تستغلحيث 
 بني مستواها يف تتفاوت تقنية و اقتصادية صعوبات االستخدام هذا يرافق أخرى جهة من هأن ،إال جهة من الطاقة
من  و .التكنولوجيا هلذه الفاقدة النامية الدول بني و الكايف التمويل و املتطورة اللتكنولوجي املالكة املتقدمة الدول

 :ت ما يلي الصعوبا هذه بني
 من الطاقة توليد منشآت مع باملقارنة الطاقة توليد حمطات إلنشاء االستثمارات تتطلبها اليت الباهظة التكاليف-

 أخرى؛ مصادر
 ميدان دخوله و التصميم و الدراسة إعداد مراحل من النووي املفاعل بناء يف الشروع بني الزمنية الفرتة طول-

 الفعلي؛ اإلنتاج
 مهما جماال كان إن و هو ،و الكهرباء إنتاج جمال يف أكثر تنحصر حيث النووية الطاقة استخدام جمال ضيق-

 حمدود التحلاا هذه يف استخدامها يظل حيث الصناعة و النقل مثل أمهية تقل ال جماالت عن بعيدة تبقى ،لكن
 1. جدا

 املصادر عرب املولدة الطاقة كلفة تنافس نأ مثال الرياح طاقة لكلفة ميكن حيث  على خالف الطاقات املتجددة
 تكلفة من أقل تكون ما عادة الضوئية األلواح عرب الطاقة توليد تكلفة ،فإن الشمسية للطاقة بالنسبة ،أما التقليدية

                                                           
 .222،ص  2999املفتوحة ،طرابلس ،سنة  اجلامعة، "النفط اقتصاديات" رسن ، احلسن عبد سامل 1
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 حيث من فعاال بديال تشكل أن الضوئية األلواح لتكنولوجيا ميكن أنه يعين ،هذا الديزال لداتمو  من الطاقة توليد
 . النائية املناطق يف للمولدات التكلفة

 مصادر تعد ذإ، املتجددة الطاقة من أكرب للبيئة ملوث مصدر التقليدية الطاقة فتعترب البيئة تلوث ناحية من و
 ،عكس النظيفة الطاقة األحيان بعض يف تسمى اليت و للبيئة ملوثة الغري و النظيفة املصادر من املتجددة الطاقة

 يف تسبب بالتايل ،و الطبيعة على سلبيا ثرؤ ت اليت )الطبيعي الغاز و البرتول و كالفحم) التقليدية الطاقة مصادر
التدهور البيئي العاملي ،نصت اتفاقية تغري  ملواجهةو ، ةاجلوفي و السطحية املياه ،و اهلواء ،و الرتبة سطح تلوث

املناخ على احلد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون و كل الغازات املسببة لتغري املناخ و تلوث اهلواء ،و لتحقيق 
الدول املصنعة يف إجياد بدائل نظيفة للطاقة أي صديقة للبيئة على رأسها الطاقة دأت جزء من تلك اإلتفاقية ب

الشمسية مث طاقة الرياح و تليها املائية و اجليوحرارية ،و قد بدأت بعض املؤسسات األمريكية الرائدة يف جمال 
اقات البديلة خمططة الطاقة الشمسية و بعض الط الطاقة األحفورية يف هنج خطي رائدة يف البحوث يف ميادين

1.بذلك أن حتتل دور الريادة يف جماالت الطاقة املتجددة بعد نفاذ البرتول و جعل الدول األخرى تابعة هلا
 

 أهمية الطاقة على الصعيد العالمي:المطلب الثاني 
 دائما هي ،و األرض على حلياته التارخيية احلقبات امتداد على اإلنسان حضارة لنمو الرئيسي املفتاح الطاقة تعترب

،بغض النظر عن نوع  عامة بصورة سعادته و راحته زيادة و أفضل عامل لتحقيق اإلنسان يعتمدها اليت الوسيلة
 .الطاقة سواء تقليدية أم متجددة

 أهمية الطاقة:الفرع األول 
حيث  فيها التجارة و الطاقة ألسواق بالنسبة املدى واسعة تبعات حدوث إمكانية مع عامليا   الطاقة خريطة تتغري
 أن املمكن من و املتحدة الواليات يف الغاز و النفط إنتاج يف جديدة طفرة حدوث مع الطاقة خريطة رسم يعاد
 يف املستمر السريع النمو و النووية الطاقة استخدام عن الدول بعض حتول مع جديد من اخلريطة مالمح تتغري

و  .العاملي الصعيد على للغاز التقليدي غري اإلنتاج انتشار و الشمسية الطاقة و الرياح طاقة تقنيات استخدام
 سياساتو  مبادرات توسعة مت إذا خاصته النفط قطاع إنعاش يف العراق بنجاح العاملية النفط أسواق آفاق تتعلق

من خالل  اللعبة قواعد من يغري أن ميكنه عامليا   الطاقة فاءةك لتحسني اجلهود تنسيق فإن تنفيذهاو  جديدة
 على اجلديدة التطورات هذه تؤثر قد يفاليت تقيم ك World Energy Outlook العامل يف الطاقة توقعات

 من العديد و العاملية السيناريوهات أساس على ذلك و املقبلة العقود مدار على عامليا املناخ نزعات على و الطاقة
 احتياجات تلبية :هي و أال الطاقة نظام تواجه اليت اهلامة التحديات على ذلك أثر ختترب هي و .احلالة دراسات

 الطاقة إتاحة و الناشئة االقتصادات يف السكان و الدخول زيادة تدفعها اليت و الطاقة من أبدا ادائم املتنامية العامل
 .املناخ بتغري اخلاصة أهدافه حتقيق من العامل تقريب و، العامل يف فقرا   الناس ثركأل

                                                           
 .12،ص  1112،املعهد العريب للتخطيط ،الكويت ،يونيو  آفاق و مستجدات:الطاقة و البيئة و التنمية المستديمة جناة النيش ، 1
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 تربو ال احلالية اجلهود لكن،  السياسات صناع أيدي يف أساسي خيارك عليها متعارف مسألة الطاقة فاءةك إن
 املستهلكة الرئيسية الدول من العديد ،أعلنت1121سنة  يف .املةك االقتصادية إمكاناهتا حتقيق مستوى إىل

 بينما2015 عام حبلول % 16 بنسبة الطاقة ثافةك لتقليل هدفها عن الصني أعلنت إذ جديدة تدابري عن للطاقة
 على الطلب بتقليص األورويب االحتاد التزم ماك الوقود استهالك لرتشيد جديدة معايري املتحدة الواليات اعتمدت

 حبلول % 10 بنسبة الكهرباء من هاكاستهال  ختفيض اليابان اعتزمت و 2020 عام حبلول % 20 بنسبة الطاقة
 لآلمال املخيبة التقدم ريةتو  من اإلسراع على التدابري تلك ،ستساعد اجلديدة السياسات سيناريو يف 2030 عام

 اجلديدة السياسات و التدابري هذه مع حىت لكن.املنصرم العقد مدار على عامليا الطاقة فاءةك حيث من لبطئها
 ثركأ و املباين قطاع يف اإلمكانية أمخاس أربع البالغ) الطاقة فاءةك حتسني إمكانية يف ملحوظا   نصيبا   ،فإن األخرى

 .مستغل غري يزال ال )الصناعة قطاع يف النصف من
 هذه يطلق أن شأنه من الطاقة فاءةك يف االستثمار عوائق مع التعامل أن يفك الكفء العامل سيناريو يوضحو 

 تعتمد ال املكاسب هذه إن .البيئة و االقتصادي النمو و الطاقة ألمن هائلة مكاسب حيقق أن و اإلمكانيات
 العوائق إلزالة خطوات أخذ على تعتمد بل متوقعة غري تكنولوجية تشافاتكا  أو ربىك اخرتاعات أي حتقيق على
 العمل ،فإن اجلديدة السياسات بسيناريو مقارنة اقتصاديا اجملدية الطاقة فاءةك تدابري تنفيذ وجه يف تقف اليت

 .عامليا املناخ نزعات و الطاقة على برياك أثرا له سيكون الصعيد هذا على الناجح
 النفط على الطلب و  النصف مبقدار سينخفض 2035 عام حىت األولية الطاقة على العاملي الطلب يف فالنمو
 ختفيض هو و2035  عام حبلول اليوم يف برميل مليون 13 بنحو سيقل و بقليل 2020 عام قبل ذروته إىل سيصل
 .التنمية و اجلديدة تشافاتكاال  على الضغط من سيخفف مما جمتمعتني النرويج و لروسيا احلايل اإلنتاج يساوي

 دوالر تريليون11,8 بواقع للطاقة هاكاستهال  حيث من فاءةك ثركاأل التقنيات يف اإلضافية االستثمارات أما
 االقتصاد مسار رسم إعادة من اجملمعة املوارد ستسهل .الوقود على اإلنفاق خفض مع قيمتها من ثركبأ فستعوض

 حيث دوالر تريليون 18 مبقدار  2035عام حىت ميكالرتا  االقتصادي للناتج دفعة سيعطي مما اتدرجيي العاملي
 الوصول سيصبحو  أوروبا و املتحدة الواليات و الصني و اهلند يف احمللي الناتج إمجايل مكاسب ربكأ ستكون
و  .حادا اخنفاضا احمللية امللوثات انبعاثات اخنفاض مع اهلواء نوعية ستتحسن ماك أسرع للجميع احلديثة للطاقة
 مما ذلك بعد ستنخفض مث 2020 عام قبل ذروهتا إىل بالطاقة املتصلة الكربون سيدكأ ثاين انبعاثات ستصل

 1.مئوية درجات ثالث مبقدار الطويل املدى على احلرارة درجة ارتفاع مع يتماشى
م بشكل كبري يف رقيه و رفاهيته تعد املفتاح الرئيسي لنمو حضارة اإلنسان على مر الزمن تساهكما أن الطاقة 

حيث كان يعتمد على اجلهد العضلي للقيام بعمله اليومي باالستعانة باحليوان للتنقل مثال و احلطب للطهي و 
الطاقة خاصة بعد الثورة الصناعية  التدفئة ،لكن رغبته يف حتسني معيشته أدى إىل زيادة حاجته ملصادر متنوعة من

،لتصبح الطاقة الوسيلة الرئيسية املعتمد عليها يف أغلب إن مل نقل يف مجيع األنشطة االقتصادية و اخلدمية ،و 
                                                           

1
 World Enegy Outlook  ,OECD/IEA ,Op-cit ,p01-03 
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بالتايل رفع مستوى الرفاه العام للمجتمع ككل ،كما أهنا وسيلة لقياس مستوى التقدم بقدرة أي جمتمع على 
 1.بالطريقة املثلى اليت تعطي نتائج أفضل التحكم فيها و استغالهلا

 حيث من ،سواء للشعوب جتماعياال و قتصادياال التطور مع ستعماالهتاا تنوعت و الطاقة ستخداما تطور قد و
 ، احلديث عصرنا يف و املختلفة ستعماالهتاا جماالت و ستهالكهاا تطور حيث من أو كفاءهتا و مصادر تعدد

 طوال خرآ منتوج أي ينلها مل بالغة بأمهية األخرى املصادر بني من للطاقة أساسي كمصدر خاصة النفط حظي
 حيث من األول املقام يف يأيت النفط يزال ال ،و العشرين و احلادي القرن البشرية دخلت قد ،و العشرين القرن

 منوها مستويات مبختلف العامل دول لكل حيوية إسرتاتيجية مادة و قتصاديةا كسلعة مكانته تعمقت ،بل األمهية
 الصراعات وقائع حتريك يف ،و االقتصادي النمو عجلة إدارة يف املباشر الدور الراهن الوقت يف للنفط أصبح ،و
 2.جتماعياال و قتصادياال التطور يفرضها اليت الطاقة من املتنامية العامل حاجة بسبب عامليةال
 وثيقا إرتباطا مرتبطا رفاهيته و سعادته عن حبثه ضل ذلك بعد اإلنسان عاشها اليت الطويلة القرون خالل و

 وسائل إىل يصل أن من احلديثة األزمنة يف متكن ،و النفط و كالفحم الطاقة مصادر أشكال خمتلف يف بالتحكم
 إمنا ذاته اخلارجي الفضاء غزو اإلنسان حماولة نإ بل املقاصد ملختلف تسخريها و الطاقة على للحصول فعالة

 .الطاقة يف التحكم طريق عن حتققت
 إىل حتويلها و املصادر تلك الستغالل التقنية املهارة و املصادر توفر على باألساس يعتمد الطاقة ستخداما إنو 

 طرق إىل اإلنسان حاجة أن ،إال دائما متوفرة تزال ما و كانت الطاقة تلك مصادر أن يف شك ال و نافع عمل
 . الطاقة على املتزايد الطلب مواكبة مع مستمر تزايد يف ستظل تطويرها و حتويلها

 العاملي اإلستهالك بلغ فقد األخرية العقود خالل كبريا منو الطاقة مصادر من العاملي اإلستهالك منا فقد فعال و
 أي 1950 ،عام مرت طن مليون 4346 مقابل مرتي طن مليون  8755 حنو 1978 عام الطاقة مصادر من

 منا قد الطاقة ملصادر العاملي لإلستهالك السنوي النمو أن املالحظ إن و 4.1 % بلغ مركب سنوي منو مبعدل
 3.السبعينات منذ متميزة بسرعة

 الطاقات التقليديةمصادر أهمية :الفرع الثاني 
املعتمد  األول املصدر تزال ما و تكان ،فقدالتقليدية عامة  الطاقة و الغاز و الفحم مثلرغم أهنا مصادر ناضبة 

 راجع هذا ،و العشرين و الواحد القرن نصف فرتة طيلة األفضلية ذهة هبمتمتع بقىتس و لطاقةعليه يف جمال ا
 :  مها و رئيسيني لسببني
 الصناعي الغرب دول حاولت حيث النفط حمل حلوهلا عن البديلة الطاقات قصور يف يتمثل و :األول السبب

 ارتفاع مها و رئيسيني لسببني راجع للنفط جديدة بدائل عن ،البحث يومنا إىل الثمانينات و السبعينات حقبة منذ

                                                           
 .22،مرجع سابق ،ص  الطاقة و تلوث البيئةعبد العلي اخلفاف ،ثعبان كاظم خضري ، 1
 .21 ص ، 2008 ،سنة باتنة ،جامعة ماجيستري ،مذكرة االقتصادية التحوالت ظل في الجزائرية المحروقات قطاع، مقليد عيسى 2
 .نفس املرجع ،نفس الصفحةعبد العلي اخلفاف ،ثعبان كاظم خضري ،  3
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 لآلمال خميبة جاءت البحث نتائج ،لكن املورد هلذا املالكة للدول السياسية و االقتصادية التبعيةكذا   و أسعاره
 : منها عديدة ألسباب النفط حمل حلوهلا عن املصادر تلك قصور التجارب أثبتت حيث
 املالية التكاليف بسبب اقتصادي غري البديلة الطاقة مصادر بعض أن التجارب أثبتت :االقتصادي السبب 1-

 يف البحث تأجيل فرض ،مما احمليطات أمواج طاقة و الرياح طاقة الستغالل بالنسبة حاصل هو الباهظة،كما
 .بعيد أجل إىل الطاقة من النوع هذا استخدام

 استخدام على أجريت اليت ،كتلك فاعليتها عدم التجارب بينت البدائل بعض هناك :الفاعلية انعدام 2-
 األمر مشجعة غري كانت النتائج أن ،إال للسيارات حمرك كوقود السكر قصب و الذرة من املستخرج الكحول

 .املنظور املستقبل يف الطاقة من املصدر هذا تطوير يف البحث إيقاف إىل أدى الذي
 للوقود كمصدر النووية الطاقة استخدام ذلك على مثال و آمن غري كان البدائل هذه بعض: األمان انعدام 3-

 العشرين و الواحد للقرن" فوكوشيما" كارثة و "تشرنوبيل" العشرين القرن كارثة أثبتت قد و السلمية االتجملا يف
 و الطبيعة على الكارثة حد إىل وصلت النووي اإلشعاع تسرب بسبب تلوث حوادث وقعت تشرنوبيل قبل و،

 الصورة هي " فوكوشيما" و "تشرنوبيل" حادثة ظلت ،و املتحدة الواليات و بريطانيا و فرنسا يف اإلنسان على
 .عليها اإلعالمي و السياسي الرتكيز و حجمها بسبب األذهان يف العالقة املفزعة
 لنشطاء الشديدة احلملة بعد لالستعمال مالئم غري البديلة الطاقة مصادر بعض أصبحت :البيئة حماية 4-
 أخذت ،اليت كافة الصناعية الدول يف العام الرأي مقاومة تعرتضها الفحم استخدام إىل ،فالعودة البيئة محاية

 .تلوثا أقل و نقاء أكثر بأجواء لنفسها حتتفظ
 جمموعة ضمن النفط اهب يتمتع اليت االقتصادية و الفنية و الطبيعية الصفات و املميزات إىل يعود : الثاني السبب
 : املزايا هذه أهم ،و العامل يف املستغلة الطاقة مصادر
 و أكرب تكون النفط من املتولدة احلرارة كمية حيث األخرى املصادر بقية مع مقارنة احلرارية قيمته ارتفاع 1-
 .رآخ مصدر أي من أعلى

  .طاقة مصادر بقية مع مقارنة التبادلية قيمته و اإلنتاجية النفط كلفة ضعف -1
 .النضوب خاصية رغم كبرية بكميات توفره-3

 .ةالسريع حركته مرونة 4-
 للطاقة كمصدر و احلياة نشاطات خمتلف يف اإلنسان حيتاجها اليت السلعية املنتجات من للعديد مصدر -0

  (.البرتوكيماوية الصناعة) خاصة
 املاكينات عمل كفاءة و احلركة فاقد اخنفاض من له املستعملة للمعدات التكنولوجية و الفنية النفط مزايا 6-

  اخل ... مستمرة و منتظمة بصورة
 .األخرى الطاقية املصادر مع مقارنة العالية ستعماليةاإل قيمته7-

 (1111-2999)و من خالل اجلدول املوايل يتم توضيح متوسط اإلستهالك العاملي من الطاقة لفرتة 
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 للفترة موزعا حسب نوع الوقود اإلستهالك العالمي من الطاقة( :12-11)الجدول رقم 
 -مليون طن–،الوحدة (1888-2121) 

المنطقة و نوع 
 الوقود

 %نمو سنوي  توقعات فعلي
1999-2020 1881 1888 2111 2112 2121 

الدول الصناعية 
 الغربية

223 121 101 121 112 
 2.3 

 2.3 222 221 213 22 19 (الزيت)النفط 
 1.0 10 22 09 00 30 الغاز الطبيعي

 1.2 03 01 02 31 31 الفحم
 1.2- 22 22 11 11 22 الطاقة النووية

 2.0 10 10 11 29 22 طاقة مائية و متجددة
ش +سوفياتي.إ

 أوروبا
12 01 21 22 13 2.2 

 3.1 12 29 22 22 12 (الزيت)النفط 
 1.3 31 33 19 13 19 الغاز الطبيعي

 2.3- 19 21 22 22 12 الفحم
 - 1 1 2 2 2 نووية مائية و متجددة

 3.1 121 112 220 211 21 الدول النامية
 3.3 210 91 12 03 30 (الزيت)النفط 

 0.0 02 01 30 29 22 الغاز الطبيعي
 3.3 12 21 03 32 31 الفحم

 0.1 0 0 3 1 2 الطاقة النووية
 3.1 12 29 22 21 2 طاقة مائية و متجددة

 1.3 221 001 093 321 302 إجمالي العالم
 1.1 101 129 290 201 230 (الزيت)النفط 

نصيب من إمجايل 
 %العامل

39 39 39 39 39  

 3.1 229 202 213 21 10 الغاز الطبيعي
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نصيب من إمجايل 
 %العامل

11 13 10 11 12  

 2.2 211 223 210 20 91 الفحم
نصيب من إمجايل 

 %العامل
12 11 12 11 11  

 1.0 12 12 12 10 11 الطاقة النووية
نصيب من إمجايل 

 %العامل
2 1 2 0 0  

 1.2 02 02 01 33 11 طاقة مائية و متجددة
نصيب من إمجايل 

 %العامل
2 9 9 2 2  

مركز دراسات ،" سياسية اقتصادية دراسة -العربي البترول" مستقبل النفط العربي، اهلل عبد حسني :مرجعال
 476 ص ، 1112الوحدة العربية ،الطبعة الثانية ،

 :النقاط التالية 1999- 2020) ) لفرتة الطاقة من العاملي االستهالك مبتوسط اخلاص و السابق اجلدول من يتضح
 .الطاقة من العاملي االستهالك من % 39 نصيب على حيافظ النفط سيظل-
 28 %. إىل % 23 من الطبيعي الغاز نصيب يرتفع سوف-
 20%. إىل % 22 من الفحم نصيب ينخفض سوف-
 5 %. إىل %7 من النووية الطاقة نصيب يتقلص كما-
 8 %.حول تقريبا ثابتا  )الكهرومائية فيها مبا (املتجددة و اجلديدة الطاقة نصيب يستمر و-
 الشمسية كالطاقة) البديلة الطاقات ببعض إحالله حماولة رغم الطاقة مصادر ضمن الصدارة حيتل النفط فمازال-

 35 إىل عليه الطلب سيصل بأنه التنبؤات تشري حيث يتواصل مازال النفط ،فعهد) املائية ،الطاقة النووية ،الطاقة
 2030 . أفق يف العاملي الطلب من %

أهمية الطاقات المتجددة:الفرع الثالث   

 متناميا ،و طلبا   و منوا   يشهد الذي العاملي الطاقة قطاع يف بارزة حمورية مكانة اليوم للنفط املنتجة الدول حتتل
 من تعزيزه و احليوي القطاع هذا ضمن تلعبه الذي الريادي الدور على احلفاظ للنفط املنتجة الدول هذه بإمكان
 املتجددة الطاقة مصادر يف االستثمار يعترب و، املتجددة الطاقة متنام بشكل و لتشمل الطاقة مصادر تنويع خالل
 ،حيث الغاز و النفط تصدير و إنتاج على آبري بشكل هتايااقتصاد تعتمد اليت للدول بالنسبة منطقية خطوة
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 الطاقة جمال يف مهم العب إىل الغاز و للنفط مصدرة و منتجة دول من التحول يف االستثمار هذا سيساهم
 .عام بشكل

 إىل إضافة أن شأنه من ربونيةكاهليدرو  املصادر جانب إىل املتجددة الطاقة مصادر من متوازنة حمفظة تطوير أن ماك
 الرامية احلثيثة الطاقة أمن لنا حيقق  (Energy Security)، الدولية اجلهود ظل يف السيما بريةك اقتصادية فوائد

 اقتصادنا بتنويع املتجددة الطاقة مصادر على االعتماد عملية ستساهم ما،ك الكربون على متزايدة قيود فرض إىل
 الوقود هيمنة استمرار رغم و.املعرفة على قائم مستدام اقتصاد لبناء الالزم البشري املال رأس تطوير و تنمية و

 الطاقة قطاع نضع أن جدا الضروري من أنه ،إال القادمة القليلة العقود خالل الطاقة سوق على األحفوري
 .أعيننا نصب املتجددة

 الطلب ،فإن 2050 عام يف نسمة مليارات 9 حنو إىل اليوم نسمة مليار 6.8 من العامل سكان عدد ارتفاع مع و
 لذا، األحفوري الوقود أسعار يف ملحوظا ارتفاعا عنه ينتج متزايدا منوا بدوره سيشهد األحفوري الوقود على العاملي

 و ربونيةكاهليدرو  املصادر على باحلفاظ لنا سيسمح املتجددة الطاقة لتشمل لدينا الطاقة مصادر تنويع فإن
 .األحفوري الوقود ألسعار حدوثه املتوقع االرتفاع من بذلك االستفادة و أطول لفرتة استخدامها

 ، للطاقة وحيد مصدر على لياك االعتماد عدم علينا يتوجب ،فإنه الطاقة من مستدامة إمدادات ضمان جلأل و
.(Energy Efficiency) رغم و الطاقة فاءةك تدابري تنفيذ خالل من اإلمجايل الطلب معدالت خلفض إضافة 

 الفرص و التحديات نسيان عدم علينا يتوجب أنه ،إال علينا هبا وجل عز اهلل أنعم اليت ربونيةكاهليدرو  املوارد وفرة
 للطاقة مهما مصدرا تعد اليت الشمس أشعة بوفرة ذلكك علينا وجل عز اهلل أنعم ،فقد املستقبل يف تنتظرنا اليت

 الطاقة مصادر على باحلفاظ ذلكك ميكننا ،مما نظيفة هربائيةك طاقة لتوليد توظيفها و استخدامها مبقدورنا
 .أهم ألغراض استخدامها و التقليدية

 مصادر من عليه احلصول ميكن الذي املردود ضعف أحيانا الشمسية الطاقة الستخدام االقتصادي املردود يبلغ و
 النظر علينا يتوجب أنه ،إال نسبيا مرتفعة تزال ال الشمسية الطاقة استخدام تكلفة أن رغم ،و األحفورية الطاقة

 ألي اإلنتاجية و التشغيلية الكلف ختفيض إىل الطاقة هذه استخدام سيؤدي ،حيث اإلنشاء عملية بعد ما إىل
 الطاقة استهالك يف أيضا مستدام توفري لتحقيق بدوره يؤدي ،مما املتجددة الطاقة من النوع هذا على يعتمد مشروع

 مضاعفات أي استخدامها نع يرتتب ال و للبيئة صديقة الطاقة هذه ونك إىل إضافة، املال يف توفري بالتايل ،و
 .البيئية البصمة بزيادة يتعلق فيما
 أن مبا و .الطويل املدى على اقتصادية بفوائد علينا يعود أن شأنه من املتجددة الطاقة مصادر على عتماداإل إن

 بتبين االهتمام علينا يتوجب ،فإنه للدولة اإلمجايل احمللي الناتج من أساسي عنصر يشكالن الغاز و النفط إنتاج
 و بإنتاج استمرارنا مع و، العاملية الطاقة سوق يف الرائدة مكانتنا على احلفاظ أجل من املتجددة الطاقة حلول

 النظر ذلكك علينا يتعني ،فإنه الكربون على متزايدة قيود فرض حنو حثيث بشكل يتوجه عامل يف الطاقة تصدير
 لتشمل الطاقة جمال يف خرباتنا زيادة حنو مواردنا توجيه على يزكالرت  أن ماك .الكربون منخفضة بديلة حلول يف
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 مزيج من مهما و أساسيا جزءا سيبقى األحفوري الوقود أنمن  رغمعلى ال طبيعيا امتدادا يعد املتجددة الطاقة
 من جماالته خمتلف يف االستثمار من االستفادة علينا يتعني متسارعا امنو  يشهد املتجددة الطاقة قطاع أن إال الطاقة
 1.اقتصادنا ازدهار و استدامة ضمان أجل

املستدامة  التنمية متغريات من أساسيا و متغريا للموارد العقالين اإلستغالل عناصر من عنصرا اليوم البيئة أصبحت
 متجددة غري الطبيعية املوارد من الكثري جهة ،و لكون من املناخ على سلبية انعكاسات من التلوث حيدثه ملا ،نظرا

 التأثريات أهم من و علما أنالنم كبح أو اإلختالل إىل و ال تؤدي البقاء على حتافظ قواعد وفق استغالهلا حيتم مما
 درجة ارتفاع بظاهرة ارتبطت اليت احلراري اإلحتباس بظاهرة ما يعرف التقليدية الطاقة باستخدامات املرتبطة البيئية
 على و.الكربون أكسيد ثاين غاز و أمهها اجلوي الغالف يف الغازات بعض تركيز لزيادة نتيجة األرض حرارة

 تلك انبعاث خفض من حتققه ملا نتيجة البيئة محاية يف معروف أثر املتجددة الطاقة ذلك ،فاستخدام من العكس
 مليون 190 حوايل التقليدي الوقود عن الناجتة اإلنبعاثات تبلغ أن املتوقع من البيئي،حيث التلوث منه و الغازات

 .األخرى الغازات إىل باإلضافة 2017 سنة الكربون أكسيد ثاين غاز من طن
 أن جيب بأنه يقول (نأ إي آر(ن العشري و الواحد للقرن املتجددة طاقةلل سياسة شبكة أصدرته تقرير يف كذلك
 و البيئية التهديدات مواجهة أجل من ذلك و العاملية الطاقة إمدادات يف رئيسيا دورا املتجددة الطاقة تلعب

 السنوات خالل الطاقة أزمة تفاقم أملان خرباء توقع اإلطار هذا يف،و  خطرا دتتزاي اليت املناخي للتغري اإلقتصادية
 95 نسبة تشكل املصادر هذه و النباتية و احليوانية املخلفات و اخلشب خاصة  )التقليدية الطاقة ( املقبلة القليلة

 منظمةرهتا نش اليت التقديرات ىلإ استنادا و النامية الدول يف التنمية ملستوى تبعا الطاقة استهالك جمموع من%
 يف الطاقة من مهتاحتياجا يسدون النامية الدول يف شخص ملياري حنو هناك أن (الفاو)ة الدولي الزراعة و غذيةاأل

 عادة التقليدية الطاقة مصادر تستخدم ،و عادة تنمو مما أكثر القريبة شجاراأل اجتثاث طريق عن احلاضر الوقت
 متوسط نإف اهتاذ التقديرات حسب ،و التدفئة و املياه تسخني و الطعام عدادإل القش و السماد و كاخلشب

 ذلك يسببه ما ىلإ ضافةباإل ،هذا مستمرة بصورة ترتاجع السكنية املناطق و املدن من القريبة الغابات و شجاراأل
 صورة يضفي مما، الرمال زحف و التصحر يف زيادة و اجلوفية باملياه ضراراإل و الرتبة و رضاأل يف جفاف من

 ىلإ يؤدي املنجمية الطاقة مصادر احرتاق أن و الفحم أكسيد ثاين غاز معدالت ازدياد بسبب للعامل كئيبة
 ،اليت الفحم أكسيد خاصة بصورة و النرتوجني أكسيد و الكربيت أكسيد و كامليثان خمتلفة غازات انطالق
 املتجددة للطاقات ميكن أنه: األملاين اخلبري "تسافادتسكي" يرى ،و احلرارة احنباس مشكلة يف كبرية بصورة تتسبب
 املناخ محاية و الطاقة جتهيز جمال يف مهما ادور  تلعب أن العضوية املواد و الرياح طاقة و الشمسية كالطاقة
 األحيان بعض يف ،و النقصان يف آخذة املتجددة الطاقة مصادر من الكهرباء توليد كلفة أن و اصةخ، مستقبال

 توليد كلفة فإن ،فمثال التقليدية املصادر من التوليد كلفة من أقل هي التوليد كلفة فإن املكان على اعتمادا و

                                                           
 .21-9،مرجع سابق ،ص  بحث استخدام الطاقة المتجددة في دول الخليج مشروع 1
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   31-11اآلن حبدود  هي و 1980 عام ساعة كيلوواط لكل دوالر حبدود كانت الضوئية اخلاليا من الكهرباء
 1.ساعة كيلوواط لكل سنتا

من نظافة مصادر الطاقة املتجددة على عكس الطاقات األحفورية اليت تزايدت التأكيدات حول تسببها يف الكثري 
املشاكل البيئية كما سبق و أشرنا إليها مقابل النظافة البيئية ملعظم الطاقات املتجددة ،أي عدم ختصيص مبالغ 

ملعاجلة اآلثار اخلارجية السلبية للطاقات التقليدية ،و تعدد أشكال الطاقة املولدة من ( تكاليف إضافية)إضافية 
جات اجملتمع للطاقة بدال من الدخول يف متاهات حتويل الطاقة الطاقات املتجددة و هو ما يتوافق مع تعدد احتيا

األساسي من املوارد األحفورية تتيح لنا مصادر الطاقة املتجددة إمكانية إنتاج الطاقة املطلوبة مباشرة ،فاخلاليا 
األخرى الشمسية تسمح بإنتاج الطاقة الكهربائية مباشرة ،و اجملمعات الشمسية تنتج طاقة حرارية مباشرة هي 

  2.إضافة إىل أن الطواحني اهلوائية تنتج طاقة حركية
 أهمية الطاقات المتجددة( :12-11)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جامعة، المتجددة بالطاقة اإلمداد ذات السكنية المباني، ماجستري حممد أبو زيد عبد اجلواد ،مذكرة: مرجعال

 .21ص 2004 . ،سنة مشس عني
 األمان عامل توفر و ناضبة غري طاقة باعتبارها البيئة محاية يف بالغة أمهية املتجددة للطاقة أن تنتجنس سبق مماو 

 .البيئي
 أهداف الطاقة االقتصاديةخصائص و :المطلب الثالث 

،و ترمي جلملة من األهداف ميكن توضيحها كما يليتتمتع الطاقة االقتصادية بعدة خصائص   

أهداف الطاقة االقتصادية:الفرع األول   

                                                           
 .110،مرجع سابق ،ص  -عرض تجربة ألمانيا–أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة ألجل التنمية المستدامة حممد طاليب و حممد ساحل ، 1
 .01،ص  2992دالوي للنشر و التوزيع ،األردن ،،دار جم ترشيد استهالك الطاقةالعزاوي عبد الرسول و حممد عبد الغين ، 2

 تنمية املناطق النائية 

تكنولوجيا التحكم يف 
 املستقبل

 أسواق جديدة واعدة

األطماع و املنازعات 
 السياسية

 حمدودية مصدر الطاقة

تأمني 
التنمية 
 املستقلة

األمن 
 االقتصادي

 أمن الطاقة

أهمية 

التوجه 

نحو 

الطاقات 

 المتجددة

األمن 
 االجتماعي

 أمن البيئة

 تأمني فرص عمل جديدة

 تلوث اهلواء

 تآكل طبقة األزون

 ارتفاع درجة احلرارة و املناخ

 األمطار احلمضية 
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 قطاعاته جلميع بالنسبة واضحةفا أهدا حيدد أنه إذ الطاقة حتو ل بوصلة هو االحتادية احلكومة يف الطاقة خمططإن 
 متزايدة بوترية بالطاقة التزويد ينتقل أن جيب أوال :الصدارة هنا حموريان هدفان حيتل و، النقل و التدفئة و الكهرباء

 .فعالية أكثر بشكل الطاقة استخدام يتعني ثانياو  املتجددة الطاقات إىل
 يف فعالية أكثر بصورة الطاقة استخدام إىل طريقها يف البلديات و الشركات واألسر  االحتادية احلكومة تدعم هلذا

 على استخدامها يتم ،و الدعم و االستشارات و املعلومات على احلصول إمكانيات من العديد هناكو  املستقبل
 وطنية عمل خطةو هي  اقالنط واسع عمل برنامج األملانية احلكومة قدمت اجلهود تعزيز واصلة،و مل واسع نطاق

 .الطاقة استخدام فعالية لزيادة احملس نة و اجلديدة التدابري  من الكثري تتضمنNAPE ).) الطاقة لفعالية
 يف االستثمار عائدات من أعلى ريعا عادة حترز، مصانعها يف الطاقة استخدام فعالية يف الشركات استثمرت إذا

 عدم إىل األحيان من كثري يف تؤدي اليومية عمالاأل سياق يف املختلفة العوائق لكن املال رأس سوق ودائع
 ختصيصه تقرر قد الالزم املال رأس كان إذا الشركات بعض ترتدد املثال سبيل فعلى .مرحبا كونه رغم االستثمار

 أةجمز  تكون ما غالبا هناأل الفعالية مشاريع إقراض من يتخوفون املستثمرين من الكثريو  أخرى ألغراض بالفعل
 .املخاطر تقييم الصعب من يكون كما للغاية

 الفعالية أرباح حتويل يف يتمثلاألهداف  أحد للتمويل ابتكارية خمططات تطوير يتم العقبات هذه على للتغلبو 
 التوضيح و الطاقة ملستهلكي املشورة تقدمي تعزيز حول أيضا يدوراألمر  أن كما اليوم هذا يف سيولة إىل املستقبلية

 .سراأل بالنسبة اخلصوص وجه على و ،بل للشركات فقط ليس اثمارهتأيت ب الطاقة استخدام فعالية أن هلم
 االستفادة) "!STEP up"  الطاقة استهالك يف الفعالية جمال يف املناقصات طرح رىاألخ اهلامة التدابري من و

 تقدمي إىل القطاعات خمتلف من الطاقة شركات و الصناعية الشركات تُدعى حيث )الكهرباء فعالية إمكانيات من
 الصغرية التدابريو  مايل دعم إعانات على للحصول مسابقة يف الطاقة استهالك من للحد فردية تدابري مقرتحات

 التدابري تلك دعم يتم أنه هو هنا املميز مر،األ مجاعية مشاريع يف بعضها مع جُتمع أن هنا ،ميكن راألس لدى حىت
 و التوفري إمكانيات أفضل اكتشاف يتم هكذا  "الدعم من يورو" لكل الطاقة استهالك يف توفري أعلى حتقق اليت

 .تطبيقها و رحبا أجزاها
 :الطاقة فعالية تعزيزلتحقيق هدف  أخرى أساسية إجراءات

 مع بالتعاون للبيئة االحتادية الوزارة و لالقتصاد االحتادية الوزارة أطلقت لقد : الطاقة فعالية شبكات مبادرة/1
 لفعالية طوعية شبكة 500 حنو تأسيس هو اهلدف و .الطاقة فعالية شبكات مبادرة الرائدة االقتصادية االحتادات

 و الفعالية أهداف حتديد على مشرتك بشكل شركة 15 إىل 08 من منها كل يف يعكف 2020 عام حىت الطاقة
 .اخلربة ذوي من الطاقة جمال يف ستشارينياإل من مبساعدة تنفيذها

 و فراناأل و الثالجات يف الطاقة فعالية لتحسني :الطاقة ةيفعال للمنتجات المعروضات أكفأ استراتيجية/2
 أكفأ اسرتاتيجية" يسمى ما ورويباأل املستوى على هناك، خرىاأل املنتجات من العديد و التلفزيون أجهزة

 بوضوح ظهرت ثانيا و للطاقة منخفض استهالك متطلبات من واضحة دنيا حدود أوال تشمل هي و "املعروضات
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 دعت الوطنية املعروضات أكفأ اسرتاتيجية يفو  طاقة من املنتج يستهلكه ما مقدار امللون الفعالية مقياس خالل من
 الشركات لدى هذا و باملنتجات املتعلقة الطاقة فعالية تطوير و لتعزيز املختلفة التدابري من حزمة االحتادية احلكومة
 .وروبيةاأل للتدابري الدعم تقدم فهي بالتايل ،و املستهلكني و التجار و جهزةلأل املصنعة

 ختفيض يف أيضا النقل قطاع يساهم بأن االحتادية احلكومة تتكفل :النقل قطاع في الطاقة فعالية زيادة/3
 طاريةاإل الظروف حتسني مواصلة على أخرى أمور بني من ينطوي هذا و املناخ محاية و الطاقة استهالك

 إىل الربية الطرق من البضائع نقل حتويل درجة زيادة و التقليدية احملروقات بدائل تشجيع و البديلة للمحركات
 .املائية اجملاري

 1 .الطاقة استهالك لتخفيض هائلة إمكانات البناء قطاع يف تكمن : المباني قطاع في الطاقة فعالية زيادة/4
 :األهداف اإلجمالية للطاقة المتجددة المقدمة من قبل الدول العربية -

 األهداف اإلستراتيجية الكمية المعتمدة للطاقات المتجددة( :12-11)الجدول رقم 
 األهداف الكمية المعتمدة الدولة 
 م و 2011 حيث 1131من الكهرباء انطالقا من الطاقات املتجددة حبلول سنة  %31 تونس

م و من  311،و  1131م و من الطاقة الشمسية كهروضوئية سنة  2911،و  1131من طاقة الرياح سنة 
 .1122مليون مرت مربع لتسخني املياه بالطاقة الشمسية سنة  2، 1131الطاقة الشمسية احلرارية املركزة سنة 

 .1131اء املنتجة حمليا ذات أصول متجددة حبلول من إمجايل الكهرب %01 الجزائر
 الطاقة املتجددة يف نسيج الطاقة يتم إعداد سياسات الستخدام الطاقة املتجددة حتدد أهداف كمية ملشاركة  السعودية

 1131من احتياجات اململكة للطاقة من مصادر الطاقة املتجددة حبلول عام  %00الوصول إىل 
 .العمل على تطوير منظومة اقتصادية مستدامة للطاقة 

 حتسينها لتصبح متكاملة و متوافقة مع الطاقة املتجددةمنذجة شبكة اململكة و 

،الطاقة الشمسية و  1120من الطاقة الكهربائية املنتجة عام  %3الطاقة الشمسية و طاقة الرياح اهلدف  ليبيا 
الطاقة الشمسية و طاقة الرياح اهلدف ، 1111من الطاقة الكهربائية املنتجة عام  %1طاقة الرياح اهلدف 

 .1110 من الطاقة الكهربائية املنتجة عام 21%

                                                           
1
 .22-21،ص  1120،برلني ، -حنو إمدادات بطاقة آمنة و نظيفة و بأسعار معقولة–،معا من أجل إجناح حتول الطاقة  الوزارة اإلتحادية لالقتصاد و الطاقة 
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 % 12 حواىل بنسبة الرياح طاقة فيها ،تساهم 2020 عام حبلول املولدة يةائالكهرب الطاقة إمجايل من %11 مصر
 %2 بنسبة املائية الطاقة و ،%2  حوايل بنسبة الشمسية الطاقة مسامهة ىلإ ،باالضافة و م 1111 تعادل

 التايل النحو على 1111 عام حبلول و م 3011 حوايل بقدرة الشمسية الطاقة من كهربائية طاقة توليد،
 1111 عام احلرارية الشمسية الطاقة من و م 1211:

 .1111 عام الكهروضوئية الطاقة من و م 111
 2020 عام مركبة تار دق % 14 الرياح طاقة المغرب

 2020 عام مركبة تاقدر  % 14 الشمسية الطاقة
 1111م عا مركبة تاقدر  % 14 املائية الطاقة

 اإلمارات
 
 

 1111 عام املتجددة املصادر عرب الطاقة من احتياجاهتا من %7 توفري إىل أبوظيب إمارة هتدف :أبوظبي
 عام الطاقة على الطلب من %5 الشمسية الطاقة تغطي أن للطاقة يجيةرتاتياالس ديب خطة تتوقع :دبي

1131 
 اسرتاتيجية يف جمال الطاقة املتجددةمل تعتمد بعد  البحرين

 السودان
 
 

 :يتوزع كما يلي  1132ميغاواط يف غضون  1220.0:اهلدف اإلمجايل 
 (حمطات كبرية)التوليد املائي 

 طاقة الرياح
 الشمسية الكهروضوئية

 الشمسية احلرارية
 (حمطات صغرية)التوليد املائي 

 التوليد من النفايات
 الكتل احليوية

 وم  2191
 م و 221
 م و 222

 م و 01
 م و 02

 م و 21.0
 م و 0

2031 
2031 
2031 
2031 
2031 
2031 
2031 

 م و 111م و ،فوتوفولطية  2111،رياح  1120-1122اخلطة اخلماسية احلادية عشر  سوريا
،كما يتم حاليا  1131حبلول عام  %31م و و بنسبة  0001م و ،إمجايل  2311طاقة مشسية مركزة 

إعداد مشروع اخلطة الشاملة للطاقات املتجددة و كفاءة استخدام الطاقة و اليت من خالهلا سوف تكون 
 .1131من إمجايل القدرة املركبة يف  %21مشاركة الطاقة املتجددة حوايل 

اإلعتماد على الطاقة األحفورية تقوم السلطنة بدراسة اإلسرتاتيجية الوطنية للطاقة و اليت هتدف إىل تقليل  عمان
عمان بتطبيق متطلبات جديدة لدعم نشر تقنيات الطاقة -بالسلطنة ،و قامت هيئة تنظيم الكهرباء

املتجددة يف املناطق الريفية ،اعتمدت اهليئة املتطلبات اجلديدة للتأكد من أن استغالل املصادر القيمة للطاقة 
الية ،سوف تقوم شركة كهرباء املناطق الريفية بتطبيق متطلبات املتجددة يف السلطنة سيتم بكفاءة و فع

 .السياسة اجلديدة
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 العراق
 

( الطاقة الشمسية و طاقة الرياح)م و  311من خليط القدرات املركبة متثل  %1مسامهة الطاقة املتجددة 
 1121حبلول عام 

 1111ميغاواط حبلول عام  111مسامهة الطاقة الشمسية الكهروضوئية و احلرارية مبقدار  قطر

 1131و  1120من الطاقة البديلة يف توليد الكهرباء ما بني عامي  %20مسامهة  الكويت
 1111من الطاقة املتجددة سنة  %21مسامهة  لبنان
 اليمن

 
 

 :مقسمة كما يلي  1110من إمجايل الطاقة الكهربائية املولدة حبلول عام  %20مسامهة 
 1110م و لعام  221،طاقة حرارة باطن األرض  1110م و سنة  011طاقة الرياح اهلدف 

،طاقة   1110م و لعام  2،طاقة الكتلة احليوية  1110م و لعام  211الطاقة الشمسية احلرارية املركزة 
 .1110م و لعام  210كهروضوئية 

 فلسطين
 
 

من  %21م و على األقل لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة مبا يعادل  101احلصول تدرجييا على 
 1111م و حبلول عام  231القدرة الكهربائية املنتجة حمليا أي ما يعادل 

 مشسية كهروضوئية و حرارية
 طاقة الرياح

 الغاز احليوي

 م و  20
 م و  00
 م و  12

2020 
2020 
2020 

إدارة -اإلسترشادي العربي للطاقة المتجددة ،جامعة الدول العربية ،القطاع االقتصادياإلطار :المصدر 
 .8-0،ص  2113،أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء ، -الطاقة

 خصائص الطاقة االقتصادية:الفرع الثاني 
 : بصفة عامة خصائص الطاقة /1
 توافر إذا ذلك و البعض بعضها حمل إحالهلا ميكن األشكال من العديد تشمل إمنا ،و واحدا نوعا ليست الطاقة-

 .اإلحالل ذلك تكاليف حتمل كذلك و اإلحالل عليها يقوم اليت التكنولوجيا وجود مثل الشروط من عدد
 الصلب و احلديد صناعة مثل األخرى الصناعات خصائص كل هلا صناعة ،فهي الصناعة مقومات هلا الطاقة-
 للطاقة املستخدمني كل يكن مل إن العظمى الغالبية نأل باخلدمة تسميتها على درج لكن ،و النسيج صناعة أو

 من باهلدف مسيت لذلك ،و ستخدامهاا وراء من خدمة على احلصول أجل من وسيطة عملية يف يستخدموهنا
 .ستخدامهاا

 فإن بذلك ،و منه جديدة منتجات على للحصول التكرير و التنقيب و البحث عمليات صناعة ميثل البرتول-
 و عمل من اإلنتاج عوامل فيها تستخدم ،و األخرى الصناعات هبا متر اليت املراحل بنفس متر صناعة ميثل البرتول
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 ليست و صناعة الطاقة تكون بذلك و األخرى الطاقة مصانع متثل الكهرباء توليد حمطات أن ،كما مال رأس
.خدمة

1  
 :المتجددة خصائص الطاقات -2
 و السباحة برك و املنزلية املياه تسخني يف حاليا الشمسية الطاقة تستخدم:خصائص الطاقة الشمسية -2-1

 مضخات لتحريك فتستعمل الثالث العامل دول يف أما إسرائيل و أمريكا و أوروبا يف جيري كما التربيد و التدفئة
 الطاقة هذه تكون ،حيث اجلبلية و الوعرة املناطق يف الكهربائية الطاقة لتوليد و اجلافة الصحراوية املناطق يف املياه
 2.الصيانة و العاملة اليد و الوقود تكاليف توفر حيث االقتصادية الناحية نم املناطق هلذه مهمة ميزة
 يف املستخدمة التقنية مع باملقارنة معقدة غري و نسبيا بسيطة تبقى ،و جديدا تطورا ليست فيها املستعملة التقنيةو 

 اهلواء تلوث طريق عن سواء بيئي ضرر أي تسبب ال الشمسية الطاقة مشاريع أن،كما  3األخرى الطاقة مصادر
 4.امللوثات من نوع أي تنتج ال نظيفة معدات تعد الفوتوفولطية األنظمة و الشمسية ،فاخلاليا الرتبة أو املاء أو
 احلقول يف سواء شاسعة مساحات الرياح توربينات تصميم و تشييد تقنيات توفر:خصائص طاقة الرياح -2-2

 البشرية النشاطات عن بعيدة تقع أهنا حيث الشواطئ مياه يف ،أو الرعي و الزراعة يف استخدامها ميكن حيث
 5.احملليني للسكان أكثر مقبولة تكون ألن متيل ،هكذا السطوح و املباين فوق تشييدها ميكن أنه حىت ،و املهمة

 مثل الطاقة ختزين وسائل بعض مع استخدامها إمكانية خالل من منها االستفادة تتحقق حملية طاقةكما أهنا 
 صدور بدون الطاقة الرياح توربينات تنتج،و 6 املضخات ذات املائية الكهربائية الطاقة توليد شبكات أو البطاريات

 أكسيد ،و النيرتوجني أكسيد ،و الكربون أكسيد ثاين انبعاثات خفض إىل يؤدي ما هو ،و للبيئة ملوثات
 ،و احلمضية األمطار ،و العاملية املناخية التغريات خفض يف همايس الرياح طاقة استخدام جيعل ما هو و الكربيت
 7.األخرى البيئية املخاطر

 ،فهو طن مليون حوايل هو اليورانيوم من حاليا و املعروف املثبت االحتياطي إن:خصائص الطاقة النووية -2-3
 مستقبال ،و  سنة مخسني حوايل بالوقود حمطة 011 عددها البالغو  املوجودة النووية احملطات مجيع لتزويد كاف

 حمطات تشغل ،كما 8مرات عشر حوايل إىل الفرتة أن تزيد ميكن اليورانيوم سعر مضاعفة مع بأنه تقدير مت قد
األخرى  الطاقة مصادر على تعتمد اليت التوليد حمطات مع باملقارنة نسبيا كبرية غري مساحات النووية الطاقة توليد

                                                           
   .99سنة ،ص  بدون القاهرة ،جامعة البترول اقتصاد في مذكرات، الربادعي مىن 1
 .113،مرجع سابق ،ص  -عرض تجربة ألمانيا–أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة ألجل التنمية المستدامة حممد طاليب و حممد ساحل ، 2
 .142سابق ،ص ،مرجعالبيئة  و الموارد اقتصادياتالسرييت ، أمحد حممد عايد ،السيد العزيز عبد حممد ،عفاف رمضان مقلد 3
 .129 سابق ،ص ،مرجعالطاقة  مخاطر و البيئي التلوثأمحد ، حسن شحاتة 4
 .200مرجع سابق ،ص الطاقة المستدامة ، إلى مدخل :بالطاقة مستقبلنا شحنحردان ، فيصل إيفانزل روبرت ،رمجة5
 .92 سابق ،ص ،مرجع الطاقة و تلوث البيئةعبد العلي اخلفاف ،ثعبان كاظم خضري ، 6
 19 .سابق ،ص ،مرجعالنظيفة  التنمية آلية و الرياح طاقةحممد ، مصطفى حممد اخلياط الدمنركي ،ترمجة ريزو معمل 7
 .110-113،ص  نفس املرجعحردان ، فيصل روبرت ،ترمجة .ل إيفانز8
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 ،فإن الكهربائية الطاقة من كبرية كميات لتوليد املطلوبة -اليورانيوم– النووي للوقود القليلة الكمية بسبب ،و
 متوفر اليورانيوم وقود مصدر إنو ، 1مشعة و خطرة لكن ،و جدا صغرية أيضا هي عنها الناجتة النفايات كميات

 املمكن من ،و حمدودة البرتول و الفحم مصادر أن حنييف  النقل و االستخراج سهل هو و عالية بكثافة و بكثرة
و البرتول عن  الفحم مصادر قصور بعد طويلة لفرتة بالطاقة تزويدنا يف الطاقة إلنتاج النووية احملطات تستمر أن

 2.تلبية احتياجاتنا
 ،أهنا أوهلما مهمتني مبيزتني الطاقة مصادر من غريها عن املائية الطاقة تتميز:المائية  خصائص الطاقة-2-4

 الطاقة من هائل مقدار على املائية الطاقة تعتمد،و  للبيئية ملوثة غري طاقة أهنا ثانيهما ،و تنضب ال مستمرة طاقة
 تعترب الكامنة بطاقتها املياه هذه تزويد يف تشرتك اليت العوامل مجيع أن مبا ،و املرتفعات يف الواقعة املياه يف الكامنة

 ال املتجددة للطاقة مصدر املائية الطاقة أن القول ميكن ،فإنه اهلواء حركة و التضاريس و الشمس كأشعة دائمة
 سهولة كذلك املائية الطاقة مميزاتو من  األولية مادهتا تنضب اليت األحفورية الطاقة مصادر عن خيتلف و ينضب

 زر توقفها و عملها يف يتحكم ،حيث مرونتها و توزيعها و نقلها سرعة يوفر ،مما منها الكهربائية الطاقة توليد
 3 .هلا وجود ال يصبح تتوقف عندما و صغري

 كطاقةأخرى   متجددة لطاقات حيوية مميزاتكما أن هناك : خصائص الطاقات المتجددة األخرى-2-2
 االحتباس ظاهرة من احلد يف املسامهة و، البيئية فتكاليال خفض يف حتما تساهم هناأل اجلوفية الطاقة و احمليطات
 العمل و فعالة و جديدة عمل فرص خلق يفأيضا  تساهم،و  للطاقة دائم و جماين مصدر أهناإىل  إضافة احلراري

 4.بيئيا اآلمنة و النظيفة املتجددة الطاقات تكنولوجيات استعمال خالل من الوقت و املال كسب على
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .122-121،ص سابق  ،مرجعالطاقة المستدامة  إلى مدخل :بالطاقة مستقبلنا شحنحردان ، فيصل روبرت ،ترمجة .ل إيفانز 
2
 .30مرجع سابق ،ص ، )الجزائر في الشمسية الطاقة حالة دراسة)  المستدامة المحلية التنمية في دورها و المتجددة الطاقات استخدام، عمر شريف 
3
 .21-19 ،ص سابق ،مرجع الطاقة و تلوث البيئةعبد العلي اخلفاف ،ثعبان كاظم خضري ، 
4
 .22،ص نفس املرجع  
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 :خالصة 
لقد تناولنا خالل هذا الفصل صورة شاملة و كل عموميات قطاع الطاقة بنوعيها التقليدية الناضبة و البديلة 
املتجددة من خالل تبيان خصائص كل منها ،و وقفنا عند تعداد إجيابيات و سلبيات كل نوع ،حيث مت التطلع 

احتياطي الطاقة التقليدية و التعرف على خمتلف مصادرها من غاز طبيعي و فحم على إنتاج و استهالك و كذا 
اليت تعترب طاقة نظيفة و الرحيية و النووية و اجلوفية  الشمسية منهاي و برتول ،أما الطاقة املتجددة املتمثلة يف حجر 

جناعتها  إثباتة من حيث مادهتا األولية و خمزوهنا ،إال أهنا أقل تنافسية اقتصادية رغم ري و صديقة للبيئة و وف
 .اقتصاديا غري أهنا ال زالت حمل دراسة و تطوير 

و عليه الطاقة ليست نوعا واحدا بل هي تشمل العديد من األشكال ميكن إحالهلا حمل بعضها البعض إذا توفرت 
مل تكاليفها ،كما رأينا زيادة اإلنتاج و االستهالك العاملي من الطاقة التقليدية شروط معينة كالتكنولوجيا و حت

يف الوقت الذي تنخفض فيه اإلحتياطات من فرتة ألخرى األمر الذي أدى إىل استنزافها يف على وجه اخلصوص 
وهنا مصادر غري ظل االعتماد الكبري على مصادر الطاقة األحفورية من برتول و فحم و غاز طبيعي ،و نظرا لك

متجددة مهددة بالنضوب يف العقود القليلة القادمة هذا ما سريهن مستقبل التنمية لألجيال القادمة من جهة و 
تلوث بيئي شديد من جهة أخرى هذا ما استدعى بذل جهود دولية ملواجهة املشاكل البيئية مثل أعمال القرن 

منظومة اإلمداد تبنيها يف مصادر بديلة متجددة غري ملوثة و  الواحد و العشرين و اإلتفاق على ضرورة البحث عن
أما بالنسبة ألمهية استخدام الطاقة فهي تعترب بطبيعة احلال املفتاح الرئيسي لنمو احلضارات على امتداد .الطاقوي  

 .احلقبات التارخيية و الوسيلة الوحيدة اليت يعتمد عليها اإلنسان لتحقيق عامل أفضل
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  :تمهيد 
 مبصادر أكثر التحكم كيفية يف التفكريإىل  تسعى اجلزائر فإن للطبيعة ملوثة طاقةباعتبار أن الطاقة التقليدية 

 للجو امللوث اهلواء ثاتانبعا ختفيض و الطاقة على املستقبلي الطلب يف النقص مواجهة أجل من املتجددة الطاقة
اجياي اإل إلسهامها نظرااحلكومة تدعم التوجه حنو البدائل املتجددة ،علما أن  التقليدية الطاقة مصانع من الصادر

يف ختفيض نسبة اإلنبعاثات و تغطية الطلب الطاقوي املتزايد و احلفاظ على نصيب األجيال القادمة من املوارد 
 طرق تطوير إىل امللحة احلاجة تأثرياته ،تنمو و كذا تزايد املناخ تغري على األدلة تزايد خاصة و مع، الناضبة 
و  الطاقة على العاملي الطلب زيادة مع و استخدامها بشىت طرق الرتشيدكيفية   و الطاقة لتوليد و نظيفة جديدة

 سيصبحو ، الكهربائية القوة و الضوء و احلرارة من حاجته لتوفري يومي بشكلهذا نظرا الستخدام اإلنسان الطاقة 
 مليار شخص  10إىل  1122سنة  العامل سكان عدد بلغ علما أنه قد .قبل ذي من إحلاحا أكثر املسعى ذلك

 ألمهية القرار ألصحاب الفائدة توضيحضرورة  و .1101 عام حبلول مليارات 10 العدد هذا يناهز ،و رمبا
 توليد يف الشمسية الطاقة استخدام دون حتول اليت املعوقات أهم بيان ،و الرياح طاقة و الشمسية الطاقة استخدام
 .الطبيعية املوارد استدامة يف تساهم متجددة و نظيفة كطاقة البيئية للشروط مراعاهتا رغم الكهرباء

لدويل بغية توضيح فرص و طرق ترشيد استهالك الطاقة و كذا حتسني كفاءة استخدامها من خالل املعيار او 
لنظم إدارة الطاقة و اقتصاديات الطاقات املتجددة كاسرتاتيجيات التحفيز و خمتلف آليات متويل مشاريعها 

 :إىل كل هذه النقاط من خالل املباحث اآلتية  سنتطرقاالستثمارية 
 .ترشيد استخدام الطاقات املتجددة:املبحث األول -
  .أويل للتحكم يف املوارد الطاقويةتكاملة كإجراء اإلدارة امل:املبحث الثاين -
 .اقتصاديات الطاقات املتجددة و إمكانية دجمها يف منظومة اإلمداد الطاقوي:املبحث الثالث -
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 ترشيد استخدام الطاقات المتجددة:المبحث األول 
،كما تعد عنصر ضروري لتلبية تلعب الطاقة دورا مهما يف التنمية البشرية و االقتصادية بتحقيق رفاهية اجملتمعات 

اإلحبار استخدام طاقة الرياح يف  مجيع االحتياجات اإلنسانية و كدليل على هذا استفادت احلضارات األوىل من
 معايري ظل يف الطاقة استهالك ترشيد يهدف ،و باملراكب الشراعية الستغالهلا يف عمليات النقل و التجارة البحرية

أي ما يسمى  (GDP)إمجالية قومي ناتج وحدة لكل املطلوبة األولية الطاقة كمية قليلت إىل  املستدامة التنمية
 جلميع كفاءة أقصى حتقيق مع الطاقة لقطاع الرشيد و املتكامل التخطيط يتطلب و هذا.الطاقة استهالكبكثافة 
 .هلا النهائي االستخدام مراحل حىت الطاقة توزيع و نقل و إنتاج و استخراج مراحل

 اهلواء تلوث و (GHE) العاملي االحرتار من خيفض النهائي االستعمال مستوى على الطاقة كفاءة حتسني إن
 و (اجلفاء – الرماد) النفايات إنتاج و (الصناعية و احلضرية البيئة يف الدخاين الضباب ،و احلمضية األمطار)

 من رخيص (مصدر) نفسه الوقت يف هو ،و ذلك إىل غري الرتبة تسمم و احمليطات و األهنار يف املائي التلوث
و على هذا األساس سيتم توضيح فرص ترشيد .غريها و الشمسية الطاقة و الرياح كطاقة البديلة الطاقات مصادر

 .،و طرق ترشيد استهالك الطاقة الكهربائيةاستهالك الطاقة و حتسني كفاءة استخدامها 
 تحسين كفاءة استخدامهافرص ترشيد استهالك الطاقة و :المطلب األول 

 الطاقةألن  االقتصادي و االجتماعي التقدم حتقيق يتيح ،كما اإلنسان مساعي كل الطاقة لاستعما رييس
 أدرجت قد و، النقل و الصناعي اإلنتاج و التعليم و الغذاء الصحةكذا   و اإلنارة و التربيد و التدفئة يف تستخدم
 االستهالك مقدار أصبح و .تواجهه اليت الرئيسية التحديات عداد يف استهالكها و الكافية الطاقة إنتاج البلدان
 و االسرتاتيجية النتائج أن ،إال تقدمه و البلدان من بلد " حتديث " على املؤشرات بني من الطاقة من الفردي
 .طويلة لفرتة مهملة بقيت الستخدامها األمنية، االقتصادية و البيئية

 :-تكنولوجيا و سياسات -الطاقة استهالك ترشيد:الفرع األول 
 :اآليت تضمنت للطاقة القطاعي االستهالك لرتشيد برامج و سياسات بتبين الدول من الكثري قامت لقد

 الطاقة على الطلب منو معدل ،خفض الطلب و العرض جانيب على الطاقة استخدام كفاءة رفع برامج تنفيذ
 و كما، املتجددة الطاقات تشجيعرية ،التسع سياسات متضمنة الطاقة على الطلب إدارة برامج تبين، الكهربائية

 (Supply Side) التزويد جانيب على الطاقة استخدام كفاءة رفع الطاقة استهالك ترشيد إجراءات تشمل
  (Demand Side) .الطلب و
 : هي نبعاثاتاإل من حتد و الكفاءة تزيد اليت الطاقة عرض خيارات أن جند :بالتزويد المتعلق الجانب/1

 الفنية املفاقيد و الضياعات من ،التخفيف األحفورية الطاقة لتكنولوجيا الواعد ،التقدم الطبيعي الغاز دور زيادة
 كبرية إمكانات الوقود ،مثة من الكهربائية الطاقة توليد جمال ففي الكهربائية الطاقة لتوليد املتجددة ،الطاقات

 مع مقارنة - الطويل املدى على أكثر أو - املختلطة الدارات يف%70 و %60 بني ترتاوح كفاءة لتحقيق
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 الطاقة و احلرارة إنتاج عن الكفاءة يف كبرية مكاسب حتقيق ميكن كما .حالًيا %01 معدله البالغ العاملي املتوسط
 .الكهربائية الطاقة و احلرارية للطاقة املشرتك التوليد بتكنولوجياباالستعانة  ىحد ىعل كل
 الكثيف االستهالك ختفيض يف اجدياهم تس أن ميكن رئيسية عوامل عدة فهناك :بالطلب المتعلق الجانب/2

 : هي و البيئة تلوث و املناخ تغري من احلد مث من ،و للطاقة
 و التكنولوجيا إدخال، للطاقة املستهلكة القائمة املنشآت جتهيزات يف املفاقيد و الضياعات تقليل و املردود حتسني
 االستهالك ذات املواد استخدام عن التحول، اجلديدة املعدات و املنشآت يف كفاءة األكثر احلديثة اإلنتاج طرائق

 املنتج تغيري، للطاقة أقل استهالك ذات )املعلوماتية اخلدمات (ةمعيشي أمناط و مواد حنو التوجه و للطاقة الكثيف
 تدوير، مثال الزجاجية كاألواين املنتج استخدام إعادة، يؤديها اليت وظيفته يف التأثري دون مثال وزنه ،بإنقاص
 1.لإلنتاج أوليه مواد أو الطاقة على للحصول اإلنتاج خملفات

 االستخدام المستدام للطاقة و أهم إجراءات ترشيد استهالكها:الفرع الثاني 
إىل ترشيد استهالكها لتحقيق إن أزمات الطاقة اليت شهدها العامل منذ السبعينات دفع العديد من الدول 

االستخدام املستدام هلا باقتصاد استهالك أنواع الوقود األحفوري اليت تعد مصادر طاقوية ناضبة هذا من جهة و 
 .البحث تشجيع املصادر اجلديدة و املتجددة و هذا ما سيسمح بتحقيق االستخدام املستدام للطاقة

ع على أن الطريقة املثلى لتجنب أو احلد من نقص الطاقة ببساطة يتفق اجلمي:االستخدام المستديم للطاقة /1
أن نقلل استهالكها أي حنفظها و نصوهنا ،و كلمة احلفظ تتضمن عادة اإلشارة إىل اسرتاتيجيتني متوازنتني و 

ن املصباح لدى اخلروج مخمتلفتني ،األوىل ميكن أن نطلق عليها اسم التقنني و ميكن تلخيصها بالقيام بإطفاء 
الغرفة ،أما الثانية ميكن أن نطلق عليها اسم الكفاءة و تتلخص يف استبدال املصباح الزنبقي املتوهج بآخر يصدر 

لية إلنتاج و استهالك الطاقة مل او كما هو معلوم أن الكفاءة احل.نفس الكمية من الضوء لكن بربع كمية الكهرباء
 وير فرص استخدام أكثر كفاءةيصل للمستوى املطلوب ،إذن وجود حتدي يتجلى يف تط

للطاقة يف أغلب القطاعات االقتصادية مقابل صعوبات تعيق هذا األخري كنقص النظم التكنولوجية و املوارد  0
املالية ،فبالتايل يتوجب اإلهتمام بالقطاعات املستهلكة أكثر للطاقة و هذا برفع كفاءة األجهزة و املعدات اليت 

 2.ةتستخدم الطاق

إن املقصود من ترشيد استهالك الطاقة االستخدام العقالين و :و نظم ترشيد استهالك الطاقة  إجراءات/2
املدروس بتقليل اإلسراف يف استهالكها مبختلف أصنافها ،تبعا جلملة من اإلجراءات اليت حتد من اهلدر يف 

 :منظومة الطاقة مبختلف مراحلها منها 

                                                           
 .221-222،ص  1111العدد األول ،-اجمللد السادس عشر-،جملة جامعة دمشق ترشيد استهالك الطاقة  نحو اقتصاد أفضل و بيئة آمنةجاويش ،ابراهيم .د1
2
 .142،ص  1110،الدار العربية للعلوم ،لبنان ، سراب النفط و مصير المجتمعات الصناعيةريتشارد هاينربغ ،ترمجة أنطوان عبد اهلل ، 
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من احملطات األولية لتحويل الطاقة ،فالتشغيل االقتصادي األمثل هلذه  تبدأ أوىل خطوات ترشيد استهالك الطاقة/أ
احملطات هو الوسيلة األكثر فعالية و جناعة يف هذا اجملال إضافة إىل احلفاظ على جاهزية احملطات الطاقوية مع 

 .الطاقة املتكاملة التقيد بربامج الصيانة من الوسائل األساسية لرتشيد االستهالك يف املراحل األوىل من منظومات

و هي إجراءات التحكم املركزي يف مؤسسات الطاقة و اليت تسمح بالتحكم يف " إدارة األعمال"إجراءات /ب
استهالك األفراد زمنيا و مكانيا ،و هذا عن طريق أجهزة معينة تستعمل هلذا الغرض ،و أيضا بفرض تعريفة مالئمة 

 .الطاقةاستهالك د يف اليت من خالهلا يضطر املستهلك إىل االقتصا

رفع كفاءة األجهزة الكهربائية و جعلها أقل استهالكا للطاقة و أكثر مردودا و أقل تلوثا للبيئة ،و من مث انتهاج /ج
سياسة معينة تشجع على اإلقبال على هذا النوع من األجهزة ،و من بني الطرق املؤدية لذلك أن تتوىل الدولة 

 .يفها التأسيسية و خفض أمثان مصادر الطاقة املستعملة فيهاعلى عاتقها مثال جزءا من تكال

 .االستفادة القصوى من الطاقة الشمسية يف تسخني املياه و التدفئة/د

التقليل من استهالك الطاقة عن طريق تقنيات اهلندسة املعمارية احلديثة كاستعمال العزل احلراري للمباين و /ه
 .من الطاقة املستهلكة يف التدفئة شتاءا و التكييف صيفا %01و  10الذي سيساعد على توفري ما بني 

إمكانية وسائل اإلعالم حتقيق االستهالك العقالين و تفادي اإلسراف يف استهالك الطاقة ،و هذا من خالل /و
التوعية و التعريف بالدور املهم للطاقة يف حتقيق التنمية و أن اإلسراف و التبذير سيؤدي إىل نفاذ مصادر الطاقة 

يلة تعريف املستهلك بأمهية ترشيد استهالكه و  الناضبة و خاصة الوقود األحفوري ،فيمكن عن طريق هذه الوس
 1.يسبب خسائر إمجالية كبرية يف الدخل القومي سنوياكيف أن اهلدر الفردي من طرف املواطن 

 الطاقة استهالك لخفض المتبعة لإلجراءات أمثلة( :21-22)الشكل رقم 

 

 

 

 و البترول مؤتمر" يف نشرت مداخلة، الطاقة تأمين و البديلة ،الطاقة اخلياط مصطفى حممد:رجع لما
 .20 ،ص 2008 أفريل 10-11، احلقوق ،كلية املنصورة جامعة،  "أمة اهتمامات و عالم هموم.....الطاقة

                                                           
 على املوقع اإللكرتوين 1122-21-11:،تاريخ اإلطالع  اقتصاد الطاقة،حممد هاشم أبو اخلري ، مقداد مهنا 1

http://www.doc.abhatoo.net.ma/SMG/doc/10oct13.doc 

ترشيد "إجراءات ترشيدية 
 "االستخدام

التدخل يف "إجراءات اقتصادية 
 "األسعار

استخدام الوقود "إجراءات تكنولوجية 
 "النظيف

 

تطبيق معايري و """إجراءات قانونية 
 " قوانني
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   تقنيات و خصائص ترشيد استهالك الطاقة:الفرع الثالث 

إن أول اخلطوات اليت ميكن اتباعها لتخفيض حاجة املباين السكنية الستهالك الطاقة هي اتباع أساليب ترشيد 
استخدام الطاقة ،و كما سبق الذكر فإن الرتشيد كمفهوم ال يعين على اإلطالق التقتري أو التخفيض الذي يؤثر 

كم يف استخدام الطاقة حسب احلاجة إليها فقط و على وظيفة املبىن أو راحة ساكنيه بقدر ما هو اإلدارة و التح
تقليل فرص هدرها أو استخدامها املفرط ،و الرتشيد ميكن أن يشمل كل اخلطوات اليت مير هبا املبىن مثال من 
مرحلة التفكري و اختيار املوقع و التصميم و أسلوب البناء و املواد اليت تدخل يف البناء من أجهزة و معدات إىل 

نستعرض مجلة من القطاعات اليت نبني فيها كيف يتم غال املبىن و كيفية التصرف داخله و فيما يلي مرحلة إش
 .استهالك الطاقة و استخدامها بشكل رشيد

 دول معظم يف للطاقة املستهلكة القطاعات أهم من األبنية قطاع يعد:استهالك الطاقة في قطاع األبنية /1
 و للكهرباء العاملي االستهالك من % 45 على يقارب ما يستهلك ،إذ لكهربائيةا للطاقة بالنسبة السيما و العامل

 خدمات لتوفري املستخدمة اتينللتق العاملي املستوى على اكبري  ار تطو  السابقة العشرون السنوات شهدت قد
 النهائي االستهالك ترشيد إىل املؤدية األساليب و اإلجراءات من عدد اتباع إىل باإلضافة األبنية بقطاع الطاقة
 اليابان و كندا و األمريكية املتحدة الواليات مثل الكربى الدول من اعدد أن كما القطاع هذا يف للطاقة

 هذه باتباع ملحوظة نتائج حققت ،قد الفليبني و باكستان و الربازيل مثل النامية الدول بعض إىل ،باإلضافة
 .الدول هذه يف األبنية بقطاع الطاقة استهالك من كبرية نسب توفري إىل أدت اليت األساليب و اتينالتق

 ةاألبني قطاع يف الكهربائية الطاقة استخدام كفاءة لرفع املستخدمة اتينالتق أهمالتايل  اجلدول نييب و

 *أهم التقنيات المستخدمة لرفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية بقطاع األبنية: (21-22)الجدول رقم 

نسبة الوفرة في استخدام الطاقة  التقنية المستخدمة اإلستخداممجال 
 (%)الكهربائية

 ملبات فلورسنت عالية الكفاءة- اإلنارة
 ملبات باالست إلكرتونية-

21-20** 
10-41 

 :مربدات منزلية متطورة و عالية الكفاءة التبريد و التجميد
 الو م أ-
 اليابان-

 
01 
21 

 تكييف الهواء 
 المباني السكنية -

 

 وحدات التكييف املنزلية -
 وحدات تكييف جتارية عالية الكفاءة-
 املضخات احلرارية للتدفئة-

11-01 
21-01 
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01 
 وحدات خفض استهالك املياه- المباني التجارية-

 سخانات املياه الشمسية-
 املضخات احلرارية-

 
01 
01 

  بالبناء أجهزة التحكم و إدارة الطاقة جميع التطبيقات
،مرجع سابق ،ص  ترشيد استهالك الطاقة  نحو اقتصاد أفضل و بيئة آمنةابراهيم جاويش ،.د: رجعالم

220-224. 

 .بخ الكهربائية خلفض استهالكها من الطاقةمت إدخال التطوير أيضا على الغساالت و اجملففات و املطا*

 .2002-2001مقارنة بني املعدات املستخدمة ما بني نسب الوفرة احملققة يف الو م أ و اليابان **

 يف %50و 30 بني يرتاوح مبعدل السكنية املباين يف الطاقة استخدام يف حتقيقه املمكن التوفري الدراسات تقدر و
 الشرقية أوروبا دول) انتقالية مبرحلة اقتصادياهتا متر اليت البلدان يف % 60 و 50 بني ما ،و الصناعية البلدان شىت

 .النامية البلدان يف و )الثم
 أحدث باتباع ذلك األبنية ،و تصميم يف الطاقة استخدام كفاءة مراعاة أمهية إىل نشري أن البد ما تقدم إىل إضافة

 و الطاقة يف حفظ البناء و عناصر مواد خواص من القصوى البيئي ،كاالستفادة و اهلندسي التصميم أساليب
 يف للطاقة الكلي االستهالك بتخفيض الكفيلة التدابري من غريها و الذكية النوافذ و املزدوجة النوافذ استعمال

 .البناء
 :الصناعة قطاع في الطاقة استهالك/2

 اإلنتاج نوعية يف اكبري  اتنوع الصناعة قطاع يشمل و الصناعات ألغلب اإلنتاج عناصر أهم أحد الطاقة تعد
 و الكيميائية و اهلندسية و املعدنية الصناعات تتضمن ختصصية و نوعيه صناعية قطاعات إىل تصنيفه يتم حيث
 النوعية الصناعات احتياجات تتباين لذلك ،و اإلمسنت و احلراريات و التعدين و الغذائية و النسيج و الغزل

 و الصلب و احلديد صناعة مثل للطاقة استخدامه بكثافة يتميز بعضها أن إال .الطاقة مصادر من املختلفة
 هي و، النفط تصفية صناعة و البناء مواد و اإلمسنت صناعة و الكيماويات و األمسدة صناعة و األملنيوم

 .للطاقة الصناعي االستهالك من % 45 يقارب ما متثل صناعات
 % 50 حوايل يستهلك إذ للطاقة املستهلكة القطاعات أكرب يعد الصناعة قطاع أن إىل العاملية الدراسات تشري و

 متطورة تكنولوجيات استعمال إن.الغاز و النفطية املنتجات من يستهلكه ما إىل باإلضافة املولدة الكهرباء من
 يبني و .الصناعة يف الطاقة إىل االحتياجات من عادة خيفض املنتجات نوعية حتسني و التكاليف لتخفيض

 .هاحتقيق املمكن ةالوفر  تقدير و الصناعة لقطاع الطاقة استهالك ترشيد اتنيتق من مناذجاآليت  لاجلدو 
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 نماذج تقنيات ترشيد استهالك الطاقة: (22-22)الجدول رقم 
 تقدير وفرة الطاقة الممكنة مجال التطبيق  التقنية

ضبط نظم التدفئة و التهوية و تكييف 
 اهلواء

 من الطاقة املستهلكة %21-0 مجيع الصناعات

 باستخدام العالية الكفاءة ذات اإلنارة
 حديثة مصابيح

 60% إىل يصل أن ميكن ما ختفيض مجيع الصناعات
 يف املستهلكة الكهربائية الطاقة من

 التقليدية اإلنارة وسائل
 التكييف و التبريد نظم
 املكثفات حرارة درجة ضبط *
 املربدة املياه حرارة ضبط *

 املستهلكة الطاقة من %11 مجيع الصناعات

 )القدرة(االستطاعة عامل حتسني
 األمحال وتنظيم مكثفات برتكيب

 الكهربائية الطاقة من%11-%21 مجيع الصناعات
 .ةينالتق تطبيق قبل

 وعزلها وصيانتها البخارية المراجل
 الرتدد متغرية احملركات -
 الوقود / اهلواء نسب ضبط -
 البخار مصايد -

 املراجل وقود من%15-% 20 مراجل تستخدم اليت مجيع الصناعات

  الالزمة الطاقة من %10 –% 15 البخار تستخدم اليت الصناعات مجيع وعزهلا البخار بشبكات العناية
 البخار لتوليد

 مبراعاة املضغوط اهلواء بشبكات العناية
 .الدورية واملراقبة الصيانة

 اهلواء تستخدم اليت الصناعات مجيع
 .املضغوط

 اهلواء لتوليد الالزمة الطاقة من % 5
 .املضغوط

 االستطاعة الصغرية للمحركات % 10 مجيع الصناعات الكفاءة عالية احملركات
 االستطاعة الكبرية للمحركات % 2

 نظم باستخدام باالحرتاق التحكم
 اآليل التحكم

 يف املستهلكة الطاقة من % 20 مجيع الصناعات
 االحرتاق

 احلراري االسرتجاع نظم
 ةاحلراري ةللطاق املشرتك التوليد *
 الكهربائية و
 احلرارية املبادالت استعمال*
 ةاملسرتجع املراجل استعمال*

 ةالبخاري ةللحرار 

 25 %: .املستهلكة الطاقة من % الثقيلةو  املتوسطة الصناعات

 ،مرجع سابق ،ص ترشيد استهالك الطاقة  نحو اقتصاد أفضل و بيئة آمنةابراهيم جاويش ،.د: رجعالم
220-222. 
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 قبيل من للطاقة مباشر استخدام إىل الزراعة يف الطاقة استهالك ينقسم:استهالك الطاقة في قطاع الزراعة /3
 قبيل من للطاقة مباشر غري استخدام و ذلك إىل ما و احملاصيل جتفيف ،و للري املياه ضخ طاقة و اجلرارات وقود

 يتعدى ال مبا املزارع يف األغذية إلنتاج يستهلك ما يقدر :مثال املتحدة الواليات ففي، اآلفات مبيدات و األمسدة
 و تعليبها و إعدادها و األغذية معاجلة يف فيستهلك الباقي أما .املستخدمة التجارية الطاقة جمموع من (% 35 )

 . نقلها و نهايز خت
 و اجلرارات استخدام على تغيريات إدخال طريق عن الطاقة يف راتوف لتحقيق جماالت إاجياد املمكن من ذإ

 تصنيع إعادة و البستنة و الدواجن تربية و التجفيف و الري على حتسينات إدخال ،و احلرث ختفيض و تصميمها
 يف املستخدمة األحفورية الطاقة يف راتوف حتقيق يف املتجددة الطاقة صادر تساهم أن ميكن كما .الغذائية املواد

 تستخدم هي ،و احليوية الكتلة فضالت من املستمدة الطاقة و الرياح طاقة و الشمسية الطاقة من أمثلتها الزراعة
 الشمسية الطاقة ،و للري مباشر كمصدر الرياح طاقة استعمال اأيض منها و .الكهرباء إنتاج و التدفئة أغراض يف

 1.للتجفيف مباشر كمصدر
الصناعات كثيفة االستهالك ،و من مث إنه و بتطبيق هذه التقنيات سيسمح برتشيد استهالك الطاقة يف عدد من 

االستفادة من خدماهتا ألطول مدة ممكنة ،و يف هذا السياق مت عرض إطار عمل يهدف إىل ضمان اشرتاك كل 
الفاعلني يف ميدان الطاقة انطالقا من احلكومات و مراكز البحث و التطوير و مؤسسات التعليم العايل وصوال إىل 

 :الل الشكل املوايل املستهلك ،و يربز هذا من خ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
 .112-119 ،مرجع سابق ،ص ترشيد استهالك الطاقة  نحو اقتصاد أفضل و بيئة آمنةابراهيم جاويش ،.د 
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 إطار عمل مقترح لترشيد استهالك الطاقة( :22-22)الشكل رقم 

 
المستدامة  ترشيد استهالك الطاقة في قطاع األبنية في ضوء مفاهيم التنميةحممد عبد اجمليد دياب ،:المصدر 

،املوقع الكرتوين،على 1122-21-10تاريخ اإلطالع ،  

http://www.unhabitat.org.jo/pdf/amman%20conferance 
يلخص لنا هذا الشكل اإلطار العملي املقرتح لتنسيق اجلهود بني خمتلف الفاعلني قصد ضمان الوصول خبدمات 

عابية للنظام جاوب بينيا مع القدرة اإلستالطاقة إىل معدالت استهالكية تراع مستوى الرفاهية االقتصادية و تت
لالستهالك التقليدي هلا و العمل على ضمان استدامة القطاع بصفة عامة اإليكولوجي ،لتجنب اآلثار السلبية 

،حيث حدد هذا الشكل جمال تدخل هؤالء الفاعلني عن طريق جمموعة من اإلجراءات املقسمة بني احلكومة  
اهليئات اإلستشارية ،دون أن هنمل إسهام مراكز كجهاز تنفيذي و مراكز البحوث و الدراسات اإلستشرافية و 

إاجيابا على سلوكيات التعليم العايل و املؤسسات الرتبوية خاصة يف جمال نشر التوعية و الثقافة البينية اليت تنعكس 
 .املستهلك باعتباره أول املتضررين من االستخدام التقليدي غري املستدام ملصادر الطاقة و أول املتسببني فيه

 تحسين كفاءة استخدام المواد:فرع الرابع ال

 أن ميكن هذا و الطاقة استهالك من سيخفض اخلدمات تقدمي أو املنتجات لصنع األولية املواد استخدام ترشيد إن
 بإغالق ،أو أقل أولية مبواد متطورة و فعالة خصائص ذات منتجات ،كتصميم للمواد أكفأ باستخدام يتحقق
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 اليت املمارسات من احلد ينبغي كما،) اإلنتاج عملية يف إدخاهلا و املخلفات تصنيع إعادة قبيل من) املواد تسلسل
 .واحدة ملرة املواد استخدام تشجع

 إعادة من، األملنيوم فاستخراج كثيفة لطاقة املستهلكة املواد يف الطاقة استخدام من سيحد املواد تصنيع إعادة إن
 املعدل هذا يرتاوح و %95 و 90 بني يرتاوح مبعدل اإلنتاج يف الداخلة الطاقة عناصر من حيد اخلردة تصنيع
 %55 .و 30 بني ما للورق بالنسبة ،و% 70 و 60 بني ما الصلب و للحديد بالنسبة

 بعض اآلفاق التطبيقية لترشيد استهالك الطاقة:الفرع الخامس 
 الدول تويل اليت و القدرة و للحرارة املشرتكة األنظمة استهالكها اقتصاديات حتقيق و الطاقة توفري مظاهر من نإ

 من االستعمال بعد املنطلقة احلرارة استخدام إمكانية إىل تشري بيةو األور  فالدراسات، هبا خاصة أمهية الصناعية
 صناعة و النسيج صناعة مثل األخرى الصناعات يف ساخن ماء أو خبار شكل على الكبرية احلرارية احملطات
 1 .قالور  صناعة و األلبان

 طرق ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية:المطلب الثاني 

 أجهزة التكييف و التبريد:الفرع األول 

أجهزة التكييف هي من أكثر األجهزة استخداما خالل فصل الصيف نظرا الرتفاع درجات احلرارة ،حيث 
فاتورة اإلستهالك حيث ميكن احلد من قيمة تستهلك هذه األجهزة طاقة كهربائية عالية و تسبب يف رفع تكلفة 

هذه األخرية بالنسبة ألجهزة التكييف و التربيد من خالل اتباع مجلة من اإلجراءات اليت ميكنها أن تساهم يف 
 :الرتشيد الالزم لتشغيل أجهزة التكييف و التربيد و اليت تتمثل يف 

ملنع دخول اهلواء الساخن لداخل املنزل إغالق النوافذ و األبواب و سد مجيع فتحات إطارات األبواب و النوافذ /2
 .و منع تسرب اهلواء البارد إىل اخلارج

 .إسدال ستائر النوافذ ملنع دخول أشعة الشمس مباشرة إىل الداخل/1

بتنظيف مصايف اهلواء ،و إزالة الغبار و األتربة املوجودة إجراء الصيانة الدورية ألجهزة التكييف و التربيد و ذلك /0
 .عليها من اخلارج لضمان أداء الكفاءة العالية هلا للحد من اإلستهالك الزائد للطاقة

التأكد من إطفاء أجهزة التكييف و التربيد عند اخلروج من الغرف ،و وضع درجة حرارة أجهزة التكييف و /4
 .درجة مئوية 10غرفة التربيد عند درجة حرارة ال

 اإلضاءة :الفرع الثاني 

                                                           
1
 .112،ص   ،مرجع سابق استهالك الطاقة  نحو اقتصاد أفضل و بيئة آمنةترشيد ابراهيم جاويش ،.د 
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تعترب اإلضاءة املناسبة من أهم العوامل ألداء األعمال و توفري الراحة ملستخدمي املباين السكنية و هي تعترب من 
األعمال املهمة اليت تساهم يف رفع تكلفة فاتورة الطاقة الكهربائية ،و ميكن ترشيد استخدام الطاقة املتعلقة 

 :اءة باتباع جمموعة من اإلجراءات و النصائح التالية باإلض

ح ذات الكفاءة العالية و االستهالك األقل بدال من املصابي( الفلوروسنت)استخدام املصابيح املوفرة للطاقة /2
املبىن و الكهربائية العادية ذات اإلستهالك العايل للطاقة الكهربائية و اليت هلا تأثري يف زيادة درجة احلرارة داخل 

 .بالتايل احلاجة لزيادة التكييف

إجراء الصيانة الدورية و ذلك بتنظيف أغطية املصابيح من الغبار املرتاكم عليها للحصول على إضاءة جيدة /1
 .،مع إضاءة املصابيح الكهربائية عند احلاجة إليها فقط

 .ذلك على انتشار الضوء بكفاءة عاليةاستخدام األلوان الفاحتة لطالء اجلدران الداخلية للغرف حيث يساعد /0

 سخانات المياه:الفرع الثالث 

تسخني املياه لالستخدام املنزيل ميثل نسبة كبرية من األعمال املنزلية الكهربائية نتيجة الستخدام السخانات 
ة يتطلب األمر الكهربائية يف املنازل ،و لتحقيق االستخدام األمثل هلذه املعدات لتساهم يف ترشيد استخدام الطاق

 :تطبيق مجلة من اإلجراءات اليت من شأهنا حتقيق االستخدام األمثل هلا و زيادة كفاءهتا على النحو التايل 

عمل السخان الكهربائي و يف حالة ألنه يقوم بتنظيم ( الرتموستات)التأكد من سالمة عمل منظم احلرارة /2
 .ك طاقة كهربائية كبرية مما يؤدي إىل خطورة احتمال انفجارهتعطله يؤدي إىل استمرار عمل السخان و إىل استهال

التأكد من عدم وجود تسرب للمياه الساخنة من السخان حيث إن ذلك يسبب أيضا يف استمرار عمل /1
 .السخان بدون توقف األمر الذي يرفع استهالك الطاقة الكهربائية و بالتايل رفع قيمة الفاتورة

جراء صيانة دورية يف فصل الصيف أو السفر و عند عدم احلاجة إليه ،و كذا إ فصل الكهرباء عن السخان/0
 .لنظافة خزان مياه السخان إلزالة الرتسبات الداخلية

استعمال وسائل الطاقة الشمسية لسخانات املاء بدال من الطاقة الكهربائية و خصوصا للجهات العامة ذات /4
 .دق و املؤسسات الكبريةاالستهالك العايل مثل املستشفيات و الفنا

 األفران الكهربائية:الفرع الرابع 

د من كمية إن عمليات الطهي باستخدام األفران الكهربائية تستهلك قدرا كبريا من الطاقة الكهربائية و للح
 استخدام األفران اليت تعمل بالغاز الطبيعي ،و عدم فتح باب الفرن الكهربائي أثناء الطبخ إالاالستهالك ينصح ب
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،حيث إن عند فتح باب الفرن الكهربائي ينتج عنه فقدان جزء من احلرارة و بالتايل تطول عند الضرورة القصوى 
 .مدة استخدام الفرن الكهربائي مما يؤدي إىل زيادة يف كمية استهالك الطاقة الكهربائية

 الغساالت الكهربائية:الفرع الخامس 

املنزلية املهمة اليت تستهلك قدرا كبريا من الطاقة الكهربائية و ميكن الغساالت الكهربائية أصبحت من األجهزة 
تشغيل الغسالة الكهربائية بأقصى محولة هلا من املالبس ،مع تهالكها باتباع جمموعة من النصائح كاحلد من اس

 .استغالل الطاقة الشمسية يف جتفيف الغسيل بدال من استخدام اجملفف الكهربائي

إليه أنه من األمهية مبكان مراعاة الظروف املناخية و البيئية اليت حتيط باملبىن السكين و ضرورة كما سبق اإلشارة 
ضرورة إاجياد تكامل بني تلك العوامل و نسيج املبىن أخذها بعني اإلعتبار يف مجيع مراحل إنشاء املبىن السكين و 

مل هو إاجياد تكامل بني مكونات املبىن و لتحقيق وفرة يف احتياجات املبىن من الطاقة و لعل أهم تلك العوا
مصادر الطاقات املتجددة اليت تتوفر مصادرها يف موقع إقامة املبىن السكين لالستفادة منها يف تغطية بعض أو كل 
األعمال الطاقوية للمبىن األمر الذي يعطي للمبىن قيمة إضافية أخرى باإلضافة إىل قيمته األوىل و هي توفري 

و ( الفعالة)قامة اآلمنة و املرحية لساكنيه ،كما أن استخدام منظومات الطاقة املتجددة النشطة احلماية و اإل
السالبة يف املباين من شأنه أن يوفر جزء أو كل احتياجات املبىن من الطاقة األمر الذي يؤدي إىل تقليل اإلعتماد 

إىل نسيج ة منظومات الطاقة املتجددة الفعالة على املصادر األحفورية و يساهم يف احملافظة على البيئة ،إن إضاف
املباين ال حيتاج يف كثري من األحيان إىل تغيري يف تصميمها يف حني أن إدخال األنظمة السالبة حيتاج إىل أخذ 
ذلك يف اإلعتبار عند التصميم مبا يف ذلك املواد اليت تستخدم يف عمليات البناء و من أهم املصادر اليت ميكن 

 1.ا الطاقة الشمسية و طاقة الرياحا يف ليبيا مهاستغالهل

 حمطات ألسعار مقارنة املوايل اجلدول يبني: المتجددة الطاقات محطات إنشاء لتكاليف اقتصادية مقارنة-
 صورة على للحصول ذلك و املتجددة الطاقة و التقليدية الطاقة منظومات ملختلف املنتجة الكهربائية الطاقة إنتاج

 مصادر من حاليا املولدة الكهربائية بالطاقة مقارنة املتجددة الطاقة مصادر من املولدة الكهربائية للطاقة كاملة
 .التقليدية الطاقة

 
 
 

                                                           
في القطاع السكني ( المنظومات السالبة و النشطة)إمكانية دمج تقنيات الطاقة الشمسية حممد موسى باحلاج ،مرمي حممد فتحي بارة ،مباركة حممود الورفلي ، 1

 1120،يونيو  11،اجمللد  12،مقال علمي من جملة الطاقة الشمسية و التنمية املستدامة ،العدد لغرض االقتصاد و الترشيد في استهالك الطاقة و حماية البيئة 
 .10-14،ص 
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 مقارنة اقتصادية لمختلف مصادر الطاقة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية( :23-22)الجدول رقم 
تكلفة إنشاء المحطة  المصدر 

 (كيلوواط/دوالر)
تكلفة التشغيل و 

كيلوواط /الصيانة سنت
 للساعة

تكلفة الطاقة الكهربائية 
كيلوواط /المولدة سنت

 للساعة
 0-1 - 2111-1111 طاقة املساقط املائية

 2-0 1.2-1.10 2111-011 طاقة الرياح

الطاقة الكهروضوئية 
 (كلفة املنظومة)

22111-24111 - 01-20 

 22-21 - 0011-1011 طاقة املركزات الشمسية

احلرق )الكتلة احليوية 
 (املباشر

1011 - 24 

التقنيات )الكتلة احليوية 
 (احلديثة

411-1011 - 2-21 

حمطات )احلرارة اجلوفية 
 (جتارية

2211-2211 - - 

حمطات )احلرارة اجلوفية 
 (مياه حارة

1411-1011 - 2.1-0 

 0 - 2011 طاقة املد و اجلزر

 10-21 2 21111 حرارة احمليطات

 2111)الطاقة النووية 
 (ميغاواط

1211-1011 - 1-4 

 4-0 1.00 201-401 حمطات غازية

بالفحم )حمطات خبارية 
 (احلجري

2111-2011 2.0-1 0-21 

 الحقيبة :المتجددة الطاقات حقيبة، املتجددة الطاقات جمال يف التدريبية التعليمية احلقائب سلسلة:المصدر 
 .121،ص   2000،تونس العلوم و الثقافة و للرتبيةة العربي املنظمة، الرابعة
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 تزال ال التقليدية املصادر من الكهربائية الطاقة من ساعة /طالكيلووا إنتاج تكلفة أن أعاله اجلدول من يتضح و
 ،و املائية الطاقة هو احلاضر الوقت يف املنافس الوحيد املتجدد املصدر ،و املتجددة املصادر من تكلفته من أقل

 .العامل دول من فقط معينة مناطق يف الرياح طاقة
 :فرص ترشيد استهالك الطاقة في القطاع السكني و تحسين كفاءة استخدامها -

الطاقة هي اتباع ( استهالك)إن أول اخلطوات اليت ميكن اتباعها لتخفيض حاجة املباين السكنية الستخدام 
مفهوم الرتشيد ال يعين على اإلطالق التقتري أو التخفيض الذي يؤثر على أساليب ترشيد استخدام الطاقة حيث 

وظيفة املبىن أو راحة ساكنيه بقدر ما هو اإلدارة و التحكم يف استخدام الطاقة حسب احلاجة إليها فقط ،و فيما 
 .سكنيةيلي نستعرض أهم الفرص و اإلمكانيات اليت من خالهلا ميكن ترشيد استخدام الطاقة باملباين ال

تصميم املبىن وفق أساليب التصميم :السكين ترتبط بالبناء نفسه فرص ترشيد استهالك الطاقة يف القطاع -أ
حيث يراعى يف ذلك مالئمة املبىن للظروف البيئية و املناخية احمليطة و متغريات الطاقة الشمسية ( املعماري املناخي

موقع املبىن و دراسة تأثري كل ما حييط به من خالل دراسة خمطط  مبا يرفع من كفاءته احلرارية إذ يتم التعرف على
و توجيهه بالشكل املناسب لرفع كفاءته احلرارية صيفا و ( املقطع األفقي و عدد الطوابق)التظليل و حتديد شكله 

 .املبىنشتاء و بالتايل ختفيض محله احلراري و اختيار حجم الفتحات لألبواب و النوافذ و مواقعها يف واجهات 

تنفيذ املبىن و خاصة غالفه اخلارجي و ما يتطلبه من ختفيض احلمل احلراري الالزم له ،و ذلك باستخدام مواد 
فيه و استخدام املواد املناسبة يف جدرانه و سقفه و أبوابه و نوافذه مبا فيها استخدام الزجاج العزل احلراري 

 .ستخدام األلوان املناسبة للجدران اخلارجيةاملضاعف و مراعاة الدقة يف التنفيذ إضافة إىل ا

فرص ترشيد استهالك الطاقة املتعلقة باألجهزة و النظم و املعدات املستهلكة للطاقة و املستخدمة يف املبىن -ب
و يتم ذلك من خالل استخدام األجهزة و املعدات و النظم ذات الكفاءة العالية و املوفرة للطاقة يف :السكين 

أجهزة اإلنارة و نظم التدفئة و كذا أجهزة و نظم التكييف و أجهزة تسخني املياه و أجهزة التربيد و  األبنية و هي
التجميد و الغسيل و التجفيف مع أجهزة الطبخ و غريها من األدوات الكهربائية املنزلية و التجهيزات الكهربائية 

 .املكتبية

و يتم ذلك من :اإلنسان الذي يستثمر بالبناء ترتبط ب فرص ترشيد استهالك الطاقة يف القطاع السكين اليت-ج
خالل اإلجراءات الواجب اتباعها من قبل قاطين األبنية أو مستخدميها و حتديد السبل و الوسائل املناسبة لتعميم 

 :مفاهيم الرتشيد و تسهيل حتقيقها و ذلك جتنبا لإلسراف يف استهالك الطاقة يف األبنية و أمهها 

 .وعية موجهة إىل مجيع فئات املستهلكني بتجميع وسائل اإلعالم املسموعة و املرئية و املقروءةوضع برامج ت-



 التحكم في الطاقات المتجددة و إمكانية دمجها في منظومة اإلمداد الطاقوي:     الفصل الثاني 
 

 
119 

رفع مستوى تأهيل العاملني يف جمال ترشيد استهالك الطاقة و حتسني كفاءة استخدامها يف القطاع السكين من -
 1.خالل تنظيم الدورات التدريبية املناسبة

 ستهالك الطاقة في الجزائرتقنيات ترشيد ا:المطلب الثالث 

إنه ملن الضروري تنمية الوعي االستهالكي و حتسيس السلطات اجلزائرية مبسؤولية االستعمال الرشيد للطاقة و هذا 
ما يتوافق مع برنامج النجاعة الطاقوية و هذا باستخدام كل الطرق املتاحة للمحافظة على املوارد ،علما أن هدف 

هو حتقيق منافع و خدمات باستخدام أقل للطاقة ترشيدا هلا من جهة و ختفيفا للتلوث برنامج النجاعة الطاقوية 
من جهة أخرى ،و يتم الوصول إليه باللجوء إىل أشكال الطاقة األكثر مالئمة ملختلف اإلستعماالت و هذا بتغيري 

ات و التدابري الكفيلة السلوكيات إضافة إىل إدخال أحدث تقنيات اإلستعمال ،و هذا باتباع مجلة من اإلجراء
 .برتشيد استهالك الطاقة

 برنامج العمل في مجال النجاعة الطاقوية :الفرع األول 

خيتص هذا الربنامج يف قطاع املباين و قطاع الصناعة و قطاع النقل و هي قطاعات كثيفة اإلستهالك للطاقة 
بإدخال تقنيات حديثة ترمي إىل ترشيد و هذا ...(كصناعة اإلمسنت ،الصناعة التحويلية ،الصناعة النفطية )

 :على املوارد املتاحة و من بني اإلجراءات الواجب اتباعها هي االستهالك و احلفاظ على البيئة و كذا 

رغم إدخال سخان املاء الشمسي يف اجلزائر ال يزال يف أول :تطوير تقنية تسخين الماء بالطاقة الشمسية /1
امليدان معتربة ،حيث يرتقب أن تدخل تقنية تطوير سخان املاء الشمسي كبديل جتاربه إال أن القدرات يف هذا 

تدراجيي لسخان املاء التقليدي فتمت أوىل الربامج النموذجية من خالل جتريب حمطة باملدرسة التقنية بالبليدة ،و 
شمس ،كما شهدت حمطة أخرى مبركز التكوين بنب عكنون لتموين مطعم املركز بطاقة املاء الساخن عن طريق ال

التقنية يف الوقت الراهن انتشارا واسعا خاصة يف مراكز األحباث و الدراسات اليت تعين برتشيد استهالك الطاقة 
كما أن انتقاء " غرب-شرق"إضافة إىل اعتماده رمسيا يف حمطات اخلدمات املنتشرة على طول الطريق السيار 

 .الوطين للتحكم يف الطاقةسخان املاء الشمسي حيظى بدعم من طرف الصندوق 

،حيث ة ن القطاعات األكثر استهالكا للطاقيعترب قطاع املباين يف اجلزائر م:تقنيات العزل الحراري للمباني /2
من اإلستهالك النهائي للطاقة ،و تسمح األعمال املقرتحة للتحكم يف الطاقة  %41يتجاوز استهالكه أكثر من 

هلذا القطاع السيما إدخال تقنية العزل احلراري بتقليص استهالك الطاقة املرتبطة بتدفئة و تكييف السكن حبوايل 
41%. 

                                                           
1
في القطاع السكني ( المنظومات السالبة و النشطة)إمكانية دمج تقنيات الطاقة الشمسية مي حممد فتحي بارة ،مباركة حممود الورفلي ،حممد موسى باحلاج ،مر  

 .10،مرجع سابق ،ص  البيئةاالقتصاد و الترشيد في استهالك الطاقة و حماية  لغرض



 التحكم في الطاقات المتجددة و إمكانية دمجها في منظومة اإلمداد الطاقوي:     الفصل الثاني 
 

 
119 

يف احلظر التدراجيي هتدف اسرتاتيجية العمل :تعميم استعمال المصابيح ذات اإلستهالك المنخفض للطاقة /3
 1111و هذا يف آفاق ( املصابيح الكالسيكية املستعملة عادة يف البيوت)لتسويق املصابيح الزئبقية ذات التوهج 

،إضافة إىل هذا إنه من املنتظر تسويق بضعة ماليني من املصابيح ذات اإلستهالك املنخفض ،حيث انتهت شركة 
 APRUEباالشرتاك مع وكالة ترشيد الطاقة  1122اح هناية سونلغاز من تسويق مليون و نصف مليون مصب

جيغاواط سنويا كما أهنا  24.1،حيث ستساهم هذه العملية يف خفض االستهالك الوطين من الكهرباء حبوايل 
 1.ميغاواط 0.2ستخفض من الطلب على الشبكة الكهربائية بنسبة 

النقل تنامي كبري  يف استهالك الطاقة نتيجة قد حظرية يشهد قطاع :ترقية النجاعة الطاقوية في قطاع النقل /4
النقل اجلزائرية و عدم اتباع املناهج احلديثة لرتشيد االستهالك و محاية البيئة ما دفع الدولة إىل تسطري برنامج عمل 
 هو من ضمن أهداف االسرتاتيجية الوطنية للطاقات املتجددة هبدف تقليص اهلدر املتزايد و تشجيع أساليب

 :إحالل البدائل الطاقوية املتاحة يف هذا اجملال ،و هذا من خالل تفعيل بعض اإلجراءات منها 

حيث من املتوقع أن تصل حصة سوق غاز البرتول املميع كوقود :ترقية غاز البترول المميع كوقود للسيارات /أ
يف حظرية السيارات الوطنية ،و ينتظر من هذا الربنامج منح مساعدات مالية مباشرة  %11إىل نسبة  1111آفاق 

 .للمستفيدين الراغبني يف حتويل منط استهالك سياراهتم إىل غاز البرتول املميع بدل البنزين امللوث للبيئة

راسة حتويل العربات متت بداية تسعينات القرن املاضي إجراء د:ترقية الغاز الطبيعي إلى وقود للسيارات /ب
السياحية اليت تسري بالوقود إىل الغاز الطبيعي ،حيث قد مت إجناز املنشآت من طرف شركة سونلغاز لتوزيع هذا 

حافلة يف  211عدد احلافالت املشغلة بالغاز الطبيعي إىل حوايل  1120الوقود يف خطوة جتريبية ،فوصل هناية 
إىل غاية  1120لى املدن اجلزائرية الكربى األخرى خالل الفرتة املمتدة من مدينة اجلزائر ،و سيتم تعميم التجربة ع

 .1111هناية 

تعترب اإلنارة العمومية من أحد أهم املراكز األكثر استهالكا :إدخال النجاعة الطاقوية في اإلنارة العمومية /5
الستهالك الطاقوي هلذا املركز للطاقة لدى أمالك اجلماعات احمللية ،يف حني أنه ميكن حتسني و ختفيض هذا ا

،فيتمثل برنامج ترشيد استهالك الطاقة املوجه للجماعات احمللية يف تعويض كل املصابيح من النوع الزئبقي مبصابيح 
الصوديوم االقتصادية ،إضافة إىل السهر على املتابعة اليومية ألوقات تشغيل اإلنارة العمومية و احلرص على 

 .إحلاقها بأنظمة تشغيل مركزية مربجمة ساعات التشغيل وختفيض 

ميثل االستهالك الطاقوي للقطاع الصناعي ربع االستهالك النهائي :ترقية كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي /6
 :الوطين للطاقة هلذا إنه من املرتقب أن تتخذ التدابري التالية و تكون ضمن االسرتاتيجية املستقبلية لرتشيد الطاقة 

                                                           
1
 Ministère de l'Energie et des Mines, Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie et des Mines 2010 ,P 73. 
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املشرتك للتدقيق الطاقوي و دراسات اجلدوى اليت تسمح للمؤسسات بالتعرف الدقيق على احللول الفنية التمويل -
 .و االقتصادية األكثر مالئمة لتقليص استهالكها الطاقوي

التمويل املشرتك للتكاليف اإلضافية املرتبطة بإدخال النجاعة الطاقوية للمشاريع القابلة لالستمرار تقنيا و -
 .اقتصاديا

إن نتائج ترشيد استهالك الطاقة ال تكاد تذكر بالرغم :نتائج تبني مفهوم ترشيد استهالك الطاقة في الجزائر /7
 :من اجملهودات املبذولة و هذا بسبب 

 .نقص املعلومات و العمليات التحسيسية يف هذا اجملال-

 .الطاقة غياب إطار مؤسسايت و تنظيمي يعمل على نشر طرق و وسائل ترشيد استهالك-

زه على التحكم يف استهالك اخنفاض أسعار الطاقة بسبب الدعم ،و عدم مسايرة النظام اجلبائي للتغريات و حتفي
 .الطاقة

 .عدم األخذ بعني االعتبار فوائد ترشيد استهالك الطاقة-

 1.مساعدات غري كافية و ليست دائمة التدفق-

 الهواء بالطاقة الشمسيةإدخال التقنيات األساسية لتكييف :الفرع الثاني 

إن استعمال الطاقة الشمسية للتكييف هو تطبيق يستوجب ترقيته خاصة يف جنوب البالد ،سيما و أن 
،و ( التسيري خبيوط أشعة الشمس)االحتياجات إىل التربيد تتزامن يف معظم األوقات مع توافر اإلشعاع الشمسي 

إنتاج املاء الساخن الصحي و تدفئة البنايات خالل فصل  من جهة أخرى ميكن حلقل اللواقط الشمسية أن يفيد
 .الربودة ،و هبذا يكون املردود اإلمجايل للمنشأة مهم جدا

يف دراسات لإلكتساب و التحكم يف تقنيات التربيد بالشمس  1120-1122و لقد شرع فعليا خالل الفرتة 
ري ،و يتضمن مشروعني منوذجيني للتكييف عن ،اليت تسمح بتحديد اآللية األكثر مالئمة للوضع احمللي اجلزائ

    2.طريق أجهزة ذات اهتزاز حتمل على مكيفات مشسية يف البنايات جنوب البالد

 

                                                           
1
Jean Louis Bal, Quelles Perspectives pour les Energies Renouvelables au Nord et au Sud de la 

Méditerranée?, Revue Méditerranéenne de l' Energie, SARL MEDENERGIE, ALGER, N13, 2004, P43. 
،ص  1110،جانفي  10،تكوين املهندسني و القائمني باألشغال على التحكم يف الطاقة ،جملة الطاقة و املناجم ،العدد  الشمس و التكنولوجياسحر ،إلياس  2

241. 
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 اإلدارة المتكاملة كإجراء أولي للتحكم في الموارد الطاقوية:المبحث الثاني 

 على الضغط خيفف مما هلا العقالين و الرشيد االستغالل فرض ،يدعم املتاحةالطاقوية  لموارداحملكمة ل دارةاإل إن
 عوائدها الستثمار اجملال يفتحو تأثريها السليب عليها ،إضافة إىل أن التحكم يف املوارد الطاقوية  البيئة يف منسوهبا

 .اآلمن و املستدام الطاقوي لإلمداد جديد منط إىل التحول صيغة تسريع يفو 
 الطاقة كأسلوب لتحقيق كفاءة االستخدامالمعيار الدولي لنظم إدارة :المطلب األول 

 50001 اجلديد املعيار ) 1122 جانفي / حزيران 20 ( جنيف يف القياسي للتوحيد الدولية املنظمة أصدرت
ISO إطار يف اخلاص و العام القطاع ملؤسسات املتكامل املعيار يوفر سوف الذي ،و الطاقة إدارة نظم بشأن 
 1.اعموم الطاقة أداء حتسني ،و التكاليف ،خفض الطاقة استخدام كفاءة زيادة بغية اإلدارة

 ISO50001  معيار ماهية :الفرع األول 
 الكبرية للمؤسسات فوائد يوفر ،و الطاقة إدارة نظم متطلبات للمنظمات يعطي ISO50001  معيار:تعريفه /1
 مجيع يف ذلك ،و اخلدمات و التحويلية الصناعات جمال ،يف اخلاص و العام القطاعني من كل ،يف الصغرية و

 و احلكومية و املؤسسية املرافق و التجاريةو  الصناعية املنشآت يف الطاقة إلدارة إطار خلق خالل من العامل مناطق
 يصل ما على التأثري االقتصادية القطاعات خمتلف يف للمعيار الواسع التطبيق يستهدف ،حيث املنظمات خمتلف

 على ،االعتماد التوريد سلسلة ضمن الطاقة استخدام كفاءة زيادةب و هذا للطاقة العاملي االستهالك من %68 إىل
 2.املتجددة الطاقات تكنولوجيات على االعتمادكذا   و الدفيئة الغازات انبعاث ،ختفيض التدوير إعادة

 االعتماد خالل ،من الطاقة استهالك لتخفيض اإلدارة خطوات مفتاح للمنظمات ISO50001 املعيار يقدمو 
 ،حيث الطاقة إدارة حالة يف جدا فعاال يكون أن ميكن الذي (10الشكل رقم ) املستمر التحسني منهج على
 املكونات خالل من الطاقة إدارة كيفية الشكل يشرح ،و %20- %1 إىل تصل مستدامة راتوف حتقيق ميكن

 3(EnMS) .ةالطاق إدارة لنظام الرئيسية
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1122البيئة ،فينا  و بالطاقة املتصلة UNIDO واليونيد عشر ،أنشطة الرابعة ،الدورة الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة 1

2
 Win the energy challenge with ISO50001, International Organization for Standardizations ISO Central 

Secretariat www.iso.org, 1122-12-10اإلطالع تاريخ      
3
New standard enhances energy management, Achieve magazine, issue one, 2012. 

www.globalskm.com/achieve , 1122-12-10تاريخ اإلطالع   

http://www.iso.org,تاريخ
http://www.globalskm.com/achieve
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 حلقة التحسين المستمر لنظام إدارة الطاقة( :23-22)الشكل رقم 

 

Source: New standard enhances energy management, op-cit 

 ميكن ،و الطاقة إدارة حتسني عملية ضمن بالغة أمهيةق هذا األخري تطبي يكتسي:ISO 50001 رمعيا أهمية/2
 : يلي فيما تلخيصها

 مستوى على ذلك و)...النقل ،و ،املباين ،التجارة ،التصنيع االستخدام ( الشركات و املؤسسات تزويد/أ
 خمتلف يف الطاقة استخدام كفاءة إدماج خالل ،من الطاقة إلدارة متكامل بنظام اخلاص و العام القطاعني

 .املمارسات و النشاطات
 مجيع يف الطاقة استخدام كفاءة تعزيز ايلتبال ،و الطاقة كفاءة حتسني على لتشجيعهم للموردين إطار خلق/ب

 . التوريد سلسلة مراحل
 يف الطاقة استخدام كفاءة زيادة يف هماتس قد اليت التحسينات تنفيذ و لتحديد سقةنم و منطقية منهجية توفري/ج

 .املرافق مجيع
 .) القدرات توسيع و التكاليف تقليل ( االقتصادية الناحية من الطاقة استخدام تقليل من االستفادة/د
 يف املسامهة و الدفيئة الغازات انبعاث خفض مشاريع عناصر من كعنصر الطاقة إدارة و استخدام تسهيل/ه

 منخفض اقتصاد مبادئ إرساء على العمل ،و الطاقوية االستدامة ملشروع البيئي و االجتماعي البعد حتقيق
 .الكربون

 قيمة تكريس يدعم مما، الطاقة إدارة ممارسات شجيعت ،و الطاقة إدارة يف االتصال تسهيل و الشفافية خلق/و
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 1.االستخدام لسلوكيات جديدة

 تحسين كفاءة استخدام الطاقة في العالم:المطلب الثاني 

إن حتقيق الكفاءة و ترشيد استخدام الطاقة من أهداف حوكمة املوارد الطاقوية خاصة و أن املصادر التقليدية متتاز 
يهدد أمن اإلمدادات املستقبلية من الطاقة و لتفادي عدم حتقيق االستدامة الطاقوية توجب بالنضوب و هذا ما 

 .علينا معرفة مدى استدامة نظام الطاقة يف العامل من جهة ،و كيفية حتقيق الكفاءة اإلستخدامية للطاقة

 مدى استدامة نظام الطاقة في العالم:الفرع األول 

 التنمية أهداف حيقق ،حيثها ركائز  إىل االستجابة خالل من االستدامة ةصف العاملي الطاقة نظام يكتسب
 غري العاملي الطاقوي النظام يعترب و االيكولوجي التوازن و االجتماعية العدالة مبتطلبات اإلخالل دون االقتصادية

 الشعوب ملختلف و املكاين و الزماين اإلطار عرب االستخدام كفاءة حتقيق يف الطاقة إدارة نظام فشل إذا مستدمي
 : ليةتاال النقاط خالل من ذلك على االستدالل ميكن ،و الفئات و
 و اجملاعة انتشار إىل يؤدي ،مما األساسية االقتصادية القطاعات أداء على يؤثر الطاقة مصادر خمزون اخنفاض-

 على سلبا يؤثر الذي ،األمر البشرية التنمية مؤشرات تراجع و األفراد معيشة مستويات تدين بالتايل ،و البطالة
 . اإلفريقية القارة يف الفقرية الدول من العديد يف ،خاصة االقتصادية االستدامة مشروع جناح

 ذلك عن يرتتب ،و التقليدية الطاقة ملصادر العقالين غري و الكثيف لالستخدام األبرز الناتج هو البيئي التدهور-
 .االستدامة مسار ضمن لتوجيهه فعال إدارة منط وفق صياغته إعادة إىل ،حيتاج مستدام غري عاملي نظام

 الطاقة استخدام جمال يف األجيال بني العدالة تتميز :(نالزم عرب عدالة) املستقبلية و احلاضرة األجيال بني العدالة-
 النتيجة لتكون للنضوب يعرضها ،مما حفوريةاأل الطاقوية للمصادر العقالين غري لالستهالك ،نتيجة بالقصور
 اهلامة األسباب أحد( الطاقوية الثروات هذه من االستفادة يف املستقبلية األجيال حقوق رهن لذلك املنطقية
 إدارة كفاءة مدى يف النظر إعادة من البد منه ،و) املستقبلية األجيال حقوق محاية هو الناضبة املوارد حلوكمة
 على أو التنمية أجل من الدولة خمططات مستوى على االستخدام عقالنية مدى ،أي العاملي الطاقوي النظام

 .األفراد و املؤسسات مستوى
 املناسبة الطاقة خدمات وصول تلبية على قادر غري العامل يف الطاقة نظام يزال ال :احلايل اجليل أفراد بني العدالة-

 البلد مستوى على أو العامل مستوى على سواء النائية املناطق خاصة املناطق كل عرب و األفراد لكل نوعا و كما

                                                           
1
 Alain Samme _ Energy management, How ISO International Standards help UNIDO _ SAC Energy 

Management Workshop, Beijing, 9-11 April, 2008. 
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 الواليات و أوربا غرب ،دول االسكندينافية الدول مثل الطاقة جمال يف املتقدمة الدول بعض ،باستثناء الواحد
 1.األمريكية املتحدة

 الكفاءة اإلستخدامية للطاقة :الفرع الثاني 
 نفس إلنتاج املستهلكة الكمية تقليل خالل من الطاقة كثافة ختفيض أهداف حتقق الطاقة استخدام كفاءةإن  

 كثيفة األنشطة من االنتقال أي لألسواق االقتصادية البنية يف التحول خالل من أو لطاقةا خدمات من املستوى
 أو املستوى نفس على احلفاظ ،شرط اخلدمات مثل الطاقة منخفضة األنشطة إىل التحويلية الصناعات مثل الطاقة
 لقيادة املفتاح هي الطاقة استخدام كفاءة أن القول ميكن عليه ،و احمللي الناتج إمجايل من أعلى مستوى حتقيق

 التنافسية ،القدرة املناخي التغري حتديات ملواجهة املقدمة احللول كأحد الطاقة كثافة يف تدراجيية ختفيضات
 2.ةالطاق أمن و االقتصادية ،التنمية اإلنسان ،رفاهية الصناعية

 على تسعريها و الطاقة توافر على يركز ،حيث الطاقة كفاءة لتجسيد األمهية بالغ مفهوما الطاقة أمن مفهوم يعد و
 ملعايري ختضع تنافسية بأسعار الطاقة من االحتياجات تلبية على السائد النظام قدرة عن يعرب ،و التحديد وجه

 املخاطر سياق يف الطاقة أمن يعرف كما )البيئية التأثريات ،مراعاة ،السالمة ،اجلودة التوقيت حسن( مقبولة
 3.اخلارجية الطاقة إمدادات بإدارة سياسية -اجليو
 ،حيث مستدام طاقوي نظام لبعث الطريق خارطة من هام جزء و هي قوية جتارية قضية الطاقة كفاءة تطرح كما
 تطوير إضافة إىل أنه ميكن، اإلمجالية اإلنتاجية و التنافسية قدرهتا نيحتس و التكاليف توفر أن للشركات ميكن

 ختلق أن ميكن كما، القطاعات و البلدان خمتلف يف الطاقة استخدام كفاءة من تعزز اليت اجلديدة األعمال
 عدة من تعاين أهنا ،إال الطاقة كفاءة رغم هذه األمهية اليت تكتسيها ،و املعيشة مستوى حتسني يف تساهم وظائف
 تساهم اليت السياسية البيئة خلق احلكومات على يتعني ملواجهتها ،و شاكل حتول دون حتقيق أهدافهام و عراقيل

 االقتصادية احلواجز إزالة ،و اجملال هذا يف اخليارات تنويع و االبتكار تشجعب و الطاقة استخدام كفاءة حتقيق يف
من اخلطوات األوىل جملاهبة العراقيل و تعزيز سوق كفاءة  ،و املهين التدريب و احلكومي الدعم تقدمي و املالية و

 القطاع بني الشراكة ،و العالمات و املعايري :،مثل مبتكرة آلياتو هذا ب طويرالت و البحث يف االستثمار الطاقة
 األجل يف راتوف لتحقيق الطلب إدارة و اخلاص القطاع مبادرات) الطاقة أداء حول التعاقدو ، اخلاص و العام

 التحسينات على احلصول يف ساعد الذي و الطاقة كفاءة سياسات بشأن الدويل التعاون إىل إضافة،  )الطويل

                                                           
1
SIBI Bonfils, "Stratégie énergétiques pour le développement durable", Institut de l’énergie et de 

l’environnement de la Francophone, Canada, Québec, 2008, P 31. 
2
The Secretary General’s Advisory Group on Energy and Climate Change (AGECC) " Energy for a 

Sustainable Future" Summary Report and Recommendations, New York, 28 April 2010 
3
Energy for Sustainable development, OCDE ( Organization for Economic Co-operation and development ), 

France,2007, P 9.  
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 املعايري و السياسات تنسيق و السوق يف التقنيات أفضل نشر دون حتول اليت احلواجز إزالة خالل ،من التكنولوجية
 1.الطاقة استخدام كفاءة لتحقيق املمارسات أفضل و األدوات حول املعلومات تبادل و

 تغيري طريق عن أقل كمية استخدامبهذا  ،و الطاقة على احلفاظك  أخرى مبفاهيم الطاقة كفاءة مفهوم يرتبط كما
 استخدام كفاءة خالل من الطلب ختفيض تقنيات على الطاقة سلوك تغيري يعتمدحيث  الطاقة استهالك سلوك
 خريطة وضع يف بالنفط الغنية الدول من العديد تشرعحيث .2املتجددة الطاقات استخدام حنو التوجه و الطاقة
 ،ختطط اإلطار هذا يف و اخلليج منطقة يف املستقبل يف النووية الطاقة استخدام تصميم شأهنا من جديدة طريق

 النووية للطاقة أربعة مفاعالت ،لبناء أوبك يف األعضاء الدول بني للنفط املنتجة ربكاأل اخلامسة ،الدولة الكويت
 .اخلليجية الدول بني النووية الطاقة استخدام على بذلك ،لتشجع 2022 سنة لولحب
 ماك، الشمسية التكنولوجيات مستخدمي عدد ثركفأ ثركأ ،سيزداد 2011 سنة من فبدءا الشمسية الطاقة ماأ

 الطاقة الةكو  بحسبف .فقط الصناعي القطاع يف ليس و الصغرية اتكالشر  و السكان بني استعماهلا سيزداد
 إىل العامل يف الصحاري من الكهرباء ستجلب اليت النقل خطوط على الشمسية الطاقة إنتاج ،يعتمد الدولية
 الطاقة عرب املولدة بالكهرباء أوروبا تزويد إىل الرامية "الصناعية ديزيرتيك مبادرة" غرار على زةكاملر  االستهالك مناطق

 3.املتوسط البحر حتت متر العايل للتوتر مباشر نقل وابلك عرب ذلك و الصحراء من الشمسية

 ستخداميةاإل الكفاءة حتسنيتتطلب عملية : الطاقة إدارة نظام لتحسين الطاقة استخدام كفاءة أساليب-
 على باالعتماد ذلكك و الطاقوية املصادر استخدام أساليب و تقنيات تطوير يف االستثمار الناضبة للطاقات

 .مستدام طاقوي لنظام التمهيد أجل من للدولة العامة اإليرادات ترشيد
 الطاقة متثل: المتجددة الطاقات مصادر استخدام آليات و التقليدية الطاقات استغالل تقنيات تطوير/1

 تقنيات تكييف يف لالستثمار ضرورة هناك بالتايل ،و العامل يف املستخدمة الطاقة إمجايل من %01 حوايل التقليدية
 لتكنولوجيات التطوير و البحث عمليات لدعم املالية الفوائض توجيهو هذا ب، االستدامة متطلبات و االستغالل

 الكهربائية الطاقة إنتاج لتحسني املركبة الدورة تكنولوجيا :مثل، التقليدية املصادر استغالل جمال يف للبيئة صديقة
 و الغاز استخراج تقنيات، حفورياأل الوقود بطاريات الصغر املتناهية ،التوربينات كوقود الغاز على باالعتماد

 املضامني أحد املواد تكنولوجيا بتطوير االهتمام يعترب و4. املدمج التغوير ذات املركبة الدورة ،تقنيات الفحم
 مبا قياسا عليها الطلب يزيد اليت و احملدودة خاصة املوارد قيد من التقليل يف رياديا توجها املعرفة القتصاد األساسية

 االستخراج عمليات) ةالتقليدي الطاقة مبصادر اخلاصة التكنولوجيا يف اهلامة التطورات ذلك مثال ،و متاح هو
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 ،الطاقة اهليدروجينية الطاقة) املتجددة و البديلة الطاقة تطوير إىل إضافة )....مستخدااإل ،وسائل ،االستخدام
 1.)ديللتجد القابلةكذا   و امللوثة غري و النظيفة املوارد من غريها و الشمسية

 يف عليها الطلب حتدد التقنية و االقتصادية الناحية من الطاقة فعالية إن: الطاقوية الفعالية ترقية في االستثمار/2
 التنمية متطلبات ظل يف عليها الطلب الطاقة الستخدامات البيئية الفعالية حتدد حني يف العاملية و احمللية األسواق
 اخلاصة احلديثة التكنولوجيات على باالعتماد منها الضائع بتقليل الطاقة فعالية زيادة هلذا اجيب ،و املستدامة
 2.الستخداميةا و التجارية الناحية من كفاءهتا ترقية متطلبات دعمبغية  نقلها و الطاقة بتحويل

 الطاقة المتجددة و استخدامها اإلطار التنظيمي لتطوير:الفرع الثالث 
 من العديد يف:مناسبة و إطار عمل تنظيمي لتعزيز تطوير الطاقة المتجددة و استخدامها وضع سياسة /1

 برامج ظل يف تعمل خاصة جهات على التنظيمية البيئة ،حتتوي إفريقيا مشال و األوسط الشرق منطقة بلدان
 هذا يف احلسيين يقول .الكبرية التقليدية الطاقة توليد حملطّات فقط مناسب احلايل العمل منوذج أن ،إال مستقلة

 املنطقة بلدان على اجيب بل، النموذج هذا يف مباشر بشكل املتجددة الطاقة مشاريع إدخال ميكن ال" راإلطا
  ،و هذهك خطط يف بالدخول املتجددة الطاقة ملشاريع للسماح التنظيمي العمل إطار يف أساسية تغيريات إجراء

 ".املتجددة الطاقة إستثمارات تطلق حمّفزات اجيادإ ذلكك
شريطة أن تكون ، مواصفاهتا و املنطقة اتياقتصاد حاجات مع التنظيمية اخليارات موازنة من بدّ  الإذن 

 فبإمكان .واسع نطاق على الطاقة لتوليد زيةكاملر  املشاريع يف حمصورة تكون ال أن املقرتحة القواعد و السياسات
 بعني يأخذوا أن األنظمة واضعي على اجيب ماك .املتجددة الطاقة لتوليد زيةكمر  ال ملشاريع ترّوج أن احلكومات

  .املنازل أسطح على مشسية ألواح يبكرت ك معينة نشاطات يف االستقاللية بعض األفراد منح االعتبار
 هذين ربط ،اجيب متقّطع الشمسية املصادر و الرياح من الطاقة توليد أنّ  مبا:حديات التقنية مواجهة الت/2

 متّ  أنّه إالّ  تقنيا احتدي األمر هذا ميّثل:" قائال املوضوع على فّياض يعّلق .للطاقة التقليدي التوليد مع املصدرين
 ".العامل من أخرى مناطق يف بنجاح جتاوزه

 .األساسية اخليارات من العديد إفريقيا مشال و األوسط الشرق منطقة يف التقنية التحديات مواجهة ستتضّمن
 تتوفّر ال عندما التوليد لتأمني احتياط مصدرك القدمية الطاقة توليد حمطات استخدام الكهرباء اتكشر  تستطيع
 و الطاقة لتخزين زةكّ املر  الشمسية الطاقة توليد معامل يف احلراري التخزين استخدام ميكنها ماك .املتجددة املصادر
 التخزين استخدام طريق عن للتكييف الالزمة الطاقة توفري ميكنها ذلك إىل إضافة الشمس غياب بعد ىتح توزيعها
 .يةكالذ  العدادات و الشبكات عرب األخرى الطاقة طلبات تلبية ،و زيةكاملر  التربيد حمطات يف احلراري
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 عاملة ةقو  إىل املتجددة الطاقة صناعة حتتاج:بناء قدرات األبحاث و التطوير و صقل المهارات المحلية /3
 على بريك بشكل املتجددة الطاقة قطاع ،يعتمد ذلك إىل باإلضافة .املهندسني و املصممني و التقنيني من مؤهلة

 الطاقة قطاع يف ادالرو  يكون ما غالبا .التنفيذ و التكنولوجيا و املواد جماالت يف التقدم إلحراز التطوير و األحباث
 حاليا إفريقيا مشال و األوسط الشرق منطقة تفتقر:"د السي قال .العاملية البحوث معاهد من مقربة على املتجددة

 املثال سبيل فعلى .املتجددة للطاقة حبوث زكمرا  و جامعات بافتتاح بدأت لكنها ،و املماثلة البحوث معاهد إىل
 الطاقة تكنولوجيا على زكتر  جديدة جامعة عتربي ،الذي ظيب أبو يف التكنولوجيا و للعلوم مصدر معهد ،استقبل
 "2009 سبتمرب/أيلول يف طالب دفعة لأو ، املتجددة

 املنطقة تزال ،ال املتجددة الطاقة لتوليد مشاريع إفريقيا مشال و األوسط الشرق منطقة يف البلدان بعض بدأت فيما
 ساحنة فيها الفرصة تزال ال اليت املنطقة يف القليلة القطاعات من املتجددة الطاقة قطاع إن .وافرة بإمكانات عتتمت

 1.ةاجلريئ املبادرات إطالق و السليمة السياسات اعتماد مت ما ،إذا العامل مستوى على ريادي دور حليازة
 ،و كبريا رتفاعاا إرتفعت الطاقة من العامل حتياطاتا إن:الموقف العالمي من استخدام الطاقات المتجددة /4

 الطاقة من العاملي اإلستهالك و ستخداماال كان 1960 عام بداية مع نهأ حيث األخرية عقود الثالثة خالل ذلك
 برتول طن مليار 8.8 حوايل اإلستهالك نسبة سجلت 1990 عام بنهاية ،و مكافئ برتول طن مليار  3.3

 على الطلب يف النمو كان قد ،و% 4.4  قدره سنوي زيادة مبعدل و % 166 قدره رتفاعاب ذلك ،و مكافئ
 49 % فاقت بنسبة 2004 عام يف املاضي العقد خالل رتفعا حيث النامية الدول طلب معدل يفوق كبري الطاقة
 كميات كتستهل )الصناعية) املتقدمة الدول أن من بالرغم و فقط % 14 مبعدل املتقدمة الدول يف رتفعا بينما
 . النامية الدول حصة رتفاعا تستمر أن املتوقع من فإنه الطاقة من كبرية

 مستوى عند العامل سكان من 70 % من ربايق ما يعيش ،حيث كبرية بدرجة للطاقة الفرد ستخداما متوسط و
 الواليات يف مثيله سدس و أوروبا يف مثيله ربع تقريبا إىل الطاقة ستهالكا من الفرد نصيب متوسط فيه يصل

 بالطبع و االقتصادي للنمو األدىن احلد حتقيق دون الوضع هذا حيول احلاالت من العديد يف ،و األمريكية املتحدة
 .جذري حل يف جيدا تفكر أن اجيب سليمة سياسة تنتهج دولة أي جتعل كبرية مشكلة يشكل هذا
 للطاقة العاملي اإلستهالك من  33%فقط يستخدم )النامية الدول يف) العامل من % 75 كان 1990 عام يف أما
 و العامل سكان من % 85 ليسجل النامية الدول سكان تعداد يرتفع سوف 2020 عام حلول مع املتوقع من و

 .العاملية الطاقة من % 55 يقرب ما إىل يصل ستهالكهما حاألرج على
 نضوب قرتابا نتيجة و العاملي املستوى على الطاقة ستهالكا منو معدالت يف الكبري رتفاعاال ذلك ملثل نتيجة و

 أسعار على خطرية آثار من تبعها ما و العاملية الطاقة أزمة ،و بالبيئة الضارة أثاراها على التقليدية الطاقة مصادر
 يف خصوصا التطوير و بالبحث هتمامباال إيديولوجياته و أنظمته ختالفا على العامل بدأ هنا من. البرتولية املواد

                                                           
1
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 من العاملي التجاري املستوى على استغالهلا بدا و جديدة أصبحت اليت املتجددة الطاقة مصادر ستخداما جمال
 .تقريبا العشرين القرن منتصف

 ،و للطاقة الكلية املتطلبات من  2.3%حوايل اهليدروليكية الطاقة دون البديلة و املتجددة الطاقة مصادر توفر و
 املستهلكة الطاقة يف متزايدا دورا املتجددة املصادر تؤدي نأ املتوقع من ،و العشرين و احلادي القرن بداية مع ذلك

 889بنحو تقدر العاملي املستوى على املتجددة الطاقة يف الرتاكمية اإلستثمارات 2020 حىت عامليا املستخدمة و
 نسبته مبا تساهم حىت و كبريا سياسيا دعما وجود حالة يف ،بينما 2020 عام حىت ذلك و أمريكي دوالر بليون

 1.دوالر بليون 2427 من يقرب ما إىل تصل املطلوبة الرتاكمية اإلستثمارات فإن الكلية الطاقة من % 10
 عالميا المتجددة الطاقة ستخداما و ستثمارا إمكانية/5
 من و راسخة قواعد و أسس على للطاقة املستقبلية السياسات و اإلسرتاجتيات إرساء و التخطيط منطلق من إنه

 من العديد ظل يف و املختلفة القطاعات بني التداخل و التفاعالت مبدى السليم اإلدراك و الكامل الوعي خالل
 التحوالت و األحداث عنه تسفر أن ميكن ما و العاملية الساحة على األحداث لتطور التوقعات و التطورات
 الطاقة قطاع وضع ذلك لكل العشرين و احلادي القرن إطالة مع العامل ملالمح حتديد و رسم إعادة من املستقبلية

 عدة يف ستخداماهتاا تعميق و املتجددة الطاقة مصادر يف االستثمار إمكانية إسرتاتيجيته مقدمة يف العاملي
 .جماالت

 الفعلي اإلستهالك و اإلنتاج بيان ميكن و التجاري االستثمار مرحلة املتجددة الطاقة مصادر معظم دخلت لقد و
 ، (18) رقم اجلدول من يتضح ما هو و 2025 عام هناية حىت البديلة و املتجددة الطاقة مصادر من املتوقع و

 : التايل
 2225-1992االستهالك العالمي من الطاقة المتجددة في الفترة من ( :24-22)الجدول رقم 

 (كوارديليون وحدة حرارية بريطانية)
متوسط التغيير  2225 2222 2215 2212 2225 2221 2222 1992 منظمة الدول 

السنوي 
2221/2225 

 الصناعية إمجايل الدول
 إمجايل الدول النامية

 اإلحتاد السوفيايت

20.2 
0.1 
1.0 

20.2 
22.2 
0.1 

22.2 
22.0 
0.1 

11.1 
24.1 
0.2 

12.2 
22.1 
0.2 

11.0 
22.0 
0.0 

14.1 
20.0 
4.1 

10.1 
11.0 
4.2 

2.2 
1.4 
2.2 

 2.0 01.1 42.0 44.0 42.0 02.2 01.1 01.0 12.4 إجمالي العالم
de consultation  doe.gov/oiaf/iea/tbl2008.html,date-http://www.eiasource: 

18/07/2017  
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 يليونردكوا 26.4 سجل 1990 لسنة املتجددة الطاقة من العاملي اإلستهالك أن تبنيي السابق اجلدول من و
 و بريطانية حرارية وحدة كواردريليون 32.2 إىل اإلستهالك رتفعا 2001 سنة  هنايةيف  و بريطانية حرارية وحدة

إن دل   هذا ،و 2025 عام حبلول بريطانية حرارية وحدة كواردريليون 50.0 إىل االستهالك يزيد أن املتوقع من
 عاملي جتاري نطاق على املتجددة الطاقة ستخداما جمال يف ستثماراال إمكانية هناكعلى شيئ فهو يدل على أن 

 ما كل أن ،و 2025 عام حىت % 1.9 بنسبة سنويا ترتفع و املولدة القدرة معدل يتزايد اإلستثمار هذا نتيجة و
 .بعينها منطقة تغذي ال و الكهربائية الشبكة تغذي الطاقات هذه نأل ذلك و يستهلك ينتج

 املولد ساعة /الواحد الكيلوواتحبساب تكلفة  (OSEA) بكندا أونتاريو مبقاطعة املستدامة الطاقة وكالة قامت
 211 ب تقدر Cluster )د عنقو ( كبرية لتوربينة تابع صغري فرع إجناز تكلفة بتوقع قامت ،و الرياح طاقة من

 001 ب تقدر باستطاعة، الكهربائية بالطاقة مبحاذاهتا القاطنني السكان و باملنطقة الفالحني لتزويد 2 م/دوالر
 قدرت ،كما للثانية مرت 0.1 مبتوسط تقدر سنوية رياح سرعة يكافئ ،مما سنويا مربع املرت يف ساعة /كيلووات

 فقد عليه ،و سنة 11 ب مقدرة حياة بدورة و اإلنشاء تكلفة من سنويا %.4ب تقدر الصيانة تكلفة أن اهليئة
 1.20 بقيمة كبرية لتوربينة صغري فرع عن مولد واحد كيلووات على احلصول مقابل دفعه الالزم السعر حسمت

 عرب الرياح توربينات عن املولد الكهربائية الطاقة تكلفة لنا يوضح الذي األمر هو ،و 1112 سنة للساعة دوالر
 دوالر 2101 ب تقدر معني منزل احتياجات تكفي توربينة إلنشاء اإلمجالية التكلفة أن أيضا نالحظ ،كما العامل

 :املوايل اجلدول يف مبني هو مثلما سنويا ساعة طكيلووا 4011 قدره ما توليد على تعمل أن شأهنا من و
 تكلفة إنشاء توربينات الرياح حسب استخداماتها( :25-22)الجدول رقم 

 (بالدوالر)للمتر مربع /أعلى تكلفة (دوالر)للمتر المربع /أدنى تكلفة الحجم
 1011 2011 توربينة متوسطة احلجم

 1011 2101 توربينة صغرية احلجم

 1101 2101 توربينة مركبة يف سطح منزل

 2101 011 توربينة مركبة يف مؤسسة صغرية

 2111 211 فرع صغري لتوربينة كبرية
Source: Paul Gipe, Wind energy basics : a guide to home and community scale 

wind energy systems,Chelsea Green Publishing Company, United States of 

America, First Printing 2009, P 125 .  
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 المحيط الداعم لإلدارة المتكاملة لمصادر الطاقة بالجزائر: المطلب الثالث
 اإلصالحاتو  اإلجراءات من العديد تبنيها إىل ،أدى الطاقة ملوارد املتكاملة اإلدارة ةألمهي اجلزائر إدراكإن 

 بعيدة أجندة أساس على املبنية الطاقوية اإلسرتاتيجية لتنفيذ املالئم املناخ ختلق اليت املؤسسية و يميةظالتن، القانونية
 السلوكيات تنمية و املتجددة الطاقات على االعتماد نسب تطوير و الطاقة مصادر استهالك كفاءة لرفع املدى

 .ستخداميةاال و االنتاجية
  التكنولوجي التطوير و البحث:األول الفرع 

 الكفاءة حتسني و املعارف تطوير و التكنولوجيات الكتساب جوهري عنصرألنه  حامسا عامال البحث يعترب
 الصناعة لتطوير حقيقي حافز لتجعلها املتجددة الطاقات برجمة يف البحث على اجلزائر تعمل ،حيث الطاقوية
 اسرتاتيجية صممت اجلزائر أن ،كما) ...علمية ،و ،مادية بشرية) اجلزائرية الطاقات خمتلف تثمني و الوطنية
 و التكنولوجيات تطوير قصد األحباث مراكز مع التعاون خالل من الدولية و احمللية اخلربات من لالستفادة طموحة
 املؤسسات و البحث مراكز كل التعاون يشمل و املتجددة الطاقات و الطاقوية الفعالية خيص فيما االبتكار طرائق

 خمتلف ضمن تدخلهم خالل من ذلك ،و الطاقوية الفعالية و املتجددة الطاقات برنامج يف املتعاملني خمتلف و
 .احمللية القدرات لتثمني اإلبداع سلسلة من املراحل

 التكوين جهود يف أساسي بدور يقوم الذي IAER املتجددة للطاقات اجلزائري املعهد اجلزائر أنشئت قد و
 يف التكوين يشمل ،كما املتجددة الطاقات تطوير نوعية بصفة يضمن أنه إىل ،باإلضافة الدولة طرف من املبذولة
 .املشاريع تسيري و الطاقوي التدقيق جمال املعهد

 للموارد نوعيا تأطريا يتطلب الطاقوية الفعالية بإشكالية التكفل و املتجددة للطاقات واسع نطاق على فالتطوير
 امللحقة البحث مراكز تواجد إىل ،فباإلضافة الطاقة كفاءة و املتجددة الطاقات برنامج ألهداف تبعا البشرية

 ميتلك الطاقة قطاع فإن سونلغاز جممع فرع" الغازية و الكهربائية الطاقات تطوير و البحث مركز" مثل باملؤسسات
 املتجددة الطاقات تطوير يف املختصة الشركة و APRUE ترشيدها و الطاقة استعمال لرتقية الوطنية الوكالة

NEAL  مثال ،و العلمي البحث و العايل التعليم لوزارة التابعة البحث مراكز مع تتعاون اهليئات هذه أن ،كما 
 التكنولوجي و العلمي البحث برامج تطبيق و بإعداد املكلف CDER املتجددة الطاقات تطوير مركز ذلك

 وحدة و، احلية الكتلة طاقةكذا   و اجلوفية احلرارة و الرياحطاقة  و الشمسية الطاقة الستغالل الطاقة مليكانيزمات
 التكنولوجي اإلبداع و العلمي البحث أعمال إجراء يف هاما دورا تلعب اليت UDTS السليسيوم تكنولوجيا تطوير

 ،... الطاقة ختزين جمال يف األجهزة و املواد تكنولوجيات و العلوم ميادين يف التدرج بعد ملا التكوين و التقييم ،و
 املعرفة تطوير يف جزائرية جامعات عدة مع بالتعاون ذلك ،و بفعالية السليسيوم تكنولوجيا تطوير وحدة تساهم و
 1.االجتماعي و االقتصادي لإلنعاش ضرورية منتجات و تكنولوجية مهارة إىل حتويلها و

                                                           
 .10-14ص  ، 2011 ،مارس سونلغاز جممع ،شركة أنفو ،صات املناجم و الطاقة ،وزارة الطاقوية الفعالية و المتجددة الطاقات برنامج1
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 الشكل خالل من الطاقوية الفعالية و املتجددة الطاقات جمال يف التطوير و للبحث املؤسسي اهليكل بيانت ميكن و
 :يت اآل

 الفعالية و المتجددة الطاقات مجال في التطوير و للبحث المؤسسي الهيكل: (24-22)الشكل رقم 
 الطاقوية

 
Source: Mohamed Boudour "Micro-grids in Algeria" 03-05 April 2012, 

Trieste 

 الطاقة في للتحكم التمويلي و التنظيمي اإلطار:الفرع الثاني 
 للمصادر ستخداميةاإل بالكفاءة لالرتقاء التمويلي و التنظيمي اإلطار و املستحدثة املؤسسات أهم معاجلة ميكن

 :يلي ما خالل من الطاقوية
 مرسوم مبوجب نشاؤهاإ ،مت جتارية و صناعية مؤسسة APRUE :الطاقة استهالك لترشيد الوطنية الوكالة/1

 استهالك لرتشيد وطنية سياسة تنفيذ إىل ،هتدف املناجم و الطاقة وزارة إشراف حتت 2000 عام يف تنفيذي
 فإن الطاقة على بالسيطرة املتعلق  09-99 رقم القانون مبوجب و الطاقة استخدام كفاءة تعزيز خالل ،من الطاقة
  :يلي مبا تلتزم الوكالة

 .الطاقة استهالك لرتشيد وطنية سياسة تسهيل و تنسيق-
 PNME  الطاقة لرتشيد الوطين الربنامج رصد و تنفيذ-

 .الطاقة استخدام كفاءة ثقافة استحداث أمهية حول التوعية بعث و املعلومات نشر-

 .املعنية األطراف مع بالشراكة الطاقة كفاءة لتحسني القطاعية املشاريع و الربامج تثبيت-
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 التنظيمية اهليئة" احملروقات جمال يف األنشطة تنظيم و للرقابة الوطنية الوكالة:  ARHالمحروقات ضبط سلطة/2
 املتمم و املعدل 1110 أفريل 10 خالل الصادر 12-10 القانون من 12 املادة مبوجب نشاؤهاإ مت "للمحروقات

 أساسي دور بأداء الوكالة هذه هتتم املناجم و الطاقة وزارة سلطة حتت وكالة هي ،و اهليدروكربونية املوارد ملوضوع
 االستعمال بالتعريفات املتعلقة القوانني تطبيق على السهر خالل من احملروقات جمال يف ضبطها و النشاطات ملراقبة
 يف العاملة العمومية املؤسسات قوانني تكييف إىل ،باإلضافة...الصناعي األمن ،و التخزين و النقل ملنشآت احلر
 مبادئ على يرتكز لذيا و االقتصادية الفعالية و باملنافسة يتميز الذي السوق اقتصاد يف للدخول القطاع هذا

 : يلي ما خالل من الوكالة هذه مهام تلخيص ميكن ،و التسيري يف الشفافية

 . النفطية للمنتجات احمللية السوق تنظيم-
 . الوطنية اهليدروكربونية للموارد األمثل االستخدام-
 . االقتصادية الظروف أفضل يف البالد يف الطاقة مداداتإ ضمان-
 . النفط صناعة قطاعات مجيع يف منافسة خلق-
 .الطبيعية حتكاراتاإل تنظيم-

 .التخزين و النقل عمليات يف األطراف بني التمييز عدم-

 .التقنية و البيئية الرقابة و الصناعية بالسالمة املتصلة اإلدارة مسائلو  الشفافية-
 .للمحروقات التنظيمية للسلطات األساسية الكفاءات حتدد القانون من 13 املادة-

 لسياسة حمددة كوسيلة الطاقة يف للتحكم الوطين الصندوق يهدف: الطاقة في للتحكم الوطني الصندوق/3
 ذلك ،و الطاقة يف للتحكم سوق تطوير و تشجيع يف اإلسهام إىل و الطاقة إلدارة التمويل و العامة احلوافز

 :   أمهها وسائل عدة خالل من التنمية عجلة دفع يف للمسامهة
 .تنافسية فائدة بأسعار قروض منح-
 .منخفضة بأسعار ) الربح تستهدف ال ( حسنة قروض منح-
 .قروض على احلصول تسهيل أجل من قروض ضمانات تقدمي-

 : أساسيني لغرضني يستخدم الصندوق أن كما
 إطار يف القانون حبكم هلا املوكلة املهام ،لتأدية الطاقة يف للتحكم الوطنية الوكالة ملوازنة موارده من جزء ختصيص-

 .الطاقة يف التحكم برنامج
 .الطاقة يف للتحكم الوطين الربنامج فيها يشرتك اليت املشروعات و اإلجراءات مساندة-
 : يلي ما خالل من إيرادها ،فيمكن الطاقة يف للتحكم الوطين الصندوق موارد أهم أما
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 حيث، الوطين الطاقوي ستهالكاإل مستويات على متفاوتة رسوم عن عبارة :الطاقة استهالك على الضرائب-
 اخلاصة اخلزانة حسابات هلا تتعرض اليت قتصاديةاإل التقلبات من الصندوق حلماية الرسوم من النوع هذا يستخدم

 يقررها اليت األهداف إىل باالستناد حيسب و املالية قانون يف حتديده يتم ملا تبعا الضرائب مستوى حيدد ،و
 ،على الطبيعي الغاز و الكهرباء فقط تشمل الضرائب أن إىل اإلشارة جتدر ،و الطاقة يف للتحكم الوطين الربنامج

 هبا تتأثر ال ( املستهلكني كبار على إال تؤثر ال أهنا ،كما القادمة املراحل خالل الوقود على تعميمها يتم أن
 .)ةاملتوسط و الصغرية األعمال مؤسسات و األسر

 األخرى املوارد-
 ميكن أخرى موارد على يعتمد الطاقة يف للتحكم الوطين الصندوق ،فإن الطاقة استهالك على الضرائب جانب إىل

 :   يلي فيما أمهها إاجياز
 .احلكومية اإلعانات-
 التحكم قانون مبوجب عليها ينص اليت الغرامات و للطاقة املستهلكة الكهربائية األجهزة على الضرائب حصيلة-
 .الطاقة يف
 .القروض سداد حصيلة-
 .األخرى املسامهات و املوارد مجيع-
 : كاآليت ،فهي الطاقة يف للتحكم الوطين الصندوق قبل من للتمويل املؤهلة اجملاالت أما
 .الطاقة إلدارة املؤسسي و التنظيمي اإلطار-
 .الطاقة توفري جمال يف التدريب و التثقيف و التوعية-
 .الطاقة استخدام كفاءة بتحسني املتعلقة التطوير و البحث مشاريع-
 .البعيد املدى يف الطاقة استخدام لكفاءة وطنية اسرتاتيجيات تنفيذ و لتحديد دراسات-
 .اجلديدة الطاقة تكنولوجيات أو دورات تقدمي و الطاقة استخدام كفاءة لتحسني الدعم عمليات متويل-
 .الطاقة إدارة و تنسيق بإجراءات املعنية املؤسسات بدعم القيام-
 ،و الطاقة يف للتحكم الوطين الربنامج متويل إطار يف تأسيسه مت الطاقة يف للتحكم الوطين الصندوق فإن بالتايل و

 اجلزائر أن كما الطاقة يف التحكم بتمويل املتعلق و السادس الفصل ضمن 10 ةاملاد عليه تنص ما وفق ذلك
 منح خالل من ذلك و الطاقة يف التحكم أجل من التشجيعية و التحفيزية جراءاتاإل خمتلف تفعيل على عملت

 الطاقات ترقية و الطاقوية الفعالية حتسني يف تساهم اليت املشاريع و لألنشطة مجركيةو  جبائية و مالية امتيازات
 .املتجددة

 األساسية املهام من مجلة الوكالة هذه تتحمل:ALNAFT المحروقات موارد لتثمين الوطنية الوكالة/4
 : املهام هذه أبرز يلي فيما ،و الطاقة كفاءة لتحسني

 .الغاز و للنفط ) التطوير و البحث عملية ( البحثي النشاط يف االستثمار تشجيع-
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 اخلاصة املعلومات بنوك تطوير خالل من) التطوير و البحث أنشطة عن بيانات قاعدة استحداث و إدارة-
 .احملروقات استغالل و بالبحث

 .الكفاءة و الفعالية حتري و التنقيب تراخيص صدارإ-
 .املنافسة دعوات إطالق و تنظيم-
 .ستغاللاإل حميط ختصيص-
 .االستغالل أو /و البحث عقود على املصادقة-
 .العقود إدارة مراقبة و رصد-
 .العامة اخلزانة إىل السداد و للنفط تاواتاأل حتصيل-
 .امليدان تطوير خطط على املوافقة و املراجعة-
 .األمثل ستخداماإل ضمان-
 فرباير يف NEAL اجلزائرية الشركة إنشاء مت:" ألجيريا إينارجي نيو"  NEAL المختلطة الجزائرية الشركة/5

 هبدف ذلك و)للمتيجة الصناعي السميد) سيم جمموعة و ،سونلغاز سوناطراك بني شراكة عقد إثر على  2002
 : يف تتمثل 1110 سنة خالل الشركة هذه جنازاتإ أهم ،و املتجددة و اجلديدة الطاقوية املوارد تطوير

 فيه كرت يش %00 نسبته مشسي جبزء طميغاوا 150 طاقتها رمل حباسي غازية مشسية خمتلطة حمطة إلجناز مناقصة-
 .احملرتق الغاز استعمال

 .تندوف مبنطقة طميغاوا 10 قدرته هوائي حمرك صيغة إلجناز سونلغاز مع شراكة مشروع-
 مشروع) الغري اجلنوب منطقة و )متنراست) اجلنوب أقصى يف الريفية اإلنارة يف الشمسية الطاقة استعمال-
 1). ريفي منزل 1111 حىت 1500 إىل الكهرباء يصالإ

  الدولي التعاون و الشراكة:الفرع الثالث 
 ملواجهة الالزمة األدوات و الوسائل إلاجياد شراكة إقامة خالل من الرؤى و اجلهود توحيد على اجلزائر تعمل

 استهالكا تشهد اليت تلك ،خاصة القطاعات خمتلف ضمن الطاقة يف التحكم و بالفعالية الصلة ذات الرهانات
 التعرض ميكن ،و االجتماعية و ،التكنولوجية االقتصادية للتنمية نوعي إقالع حتقيق أجل من ذلك ،و مفرطا
 يكتسي الذي الدويل التعاون دراسة خالل ،من الطاقة استخدام كفاءة استحداث جمال يف اجلزائرية اجلهود ألهم
 اخلربة الكتساب ذلك و اجلزائر يف الطاقة يف بالتحكم اخلاصة الفتية باملؤسسة األمر تعلق إذا ،سيما بالغة أمهية

 ، اجملال هذا يف الرائدة الدولية اخلربات من االستفادة ،و الطاقة على احلفاظ برامج مراقبة و تطوير جمال يف الالزمة
 و اجلزائرية السوق مستوى على الطاقة إلدارة اجلزائرية السياسة تعزيزبغية ، املعرفة و التكنولوجيا نقل إىل إضافة

                                                           
اقتصاد دويل و تنمية :،مذكرة ماجيستري ،ختصص  دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة االقتصاد الجزائري في ظل ضوابط اإلستدامةصباح براجي ، 1

 .222-200،ص  1120-1121مستدامة ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،
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 ، األطراف متعددة و الثنائية العالقات من شبكة خلق على APRUE عملت الصدد هذا يف ،و الدولية السوق
 : بينها من
 عبارة هو و :( MED- ENEC ) املتوسط األبيض البحر منطقة يف البناء قطاع يف الطاقة استخدام كفاءة-

  GTZاألملانية الوكالة التنسيق مهمة يتوىل ،حيث ميدا برنامج إطار األوربية املفوضية قبل من ممول مشروع عن
 : إىل يهدفالذي ،

 .التشييد و البناء قطاع يف الشمسية الطاقة استخدام ،و الطاقة كفاءة لتدابري دفعة إعطاء -
 ذات املعدات و الطاقة على احلفاظ تقنيات ،حول باالتفاق املعنية البلدان يف القرار صانعي إعالم و توعية -

 .الكفاءة
 .البيئي األثر الحتواء تكلفة أقل ،و فعالة حلول تقدمي -
 إطار يف ذلك ،و املباين يف الطاقوي التدقيق بتدريب املتعلق و APRUE –MED-ENECII التعاون-

 تكوين  APRUEنظمت ،حيث العربية الدول جامعة يف الطاقة إدارة و MED –ENEC املشروع مع التعاون
 من الغرض ،و 1121 فيفري02  غاية إىل جانفي 26 الفرتة امتداد على املباين قطاع يف الطاقة حسابات ملراجعة

 خطة وضع ،و البناء قطاع يف الطاقوي التدقيق عمليات أداء على قادرين مستشارين تأهيل هو التدريب هذا
 أصبح الذي ECOBAT برنامج إلدارة الكفء اإلطار هتيئة أجل ،من األهداف تلك لتحقيق املناسبة العمل

 رئيسي مستهلك يعترب ألنه الطاقة لتوفري كبرية امكانيات ميتلك البناء قطاع أن و ،خاصة متزايدة أمهية يكتسي
 أن هو ذلك من األهم ،و) ...،األجهزة الساخن ،املاء اهلواء ،تكييف اإلضاءة( املختلفة لالستخدامات نظرا
 من%68 يشكل القطاع هذا ،جعل املستمر السكاين التطور ظل يف اجلديدة املساكن على الطلب تزايد

 التخطيط و التصميم من بدءا فعالة طاقوية سياسة إاجياد إىل اجلزائر يدفع ما هذا ،و للطاقة النهائي االستهالك
 .منها الناضبة السيما و الطاقة على الطلب تزايد من للحد الالزمة التدابري ختاذا خالل من احلضري

 يف التحكم تكنولوجيا خيص فيما هامة خربات التعاون من اجلانب هذا يوفر APRUE – JICA التعاون-
 سبتمرب 20 ( أشهر ثالثة ملدة تكوين إقامة مت ،حيث اآلالت تشخيص شروط و ) الطاقة إدارة تقنيات ( الطاقة

 1.التعاون هذا إثر على ) ديسمرب 23 غاية إىل
 الطاقوي خمزوهنا استخدام كفاءة لتحسني اجلزائر تديرها اليت الشراكة و التعاون مشاريع مجلة من عينة معاجلة إن

 على التكنولوجي التطور ،و األجنبية اخلربات من االستفادة على األخرية هذه حرص لياج ،يظهر املتناقص
 هي اجلزائر يف الطاقوية للسياسة هامة مكاسب أضفت اليت اخلطوات أهم لعل ،و الدويل و االقليمي املستوى

 و  MEDENERاملتوسط األبيض البحر حوض يف الطاقة استهالك لرتشيد الوطنية املراكز مجعية إىل انضمامها
 :   إىل ،هتدف يو األور  اإلحتاد من بدعم إسبانيا يف مسجلة رحبية غري عاملية مجعية تعترب اليت

                                                           
1
  www.aprue.org.dz/cooperation ,date de Consultation:18-01-2017. 
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 جمال يف املعرفة و اخلربات تبادل خالل من املتوسط األبيض البحر حوض دول بني التعاون تطوير يف املسامهة 
 .البيئة محاية و املتجددة الطاقة و الطاقة استهالك ترشيد

 .العاملية املنظمات و أعضائها بني للتعاون التنسيق-
 .الطاقة استهالك لرتشيد سياسات تطبيق و استحداث يف املساعدة-
 األبيض البحر حوض منطقة يف املتجددة الطاقة و الطاقة استهالك برتشيد املتعلقة املعلومات نشر على العمل-

 . املتوسط
 1.طاملتوس األبيض البحر حوض منطقة يف الطاقة استهالك برتشيد تتعلق دراسات جنازإ-

 دعم على املركز هذا يعمل ،حيث MEDERC املتجددة للطاقات املتوسطي املركز مع التعاون إىل باإلضافة
 استخدام ميادين يف النموذجية املشاريع تنمية و املعلومات نشر و تبادل و تكوين جمال يف قليمياإل التعاون

 تلبية على الطاقة يف للتحكم الوطنية الوكالة خالل من اإلشراف ،و املتوسطي الفضاء يف املتجددة الطاقات
 الطاقة تنمية إطار يف املتجددة الطاقات انتشار لضمان اجلديدة التكنولوجيات و الطاقة يف التحكم متطلبات
 :   يلي ما خالل من املركز أنشطة ألهم التعرض ميكن ،و املتوسطي الفضاء يف املستدمية

 .عضاءاأل البلدان يف املتجددة الطاقات وضعية تقييم-
 .العوائق حتليل و تشخيص-
 .الدعم تقدمي و احلاجات تشخيص-
 .املتدخلة األطراف حول معلومات قاعدة إنشاء-
 2.املشاريع تنفيذ-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .11،ص  األردن – عمان، 1121 ، عشر احلادي ،العدد الطاقة لبحوث الوطين ،املركز المتجددة الطاقة و الطاقة استهالك لترشيد األول الدولي المعرض 1

2
 www.medrec.org , date de Consultation 20-01-2017. 
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 اقتصاديات الطاقات المتجددة و إمكانية دمجها في منظومة اإلمداد الطاقوي:المبحث الثالث 
 خمتلف يفو هذا  العاملي الطاقوي اإلمداد منظومة ضمنو اقتصادياهتا  املتجددة الطاقات دمجإنه ملن املمكن 

 على الطلب إمجايل ربع من أكثر يشكلكقطاع النقل مثال الذي  الكربى املؤشرات ذات الرئيسية القطاعات
 منظومة و البشري اجملتمع تقبل مدىتقف على  ومستقبال  التحول تستلزم و هذه القطاعات األولية الطاقة
 السياسات و االسرتاتيجيات من جمموعة تبين خالل من املستقبل يف لتطبيقاهتا حاليا الطاقوي اإلمداد و اإلنتاج

 .التحفيزية حمليا و دوليا و حماولة تطوير و دعم خمتلف اآلليات لتمويل مشاريعها االستثمارية
 آليات تمويل المشاريع االستثمارية للطاقات المتجددة:المطلب األول 

 تطبيقاهتا نشرمن أهم اجلوانب الضرورية لدعمها و العمل على  املتجددة لطاقاتاالستثمارية ل ملشاريعا متويل يعترب
علما أهنا تعاين ، األحفوري الوقود على املعتمدة التقليدية بالطاقات مقارنة كبرية استثمارات تتطلب أهنا و ،خاصة

 الكاملة املعرفة الوطنية البنوك لدى تتوافر ال أنه كما املشاريع هلذه الدول من العديد يف احمللي التمويل حمدودية من
 . البيئية و االقتصادية تهاأمهي مدى و املتجددة الطاقة أنظمة عن

 جددةطبيعة االستثمار في الطاقات المت:الفرع األول 
 نسبة تعظيم من بينها للتطبيق ملزمة بشروط أجنبية تكنولوجيات و قروض على الطاقات املتجددة اعتمادإن 

 األنظمة هذه تطوير و تنمية فرصهذا ما ينقص من  و املشاريع تلك يف( %00إىل   %20من ) األجنيب املكون
 هذه متويل عن احمللية املصارفالذي يؤدي بدوره إىل عزوف  احمللي التصنيع على اسلب ينعكس و بالتايل حمليا

 اخلاليا باستخدام إنارة نظم أو للمياه مشسي تسخني أنظمة رتكيبك الصغري املستوى على سواء املشاريع
 مثل الكبرية املشاريع متويل ،أو مرتفعة إىل متوسطة تكاليف من األنظمة هذه تكلفة تصل حيث الفولتوضوئية

 مئات تتطلب مشروعات هي و الشمسية املركزات حمطات أو الرياح مزارع يف الكهربائية الطاقة إنتاج مشاريع
 .الدوالر يعادل مبا املاليني
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 (2212-2224)إجمالي االستثمارات الجديدة في الطاقات النظيفة ( :25-22)رقم الشكل 

 
Source :Renewable energy" Investing in energy and resource efficiency", 

Copyright , United Nations Environment Programme, 2011 ,p:217. 

 املشاريع من غريها و املتجددة الطاقة مشاريع دعم يف األجنبية املادية املساعدات و املنح على االعتماد نكما أ
 لذيا جتاهاإل يف تطبيقاهتا دفع تضمن ال أمور هي ،و مساعدات من تقدميه يتم مبا قطاعاهتا تطور يرهن املماثلة
 سواء األجنيب العنصر على رئيسي بشكل تعتمد قطاعات لتنمية املساعدات هذه توجه ما غالباألنه ، الدولة تريده

 يكون أن يتطلب املختلفة القطاعات يف التنمية استمرار ضمان أن ،حيث البشرية اخلربة أو املكونات جانب يف
 Auto- Financement. األول املقام يف املصدر ذايت التمويل

 االعتبارات من للعديدمتتاز بالصعوبة نظرا  املتجددة الطاقة ملشاريع الالزم التمويل على احلصول هلذا فإن عملية و
 على املستثمرين قدرة عدمأيضا  و هامشاريع لفش من اخوف املتجددة الطاقات بقطاع الثقة نقص، منها نذكر
 ضعف مع، هلا املماثلة املشاريع قلة و لتمويلها الالزمة األموال رؤوس ضخامة إىل ،إضافة البنكية بالتزاماهتم الوفاء

 و الشمسي التسخني كأنظمة النظيفة و املتجددة الطاقة منتجات استخدام و تسويق على قدرته عدم و السوق
 و األحفوري الوقود نظام على مؤسسة غري و عادلة منافسة ظل يف الرياح توربينات و الشمسية اخلاليا أنظمة
 1.التقليدية الطاقة

 على النامية و املتقدمة الدول يف للتنمية الداعمة املتجددة الطاقات مشاريع و تكنولوجيات متويل آليات تتلخصف
 بصفة املتجددة الطاقة و عامة بصفة الطاقة احتياجات لدعم التمويل آليات،األول  مفهومني خالل من سواء حد

 الدولظروف ف .الشاملة و احمللية التنمية معدالت لرفع النظيفة التكنولوجيات دعم آليات أما الثاين، خاصة
 و املتجددة الطاقة تكنولوجيات بتطوير هلا يسمح مبا اآلليتني كال يف جهودها توجه أن على تساعدها املتقدمة

                                                           
 برنامج إطار يف احلكومي للقطاع القادة إعداد مركز ،حبوث مصر في المتجددة الطاقة مشروعات تمويل تنمية آليات عن بحث، حممد مصطفى حممد اخلياط1

 .10-11،ص  2009، ،مصر الطاقة و الكهرباء ،وزارة املتجددة و اجلديدة الطاقة ةئ،هي عام مدير لدرجة ةالرتقي
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 رفع تتطلب سياسيةكذا   و اجتماعية و اقتصادية مشاكل من تعاين النامية الدول أنيف حني ، نشرها على العمل
 تشمل اليت القاعدية اهلياكل و األساسية البنية لتحسني املرتفعة التكاليف جملاهبة االستثمار و التنمية معدالت

 ،و الديون ارتفاع ،و اخلارجية األسواق على االعتماد ،و املؤهلة البشرية اإلمكانيات ،ندرة تصاالتاإل، الطاقة(
 الطاقة استخدام منو معدالت بتحقيق يسمح ،ال )اخلارجية املساعدات على الزائد االعتماد ،و اإلنتاج قلة

 متميزا اهتماما املتجددة و اجلديدة الطاقة تكنولوجيا متويل آليات تعطى أن اجيب ،لذا املطلوب بالشكل املتجددة
 1.الدول هذه يف املهمشة و الفقرية الطبقات حتديدا و النامية الدول الحتياجات

مستويات و آثار التعاون بين الدول المتقدمة و النامية في مجال الطاقة ( :26-22)الجدول رقم 
 المتجددة

العائد على الدول  الدعمنوع 
 المانحة

العائد على الدول 
 المقترضة

موقف الطاقة 
 المنتجة

 حجم المشروع

 توفري التمويل- تنمية تكنولوجية قروض تمويلية
 إمكانية الربح-

إمكانية تصدير 
 الفائض

 صغري أو متوسط

تأمني مصادر - دعم تقني
 الطاقة

 مقابل مادي-

تصدير جزئي أو   تنمية تكنولوجية
 كلي

 كبري

 مصر في المتجددة الطاقة مشروعات تمويل تنمية آليات عن بحث، حممد مصطفى حممد اخلياط:المصدر 
 و اجلديدة الطاقة ،هيئة عام مدير لدرجة الرتقي مجرناب إطار يف احلكومي للقطاع القادة إعداد مركز ،حبوث

 .22،ص  1110، ،مصر الطاقة و الكهرباء ،وزارة املتجددة
 الطاقة اريعشمل متويلية قروض شكل يف ممثال املايل الدعم املتقدمة الدول توفري حال يف أنه أعاله اجلدول يوضح

 ملعدات التكنولوجية التنمية تواصل ضمان يف يتمثل املاحنة الدول على العائد فإن النامية الدول يف املقامة املتجددة
 زمنية مدة يف الطاقة مبتطلبات الوفاء يف عليها االعتماد ليزيد املعدات هلذه التطور دورة اختزال و املتجددة الطاقة
 عدم مع املشاريع هذه إلنشاء الالزمة األموال توفري يف املقرتضة الدول على بالنفع ذلك يعود حني ،يف قصرية
 .الرحبية ضمان

 من كان إذا خاصة املتجددة الطاقة ملشاريع الالزم التمويل توفر أن تستطيع اليت النامية الدول فإن النقيض على و
 أن ،إال تنميتهاو  أسواقها تطوير إىل يؤدي مما العاملية التكنولوجيات جذب نفسه الوقت يف ،تستطيع حملية موارد

 لتصنيع الالزمة املصانع إنشاء حتديدا ،و املتجددة الطاقة جماالت يف لالستثمار العاملية التكنولوجيات اجتذاب

                                                           
 معهد و IDRCالتنمية  ألحباث الدويل املركز ،بإدارة املعلومات جملتمع العاملية القمة ،وثائق الصحراء جنوب األفريقية الدول في التكنولوجيا تمويل، آدم ليشان1

 .10،ص  11/11/1122:،تاريخ اإلطالع  www.wsispapers.choike.org ،على املوقع اإللكرتوين 1110، األرغواي ، CRDI الثالث العامل
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 اليت الوطنية باخلطط كبري بشكل ترتبط، غريها أو الشمس أو الرياح من كانت سواء الطاقة إنتاج أنظمة مكونات
  1.ابتنفيذه تلتزم و النامية الدول تضعها

 النامية الدول يف االستثمارات الجتاه السنوية املراجعات تقارير من العديد تشري: الحكومي القطاع استثمارات/1
 احملتملة الرأمسالية االستثمارات حجم يف واضحا تراجعا )الطبيعي الغاز و النفط( األحفورية الطاقات جمال يف

 املستقبلية اآلفاق تقلص من بالرغم،و  احملروقات قطاع يف دوالر مليار 470 إىل لتصل  %20تقارب  بنسبة
 2.طفيفة بنسب لو و عليها الطلب تراجع إمكانية و التقليدية املصادر يف لالستثمارات

 جمال يف الباهضة و الضخمة املشاريع ألن ،و البديل القطاع يف مبشرا منوا إال يعكس ما الرتاجع هذالكن 
 على عتماداإل الضروري من كان الوقت نفس يف ماديا و فنيا دعما و ثابتا متويال تستلزم املتجددة الطاقات
 غري و باملخاطر حمفوفة األحيان غالب يف تكون اليت و اخلضراء االستثمارات متويل أجل من احلكومي اإلنفاق
 الطاقات قطاع يف االستثمار بزيادة األخري تقريرها يف العاملية الطاقة وكالة مطالبة حني ،ففي كليا مضمونة
 كقاعدة تعمل أن احلكومية التمويل آليات و التنظيمية لآلليات ،ميكن 1111 عام حبلول الضعفني إىل املتجددة
 أن النامية الدول و املتقدمة الصناعية للدول ميكن ،كما األحفوري للوقود نظيفة تكنولوجيات استخدام لتشجيع
 من األحفوري للوقود نظافة أكثر تكنولوجيات حنو األسواق و االبتكارات دفع و لقيادة سويا تعمل و تتعاون
 آلية منها و، "كيوتو بروتوكول" آليات تنفيذ ميثل ،و اجملال يف الشراكة و التعاون مبادئ على االعتماد خالل
 تقدما خالهلا من حترز أن النامية للدول ميكن أنه إذ، املتجددة الصناعة لقيادة هاما دافعاCDM  النظيفة التنمية

 خالل من الدفيئة الكربون غازات انبعاثات خفض مع املستدامة االقتصادية التنمية أهداف بلوغ حنو ملموسا
 توليد خالل من كذلك ،و األحفورية للطاقة املتقدمة التكنولوجيات تطبيق حنو كبرية تكنولوجية قفزة حتقيق

 3.املتجددة الطاقات جمال يف جديدة استثمارات
و  التطوير و البحث ملراكز دعمه خالل من النظيفة الطاقة لتكنولوجيات األول املمول احلكومي القطاع يعترب و

 اهلدف من هذا و الضريبية و االقتصادية السياسات من لعديدا فرضه إضافة إىل االستثمارات تنظيم جمال يف مهما
 املتجددة الطاقات يف االستثمار مشاريع يف العامة األموال تسخريعملية  أن ميكن القول ،و تسيريه شفافية ضمان

 قطاع على إنفاقه يتم ما أضعاف مخسة تعادل بكفاءة العام للمال مستدام و آمن توظيف ضمان شأنه من
 ألنه املتجددة الطاقات قطاع تشجيع احلكومات على هذا من جهة ،و من جهة أخرى اجيب التقليدية الطاقات

 احلراري حتباساإل مشاكل مقاومة و للبلد التنموية األهداف بتحقيق تسمح اليت سرتاتيجيةاإل األقطاب من يعترب
 خالل من دائمة و خضراء عمل فرص خلق يف املسامهة ،و الطاقة من مستدامة و آمنة إمدادات ضمان و

                                                           
1
 .21،مرجع سابق ،ص  مصر في المتجددة الطاقة مشروعات تمويل تنمية آليات عن بحث، حممد مصطفى حممد اخلياط 
 134،العدد الثالثون و السادس ،اجمللد العري التعاون و النفط ،جملة أبيكوب تقييم :متحول منظور في العربي الطاقة قطاع في االستثمار آفاق، علي عيساوي2
 .20ص ،  2010 ،
 املسئولني العرب الوزراء جمللس الفنية ،السكرتارية العربية المنطقة في المستدامة التنمية ألغراض الطاقة، )اإلسكوا) آسيا لغري االجتماعية و االقتصادية اللجنة3

 .10،ص   2004 ،أكتوبر للبرتول املصدرة العربية األقطار منظمة و للبيئة املتحدة األمم ،برنامج البيئة ونؤ ش عن
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 األوساط يف الفقر على القضاء و املعيشة مستويات رفع مع املتجددة الطاقات جمال يف احمللية الصناعات تشجيع
 استخدامها و توظيفها و اجلديدة التكنولوجيات نقل على العمل و الغاز و النفط على االعتماد تقليل ،و النائية
 1.حمليا

 اإلمجايل العرض من % 20 حوايل املتجددة الطاقة مصادر من العاملي العرض ميثل:االستثمارات العالمية /2
كل من ل املولدة و الشمسية للطاقة الالقطة حاليا املسوقة التكنولوجيات و التقنيات نسبة تقدر ،و األولية للطاقة
 جانريو دي ريو تقرير حسب و أنه ،حيث% 0 من أقل األخرى املتجددة للمصادر املستغلة و املياه و الرياح طاقة

 بالطاقة مقارنة الشمسية الطاقة استخدام يف كبري تراجع مت قد فإنه 1121 جوان يف بالربازيل املنعقد 11+
 %2111 بنسبة الرياح طاقة استخدام يف تراجعأيضا  ،و 2001 سنة منذ  %01111 ب تقدر بنسبة التقليدية

 سنة نو عشر  غضون يف العاملي الطاقة عرض نظام يف احليوي الوقود طاقة من % 0011 ب مقدر تراجعكذا  ،و
 إىل 2001 سنوات بني ما % 30000 بنسبة احليوي الديزل استخدام حصة تزايد من الرغمو هذا على ، فقط
 ،حيث للبرتول مكافئ طن مليون 13 ب مقدرا إنتاجا حمققا % 21 ب مقدر سنوي منو مبعدل 1110 سنة هناية
 يف السكر قصب و الذرى و النخل كزيوت الزراعية احملاصيل من املستخرج اإليثانول وقود عرض معدل ارتفع
 %11 يفوق منو مبعدل اإليثانول وقود تصدر و تنتج دولة أول الربازيل تعترب ،و العاملي التقليدي الوقود سوق
 1110.2 سنة للبرتول مكافئ طن مليون 01 حدود إىل ليصل 2001 سنة منذ سنويا

 تقييم التكاليف اإلجمالية لقطاعات الطاقة التقليدية و المتجددة ( :27-22)الجدول رقم 
(2216-2222) 

القدرة  القطاع
اإلنتاجية 

 (ميغاواط)

التكلفة 
اإلجمالية 
لالستثمار 

 (بالدوالر)

التكاليف 
الثابتة 

لالستغالل 
 (بالدوالر)

التكاليف 
 المتغيرة

لالستغالل 
 (بالدوالر)

تكلفة تحويل 
االستثمارات 

 (بالدوالر)

تكاليف 
اإلنتاج 

اإلجمالية 
 (بالدوالر)

 22.1 1.0 22.2 1.0 42.4 00 الفحم التقليدي
 42.1 1.0 01.0 2.4 21.2 02 الغاز الطبيعي
 02.0 1.2 0.4 2.0 24.0 01 الطاقة النووية
 20.4 1.0 11 2.0 21 04 طاقة الرياح
الرياح طاقة 

 البحرية
04 240.0 11 11 4.1 220.0 

 201.0 1.0 11 0.2 200.0 10الطاقة الشمسية 

                                                           
1
Carmen Becerril, Energy Business Council, The Journal of the International Energy Agency, Issue No.1, 

International Energy Agency, Paris, Autumn 2011, P 31- 32. 
2
 United Nations Environment Programme, Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to 

Rio+20 (1992- 2012), United Nations Environment Programme Publications, Nairobi, 2011, P 78- 79. 
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 الفولتوضوئية
الطاقة الشمسية 

 احلرارية
20 200.2 00.0 11 4.2 110.2 

طاقة احلرارة 
 اجلوفية

01 02.2 0.0 2.0 1.2 20.2 

طاقة الكتلة 
 احليوية

00 00.0 0.0 01.1 1.0 01.1 

الطاقة 
 الكهرومائية

01 01.0 1.2 4.0 2.4 22.4 

Source: Vincent Wallaert, Les Régions Méditerranéennes et le 

Développement des Energies Renouvelables , le Programme MED 2007-2013, 

Institut de la Méditerranée, France, 2011, P 15. 

 و الكربون أسواق احتواء و، Energy Sector  Greening of the الطاقة قطاع ختضري آليات أن إال 
 االستثمارات إمجايل قدر نظرا ألنه، الدولية األعمال قطاع يف نوعية قفزة يعترب الطاقوية الكفاءة و الفعالية ضمان
 مقارنة دوالر مليون ألف 102 قيمته ما 1122 سنة احليوي الوقود إنتاج و املتجددة الطاقة توليد جمال يف العاملية

أي  1110 سنة دوالر مليون ألف 221 ب مقدرة كانت ،بعدما 1121 سنة دوالر مليون فأل 122 ب
 ،و 1112 عام خالل دوالر مليون ألف 22 بقيمة صافية استثمارات سجلت بعدما و % 01 تفوق منو بنسبة
 1114.1 سنة املسجلة النسبة عن أضعاف بستة تقدر بزيادة

 جمال يف احلجم اقتصاديات يف املستثمرين أكرب النامية الدول و الصني تعترب األعمال جمال يف مرة ألول و
 الطاقة يف االستثمارات جمال يف املتقدمة و النامية الدول بني املال رأس تساوي يتم حيث املتجددة الطاقات
 مليون ألف 21 مقابل النامية الدول يف دوالر مليون ألف 21 قيمته ما استثمار مت هذا على بناءا ،و املتجددة

 ربع النامية الدول يف اجلديدة االستثمارات هذه متثل ،حيث املتجددة الطاقات جمال يف املتقدمة الدول يف دوالر
 متويل مت حيث املتجددة الطاقة اقتصاديات جمال يف الرائد الصني تعترب ،و املتقدمة الدول يف اإلمجالية االستثمارات

 سنة  %10 من بأكثر تقدر منو بنسبة اجملال يف اجلديدة االستثمارات من دوالر مليون ألف 40.0 قيمته ما
 ما توظيف مت حيث القطاع يف مهمة استثمارات األخرى البارزة الدول من العديدأيضا  حققت قد ،و 1121
 5 استثمار مت قد ،و% 00 ب مقدر بارتفاعأي  الوسطى و اجلنوبية أمريكا يف دوالر مليون ألف 20.2 مقداره
 عن األخرى بالدول مقارنة زهيد مبلغ هذا ربتيع و وأفريقيا األوسط الشرق من كل يف فقط دوالر مليون آالف
أي  دوالر مليون آالف 0.0 ب اهلند يف اجلديدة االستثمارات قدرت و 1122سنة  %214ب  مقدر ارتفاع

                                                           
1
United Nations Environment Programme, Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to 

Rio+20 (1992- 2012),Op-cit ,P80.  
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 % 02 بنسبة اهلند و الصني عدا ما األخرى النامية آسيا دول يف االستثمارات منت و %10 ب مقدر بارتفاع
 .السنة نفس من
 نبديربا املنعقدة املناخ تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية على املوقعة دولة 195 ال وافقت قد و

Derban  الكربى املالمح تقرير ،على 2012 جوان يف بالربازيل 11 + ريو بقمة املتبوعة و أفريقيا جنوب 
 مصادر ىلع األوىل بالدرجة معتمد و الكربون منخفض عاملي اقتصادي نظام إىل التحول وترية من للتسريع

 1.الفقر على القضاء و املستدامة التنمية حتقيق سبيل يف املتجددة و اجلديدة اتالطاق
 مدى علىيعتمد  الطاقة جمال يف االستثمار ائدعإن : ستثمارات القطاع الخاص في الطاقات المتجددةا/3

 ،إضافة استخدامها تكنولوجيات متويل طرق و تنافسيتها مدىأيضا  و االقتصادية مردوديتها و مشاريعها جناعة
 مع التنافس قدرة و املال رأس اسرتداد فرتة و املنتوج حياة بدورة متعلقة فنية و نوعية أخرى العتبارات

 بالطرق و احلجري الفحم سخانات طريق عن املولدة الكهرباء تعترب ،فمثال األخرى البدائل و التكنولوجيات
 أن من الرغم على، الفولتوضوئية باأللواح الكهرباء توليد لتقنيات ريكب منافسو  عائق أقل بتكاليف و التقليدية

 توربينات عن الناتج الكيلوات تكلفة من أقل احلجري الفحم حرق عن الناتج الكهرباء من الكيلووات تكلفة
 بالنسبة الواحد للكيلوات دوالر 12 ب مقارنة الواحد للكيلوات دوالر 19 ب األخري هذا يقدر حيث الرياح
 الطاقة فاقد مسألة أن ،غري املستويات أدىن إىل التكاليف هذه ختفيض على العملو بالتايل البد من ، للفحم
 و األخرى األشكال من غريها و الرياح توربينات اقتصاديات منو يعرقل أن شأنه من أطول ملسافات بنقلها املتعلقة

 2.الكهربائية الطاقة إنتاج خيص فيما خاصة احلكومي القطاع من خاصا دعما تستلزم اليت
 املفاهيم تصحيح و البيئية بالتوعية يهتم أن ميكن حيث اجتاهني يتخذ اجملال هذا يف اخلاص االستثمار أن كما
 Non-Governmental Organisation احلكومية غري املنظمات به تقوم ما هو و املستهلكني لدى

(NGOs)  توعية عن ولةئاملس اجلهات مع عمل اتورش إعداد يف دورها يرتكز حيث املتخصصة اجلمعياتو 
 أهم اخلاص القطاع يكون ،حيث النائية التجمعات و الريفية املناطق و املدارس و القرى و املدن يف اجلماهري
 إنشاءك، املتجددة الطاقة لتطبيقات Pilot Plant ريادية مناذج إقامة تتضمن اليت احلمالت هذه مثل يف مستثمر

 وحدات و الرياضية النوادي و الشباب جتمع مراكز،مثل  اخلدمات مناطق ببعض للمياه الشمسية السخانات نظم
 تدريب و الريفية املناطق يف الالهوائي بالتخمر احليوانية و الزراعية املخلفات من امليثان غاز إنتاج ،و الصحة

 للقطاع االستثمارية و التجارية اجملاالت فيشمل الثاين اجلانب أما، النظم هذه مثل استخدام على الفالحني

                                                           
1
 United Nations Environment Programme, Global Trends in Renewable Energy Investment, Frankfurt 

School, UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance, Frankfurt, July 2011, P 02. 

 
2
 United Nations Environment Programme, Financing Renewable Energy in Developing Countries: Drivers 

and Barriers for Private Finance in Sub-Saharan Africa, UNEP Finance Initiative, Printed in Switzerland, 

February 2012, P 25. 
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 من املنتجة الطاقة نقل و إلنتاج الالزمة املعدات تسويق و إنتاج عمليات و املتجددة الطاقة أنشطة يف اخلاص
 1. الشمسية الالقطات من أو الرياح مزارع
 المتجددة الطاقة قطاع على والدولي المحلي التمويل قصور آثار :الثاني الفرع
 ، الطاقة استهالك ترشيد و املتجددة الطاقة جمال يف تنفيذها مت اليت املتعددة الدويل التعاون برامج من الرغم على
 ذلك و النمو من املزيد إىل حتتاج املستدامة الطاقة نظم لتطوير أتيحت اليت الدولية و احمللية االستثمارات أن إال

 ملراعاة واضح اعتبار دون تنفيذها مت اليت و للطاقة التقليدية للنظم أدرجت اليت الضخمة االستثمارات مع باملقارنة
 املفرط االعتماد ،و الطاقة مشاريع متويل جمال يف اإلقليمي التنسيق و التعاون حمدودية تعد كما، استدامتها معايري
 جمموعة إىل حتتاج اليت و بالدراسة اجلديرة النقاط أحد املتجددة الطاقة نظم تطوير يف األجنيب التمويل برامج على
 نشر و املعقدة التكنولوجيات متويل آليات إىل القروض على احلصول مرحلة من ابتداء املتنوعة املالية اخلدمات من

 من هلا االستخدام نسب تباينت إن و رحبيتها إمكانية و جناعتها مدى دراسة مث من و تطبيقاهتا و استخداماهتا
 2. بلد كل يف السوق آلليات متهاالئم مدى و املسطرة الربامج حبسب ألخرى دولة

 الطاقة تنمية هبدف بإتباعها التوصية ميكن حمددة سياسة وجود عدم يتبني عامليا املتبعة السياسات خالل من و
 و احمللي الطاقة وضع من بلد كل معطيات حبسب منها االنتقاء يتحدد و مكوناهتا تتنوع حزمة توجد ،إمنا البديلة
 املتجددة االستثمارات جمال يف الرائدة التجارب تبني ماو ك .البدائل وفرة ،و االقتصادي الكيان ،و العاملي

 إال يتم ال هذا ،فإن حينها يف املعطيات حبسب استبداهلا أو تطويرها مث حمددة زمنية لفرتة ما سياسة تنفيذ إمكانية
 سكنية) املختلفة اجملاالت يف هتاءكفا لرفع طموحة برامج تبين ،و الطاقة سوق هيكلة إعادة اعتبارات ظل يف

 الطاقوي النظام يف املتجددة النظم دمج إمكانية مدى ،و اإلقليمية و الوطنية املستويات على  )،صناعية ،جتارية
 اليت و الكبرية االقتصادية الكيانات يف التحرك موجات طريق عن إال يتحقق ال الذي األمر هو ،و التقليدي
 به قامت و األوري االحتاد نفذه ما هو و التقليدية السوق أمناط تغري ،و التحديات هذه مثل تواجه أن تستطيع
 مع التعاون جانب إىل البيئة تلوث ملكافحة نامية دول مع شراكات يف الدخول خالل من األمريكية احلكومة
 3.األنظف الوقود تكنولوجيا ترويج ،و اخلاص القطاع

 سياسات الطاقات المتجددة و استراتيجيات تحفيزها محليا و دوليا:المطلب الثاني 
أدى بالدول إىل القيام ببعض ، التصنيع و باإلنتاج أيضا و األحفورية الطاقة مبصادر اهلواء تلوث ارتباطإن 

 و أساليب بإدخال ذلك و للطاقة االستهالك و باإلنتاج اخلاص الرتشيد واخلطوات الناجحة يف جمال التقنني 
 كما، التلوث من احلد و االستهالك لرتشيد حملفزةا االقتصادية األدوات استخدام و، لإلنتاج نظيفة تكنولوجيات

 املوارد استخدام عن الصادرة االنبعاثات من احلد أو خلفض اإلجراءات منجمموعة  الدول من العديد اختذت

                                                           
 .12-10ص ، سابق ،مرجع مصر في المتجددة الطاقة مشروعات تمويل تنمية آليات عن بحث، حممد مصطفى حممد اخلياط 1
 .10نفس املرجع ،ص  2
 .10،ص  1112 ريلفأ، 42 جمللدا، 168 ،العدد األهرام ،مؤسسة الدولية السياسة ،جملة أوروبية تجارب ... المتجددة الطاقة، حممد مصطفى حممد اخلياط 3
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أخرى  ،و )االستخدام ترشيد( ترشيديةإجراءات  ،و )األسعار يف التدخل) قتصاديةاإجراءات  منها األحفورية
 سياساتإال أن 1)البيئية القوانني و املعايري استخدام( قانونيةإجراءات  ،و )النظيفة التكنولوجياترسيخ ( تكنولوجية

  .آلخر بلد منختتلف  الطاقة استخدامات تنشيط آليات و
 سياسات الطاقات المتجددة عالميا:الفرع األول 

 الطاقة تشجيع و بتنمية خاصة قواننيسياسات الطاقة املتجددة على جمموعة من القوانني من بينها  تشمل
 على حتتوي بالكهرباء خاصة قوانني ،و الطاقة استخدام و كفاءة بتحسني خاصة قوانني على ،و املتجددة
 بالسماح املتجددة بالطاقة اخلاصة السياسات اتفقت من جهة أخرى ،و املتجددة بالطاقة خاصة مواد و نصوص

 يف أولوية إعطائها مع التقليدية الكهربائية بالشبكة املتجددة الطاقة من اإلنتاج وحدات أو حمطات ربط و نشاءإل
  :هاأمه طو بشر و هذا ، )متاحة كانت كلما( األخرى املصادر مقابل عليها االعتماد

 منشأ شهادة إعطائها و املتجددة الطاقة من الكهرباء إلنتاج كمحطة هلا الرتخيص مت قد احملطة تكون أن/1
 .الطاقة تلك مبصدر

 نقطة ألقرب التوصيل تكلفة احملطة تتحمل أن على بالشبكة بالربط تسمح اليت الفنية الشروط احملطة تستويف أن/2
 .الربط ذلك يستلزمها إضافات و توسعات أي الشبكة تتحمل و بالشبكة

 الطاقة من املستعادة( ثانوية مصادر من املنتجة الطاقة على تسري املتجددة للطاقة املمنوحة املميزات هذه نإ/3
 .املشرتك التوليد وحدات أو )املفقودة

 ،األردن ،الصني ،الدامنارك ،التشيك أملانيا من بكل املتجددة بالطاقة اخلاصة القوانني يف املبادئ تلك وردت قد و
 و ،اجملر ،رومانيا فرنسا من لكل الكهرباء قوانني أو ،جورجيا أفريقيا ،جنوب بلغاريا من لكل الطاقة قوانني ،أو

 نص فقد مث من و املتجددة الطاقة تطبيقات لتنمية سياسة تضع مل دوال هناك أنإىل  إلشارةا اجيدر ،و كرواتيا
 .حمليا املتجددة الطاقة تشجيع و لتنمية سياسة بوضع تقوم أن هبا اخلاص القانون

 القدرات ذات بالدول ترتبط اليت و: المتجددة الطاقة استخدام دعم و المحلي التصنيع تشجيع سياسات/1
 التصنيع تشجيع سياسات تشمل ،و الربازيل و اهلند و الصني مثل املناسب السوق حجم و املناسبة الصناعية

 التجارة منظمة اشرتاطات مع تتناقض ال السياسة هذه ،و املتجددة الطاقة من الكهرباء إنتاج ملعدات احمللي
 .جتاري غري سوق أنه على املتجددة الطاقة سوق توصيف مت حيث العاملية

 يتوافر أن البد اجلودة شرط أن حيث املنتج جودة حساب على ليست السياسات هذه مجيع أن بالذكر جلديرا و
 على اجلاذبية تلك تعتمد حيث لالستثمارات السوق جاذبية يف عائقا متثل ال أهنا ،كما الظروف مجيع حتت

 .السوق هذا اتساع

                                                           
 .11-20،مرجع سابق ،ص  و مستجدات آفاق :المستديمة التنمية و البيئة و الطاقةجناة ، النيش 1
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 معدات تطوير ألحباث املقدم الدعم أوهلما، نوعني إىل املتجددة الطاقة استخدام لتنمية املقدم الدعم ينقسم كما
 ثانيهما ،و املتجددة الطاقة إنتاج مواقع تنمية عمليات و القياس و احلصر كذلك و املتجددة الطاقة من اإلنتاج
 الدول أن حيث الدول حسب خيتلف الدعم هذا ،و متجدد مصدر من املنتجة الطاقة وحدة لسعر املقدم الدعم

 احلكومة فتقوم الطاقة أسعار تدعم اليت الدول حالة يف ،أما الدعم هذا مثل تقدم ال الطاقة أسعار تدعم ال اليت
 لكل سنت 1 يعادل بدعم احلكومة تقوم حيث الصني حالة يف كما الطاقة من النهائي للمنتج مباشر دعم بتقدمي

 1.الكربيت من اخلايل بالفحم تعمل تقليدية حمطة من املنتجة الكهرباء سعر عن زيادة ساعة /كيلووات
 بعض إىل باإلضافة رئيسية سياسات ثالث إىل السياسات هذه تنقسم: اإلنتاج و الطلب تنمية سياسات/2

 : التايل الشكل يف تلخيصها ميكن و الداعمة السياسات
 . الكمية األهداف سياسة و التسعريية السياسات منها :رئيسية سياسات/2-1
 مصدر من إنتاجها يتم طاقة وحدة لكل تعريفة بتحديد الدولة تقوم أن هبا يقصد و :تسعيرية سياسات-أ

 عائد حتقيق تضمن و التقليدية املصادر من املنتجة للطاقة املمنوحة تلك عن مرتفعة تكون التعريفة هذه ،و متجدد
 املتجددة الطاقة أنواع من نوع لكل تعريفة هناك يكون ما عادة و .املتجددة الطاقة إنتاج يف للمستثمرين مناسب

 املصادر تكلفة تغطية يتم و .اجلوفية الطاقة أو الشمس أو الرياح من املولدة للكهرباء تعريفة هناك تكون كأن
 طريق عن مباشرة غري الثانية ،و النهائي املستهلك يسددها أن هي و مباشرة :،األوىل وسيلتني خالل من املتجددة
 قد ،و املتجددة الطاقة لصاحل التقليدية الطاقة على رسوم و ضرائب فرض أو املشروع على ضريبية إعفاءات

 ،مبعىن املوقع طبيعة حسب التعريفة تتغري الرياح حالة ففي مكاهنا و احملطة سعة حسب على التعريفة قيمة ختتلف
 عديدة دول تبنت قد و .بالقانون احملدد القياسي املوقع من األقل الرياح سرعة ذات لألماكن أعلى تعريفة منح
 للطاقة األملاين القانون يعترب ،و الصني مؤخرا و التشيك مجهورية و إسبانيا و فرنسا و أملانيا مثل السياسة هذه

 مضمونة التعريفة تلك تكون و املتجددة للطاقة متميزة تعريفة منح حيث االجتاه هذا تبىن قانون أول هو املتجددة
 .سنويا %1 بنسبة سوى ختفيضها يتم و عاما عشرين ملدة
،و سياسة املناقصة  Quota الشهادات أو امللزمة احلصص سياسة إىل تنقسم و :الكمية األهداف سياسات/ب

 .التنافسية العامة
 Renewable)سياسة أو "الكوتا" سياسة باسم السياسة هذه تعرف :الملزمة الحصص سياسة/1-ب

Portfolio Standard) أو الكهربائية بالطاقة اإلمداد شركات على القانون خالل من الدولة تفرض حيث  
 فرض يتم و .املتجدد املصدر ذات الكهربائية الطاقة من حمددة كمية أو نسبة استهالك أو إنتاج املستهلكني على

 من املنتجة الطاقة قيمة تسعري ناحية من أما .املستهدفة النسبة تلك حتقيق يف تفشل اليت الشركات على عقوبات
 بالوفاء األطراف مجيع قيام ضرورة االعتبار مع األخذ بعني الطلب و العرض لطبيعة فترتك املتجددة املصادر

                                                           
 و الطاقة وزارة ،منشورات املتجددة و اجلديدة الطاقة ،هيئة عالميا و إقليميا المتجددة الطاقة سياسات، حممود الدين كرم ،ماجد حممد مصطفى حممد اخلياط1

 .00،ص   1110 ، ،مصر الكهرباء
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 إىل هتدف و التنافسي السعر و المحددة القدرة بسياسة أحيانا تعرف السياسة هذه فإن بالتايلا و بالتزاماهت
 ليتضمن عديدة دول يف النظام هذا تطوير مت قد و .ملنافسةا نتيجة املتجددة املصادر من الطاقة أسعار خفض

 و لتتبع آلية متثل شهادات إصدار يتم حيث Tradable Green Certificates اخلضراء الشهادات جتارة
 نظام متطلبات مع التوافق إلثبات استخدامها ميكن الشهادات هذه ،و املتجددة الطاقة من اإلنتاج تسجيل
 لديها دول عدة هناك و .النظيفة الطاقة لتجارة تطوعي سوق يف النهائي للمستهلك ببيعها أو امللزمة احلصص
 و السويد و اليابان و املتحدة اململكة و أسرتاليا هي ،و 2001 عام من اعتبارا سنها مت للحصص قومية أهداف
 يف مقاطعة و والية 32 مستوى على حاليا األنظمة هذه يف التوسع يتم و .اجملر، بلجيكاو  إيطالياكذا   و بولندا

 .1110سنة  من اعتبارا اهلند و كندا و األمريكية املتحدة الواليات
 مصادر من بالكهرباء اإلمداد مشاريع إلقامة املستثمرون دعىي :التنافسية العامة المناقصات سياسة/2-ب

 و إنتاج تكلفة أقل ذات العقود اختيار يتم ،و مناقصة خالل من حمددة بقدرات و معينة فرتة خالل متجددة
 تلك خالل من إليها التوصل مت اليت األسعار على بناءا احملطات تلك من بالشراء ملزمة الكهرباء شبكات تكون

 يف املتحدة اململكة يف األنظمة هذه تبين بدأ قد و .للمناقصة طبقا عليها االتفاق مت اليت الزمنية املدد و املناقصات
 املتحدة الواليات و بولندا و اهلند و فرنسا و الصني و كندا هي دول ستة ىف حاليا تطبيقها يتم ،و التسعينات

 الدول من العديد يف الكهرباء شركات إليه تلجأ ،كما التعريفات نظام إىل مؤخرا حتولت و به إيرلندا بدأت بينما
 .امللزمة احلصص لنظام طبقا املستهدفة حبصصها للوفاء

 : منها السابقة الرئيسية للسياسات املكملة السياسات من العديد هناك :مكملة سياسات/2-2
 أو للمستثمر سواء ميسرة قروض و منح تقدمي تتضمن الدول من جمموعة بني تفاقإ شكل يف متويلية ترتيبات-أ

 ،أو التمويل من جزء رد ،أو احلكومية الضمانات خالل من التمويل خماطر خلفض آليات كذلك و للمستهلك
 . للصناعة تشجيعا أعلى بأسعار املنتجني من الشراء خالل من
 استثمارات مستوى على سواء حمددة ملدد ضريبية ختفيضات أو إعفاءات تتضمن مجركية و ضريبية مميزات-ب

 Production Tax Credit اإلنتاج على الضرييب احلافز تقدمي هبدف املستهلك مستوى على أو املشاريع
 من كنسبة توضع ما عادة هي ،و إنتاجهم على ضريبية فوائد متجددة مصادر من الكهرباء منتجي مينح حيث
 .األخرى األنشطة على املستحقة الضرائب يف خصم طريق عن، املنتج ساعة /طالكيلووا سعر

 الناجتة النرتوجني أكاسيد أو الكربيت أكاسيد مثل امللوثات من غريه أو الكربون انبعاثات على ضرائب فرض-ج
 .البرتويل الوقود استخدام من

 تقدمي و بالشبكة للربط تسهيالت ،و الطاقة لشراء املدى طويلة عقود توقيع منها إدارية و تنظيمية ترتيبات-د
 .املصادر حلصر طبقا للمشروعات املختارة باملواقع أولويات
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 عن املتجددة الطاقة من الكهرباء إنتاج تشجيع خالهلا من يتم اليت Tax Creditالضريبية  املميزات سياسة-ه
 األخرى أنشطتها على املستحقة الضرائب يف خصم املتجددة الطاقة يف باالستثمار تقوم اليت الشركات منح طريق

 تلك تتميز ،و األمريكية املتحدة الواليات يف اإللزام لسياسة مكملة كسياسة السياسة هذه استخدام مت قد ،و
 تتأثر قد أهنا يعيبها أنه ،إال االستثمارات زيادة إىل تؤدي حيث اإللزام سياسة جيد بشكل تدعم بأهنا السياسة

 يف املتخصصني أو الصغار للمنتجني داعمة ليست أهنا ثبت كما ضريبية إعفاءات منح حنو ةيالسياس بالتوجهات
 .فقط املتجددة الطاقة نشاط

و   املخاطرة احلكومة فيها تتحمل متويلية ترتيبات هي و rd Party Finance 3الصلة  ذات األطراف متويل-و
 .اضلإلقر  ضمانات تقدمي أو أقل فائدة سعر) امليسرة اإلقراض أنظمة تتضمن النوع هلذا األمثلة أهم
 الطاقة تركيب و مشرتيات يف االستثمارية التكاليف من نسبة هي و Capital Grantالرأمسالية  املنح-ي

 .لطاقةا و الكهرباء ملنتجي هةموج حكومية متويل آليات من تغطيتها يتم املتجددة
 إلعفاء ضريبية سياسات عن عبارة هي و، Excise Tax Exemptionالضرائب  و الرسوم إعفاءات-ز

 تنافسية من يزيد مبا و الطاقة الستخدام املرتفعة التكلفة من نسبة تعويض من متكن الضرائب من املتجددة الطاقة
 .األخرى األنواع مع املتجددة الطاقة

 ضرائب أو الكربون انبعاثات على ضرائب هي و، Fossil Fuel Taxes األحفوري الوقود على الضرائب-ر
 هي ،و البرتويل الوقود استخدام من الناجتة النرتوجني أكاسيد أو الكربيت أكاسيد مثل امللوثات من غريه على
 .البرتويل بالوقود مقارنة التكلفة خفض خالل من املتجددة الطاقة مباشرة غري بصورة تفيد

 و، " Green Pricingاألخضر " األنظف التسعريو  Government Purchases احلكومية املشرتيات-ك
 حافزا ميثل مبا السوق معدالت من أعلى بأسعار املتجددة الطاقة ألنظمة احلكومة مشرتيات عن عبارة هي

 للطاقة الزائدة التكلفة يغطي مبا الكهرباء فاتورة على إضافية قيمة دفع خالل من ،و الصناعية لالستثمارات
 .1املتجددة

 استراتيجيات تحفيز قطاع الطاقة المتجددة محليا و دوليا:الفرع الثاني 

 الطاقة تطوير بأحباث االهتمام بدأ أملانيا ففي آلخر بلد من الطاقة استخدامات تنشيط آليات و سياسات ختتلف
 أنفقت قد و .األملانية الصناعة لشركات حكومية مساعدات خالل منو هذا  السبعينات منتصف يف البديلة
 يف ،أخذا الرياح طاقة تطوير و حبث على دوالر مليون 215 حوايل 2000 عام حىت 2020 عام منذ أملانيا

 بدءا دوالر مليون 2 لنحو ذلك بعد لينخفض الثمانينات أوائل مداه بلغ الذي ،و سنويا اإلنفاق تفاوت االعتبار
 الثاين املركز هبا حتتل طميغاوا 23902 حنو الرياح طاقة من املركبة القدرات إمجايل تصل حاليا و، 2001سنة  من

 عام ،يف الفولتوضوئية اخلاليا من الكهرباء بإنتاج األملانية احلكومة ،اهتمت آخر صعيد على ،و أمريكا بعد عامليا
                                                           

 .01-14مرجع سابق ،ص ، عالميا و إقليميا المتجددة الطاقة سياسات، حممود الدين كرم حممد ،ماجد مصطفى حممد اخلياط 1
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 إىل الربنامج هبذا لتصل املنازل أسطح فوق اخلاليا مسطحات بنشر ذلك ،و سطح األلف برنامج بدأت 2001
 طاواغمي 1135 حنو الفولتوضوئية اخلاليا من املركبة قدراهتا لتبلغ ،و 1999 عام يف منزل سطح 100.000 حنو

 .1112 عام هناية
 :القطاع على و ترتكز سياسات االستثمار يف الطاقات املتجددة و االسرتاتيجيات احملفزة هلذا 

 القائمة لالستثمارات البيئية و االجتماعية املسئولية قوانني تعزيز خالل من البيئة جتاه املستثمرين مسئولية ضمان-
 .القطاع يف اجلديدة و
 و التقليدية للطاقات االستخدامية الكفاءة خيدم مبا عموما الطاقة جمال يف االستثمارات تكييف برامج تعزيز-

 .املتجددة الطاقات قطاع منو حيفز
 ضمان و االقتصادية التنمية أهداف حتقق سبيل يف املتجددة الطاقات استخدامات جمال يف تالحم خلق ضرورة-

 .اسرتاتيجياهتا و املستدامة التنمية أساليب يف احلديثة النظم دمج إمكانية

 يف االستثمار ،و النظيفة الطاقة تطبيقات تنمية يف الكربون جتارة عائدات من جزء ختصيص جانب إىل هذا
 الستفادةا ،و النظيفة الطاقة و احليوي الوقود مركبات من القادم اجليل تطوير يف املساعدة ،و الطاقة كفاءة حتسني

 اليت الكربون بضرائب تتأثر قد اليت و املنخفض الدخل ذات لألسر املنح تقدمي يف العائدات هذه باقي من
 على و .الشركات هذه منتجات أسعار رفع إىل يؤدي أن ميكن ما هو و الصناعية الشركات على ستفرض
 تنمية خالل من املتجددة الطاقة أسواق دعم إىل األحيان بعض يف الصناعية الدول تلجأ العاملي املستوى

 الزمنية الفرتات تقليل و املستخدمة التكنولوجيات تطوير تنمية استمرار لقاء ذلك ،و النامية الدول يف استخداماهتا
 1.التطور مراحل الستكمال الالزمة

 و املاحنة اجلهات و احلكومات مع الشراكة إطار يف:استراتيجيات تحفيز قطاع الطاقات المتجددة دوليا /1
 خالل من فعالة اسرتاتيجية الدويل البنك جمموعة ،رمست احمللية اجملتمعاتكذا   و املدين اجملتمع و اخلاص القطاع

 ،حيث تنميتها و املتجددة الطاقة تصعيد برامج و هذا باستخدام االستثمارية الصناديق يف املتمثلة املالية األدوات
 ميسرة بشروط التمويل و املنح تقدمي هبدف األطراف املتعددة التنمية بنوك من مشرتكة جمموعة بإنشاء قامت

 الذي النظيفة التكنولوجيا صندوق، منها نذكر ،و امللحة املناخ تغري لتحديات التصدي أجل من النامية للبلدان
 الرو د مليار 2.0 بقيمة املناخ بشأن االسرتاتيجي الصندوق ،و دوالر مليار 4.0 قيمته ما الدويل البنك فيه استثمر
 لتمويل صناديق 21 إنشاء خالل من الكربون غاز انبعاثات ختفيض أنشطة متويل على اجملموعة تعمل ،كما

 برامج خالل من كذلك ،و دوالر مليار 2.2 قيمتها مشروع 200 بقدرة الدفيئة الغازات انبعاثات ختفيض
 ألنظمة الصندوق تنفيذ السياسات هذه أمثلة من و ، األعضاء الدول بتوقيعها امللزمة الكربون ختفيض شراكات

                                                           
 12. ،ص سابق ،مرجع مصر في المتجددة الطاقة مشروعات تمويل تنمية آليات عن بحث، حممد مصطفى حممد اخلياط 1
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 نطاق على الرياح بطاقة الكهرباء توليد قطاع مساندة بغية تركيا يف الكهرباء شبكات على الذكية الرقابة و اإلدارة
 خطوط باستعمال اخلاص القطاع تشجع مالية كمساعدات دوالر مليون 250 قيمته ما تسخري خالل ،من واسع

 الذي و دوالر مليون  300بقيمة املقرتح النظيفة التكنولوجيا صندوق إىل ،إضافة احمللية البنوك لفائدة ائتمانية
 الذي ،و مبصر النظيفة التكنولوجيا لصندوق اإلقليمي الربنامج إطار يف الشمسية الطاقة تطبيقات تركيز يف يساهم
 طرق مخسة و سريعة عبور ممرات ستة متول الرياح بطاقة الكهرباء من طميغاوا 1011 سعته ما إنتاج يف ساهم
 املغرب و كولومبيا من كل يف أخرى نظيفة تكنولوجيا صناديق برامج على البنك وافق كما .خفيفة حديد سكك

 1.األوسط الشرق منطقة و أفريقيا جنوب و
 الطاقات قطاع يف االستثمارات حتفيز اسرتاتيجية تعتمد:استراتيجيات تحفيز قطاع الطاقة المتجددة محليا /2

 باستخدام اجملال هذا يف التقدم مستويات و املسطرة األهداف نوعية حبسب ختتلف معينة منهجية على املتجددة
 أساسية تعديالت تقدمي على حاليا الدول تعمل ،حيث احمللية للظروف املتاحة و املناسبة املصادر و التكنولوجيات

 ،و استدامة أكثر جلعلها الطاقة استهالك و إنتاج أساليب يف املطلوبة التغريات لدعم الطاقة قطاع سياسات يف
 :التالية النقاط على عموما املتجددة الطاقات استثمارات تشجيع و استخدامات حتفيز اسرتاتيجيات تتمثل

 ،خاصة الطبيعي الغاز إىل التحول ذلك يف ،مبا نظافة األكثر الوقود و التكنولوجيات يف االستثمار نطاق توسيع-أ
 حتسني إىل ،باإلضافة الكهرباء و للغاز الداخلية الشبكات تطوير و دعم ،مع النقل و الكهرباء توليد قطاعي يف

 .الرصاص من اخلايل الوقود ،خاصة النقل قطاع يف األنظف الوقود على املتزايد االعتماد ،و الوقود مواصفات
 ،و للطاقة الفرعية القطاعات مجيع يف االستثمار جمال ،يف اإلقليمي دون و اإلقليمي و الدويل التعاون تعزيز-ب
 بالتنمية الصلة ذات الوطنية املوارد و الكوادر و اخلربات تنوع من االستفادة من ميكن سوف التعاون هذا مثل

 نطاق توسيع ،و األسواق دمج و تكامل أيضا يتضمن التعاون هذا ،و املتقدمة الدول يف املوجودة و املستدامة
 .الطبيعي الغاز شبكات ،و الكهربائية الشبكات ربط خالل من خباصة و احلدود عرب الطاقة جتارة

 كذا و تطبيق فرص و تكلفة من هبا يرتبط ما ،و التكنولوجية البدائل حول املعلومات تبادل نطاق توسيع-ج
 .التكنولوجيا نقل شروط و إمكانات و املالية املوارد

 و ظروف احلسبان يف ،آخذين عائداته زيادة فرص حتسني و الطاقة لقطاع االقتصادية الكفاءة مستوى رفع-د
 استدامة و كفاءة ترفع اليت التكنولوجيات دفع و تشجيع :خالل من ذلك حتقيق ميكن و .دولة كل أحوال

 حجم زيادة ،و الطاقة تعريفات مراجعة خالل من اقتصادية إدارة هنج تباعا ،و الطاقة استهالك و إنتاج عمليات
 .الطاقة مشاريع و أنشطة يف اخلاص و العام القطاعني استثمارات

 للطاقة احلديثة النظم أساس ،على املستهلكني لكل الطاقة خدمات و إمدادات وصول إمكانات نطاق توسيع-ه
 .الفقرية الفئات خاصة  املختلفة االقتصادية الفئات و اجملتمعات يناسب ملا وفقا الالمركزي أو منها املركزي سواء

                                                           
 الدويل البنك جمموعة ،منشورات الدويل البنك مبجموعة اخلاصة الطاقة اسرتاتيجية بشأن املشاورات، الطاقة بشأن جديدة استراتيجية نحو، الدويل البنك جمموعة1

 .12-11 ،ص 1121، العربية باللغة
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 النمو إىل إضافة االجتماعي و االقتصادي للنمو ،نظرا الطاقة على املضطرد الطلب حجم لتزايد االستجابة-و
 1.السريع السكاين

 إمدادات قطاع النقل بالطاقة المتجددة:المطلب الثالث 
 الوقود استخدام فإن التحويلية الصناعات قطاع بعد الوقود على اعتمادا القطاعات أكثر من يعترب النقل قطاع نإ

 يف الطاقة استعمال جناعة ألن و. له الدويل االستهالك من % 21 إىل حاليا يصل النقل وسائط يف األحفوري
 على كبري حد إىل أيضا يعتمد النقل يف الطاقة استهالك ترشيد فإن املستعملة الوسيلة على تعتمد النقل

 الشبكة نوعية منها القطاع هذا يف تنفيذها و وضعها يتم اليت األمد طويلة و القصرية االسرتاتيجيات و السياسات
 و السيارات حاالت مراقبة إجراءات و عليها السرعة حتديد و السريعة الطرق انتشار مدى و حالتها و الطرقية

 تزدحم اليت املدن يف خاصة العمومي النقل تطوير كذلك و الدوري و الفين الفحص إلزامية خالل من الشاحنات
 أن باملالحظة اجلدير أن ،إال الشاحنات بدل بالقطارات البضائع نقل قطاع تطوير و اخلاصة النقل وسائل فيها
 الدول يف أجريت اليت املوضوع هبذا اخلاصة الدراسات من العديد أثبتت كما طويال وقتا يتطلب النقل منط تغيري

 2. املتقدمة
 يقسم أن ميكن ،و الطاقة مصادر جممل من النقل لقطاع املخصص اجلزء القرن هذا يف يزداد أن املتوقع منو 

 ذلك إىل ،و األفراد نقل إىل اهلادف النقل على الطلب بني يرئيس بشكل النقل قطاع يف الطاقة على الطلب
 البحري النقل و الربي النقل بني املنحصرة أشكاله إىل أيضا النقل يتفرع ،كما اإلمدادات و املواد نقل إىل اهلادف

 الطاقة كثافة بسب النقل تطبيقات مثايل بشكل يناسبان الغاز حىت و السائل النفط وقود ألن ،و اجلوي النقل و
 النقل قطاع اعتماد لتخفيض الطرق إحدى ،فإن ختزينه و نقله سهولة و الوقود من النوع هذا مع املرتافقة العاملية

 إىل الغاز و النفط على تعمل اليت الداخلي االحرتاق حمركات استخدام استبدال إىل يعود األحفوري الوقود على
 ،و كهربائية قاطرات باستخدام احلديدية السكك قطاع يف بنجاح مت ما هو ،و الطاقة حلامل متاما خمتلف شكل
 الغازات انبعاثات ختفيض إىل يؤدي ال قد ذلك فإن األحفوري الوقود من يرئيس بشكل الكهرباء توليد مت إن حىت

 الالزمة الكهربائية الطاقة توليد الطويل املدى على مت ما إذا أنه غري .احلديدية اخلطوط لكهربة كنتيجة الدفيئة
 كاإليثانول احليوي الوقود استخدام و النووية و املتجددة الطاقة مثل أحفورية غري وقود مصادر من يرئيس بشكل

 أكسيد ثاين غازات النبعاثات الكبري اإلسهام ملقاومة أخرى طريقة يعترب سوف احليوي الديزل إىل باإلضافة
 3.الكربون

 

                                                           
 .02،مرجع سابق ،ص  العربية المنطقة في المستدامة التنمية ألغراض الطاقة، )اإلسكوا) آسيا لغري االجتماعية و االقتصادية اللجنة 1
 200 ،العدد الثالثون و السادس ،اجمللد العري التعاون و النفط ،جملة االقتصادية اآلثار و الدوافع ... العربية البلدان في الطاقة استهالك ترشيد، حممد اهلواري 2
  .02،ص  1121،
 .112مرجع سابق ،ص ،المستدامة الطاقة إلى مدخل :بالطاقة مستقبلنا شحن، حردان فيصل ،ترمجة روبرتل  إيفانز3



 التحكم في الطاقات المتجددة و إمكانية دمجها في منظومة اإلمداد الطاقوي:     الفصل الثاني 
 

 
191 

 مقدار الوقود المستهلك في مختلف وسائل النقل: (20-22)الجدول رقم 
  النقل وسيلة

 
 122 لمسافة واحد شخص لنقل المستهلك الوقود

 كم
 للبرتول مكافئ لرت 12 واحد بشخص خاصة سيارة

 
 للبرتول مكافئ لرت 0.2 %01 بنسبة حمملة طائرة
  للبرتول مكافئ لرت  VGT 2.5) ) سريع قطار

 
 للبرتول مكافئ لرت 11  صأشخا 04 ب حمملة سيارة
 للبرتول مكافئ لرت 2.00 %01 بنسبة حممل تقليدي قطار

 
،اجللسة الدوافع و اآلثار االقتصادية :ترشيد استهالك الطاقة في الدول العربية حممد اهلواري ،:المصدر 

ماي  21إىل  10املنعقد بالدوحة ،من  10استهالك الطاقة و إمكانية ترشيدها ،مؤمتر الطاقة العري :الثانية 
  .00،ص  1121

 األحفوري الوقود من قدر أكرب تستهلك من هي الشخصية السيارات أنو من خالل اجلدول أعاله نالحظ 
 و االجتماعية باملرتبة أكثر يرتبط إمنا و التنقل إىل باحلاجة فقط يرتبط ال سيارة استعمال امتالك و اخلاص فالنقل،

 عدد أن املتحدة اململكة يف خمتصة جهات هبا قامت دراسة إليه أشارت ،كماية الرفاه مدى و الدخل مستوى
 ، املاضي القرن من األخرية سنة األربعني خالل يذكر بشكل يتطور مل القطارات و بالباصات السنة يف املسافرين

 1.أضعاف 12 حبوايل اخلاصة السيارات مستعملي عدد ارتفع فيما
 الشراكة من أجل وقود أنظف للسيارات:األول الفرع 

 احلضرية املناطق يف اهلواء بتلوث أساسا معنية، املستدامة للتنمية العاملي القمة مؤمتر أقرها اليت العاملية الشراكة هذه
 خفضكذلك   ،و ازولنيغال يف الرصاص عنصر من التخلص حنو السعي خالل من ذلك ،و النقل وسائل بسبب
  .السيارات يف للطاقة نظيفة تكنولوجيات استخدام حنو االجتاه ،مع ازولنيغال و الديزل يف الكربيت عنصر نسبة

 النظيف الوقود أجل من الشراكة لصاحل أمريكي دوالر مليون 1.4 مبلغ املتحدة الواليات حكومة خصصت قد و
 :النقاط التالية  على باألساس الشراكة هذه تركز سوف و السيارات و
 عنصر على احملتوي ازولنيغال استخدام من التخلص الستكمال عمل خطط وضع يف النامية الدول مساعدة-

 .الرصاص

                                                           
 .00،ص مرجع سابق ،المستدامة الطاقة إلى مدخل :بالطاقة مستقبلنا شحن، حردان فيصل ،ترمجة روبرتل  إيفانز 1
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 قاعدة توفري خالل من ذلك و نظافة أكثر سيارات متطلبات ،و نظافة أكثر وقود معايري اعتماد و تطوير دعم-
 .النامية و املتقدمة الدول بني التقنية املساعدات تقدمي كذا ،و الناجحة املمارسات و اخلربات لتبادل

 و األمريكية املتحدة الواليات تقودها اليت ،و أنظف سيارات و وقود أجل من الشراكة أن أيضا بالذكر اجلدير و-
 اخلاص القطاع هيئات ،و الدول من كبريا عددا كذلك تشمل، (EPA)  املتحدة الواليات يف البيئة محاية وكالة

 املتحدة لألمم التابعة االجتماعية و االقتصادية الشئون إدارة منها دولية هيئات و منظمات و املدين اجملتمع و
UN DESA)) ،للبيئة املتحدة األمم برنامج و (UNEP) ،العاملية الصحة منظمة و (WHO).1 

 االبتكارات التكنولوجية المتجددة و قطاع النقل:الفرع الثاني 
 النقل أن األوبك منظمة تقدر حيث، النقل قطاع من النفط على الطلب يف النمو معظم يأيت أن املرجح نإنه مل
 ،و القائم الطلب على 2030 و 2007 عامي بني يوميا برميل ماليني 08 ربايق ما يضيف أن شأنه من الربي

 من عدد يف تتجلى النقل قطاع يف األحفوري الوقود على الطلب سياسات و التكنولوجي التقدم أثر تقييم إن
 كفاءة لتعزيز هتدف اليت البحثية األنشطة دعم خالل من النقل قطاع يف التكنولوجي التقدم ،تشجيع أمهها الطرق
 الطبيعي للغاز املستخدمة السياراتكذا   و الكهربائية السيارات و اهلجينة السيارات اخرتاق زيادة و النقل قطاع

 من الكهربائية السيارات لتشجيع السياسات جمموعة تشمل اليت و الصني يف احلاصلة التطورات ألن و .املضغوط
 إلقامة املدن تشجيع و األجرة لسيارات إعانات تقدمي و مشرتياهتم على للمستهلكني ضريبية إعفاء خطط خالل

 الشكل يبني ،و املتعددة النقل لوسائط استخداما الدول أكثر من تعترب،فهي  الكهربائية السيارات لشحن حمطات
 2.فرد لكل العامل عرب املستعملة السيارات عدد املوايل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .21-10،مرجع سابق ،ص  العربية المنطقة في المستدامة التنمية ألغراض الطاقة، )اإلسكوا) آسيا لغري االجتماعية و االقتصادية اللجنة1
 ،اجمللد العري التعاون و النفط جملة، ةالعربي البلدان على انعكاساتها و العالمية الطبيعي الغاز و النفط أسواق تطورات، بسام ،فتوح كريستوف آلسوب 2

  .00،ص  1121، 200 ،العدد الثالثون و السادس
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 درجة امتالك السيارات لكل فرد نسبة لعدد السكان( :26-22)الشكل رقم 
 

 
Source: BP Energy Outlook 2030, London, January 2012, P64. 

 السيارات عدد يزيد أن املتوقع من ،حيث الوقود على الطلب يف النمو يتبعها كبرية بسرعة السيارات سوق تنمو
 حبلول سيارة مليون 160 إىل حاليا سيارة مليون 100 من العدد لينتقل اليوم عليه هو عما % 60 ب املستعملة

 ، تاما نضجا املتقدمة األسواق فيه تعرف حني يف النامية الدول أسواق سيمس النمو هذا أن ،حيث 1101 سنة
 إىل 01 من سرتتفع شخص 2111 لكل 2030 و 1121 سنوات بني ما السيارات استخدام كثافة أن حيث
 .فرد لكل 2.2% بنسبة اهلند يف مستخدم 65 إىل 20 من ،و فرد لكل % 0.2 بنسبة الصني يف مستخدم 241

 أكثر وقود استخدام إىل املختلفة النقل وسائل ،حتويل النقل و الطاقة قطاعات تواجه اليت التحديات أهم من و
 زالغا إىل التحول و منخفضة كربيت نسبةو ذ ديزل ،و الرصاص من خايل ازولنيغ استخدام ذلك من ،و نظافة

 متطلبات حتديد يف أفضل إدارة أسلوب تطبيق و كفاءة األكثر الطاقة تكنولوجيات استخدام كذا و الطبيعي
 على األداء يف توافق إىل التوصل تسهيل يف هاما دورا تلعب أن اخلاص القطاع هيئات من للعديد ميكن و .النقل

 للوقود املتطورة التكنولوجيا جمال يف اإلقليمي التعاون من و اخلاص و العام القطاعني بني فيما الشراكة من أساس
 سيارات و النظيف الوقود أجل من الشراكة :اجليدة األمثلة من و .النقل أجل من الطاقة جمال يف و األحفوري

 1.املستدامة للتنمية العاملي القمة مؤمتر انعقاد أثناء أعلنت اليت و النقل
 تأمين إمدادات الطاقة و المخاطر التي تهددها:الفرع الثالث 

                                                           
1
 BP Energy Outlook 2030,op-cite, P 65. 
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تسبب إجراءات تأمني إمدادات الطاقة قلقا للدول املستهلكة ،فضمان اإلمدادات له عدة معاين ،فبالنسبة 
للحاضر يقصد به االطمئنان إىل ما بلغته احلضارة من مستوى معتمد على استهالكات متزايدة للطاقة تضمن 

املختلفة املعتمدة على الطاقة و تأمني توفري االتصاالت و تدفق األموال نتيجة العمليات الصناعية و التجارية 
اإلمدادات يؤدي يف املستقبل إىل تثبيت األسعار ،و إعداد خطط مستقبلية تطمح إىل مزيد من التقدم و الرقي 

 . االقتصاديني

معربا عن إتاحة مصادر الطاقة اليت يعتمد عليها بكميات  " تأمني الطاقة"يعترب مصطلح : مفهوم تأمين الطاقة/1
و استقرار نسيب و أسعار مقبولة بالنسبة للدول املستوردة و املستهلكة هلذه املصادر ،و بالتايل فإن تعرض  كافية

هذه املوارد للنقص احلاد و اخنفاض الكميات املعروضة للبيع أو ارتفاع األسعار إىل قيم أعلى من القيمة احلقيقية 
األنابيب ،تعطل مثل كسر خط )ا لسبب فين ،أو تأخر وصول هذه اإلمدادات إىل نقاط االستهالك ،إم

كل هذا يعين ( مثل تفجري أبار الغاز و النفط ،و ختريب خطوط أنابيب النقل)أو بسبب ختريب ...(املضخات
 1.نقص يف تأمني الطاقة

تعددت املخاطر و التحديات اليت هتدد األمن الطاقوي يف العامل و ندرج :تحديات تهدد أمن الطاقة العالمية /2
 :يف  أمهها

يقصد هبا عدم قدرة مرافق توليد و نقل و توزيع الطاقة على أداء :تعطيل البنية التحتية لمرافق الطاقة /2-1
شبكات )أو إقليميا ( شبكات نقل الكهرباء داخل الدول)دورها يف املنظومة الطاقوية سواء على املستوى احمللي 

شبكات نقل الطاقة الكهربائية ،أو خطوط أنابيب النفط و )أو دوليا ( لبعضها ربط الكهرباء بني الدول اجملاورة
 .و ذلك إما نتيجة أعمال ختريبية( الغاز من قارة ألخرى

و على ذكر األعمال التخريبية يضع املتخصصني يف جمال الطاقة سيناريوهات لبعض هذه العمليات ،بالرغم من  
،و من  "الوقاية خري من العالج"أخذها بعني االعتبار انتهاجا ملبدأ  كوهنا سيناريوهات متشاهبة إال أنه اجيب

خالل هذه السيناريوهات تنفذ عدد من اهلجمات املتزامنة مع بعضها البعض و هو ما يعرف بأسلوب تنظيم 
 .القاعدة على بعض نقاط الطاقة احليوية على مستوى العامل

ن نتخيل الفرتة بني وقوع مثل هذه االعتداءات إما منفردة أو و بناءا على هذه التصورات التشاؤمية ،نستطيع أ
 .جمتمعة ،و بني معاجلة تداعياهتا حىت استعادة التوازن مرة أخرى

إال أن مصطلح تأمني اإلمدادات ال يشمل هذه النواحي فقط ،لكنه ميتد ليشمل عوامل أخرى كعدم استقرار 
،و املعارك اجلارية بني اجليش الرتكي و احلزب الكردستاين يال االنتاج ،اخلالفات السياسية بني أمريكا و فنزو 

                                                           
1
 Alex Schmidt, "Terrorisme & Energy Security, targeting oil & other energy source and infrastructure", 

Memorial Institute for the prevention of terrorisme (March 2007). 
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للعمال ،و اإلضطرابات اليت تشهدها املنطقة العربية من اخلليج إىل احمليط و التهديدات اليت تواجه إيران نتيجة 
يات برناجمها النووي ناهيك عن احتماالت حدوث بعض الكوارث الطبيعية مثل إعصار كاترينا الذي ضرب الوال

و بعض قرى البحرين يف ،و كذلك إعصار جونو الذي سواحل عمان و إيران  1110املتحدة األمريكية يف أوت 
دوالر ،حيث  21شخص ،ليقفز بذلك سعر برميل النفط إىل  21الذي تسبب بوفاة أزيد من  1112جوان 

فط اخلام و قوة اإلعصار ،أما لعبت قوته يف حتريك السعر نزوال و صعودا و ذلك يف عالقة طردية بني سعر الن
دوالر بسبب  211،إىل أن وصل مؤخرا إىل عتبة  21/10/1122إعصار التسونامي الذي ضرب اليابان يف 

أحداث ليبيا و مصر و سوريا ،رغم تأكيد منظمة األوبك و على رأسها السعودية و قطر تأمني اإلمدادات 
   .النفطية جراء أي خلل حيدث يف إمدادات النفط اللييب

يعد استهالك الطاقة يف القطاعني الصناعي و املنزيل أعلى منهما يف :زيادة معدالت استهالك الطاقة /2-2
من  %04بدول اإلحتاد األوروي يستهلك حنو  ،فالقطاع الصناعي...(التجاري و الزراعي )طاعات األخرى الق

الطاقة العاملية و بالتايل نفث آالف األطنان من ثاين أكسيد الكربون يوميا ،و تشري الدراسات إىل زيادة معدالت 
و هي تعد قيمة  1111نة مبعدالت سنة و ذلك مقار  %20إىل  1101الطلب على الطاقة لنفس القطاع حبلول 

منخفضة مقارنة بالقطاعات األخرى ،إال أهنا تأيت نتيجة توقع اجتاه الصناعة حنو اإلنتاج األقل تكثيفا للطاقة 
،مبعىن نقل الصناعات األكثر استهالكا للطاقة كاحلديد و األملنيوم و كذا اإلمسنت خارج دول اإلحتاد األوروي مع 

 1.قةرفع كفاءة األجهزة املستهلكة للطا

 :على هذا األساس يعتمد اإلحتاد األوروي يف هذا الشأن على حمورين 

لدى املستهلكني إىل جانب فرض ضرائب على و هذا بزيادة الوعي هو الدعوة إىل تقنني استهالك الطاقة :أولهما 
 .بعض مصادرها خاصة اهليدروكربونية

استخدام الطاقة و زيادة فعالية األجهزة املستهلكة ،و فهو يتمثل يف دعم برامج و مشروعات رفع كفاءة :ثانيهما 
 2.ذلك بإنتاج أجهزة ذات كفاءة عالية يف استهالك الطاقة و تقليل الفاقد

و الضغوطات اليت تعرتضه يف السوق لبرتول اإلسرتاتيجية لمهية ألنظرا ل:انفالت األسعار العالمية للطاقة /1-3
و كرد فعل للعديد من .1112دوالر للربميل خالل سنة  212وته حبدود ،فإن ارتفاع سعر البرتول الذي بلغ ذر 

و أيضا اخنفاض سعر صرف االلدوالر املتغريات و العوامل و كذا نوعية اخلام املعروض للبيع من الزيت اخلام الثقيل 
،دون أن ننسى  %0-4أمام اليورو ،إىل جانب اقتصاديات بعض الدول اليت يرتاوح معدل منوها السنوي بني 

                                                           
1
 Commission of the European Commities, "A European Strategy for Susteinable, Competitivness, and 

Secure Energy" ,2004. 
 .110،ص  41،اجمللد  1112،أفريل  220جملة السياسة الدولية ،العدد  "أوروبيةتجارب ...الطاقة المتجددة "،حممد مصطفى اخلياط  2
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األوضاع السياسية يف عدة دول و خنص بالذكر الدول ذات الثقل و احلجم املؤثرين على الساحة العاملية إلنتاج 
 1.،كل العوامل السالفة الذكر تتشابك يف بعضها ليصعب بذلك فصلها أو عزهلا" البرتول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 1110،أكتوبر  04،جملة التكنولوجيا و الصناعة ،العدد  "العوامل المؤثرة في أسعار البتورل"،حممد مصطفى اخلياط  1
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 :خالصة 

تطرقنا يف هذا الفصل إىل كيفية التحكم يف الطاقات املتجددة من خالل عرض الفرص اليت متكننا من ترشيد 
استهالك الطاقة و حتسني كفاءة استخدامها بعدة أساليب مت الوقوف عليها و كذلك طرق ترشيد استهالك الطاقة 

لتحقيق كفاءة االستخدام تعرفنا على املعيار  الكهربائية على وجه اخلصوص باعتبارها أكثر استعماال يف العامل و
و ما متخض عنه من مؤسسات تغىن الدويل لنظم إدارة الطاقة كأسلوب لتحسني كفاءة استخدام الطاقة يف العامل 

تقنيات ترشيد استهالك الطاقة يف اجلزائر  من خالل أيضا و عرضنا بسياسة ترشيد و عقلنة استهالك الطاقة ،
 .ة  اليت تعترب كإجراء أويل للتحكم يف املوارد الطاقوية باجلزائر اإلدارة املتكامل

بالوقوف على كيف ميكن دجمها يف منظومة اإلمداد الطاقوي و   كما مت التطرق إىل اقتصاديات الطاقات املتجددة 
وليا ،و  ليا و دآليات متويل املشاريع اإلستثمارية للطاقات املتجددة و خمتلف سياساهتا و اسرتاتيجيات حتفيزها حم

 .النقل بالطاقة املتجددة كدليل على جناعتها لتكون ضمن منظومة اإلمداد الطاقوي كذلك إمدادات قطاع
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 :تمهيد 

إن توفر الطاقة بالشكل املناسب و بالكميات املطلوبة ألداء العمل يعد شرطا ضروريا إلحداث التنمية املستدامة 
،إذ ال بد على اجلزائر تقلص الطاقات التقليدية شأهنا ،و بالنظر إىل تلك الدراسات و األحباث و اليت من 

يف تبين سياسات  يةاجلزائر احلكومة املضي قدما حنو حقبة ما بعد البرتول ،و على هذا األساس تبادر  مستقبال
هتدف من خالهلا إىل النهوض بقطاع الطاقات املتجددة و تنمية استخدامها بغية االستعداد إىل زمن ما بعد 

و هذا باالستثمار يف الطاقات ،من هذه األخرية حق األجيال القادمة  التفكري يف و الطاقة التقليدية الناضبة
املتجددة املتاحة يف اجلزائر و مواجهة العراقيل اليت تواجهها و هذا ما سيتم معاجلته يف هذا الفصل و هذا بتقدمي 

تاحة يف اجلزائر من دور الطاقات املتجددة يف حتقيقها من خالل حتديد املوارد املنظرة حول التنمية املستدامة و 
  . الطاقات املتجددة و االستثمار فيها و سبل تفعيلها و التعرف على الصعوبات اليت تواجهها

 :و سنعاجل كل هذه النقاط من خالل املباحث الثالث التالية 

 اإلطار العام للتنمية املستدامة و دور الطاقات املتجددة يف حتقيقها:املبحث األول 

 موارد الطاقات املتجددة املتاحة يف اجلزائر :املبحث الثاين 

 االستثمار يف الطاقات املتجددة باجلزائر و العراقيل اليت تواجهها:املبحث الثالث 
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 اإلطار العام للتنمية المستدامة و دور الطاقات المتجددة في تحقيقها:المبحث األول 

إحدى أهم املصادر الرئيسية للطاقة املتجددة يتزايد باستمرار كوهنا متثل  إن االهتمام بدراسة موضوع الطاقات
العاملية خارج الطاقة التقليدية فضال عن كوهنا طاقة نظيفة و غري ملوثة للبيئة و هذا ما يزيدها قيمة و يكسبها 

تطرق إىل مفاهيم التنمية أمهية بالغة يف حتقيق التنمية املستدامة ،و هذا ما سنحاول معاجلته يف هذا املبحث بال
 .املستدامة و أهدافها و كذا مبادئها و خمتلف أبعادها و البحث عن مؤشرات قياسها

 مفهوم التنمية المستدامة و أهدافها:المطلب األول 

إن تبلور مفهوم التنمية املستدامة مل يكن اعتباطيا بل جاء نتيجة رصيد معريف مسبق ،حيث ساد مفهوم التنمية 
االقتصادية اليت زاوجت بني اجلانب االقتصادي و االجتماعي و هذا بعد أن ساد مفهوم النمو االقتصادي الذي 

التنمية املستدامة هو إمهال التنمية االقتصادية  اهتم باجلانب الرأمسايل فقط ،و السبب الرئيسي مليالد مفهوم
 . للجانب البيئي

 :مفهوم التنمية المستدامة /1
إىل علم اإليكولوجيا ،حيث استخدمت االستدامة للتعبري عن ( Sustainable)يعود أصل مصطلح االستدامة -

إىل تغريات هيكلية تؤدي إىل حدوث  (نتيجة ديناميكيتها)تشكل و تطور النظم الديناميكية اليت تكون عرضة 
تغري يف خصائصها و عناصرها و عالقات هذه العناصر مع بعضها البعض ،فاالستدامة مأخوذة من أصل التيين 

 Sustinere). )1أال و هو 
 مشرتكة ءاتراإج اختاذ أمهية م 2002 عام يف عقد الذي "املستدامة التنمية بشأن جوهانسربغ إعالن" أكدكما 

 و التكلفة امليسورة الطاقة خدمات إىل الوصول لتحسني املستويات مجيع على التعاون إىل ميةراال اجلهود حتسني و
 نسبة خفض هدف فيها ،مبا لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق تيسري أجل من املستدامة التنمية لغرض املوثوقة

 و احلكومات دعوة مت املنطلق هذا من و .م 2002 عام حبلول النصف إىل فقر حالة يف يعيشون الذين األشخاص
 جلنة استنتاجات و توصيات تنفيذ إىل، املصاحل أصحابو  الصلة ذات الدولية و اإلقليمية املنظمات كذلك
 2.املستدامة التنمية ضاألغر  الطاقة تسخري بشأن املستدامة التنمية

ضمان الدميومة عرب الزمن للنمو االقتصادي و هي سياسة اسرتاتيجية هتدف إىل :تعريف الهيئة األوروبية -
  3.االجتماعي مع احلفاظ على البيئة ،دون أي هتديد للموارد الطبيعية املهمة حلياة اإلنسان

                                                           
 .00،ص  0991،دار النهضة العربية ، (دراسة في بعض االقتصادية لمشكالت البيئة)االقتصاد و البيئة عبد اهلل جعيدي ، 1
 .01،ص  2002،مؤمتر الطاقة العريب العاشر ،اإلمارات العربية املتحدة ، الطاقة و البيئة و التنمية المستدامةخالد بن حممد أبو الليف ، 2

3
 Schl-S and Luar-Joe , The Sustainability Challange, Reganus Communications, INC, Cambridge 1997,P03. 
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تشري إىل استخدام و تنمية املوارد املختلفة مبعدالت و أساليب متكن :بالو م أ " أوي جون"تعريف جامعة -
هتم اخلاصة باستخدام تلك املوارد ،و عليه فإن التنمية املستدامة تتطلب الناس من مواجهة و حتقيق احتياجا

 1.التحقيق اآلين للمتطلبات البيئية و االقتصادية و االجتماعية
التنمية املستدامة هي إدارة و محاية : 1191ه عام تم تبني-الفاو)الزراعة العالمية تعريف منظمة التغذية و -

و املؤسسي بطريقة تضمن حتقيق و استمرار إرضاء احلاجات البشرية قاعدة املوارد الطبيعية و توجيه التغري التقين 
حتمي األرض ( الزراعة و الغابات و املصادر السمكية)لألجيال احلالية و املستقبلية ،فإن تلك التنمية املستدامة يف 

و املصادر الوراثية النباتية و احليوانية و ال تضر بالبيئة ،و تتسم بأهنا مالئمة من الناحية االقتصادية و  و املياه
   2.مقبولة من الناحية االجتماعية

دون أن التنمية املستدامة هي تلك التنمية اليت تستخدم املوارد الطبيعية " :Webster"تعريف قاموس وبيستر -
 3.تدمريها جزئيا أو كلياتسمح باستنزافها أو 

 اللجنة عن 1987 عام صدر الذي املشرتك مستقبلنا تقرير خالل من األوىل للمرة التنمية مفهوم صياغة متتو 
 جديدا مفهوم املستدامة التنمية مفهوم كان ،حيث "برونتالند "السابقة النرويج وزراء برئاسة البيئة و للتنمية العاملية

 يف البيئة و جتماعيةاال و قتصاديةاال حتياجاتاال بني ما دمج األوىل للمرة و أنه ،إذ التنموي الفكر يف ثوريا و
 .واحد تعريف

 اجملتمع حاجات عتباراال بعني تأخذ اليت التنمية هي املستدامة التنمية فإن "برونتالند" جلنة تعريف حسب و
 منها املستدامة للتنمية تعاريف عدة وردت كما حتياجاهتما تلبية  يف القادمة األجيال حبقوق املساس بدون الراهنة

:   
 على بالرتكيز ذلك ،و الطبيعية للموارد املثلى اإلدارة على املستدامة للتنمية قتصاديةاال يفار التع بعض ترتكز

 .نوعيتها و الطبيعية املوارد خدمات على احملافظة ،شرط قتصاديةاال التنمية منافع من األقصى احلد على احلصول
 تعتمد و األنشطة يف تستخدم اليت الطبيعية املوارد بنوعية اإلضرار ،دون مستمرة جتماعيةا و قتصاديةا تنمية هي

 4.التنمية عملية عليها
 الدخل من يقلل ال أن ينبغي اليوم املوارد ستخداما "بأن لةئالقا العريضة الفكرة على أخرى تعريفات أنصت كما

 بإمكانيات تضر أال ينبغي احلالية القرارات بأن القائلة الفكرة املفهوم هذا وراء تقف و "املستقبل يف احلقيقي
 حيث تدار أن ينبغي االقتصاديةم نظال أن يعين ما هو و حتسينها أو املستقبل يف املعيشة مستويات على احملافظة
 .حنسنها و املادية األصول بقاعدة حنتفظ و مواردنا أرباح على نعيش

                                                           
 .202،ص  2002- 2002،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية ، قضايا اقتصادية معاصرةحممد عبد القادر عطية ، 1
 .31ص ، 2001الزراعية ،إيطاليا ،املركز الوطين للسياسات ، االقتصاد البيئي و التنمية المستدامةدوناتو رومانو ، 2

3
 GERDON Corinne, Le Développement Durable comme compromis, Québec, France, 2006, P26. 

 130.  ،ص 2006 ،سنة 118 عدد، العريب التعاون و النفط جملة ،اجلزائر المستدامة التنمية و الطاقة، الدين نصر 4
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حسب وجهة نظر )التقاء العناصر الثالث الرئيسية تحقق التنمية المستدامة ( :31-30)رقم  الشكل
 (اإليكولوجيين و االقتصاديين و علماء اإلجتماع

 
 .31،مرجع سابق ،ص  مبادئ التنمية المستدامةدوجالس موسشيت ،: رجعالم

 :أهداف التنمية المستدامة و مستوياتها :الفرع الثاني 

حمادثة  90جهود عقد مناقشات و حمادثات عاملية و إقليمية جتاوزت  لقد دعمت األمم املتحدة:أهدافها /1
 my world survyفضال عن دعم استقصاء عاملي  2002عاملية باجتاه دعم بناء اإلطار التنموي ملا بعد 

نصة إلكرتونية مليون شخص يف التصويت على املستقبل الذي نصبو إليه من خالل م 0.2شارك فيه أكثر من 
حيث أن كافة املناقشات الدولية اليت متت حتت مظلة األمم املتحدة طرحت ركيزتني .تتيح لكافة املواطنني املشاركة

 :مها  2002ألهداف ما بعد سيتني سيستند إليها إطار الربنامج التنموي أسا

اإلطار التنموي هلا اتصاال مباشرا حبقوق فهاته الركيزتان تعين أن قواعد . التحرر من العوز. *التحرر من اخلوف*
و  2002سنة  20+را غري قابل للتفاوض و اليت شددت عليها كافة الدول يف اجتماع ريواإلنسان باعتبارها عنص

مما يؤهلها أن حتمل صفة العاملية لتكون األهداف  2002ستكون العمود الفقري إلطار الربنامج التنموي ما بعد 
و على هذا .ملية بعد أن كانت األهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة خاصة بالدول النامية فقطاملختارة أهدافا عا

 :األساس تسعى أهداف التنمية املستدامة املقرتحة إىل حتقيق اآليت 

 .احلد من التمييز و التفاوتات االقتصادية و االجتماعية بتعزيز نظم احلماية االجتماعية-

 .من خالل اإلرتقاء مببدأ املشاركة من قبل اجلميع اإلدماج االجتماعي تعزيز-

جعل الدميقراطية و احلكم الراشد و سيادة القانون أمورا أساسية لتحقيق التنمية املستدامة باعتبارها حمركات -
 .للتنمية و التغيري

 .تضمن النمو املولد لفرص العمل الالئق و تأطري املنافع االجتماعية من منظور حقوق اإلنسان-
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 .جتسد األخالقيات البيئية و تضمن االنسجام مع الطبيعة مبا حيقق أمن األرض و االقتصاد األخضر- 

 .2010الوصول إىل صفر من الفقراء على وجه األرض عام -

القبول بقدر مناسب من املسؤولية من قبل اجلميع ،و ضمان استدامة املدن بتنظيم معدالت منو السكان و -
 .الريفيةحتقيق التنمية 

مستدامة ،و تدعيم فعالية املعونات و تسخري االبتكار و التكنولوجيا من أجل أمناط إنتاج و استهالك -
 .املساعدات اإلمنائية املقدمة من خالل التعاون اإلمنائي العاملي

ال بد من عقد  2010مليار نسمة على وجه األرض يف عام  3و ألجل أن يتحقق ذلك و يتم تلبية تطلعات 
اجتماعي بني حكومات الدول و مواطنيها فضال عن دعم التناسق و التناغم بني أبعاد التنمية الثالثة وصوال إىل 

تسريع وترية تنفيذ األهداف البد من نظام مراقبة و متابعة و قياس أثر يؤشر التنمية الشاملة ،و كذلك لضمان 
 1.درجة جودة اهلدف و نوعيته بداللة النتائج

التنمية املستدامة حتاول املوازنة بني النظام االقتصادي و النظام البيئي دون استنزاف املوارد الطبيعية مع و مبا أن 
مراعاة األمن البيئي ،إذ أن املوازنة تتم عن طريق اإلنسان هبدف حتقيق مصاحله ،و هو الذي أصبح بالنسبة للتنمية 

 من خالل حتقيق جمموعة من األهداف اليت يوضحها املستدامة وسيلة و هدف و الوصول إىل هذا ال يتم إال
 :الشكل التايل 

 األهداف الثالثة التي يتعين دمجها في التنمية المستدامة( :30-30)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،اجمللة العراقية للعلوم االقتصادية  "المستقبل الذي نريد" 0303-0312الحزمة المقترحة ألهداف التنمية المستدامة -رأيقضية و وفاء جعفر املهداوي ،.د 1

 .01-02،ص  2002، 20،العدد 

 األهداف االقتصادية

 النمو-

 املساواة-

 الكفاءة-

 األهداف اإليكولوجية

 وحدة النظام اإليكولوجي-

 التنوع البيولوجي و  القدرة اإلستيعابية-

 القضايا العاملية -

 األهداف االجتماعية

 التمكني و املشاركة-

 احلراك و التماسك االجتماعيني-

 التطوير املؤسسيو اهلوية الثقافية -

 املستدامةالتنمية 
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 .32،مرجع سابق ،ص مبادئ التنمية المستدامة دوجالس موسشيت ،ترمجة هباء شاهني ،: رجعالم

 هذه األهداف قد يكون بينها تناقض و اختالف ،إال أهنا من املمكن أن تتعايش و تتناسقعلى الرغم من أن 
،فالتنمية املستدامة هتدف إىل إجياد توازن بني االحتياجات االقتصادية و االجتماعية و البيئية ،مما يسمح بتلبية 

الشامل و طويل املدى يف تطوير جمتمعات تتعامل مع  على املنهجحاجيات اجليل احلايل و املستقبلي ،فهي تعتمد 
 .النواحي االقتصادية و االجتماعية و البيئية بنفس األمهية

 .مييز االقتصاديون بني مستويني للتنمية املستدامة أحدمها قوي و اآلخر ضعيف:مستويات التنمية المستدامة /0

وقع حقل النشاطات االقتصادية ضمن جمال النشاطات  تتميز االستدامة بالقوة إذا ما:االستدامة القوية /0-1
اإلنسانية علما أن هذه األخرية تكون ضمن الدائرة البيئية ،الشيء الذي جيعل حجم منو النشاطات االقتصادية 

 :على املدى البعيد مقيد حبجم اإلضرار بالبيئة ،و الشكل املوايل يوضح ذلك 

 القويةاالستدامة ( :30-30) الشكل رقم

  التنمية          

 

 

 

 

ترشيد استخدام الطاقة و حماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة ،دراسة مستقبلية ، مباركي ابراهيم: رجعالم
 .002،ص  2001،مذكرة ماجستري ،جامعة باتنة ، -0303آفاق –

الضعيفة احلفاظ على رأس املال الكلي عند مستواه األصلي دون تفرتض االستدامة :االستدامة الضعيفة /0-0
رأس املال "اليت تقر بأن  Sollowإىل قاعدة  األخذ باالعتبار التغريات يف مكونات رأس املال ،و ذلك استنادا

 :املوايل و هذا ما يوضحه الشكل " الطبيعي ميكن استبداله كليا مبرور الزمن برأس املال التكنولوجي و املايل

 

 

 

 بيئية

 اجتماعية

 اقتصادية
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 االستدامة الضعيفة( :30-30)الشكل رقم 

 

 

 

 

 .001،مرجع سابق ،ص  ترشيد استخدام الطاقة و حماية البيئة لتحقيق التنميةمباركي ابراهيم ،: رجعالم

يوضح الشكل كيف ميكن التوسع يف األنشطة االقتصادية و االجتماعية على حساب رصيد املوارد البيئية شريطة 
بقاء رأس املال الكلي ثابت ،فالتوسع يف عملية التنمية يتطلب توسيع نطاق توسيع رأس املال ،و ميكن حتقيق هذا 

للموارد الغري متجددة و تطوير استخدام املوارد  من خالل االستخدام األمثل للموارد املتاحة مع إجياد بدائل
مبعىن أن االستدامة الضعيفة 1املتجددة أي إجياد حلول تكنولوجية ملشكلة نفاذ خمزون املوارد و رأس املال الطبيعي ،

تفرتض درجة إحالل معينة بني أشكال رأس املال املختلفة اليت تكون مبثابة بدائل لبعضها البعض على األقل 
 .سبة ملستويات األنشطة االقتصادية احلالية و املوارد املتاحةبالن

 أبعاد التنمية المستدامة و مؤشرات قياسهامبادئ و :المطلب الثاني 

خمتلفة للتنمية املستدامة ،مت استنتاج أن هلا مفهوم مركب يستند من خالل ما مت التطرق إليه من مفاهيم و تعاريف 
على مبادئ عامة تنطوي على روابط لتحقيق جناعة اقتصادية و محاية و صون الطبيعة و مواردها ،و العالقات 

 . ئجاالجتماعية املرتابطة ،مع ضرورة قياسها سواء لصياغة السياسات و اخلطط و حتديد األهداف أو لتقييم النتا

 تنمية المستدامة لمبادئ ا:الفرع األول 

تفهم العالقة بني النمو االقتصادي من جهة و البيئة من جهة أخرى مبا حتتويه من موارد على أهنا عالقة تكاملية 
و ليست تنافرية ،ألن حتقيق النمو االقتصادي يعتمد على محاية البيئة و حيتاج لوجود موارد ،أما إذا كانت هذه 

ة مستنزفة فإنه من غري املمكن أن حنقق منوا اقتصاديا بالكم و الكيف الذي نريد ،كما أن احملافظة على األخري 
املوارد و استغالهلا بشكل عقالين يساهم يف احلصول على النمو االقتصادي املرجو ،و هذا يعين أن اجلهود 

                                                           
،ص  2003،امملكة العربية السعودية ، التنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية و المسؤولية عن حماية البيئةعبد اهلل بن مجعان الغامدي  ، 1

01. 

 اقتصادية

 اجتماعية

 بيئية
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 فإن هذه العالقة املتداخلة بني النمو االقتصادي و املوجهة حلماية البيئة تعزز من محاية البيئة و استدامتها و بالتايل
 :محاية البيئة هي اليت حددت املبادئ األساسية اليت تقوم عليها التنمية املستدامة و من أمهها ما يلي 

توازن البيئة و تفادي األضرار اليت تلحق هبا و تتسم بفعالية اقتصادية حقيقية إال أهنا حترص يف الوقت ذاته على -
 .اخلارجة عن سيطرة اإلنسان

حترص على احرتام أسس املوروث الثقايف احمللي ،و تعد التنمية املستدامة منوذج منو متوازن على املستوى املكاين -
 .حيث أنه يستجيب بشكل عادل للحاجات االقتصادية ملختلف املناطق داخل الدولة الواحدة

مجيع اجلهات ذات العالقة يف اختاذ قرارات مجاعية من خالل احلوار تعد التنمية املستدامة ميثاق يقر مبشاركة -
 .خاصة فيما يتعلق بتخطيط التنمية املستدامة و وضع السياسات و تنفيذها

التنمية مبنية على هدف اجتماعي يفرتض رؤية ثقافية ترتكز على التوزيع العادل للثروات و االستمتاع باحلقوق -
 .املشروعة

التصور التنموي يستدعي التمعن و اإلبداع ،حبيث جيب أال نكتفي بانتقاد تلك األساليب  و الواقع أن هذا
اإلنتاجية اليت يتأتى منها العديد من األضرار البيئية ،بل يتعني علينا البحث عن طرق إنتاج إجيابية جتمع بني 

عن نفايات بعد معاجلتها أو البحث املردود املادي و احلفاظ على املنظومة البيئية مثل القيام بإعادة تدوير ال
مصادر الطاقة البديلة و استغالل املوارد الطاقوية البديلة املتاحة كالطاقة الشمسية مع حتسني أمناط اإلنتاج و 

  1.االستهالك و هذا يقلل من كلفة الطاقة و من انبعاثات الغازات امللوثة

 أبعاد التنمية المستدامة: ثانيالفرع ال

ث للتنمية املستدامة االقتصادية االجتماعية و البيئية تعد الركائز األساسية هلا ،اليت جيب الرتكيز عليها األبعاد الثال
بنفس املستوى و األمهية ،إال أن التطور يف املفهوم و ما أعقبه من حماوالت جادة يف بعض األحباث مبا فيها مؤمتر 

الذي يعد القاعدة اليت تعمل عليها األبعاد  املؤسسايتالذي أظهر بعد آخر أال و هو البعد السياسي و + ريو
 .  األخرى

 

 

                                                           
،أطروحة دكتوراه ،علوم اقتصادية ،جامعة باتنة  -دراسة حالة الجزائر–استخدام الطاقات المتجددة و دورها في تحقيق التنمية المستدامة عمر الشريف ، 1
 .022،ص  2003،
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 أبعاد التنمية المستدامة( :32-30)الشكل رقم 

 
التنمية الشاملة المستدامة و الكفاءة االستخدامية للثروة صاحل صاحلي ،مداخلة حتت عنوان : رجعالم

 .332،ص  2003،سطيف ، البترولية في الجزائر

 املستدامة التنمية على الدول بني االقتصادية العالقات و احمللية االقتصادية السياسات رثتؤ :االقتصادي البعد /1
 و للبيئة املواتية الكلي االقتصاد سياسات على و العاملية التجارة قواعد على هاثري تأ خالل من هذا ،و

 على لالقتصاد املستقبلية و الراهنة االنعكاسات حول املستدامة للتنمية االقتصادي البعد يتمحور حيث1.ةالتنمي
 من بدءا االقتصادي النشاط مراحل كافة يف النظر إعادة املستدامة للتنمية االقتصادي البعد يستدعي و البيئة

 خيضع الذي االستثمار مرحلة ،إىل املستقبلية األجيال حقوق يراعي توزيعا الثروة مصادر استخدام و توزيع مرحلة
فالتنمية االقتصادية تتطلب استخدام   2.االقتصادية و الفنية، التكنولوجية األساسية مدخالته و االستدامة لقواعد

املوارد اليت يتحدد من خالل نوعيتها تأثري النمو االقتصادي على البيئة ،و هناك العديد من النقاش حول 
االنعكاسات السلبية هلذا النمو مع سوء ختصيص املوارد و استخدامها و هذا ما يؤدي إىل تدهور البيئة و 

ة هتدد حياة اإلنسان و هلذا ال بد من وضع أساليب حتقق لنا الرفاهية من خالل استنزاف املوارد و مشاكل بيئي
النشاط االقتصادي من جهة و احملافظة على األصول االقتصادية و البيئية من جهة أخرى و هذا على امتداد 

 .الزمن بغية ضمان تنمية مستدامة و حتقيق العدالة بني األجيال
                                                           

 األمم ،هيئة العشرون و الواحد القرن أجندة أعمال ،جدول االقتصادية و االجتماعية األبعاد :األول الفصل، األول الباب،21 القرن أعمال جدول ديباجة 1
 .02،ص  املتحدة

 .330،مرجع سابق ،ص  التنمية الشاملة المستدامة و الكفاءة االستخدامية للثروة البترولية في الجزائر صاحل صاحلي ، 2
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 1987 سنة الصادر املشرتك مستقبلنا تقرير أعده الذي التعريف إىل باإلضافة :البعد االجتماعي و الثقافي /0
 موجهة مةئدا و واعية جمتمعية عملية" أهنا على أيضا تعرف ، املستدامة للتنمية التنمية و للبيئة العاملية اللجنة عن
 تسمح اقتصادية و اجتماعية و سياسية تغريات إحداث و هيكلية حتوالت إجياد أجل من مستقلة وطنية إرادة قوف

 1"احلياة لنوعية مستمر حتسني و املعين اجملتمع لقدرات مطرد منو قبتحقي
 تقليص و املستدامة غري االستهالك أمناط يف التغيري لتشجيع وطنية اسرتاتيجيات و سياسات وضع على العمل و

 2.اجلنوب و الشمال دول بني اهلوة
االجتماعية يف اسرتاتيجيات التنمية كان السبب يف فشل الكثري من الربامج التنموية إن ضعف االهتمام باألبعاد 

،و نتج عن ذلك العديد من اآلثار السلبية على اجملتمع و البيئة ،حيث تزايدت ممارسات األفراد اليت حتدث 
ئج سلبية على كثري اضطرابات يف الظواهر الطبيعية ،و وصلت إىل حد إحداث بعض التغريات اليت كانت هلا نتا

من نواحي احلياة و يف مناطق خمتلفة من العامل ،و من مث دعت الضرورة إىل توجيه اهتمام أكرب للبشر يف 
السياسات و الربامج الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية الشاملة ،حيث تزايدت الدعوات إىل األخذ بعني االعتبار 

البطالة ،كما انشغل الفكر التنموي باجلوانب البشرية اليت هتتم مبدى  األبعاد االجتماعية و خاصة قضايا الفقر و
 .جناح التنمية احملققة يف تلبية حاجات البشر و حتسني نوعية احلياة مبعناها الشامل للنواحي املادية و املعنوية

تغيري جوهرية يف لية عم،فهذه األخرية تتطلب أساسا كما يعد االهتمام بالبعد الثقايف أساسيا يف عملية التنمية 
احلياة الثقافية تؤدي إىل حتديث تأصيلي لثقافة األمة ،و جتسد اهلوية الثقافية و تضمن تواصل مكوناهتا و تطورها 
و استيعاهبا ملتطلبات العصر و احتوائها ملستجدات اجملتمع و التفاعل معها يف حركة دائمة تؤكد التقدم املضطرد 

فإن البعد الثقايف للتنمية املستدامة ،ميثل اجلهد التنموي الذي يتصل برسم للخصوصية احلضارية ،و عليه 
االسرتاتيجيات و حتديد السياسات املتصلة بتحسني أو حتويل الوسط الثقايف الذي يتحك داخله الفاعلون األفراد 

ط الثقايف هنا و اجلماعات جنبا إىل جنب مع رفع مستوى معيشتهم و قدرهتم على املشاركة ،و املقصود بالوس
سلوك الفاعل االجتماعي ،و اليت تؤثر تأثريا  جمموعة األفكار و املعتقدات و العادات و الرموز اليت تتحكم يف 

 3 .كبريا على حتديد مستوى وعيه االجتماعي و الثقايف

                                                           
 عن ،الصادر البيئية لإلدارة اخلامس العريب املؤمتر عمل ،أوراق للعراق خاصة إشارة :البيئية اإلدارة على خاص تركيز مع المستدامة التنمية، سحر قدوري لرفاعيا1

 .22 ص ، 2000 سبتمرب يف التونسية اجلمهورية يف ،املنعقد العربية الدول ،جامعة لإلدارة العربية املنظمة
 املتحدة األمم ،هيئة العشرون و الواحد القرن أجندة أعمال ،جدول المتغيرة االستهالك أنماط :الرابع ،الفصل األول الباب، 20 القرن أعمال جدول ديباجة2

 32،ص
 ، )المؤسسات و السياسات و لألركان تحليل و األولويات و األهداف و للمفاهيم دراسة) اإلسالمي االقتصاد في البديل التنموي المنهج، صاحلي صاحل 3

 .175 ،ص 2006 ، ،القاىرة التوزيع و للنشر الفجر ،دار األوىل الطبعة
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 التنمية و النمو منط إىل األحيان من كثري يف البيئية املشكلة أسباب ترجع: البعد التكنولوجي و البيئي/0
 إىل ،إضافة بالبيئة الضارة و ةثامللو  األساليب و التقنيات استخدامات و الطبيعية املوارد استنزاف على منيئالقا

 املؤسسات حسابات يف تظهر أن دون اخلارجية البيئية للتكاليف اجملتمع حتمل و عامة ملكية الطبيعية املوارد اعتبار
 و البيئي النظام و االقتصادية املوارد قاعدة على احلفاظ خالل من،و  1الوطين لالقتصاد الكلية احلسابات أو

 احتياجات تأمني تضمن أولويات إطار يف املتاحة لإلمكانيات العقالين االستغالل ،و احمليط محاية و املناخي
 يعرف اقتصاد يف تكنولوجيا إىل العلمية املعرفة حتويل و العلمي بالبحث البالغ االهتمام،ف2 لاملستقب و احلاضر

 Knowledge Economy املعريف باالقتصاد

 و الثروة أساس تشكل أصبحت  ،فاملعرفة التكنولوجية أو منها التقنية سواء التنموية املكاسب بلوغيؤدي إىل 
 :وايل امل الشكل خالل من جليا ذلك يظهر

 دور البعد التكنولوجي في تحقيق التنمية المستدامة( :30-30)الشكل رقم 
 

 

 

 التحوالت ظل في المستدامة التنمية سياسات و استراتيجيات، حممد ،محداين بغداد كربايل: جعالمر 
 .00ص ، 2000، 22 ،العدد السابعة ،السنة نسانيةالا علومال ،جملة رئبالجزا التكنولوجية و االقتصادية

يؤدي البعد السياسي و املؤسسايت إىل حتقيق التنمية السياسية املستدامة اليت :البعد السياسي و المؤسساتي /0
الشفافية و املشاركة ي اختاذ القرار و تنامي الثقة و جتسد مبادئ احلكم الراشد و إدارة احلياة السياسية اليت تضمن 

املصداقية و توايل السيادة و االستقاللية للمجتمع بأجياله املتالحقة ،فهذا البعد يساهم بفعالية يف جتسيد معايري 
  3.االستدامة على مستوى البعد االقتصادي و االجتماعي ،الثقايف و البيئي

 السياسية احلياة إدارة و الراشد احلكم مبادئ جتسيد خالل من املستدامة التنمية قحتقي إىل السياسي البعد يؤدي
 للسالم مشروعا املستدامة التنمية تعد ،حيث الفساد كبح و القرار اختاذ يف املشاركة و الشفافية مبادئ قوف

 التقسيم يف تكمن الفعلية التنمية استدامة أن املفكرين من العديد يرى ،حيث الدول بني احلوار قاعدة باعتبارها
 االقتصادية ،فالعوامل الغنية و الفقرية الدول بني متساوية غري و خمتلفة بيئية طلبات يفرض ما هو و للثروة الدويل

  4.املتالحقة بأجياله العامل يف الثروة توزيع إعادة يف تساهم أن شأهنا من السياسية و
                                                           

 .03 ص،  2002 ،القانوين اإلشعاع ،دار األوىل ،الطبعة منها الحماية وسائل و البيئة لتلوث المالية و االقتصادية اآلثار، صاحل حممد الشيخ1
 .330،مرجع سابق ،ص  التنمية الشاملة المستدامة و الكفاءة االستخدامية للثروة البترولية في الجزائرصاحل صاحلي ، 2
3
 .332،ص  نفس املرجع 
 .09،ص مرجع سابق ، بالجزائر التكنولوجية و االقتصادية التحوالت ظل في المستدامة التنمية سياسات و استراتيجيات، حممد ،محداين بغداد كربايل4

 التكنولوجيا+ العلم 

البحث العلمي        زيادة خمزون املعرفة      حتويل املعرفة إىل ثروة    خلق الثروة و املكاسب التنموية    حتقيق 
 التنمية املستدامة الشاملة



 التنمية المستدامة و تحديات الطاقة المتجددة في الجزائر:                           الفصل الثالث 
 

 
851 

 المستدامةمؤشرات قياس التنمية :الفرع الثالث 
 خالل من الدول وضع بوضوح تقيم هي ،و املستدامة التنمية حتقيق يف الدول جناح مدى املؤشرات هذه تعكس
 التقدم مدى عن واضحة صورة إعطاء يف تساهم ،و أخرى دول مع مقارنتهاحىت  و حساهبا ميكن رقمية معايري

 اليت األساسية املؤشرات جمموعة يلي فيما و، املستدامة التنمية جماالت يف دولة كل سياسات تطبيق يف الرتاجع أو
 : املستدامة التنمية قياس يف تساهم

 وضعوا ،و بالتنمية نقل مل إن االقتصادي بالنمو مبكرة مرحلة يف االقتصاديون اهتم:المؤشرات االقتصادية /1
 على ،أو طلبا و عرضا إليه النظر جوانب على ،أو كمه و اإلنتاج عوامل على ركزت اليت النظريات ذلك حول

 :يف تتمثل اليت ،و بيئته و اإلنتاج عالقات
و هي اليت يتم من خالهلا قياس معدل النمو االقتصادي و كيفية توزيع الثروات بني :البنية االقتصادية /1-1

النوع من املؤشرات أفراد اجملتمع ،و تأثري السياسات االقتصادية على استثمار املوارد الطبيعية ،و يعاب على هذا 
عدم إمكانية تبيان البعد االجتماعي و البيئي الناتج عن التطور االقتصادي احلاصل يف دولة ما ،و هلذا حياول 
الباحثون يف جمال التنمية املستدامة دراسة مدى تأثري التطور االقتصادي من جهة ،و انعكاساته على اجلانب 

أهم املؤشرات الفرعية املستخدمة يف حتديد البنية االقتصادية لدولة ما  االجتماعي و البيئي من جهة أخرى ،و لعل
 :هي كالتايل 

و ميكن قياسه من خالل معدل الدخل الوطين للفرد ،و نسبة االستثمار يف معدل الدخل :األداء االقتصادي /أ
 .الوطين

 .و يقاس بامليزان التجاري ما بني السلع و اخلدمات:التجارة /ب
و تقاس عن طريق قيمة الدين مقابل الناتج الوطين اإلمجايل ،و أيضا نسبة املساعدات التنموية :مالية الحالة ال/ج

 1.اخلارجية اليت يتم تقدميها أو احلصول عليها مقارنة بالناتج الوطين اإلمجايل
بسيادة تعترب من أهم العوامل يف التنمية املستدامة ،حيث أن العامل يتميز :أنماط اإلنتاج و االستهالك /1-0

النزعات االستهالكية يف دول الشمال و أمناط اإلنتاج الغري مستدامة اليت تستنزف املوارد الطبيعية سواء يف دول 
األرضية ال ميكن أن تدعم  الشمال أو اجلنوب ،كما يرى املختصون يف جمال البيئة أن القدرة الطبيعية ملوارد الكرة

استمرار هذه األمناط اإلنتاجية و االستهالكية ،فال بد من تغيري هذه األمناط بغية احملافظة على تلك املوارد ،و 
جعلها متاحة لكل سكان العامل للحفاظ على املوارد و جعلها متاحة أمام سكان العامل احلاليني بالتساوي مع 

 .ة ضمان بقاءها لألجيال القادم

                                                           
دراسة مقارنة بين الجزائر و الواليات المتحدة -التنمية المستدامةاستراتيجية ترقية استخدامات الموارد الطاقوية الناضبة ضمن ضوابط امساعيل زحوط ، 1

 . 39 ،ص 2001،مذكرة ماجستري يف إطار مدرسة الدكتوراه ،اقتصاد دويل و تنمية مستدامة ، -األمريكية



 التنمية المستدامة و تحديات الطاقة المتجددة في الجزائر:                           الفصل الثالث 
 

 
811 

و املسؤولية األكرب للحفاظ على املوارد الطبيعية تقع على الدول الصناعية املتقدمة اليت تستنزف املوارد الطبيعية 
بكثرة و هذا بسبب اإلنتاج املكثف ،و العادات االستهالكية ،يف حني أن دول اجلنوب كانت تسعى لتأمني 

 :مناط اإلنتاجية و االستهالكية يف التنمية املستدامة يف االحتياجات األساسية لسكاهنا ،فتتمثل أهم مؤشرات األ
 .اليت تقاس مبدى كثافة استخدام املادة يف اإلنتاج و املقصود باملادة كل املواد اخلام الطبيعية:استهالك المادة *
االستهالك يتم قياسها باالستهالك السنوي للطاقة لكل فرد ،و نسبة الطاقة املتجددة من :استخدام الطاقة *

 .السنوي ،و كثافة استخدام الطاقة
النفايات الصناعية و املنزلية ،و إنتاج النفايات اخلطرة ،و إنتاج و تقاس بكمية إنتاج :إنتاج و إدارة النفايات *

 .النفايات املشعة و إعادة تدوير النفايات
سيارة خاصة )نة بنوع املواصالت تقاس باملسافة اليت يتم قطعها سنويا لكل فرد مقار :النقل و المواصالت *

    1(إخل...،طائرة ،مواصالت عامة 
منيز ضمن هذه املؤشرات ،مؤشرات تقيس لنا مدى حتقيق املساواة االجتماعية ،و :المؤشرات االجتماعية /0

 :كاآليت   أخرى متعلقة بالصحة العامة ،و كذا السكن و السكان و األمن
 ،فإن التنمية و السكان بني العالقة به حتظى الذي االهتمام رغم: االستدامة و الديمغرافية ةكيالدينامي/0-1

 من الكثري االقتصادية األدبيات من العديد طرحت قد ،و االستقرار على عصية مازالت بينهما السببية العالقة
 أن ،حيث مرجوة تنموية أو اقتصادية أهداف إىل الوصول ققحي السكان من أمثل حجم وجود حول األفكار

 العوامل تلعبه ما بعكس تأخريه أو النامية البلدان يف االقتصادي التقدم رفع يف مهيمنا دورا يؤد مل السكاين النمو
 ، املدروسة العمومية السياسات بعض و املتطورة التكنولوجيات و املؤسسية و التقنية كالتكيفات دميغرافية غريال

 بتوسيع ذلك ،و التنمية عملية يف جوهري بشكل يساهم أن ميكن السكاين النمو معدالت إنقاص أن حيث
 الفرص على جيورا لن السكان هيكل و السكاين النمو أن ضمان خالل من النامية البلدان أمام اخليارات

 2.القادمة لألجيال االقتصادية
 و األساسية احلاجات تلبية يف و البشرية التنمية يف القصور مؤشرات أحد الفقر يعترب: الفقر مكافحة/0-0

 يقيس الذي الفقر فجوة مؤشر و السكان عدد إىل نسبة الفقراء عدد مؤشر مها الفقر قياس يف األبرز املؤشران
 3.املعتمد الفقر خط عن الفقراء ابتعاد مدى

                                                           
مقارنة بين الجزائر و الواليات المتحدة  دراسة-استراتيجية ترقية استخدامات الموارد الطاقوية الناضبة ضمن ضوابط التنمية المستدامةامساعيل زحوط ، 1

 .90ص مرجع سابق ،، -األمريكية
 2002 فرباير ،عدد ،الكويت للتخطيط العريب املعهد ،منشورات الثاين ،اإلصدار األول ،اجمللد التنمية جسر ،جملة مؤشراتها و التنمية قياس، عدنان حممد وديع2

  .231،ص 
 .230نفس املرجع ، 3
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 يرتكب النامية للدول ،فبالنسبة الدخل بفقر مقارنة يئاإلمنا املتحدة األمم برنامج وضعه:مؤشر الفقر البشري /أ
 سن يبلغوا مل الذين الناس من مئوية بنسبة تقاس و) صحية و طويلة حياة هي و أبعاد ةثالث من املؤشر هذا

 اءامل و الصحية باخلدمات االنتفاع ميكنهم ال الذين الناس من مئوية بنسبة قاسو ت) ألميةاو  ،املعرفة (األربعني
 .دةشدي أو معتدلة بدرجة ناقص وزن من يعانون الذين اخلامسة دون األطفال نسبةكذلك  و، (الشروب

 دون يعيشون الذين للسكان املئوية النسبة عن يعرب و :الوطني الفقر خط تحت يعيشون الذين السكان/ب
 .الوطين الفقر خط

 أفراد مجيعو يبني املؤشر  العاملة القوى جمموع إىل العمل عن العاطلني األشخاص نسبة هو و :البطالة معدل/ج
 1.ةالعاملى القو  من كنسبة مستقلة بصفة العاملني ،أوموظفة  الغري العاملة القوة

 معامل يعترب و اإلمجايل اإلنفاق ،أو اإلمجايل الدخل من الفرد حبصة التوزيع مؤشر يقاس :التوزيع مؤشرات/د
و الواحد  الصفر بني ما جيين معامل قيمة تنحصر ،و القومي الدخل توزيع عدالة قياس يف شيوعا األكثر جيين

 التوزيع سوء حالة يف( الواحد و (الدخل توزيع يف تامة عدالة وجود عند أي املتساوي التوزيع حالة يف)،الصفر 
 ذلك دل كلما جيين معامل قيمة ارتفعت كلما و (فقط واحدة وحدة إىل الدخول كافة تذهب عندما أي التام
 2. الدخول توزيع يف أشد تفاوت وجود على

 أو غاية اإلنسان على املتمركزة التنمية مفهوم يف يسيةئالر  األهداف أحد الصحة تشكل:مؤشرات الصحة /0-0
  : من الصحة مؤشر يتشكل ،و وسيلة

 يف الصحي التقدم على للداللة بكثرة يستعمل تعبريا املؤشر هذا يشكل :الوالدة عند المتوقع العمر متوسط/أ
 إىل ،إضافة اإلنتاج حتسني و التغذية و الصحية اخلدمات وفريتل التنموية اجلهود جمموع من ققيتح الذي ،و البالد
 .باألمومة العناية و الرضع وفيات معدالت مؤشر

 و الصحيةق املراف توفر مبدى املؤشر هذا يقاس و :الصحية الخدمات على صلونحي ال الذين السكان عدد/ب
 هلذه الداخلي التوزيع فرص تكافؤ و األطباء توافر مدى و الصحة على اإلنفاق بنسب و للجميع جمانيتها

 .آخر تقسيم أي ،أو الدخل فئات أو اجلغرافية قاملناط حبسب اخلدمات
 احلياة الستمرار حيوي عنصر املياه تشكل حيث :المأمونة المياه على صلونحي ال الذين السكان عدد/ج

 ال اليت يةئالنا املناط يف خاصة الفتاكة األمراض من العديد لنقل مصدرا األحيان بعض يف تعترب أهنا ،كما البشرية
 3.التعقيم و النظافة شروط على تتوفر

                                                           
 )م غ) ماجستريمذكرة ، سوناطراك ،حالة المستدامة التنمية تحقيق في االقتصادية المؤسسة لمساهمة مدخل :االجتماعية البيئية المسؤولية، الطاهر خامرة1

 .49 ص ، 2003 ، ورقلة جبامعة االقتصادية العلوم ،كلية
 .22،ص  2009، ،عمان اإلحصائية البحوث و للتدريب العريب املعهد ،إصدارات األسرة نفقات و بيانات تحليل أساليب، زهدي خالد خواجة2
 .239-233،مرجع سابق ،ص  مؤشراتها و التنمية قياسعدنان ، حممد وديع 3
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 و بالقراءة اإلملام معدل و التعليم مؤشرات خالل من يقاس و: التدريب و العام الوعي و التعليم تعزيز/0-0
 . 1التعليم يف االستثمار بنسب ،و البالغني بني الكتابة

 زيادة قطري عن يتم املستدمي النمو معدالت رفع أن إىل التنمية جتارب و األدبيات تشري :التعليم مؤشرات/أ
 هو ،و )التدريب و التعليم و االبتكار مثل) امللموسة غري و امللموسة األصول يف االستثمارات و اإلنتاجية الطاقة

 يف البشري املال رأس أمهية تظهر ،حيث التشغيل مستويات و اإلنتاجية رفع أهداف قلتحقي مركزا يشكل ما
 رفع هعلي و للعاملني اإلدراكية و بيةريالتد القدرات رفع خالل من لإلنتاجية أساسي كمحدد االقتصادية املنافسة
 .االدخار و االستثمار تشجيع و الدخول

 حيث قراراته يتخذ الذي الفرد هو و الرشيد الفرد مفهوم إىل االقتصادية النظرية تستند :التعليم في االستثمار/ب
 ةدئالعا التكاليف و املنافع مقارنة أساس على (CBA Cost-Benefit Analysis)، معدالت حساب يتم
 مثل عناصر احلساب يف يدخل و النامية و املتقدمة البلدان يف التعليم مستويات حبسب التعليم يف االستثمار من

 بني األجر فوارق تفسري يف اجتهدت أخرى نظريات إىل ،إضافة ،الضريبة ،اخلربة ،البطالة احلياة ،أمد الدخل
 2.العمل سوق ةئجتز  نظريات و العمل على التنافس نظرية و العاملني

 يف الشعوب  رفاهية مستوى إىل يشري ،و املتحدة األمم هيئة ابتكرته مؤشر هو:مؤشر التنمية البشرية /0-2
 التحصيل و للفرد املتوقع العمر متوسط بقياس املؤشر هذا قيتعل ،و 0990 سنة منذ تقريرا له تصدر ،و العامل

 القيد نسبة ،و )لثانث قدره مرجح وزن هلا و) البالغني بني الكتابة و القراءة معرفة من بتوليفة مقاسا العلمي
 مقاسا املعيشة مستوى ،و )الثلث قدره مرجح وزن هلا و) معا العايل و الثانوي و األويل التعليم يف اإلمجالية
 حددت الدليل لبناء ،و )يةئالشرا ةدر الق تعادل حسب بالدوالر) احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد بنصيب

 باملئة املائة و الصفر بني لكتابةا و القراءة معرفة :هي املؤشرات هذه من لكل ابتتانث قصوى قيمة و دنيا قيمة
 و دوالر 100 بني اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب ،و باملئةاملائة  و الصفر بني اإلمجالية القيد ،نسبة

 3.دوالر 40000
 قحتقي يف تساهم و املستدامة التنمية مؤشرات من يتجزأ ال جزءا البيئية املؤشرات تعترب:المؤشرات البيئية /0

 إجيابية كانت سواء الطبيعية املوارد و البيئة على حتدث اليت التغريات ردس و مئالقا الوضع مراقبة قطري عن أهدافها

                                                           
،ص  2000، ،نيويورك املتحدة ،األمم النتائج حتليل :اإلسكوا بلدان في المستدامة التنمية مؤشرات تطبيق، آسيا لغريب االجتماعية و االقتصادية اللجنة تقرير1

02. 
 .290-290،مرجع سابق ،ص  مؤشراتها و التنمية قياسعدنان ، حممد وديع2
،ص  2003، 13،العدد  العربية الوحدة دراسات ،مركز عربية اقتصادية حبوث ،جملة العربي الوطن في البشرية التنمية عن أساسية مؤشرات، ربيع كسروان3

022. 
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 من البيئة على و الطبيعية املوارد على االقتصادي النمو ريثتأ مدى قياس املؤشرات هذه خالل من يتم ،و سلبية أو
 .جوانبها كل
 محاية ألجل األراضي و البيئية األنظمة إلدارة متكامل منهج ستخداما ضرورة: "التربة إتالف" األرض/0-1

 .لألرض الطبيعية املوارد ستنزافا منع و التصحر و التدهور و التلوث من األراضي
 ،منها تغرياته و اجلوي الغالف إطار منض تندرج اليت اهلامة القضايا من العديد هناك :الجوي الغالف/0-0

 مباشر غري أو مباشر بشكل القضايا هذه تأثريات ترتبط ،و اهلواء نوعيةكذا   ،و األوزون ثقب ،و املناخي التغري
و هذا من  اهلواء نوعية حتسني على 21 أجندة أقدمتي حيث البيئ النظام توازن و ستقرارا ،و اإلنسان صحة مع

 .للجو املتحركة و الثابتة املصادر من السامة و امللوثة الغازات انبعاثات تقليل خالل
 تعرضا الطبيعة املوارد أكثر ألهنا مستدامة بطريقة املائية املوارد إدارة على الرتكيز يتم هنا :العذبة المياه/0-0
 .العامل يف قتصاديةاال و البيئية األولويات مقدمة حتتل هي و التلوث و ستنزافلال
 ،منها البيئية املشاكل من العديد احمليطات و البحار تواجه :الساحلية المناطق و المحيطات و البحار/0-0

 .البحر مياه تلوث و األمساك مصائد من اإلنتاجية تراجع و السواحل عن الصادر التلوث
 احلية الكائنات أي الطبيعية للموارد املستدام اإلستخدام احليوي للتنوع اهلامة املسائل من :الحيوي التنوع/0-2

 خالل من احليوي التنوع قياس يتم ،و الطبيعة توازن على السليب التأثري دون ،من أمساك و نباتات و حيوانات من
 1.ةاحملمي املناطق مساحة نسبة و، باإلنقراض املهددة احلية الكائنات، مها رئيسني مؤشرين

 أنظمتها على احلفاظ من فيه تتمكن الذي باملدى بيئية استدامة ذات الدولة تعترب حيث :البيئية األنظمة/0-0
 .التدهور ال التحسن حنو املستويات هذه فيه تتجه الذي املدى إىل ،و الطبيعية

 عدم درجة إىل قليلة البيئة على البشرية األنشطة ضغوط فيه تكون الذي باملدى :البيئية الضغوط تقليل/0-7
 2.البيئية األنظمة على كبرية بيئية رياتثتأ وجود

 و قتطبي يف املؤسسايت اجلانب تطور مدى تصنف رقمية معطيات عن عبارةهي :المؤشرات المؤسسية /0
 املستدامة التنمية حتكم اليت املؤسسية األطر و التشريعات و القوانني املؤشرات هذه تتضمنو ، البيئية اإلدارة تطوير

  :ي يل فيما املؤسسية املؤشرات أهم تتمثل ،و
 الدولية االتفاقيات على صادقت اليت الدول عدد معرفة خالله من يتم :المبرمة الدولية االتفاقات تنفيذ/0-1

 ،و السالمة بشأن قرطاج بروتوكول على ،كالتصدي االتفاقيات هذه ببنود الدول التزام مدى و بالبيئة اخلاصة
 .كيوتو بروتوكول و املناخ تغري بشأن اإلطارية االتفاقية على التصدي

                                                           
 .012-012ص  2006 .،سنة 118 عددال، العريب التعاون و النفط جملة ،اجلزائر المستدامة التنمية و الطاقة، الدين نصر1
 التنمية حول الدويل امللتقى عمل أوراق و ،حبوث قياسها مؤشرات و المستدامة الشاملة للتنمية النظري اإلطار، رمية ذهبية ،بوباية إميان ،صحراوي سهام حرفوش2

 03/02/2003-03 الفرتة خالل ،املنعقد سطيف جامعة، التسيري علوم و االقتصادية العلوم ،كلية األول ،اجلزء املتاحة للموارد االستخدامية الكفاءة و املستدامة
 .002-001،ص 
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 األحباث هذه استغالل و التطوير و البحث على الدول اتفاق مدى معرفة خالل من :التطوير و البحث/0-0
 احمللي الناتج من التطوير و البحث على اإلنفاق نسبة معرفة خالل من قياسها يتم ،و املستدامة التنمية خيدم فيما

 .اإلمجايل
 من قياسها يتم و العلمية التقنيات و بالتكنولوجيا األفراد حتكم مدى عن يعرب الذي :التقني االستخدام/0-0

 1.شخص 0000 لكل األنرتنت خلدمات الولوج معدالت و اإلعالم و االتصال أجهزة عدد خالل
 دور الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة:المطلب الثالث 

 األعمال أنواع مجيع أداء على للقدرة األساسي املصدر أهنا يثحب عضويا ارتباطا التنمية بعملية الطاقة ترتبط
 االجتماعية و االقتصادية التنمية لعملية األساسية القاعدة يشكل العمل كان ملا ،و اآللية و اجلسدية و الذهنية

 يعترب و، ةالتنمي إلحداث ضروريا شرطا يعد العمل ألداء املطلوبة بالكميات و املناسب بالشكل الطاقة توفر فإن
 للتنمية ةثالثال األساسية زئللركا بالنسبة قصوى أمهية ذو البشرية االحتياجات لتلبية الالزمة الطاقة خدمات توافر

 و االجتماعية األبعاد على اهاستخدام و توزيعها و الطاقة هذه إنتاج به يتم الذي األسلوب رثيؤ  و .املستدامة
 .متحققة تنمية ألي البيئية و االقتصادية

 الطاقات المتجددة و أبعاد التنمية المستدامة:الفرع األول 
 العشرين و الواحد القرن أعمال جدول تعرض لقد : المستدامة للتنمية البيئية األبعاد و المتجددة الطاقة/1
 التلوث من اجلوي الغالف حبماية املتعلقة تلك ،خاصة املستدامة للتنمية البيئية األبعاد و الطاقة بني العالقات ىلإ

 على النقل و الصناعة قطاعي يف و االجتماعية و االقتصادية النشاطات خمتلف يف الطاقة استخدام عن الناجم
 احلد و اجلوي الغالف حبماية املرتبطة األهداف من جمموعة جتسيد ىلإ 21 األجندة دعت ،حيث اخلصوص وجه
 دخلها يعتمد اليت الدول ظروف و الطاقة مصادر توزيع يف العدالة مراعاة مع الطاقة لقطاع السلبية التأثريات من

 بتطوير ذلك ،و هبا القائمة الطاقة نظم تغيري عليها يصعب اليت تلك أو األولية الطاقة مصادر على القومي
 للحد تلويثا األقل املتوفرة الطاقة مصادر من مزيج تطوير على العمل خالل من املستدامة الطاقة برامج و سياسات

 البحوث برامج دعم ،و احلراري االحتباس غازات انبعاث ،مثل الطاقة لقطاع املرغوبة غري البيئية التأثريات من
 و الطاقة قطاع سياسات بني التكامل حتقيق ىلإ ضافةإ، الطاقة استخدام أساليب و نظم فاءةك من للرفع الالزمة

 .الصناعة و النقل قطاعي خاصة و األخرى االقتصادية القطاعات
 :  المستدامة للتنمية االجتماعية و االقتصادية األبعاد و المتجددة الطاقة/0
 القوي االرتباط خالل من الطاقة و البشرية التنمية بني العالقة تتضح البشرية التنمية و المتجددة الطاقة/0-1

 استهالك يؤدي ماك، النامية الدول يف خاصة، البشرية التنمية مؤشر و الطاقة من الفرد استهالك متوسط بني
 خدمات حتسني يف تأثريها طريق عن البشرية التنمية مؤشرات حتسن يف هاما دورا التجارية الطاقة مصادر من الفرد

                                                           
 .000-002ص مرجع سابق ،، قياسها مؤشرات و المستدامة الشاملة للتنمية النظري اإلطار، رمية ذهبية ،بوباية إميان ،صحراوي سهام حرفوش 1



 التنمية المستدامة و تحديات الطاقة المتجددة في الجزائر:                           الفصل الثالث 
 

 
815 

 ميكن ال مصدرا متثل ذإ، ذلك حول واضحة صورة الكهرباء تعطي ،و املعيشة مستوى بالتايل و والصحة التعليم
 .غريها و التكييف و ،التربيد نارةاإلك ثريةك استخدامات يف للطاقة آخر مبصدر استبداله

 هبا تتنوع اليت القطاعات من واحد الطاقة قطاع ميثل: المستدام غير االستهالك و االنتاج أنماط تغيير/0-0
 يف املطردة الزيادة ظل يف ،و مرتفعة هدر مبعدالت معظمها يف تتميز اليت ،و االستهالك و االنتاج أمناط

 من الطاقة موارد استمرار قابلية و استخدام فاءةك تشجيع يتطلب األمر نإف السكاين للنمو نتيجة االستهالك
 تطبيق على املساعدة و االستهالك فاءةك زيادة حوافز تاحةإ هناأش من مالئمة تسعري سياسات وضع خالل

 الطاقة موارد تنمية و الطبيعية للموارد املستدام االستغالل ضرورة على دكتؤ  اليت التنظيمية و القانونية اتصالحاإل
 تطوير على العمل و الطاقة استهالك يف بالكفاءة املتسمة التجهيزات على احلصول تسهيل ىلإ ضافةإ املتجددة

 1.املالئمة التمويل آليات
 :دور الطاقات المتجددة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة :الفرع الثاني 

 خمطط خالل من للجميع املستدامة الطاقة بعنوان العاملي العمل أجندة مبادئ يئاإلمنا املتحدة األمم برنامج يدعم
 املوارد و املنح خالل من ذلك و 2000 املالية السنة خالل دوالر بليوين بقيمة النظيفة للطاقة الكبرية املساعدات

 املتجددة الطاقة تكنولوجيا و االبتكار شركات لدعم الكونغرس من املخصصة التمويل قصنادي من و القروض من
 الطاقة مبادرة لتنفيذ يئاإلمنا املتحدة األمم برنامج نقاط أبرز يلي فيما ،و املستدامة للطاقة أسواق بناء ،و

 :ع جميلل املستدامة
 مصادر تطوير جمال يف التكنولوجيات إدخالو هذا ب :النظيفة الطاقة تكنولوجيا شراكات في المساهمة/1

 التخطيط عتمادا ،و البيئي التلوث و االستنزاف عن بعيدة بديلة مصادر إجياد على العمل و التقليدية الطاقة
 اجلميع يتطلع اليت البيئية اإلمكانات حدود ضمن االستهالك أمناط يف اجلديدة القيم نشر و البيئية للموارد السليم

 الدولية للتنمية السويدية الوكالة مع بالشراكة الدولية للتنمية األمريكية الوكالة أطلقتها مبادرة يف حتقيقها إىل
(SAIDA)  اخلارج يف اخلاصة االستثمارات هيئة و األفريقي التنميةو بنك (OPIC)  و لتطوير لوضع برنامج 

 مناذج و تسويقية حلول ابتكار ،و النامية للدول الريفية قاملناط يف باملتجددة التقليدية الطاقة إحالل نطاق توسيع
 .التقنيات هذه ملثل للرتويج تكنولوجية

 دوالر بليون1.1  ب قدرت اليت و: المتجددة الطاقات بمشاريع الخاصة القروض و االستثمارات تمويل/0
 البنوك مشاريع حمفظة لتأهيل برامج وضع على العمل ،و فنية مساعدات و قروض شكل يف 2000 املالية للسنة
 .اخلاصة الشركات و البلدية السلطات و احمللية

 العاملية املبادرات تشجع خالل منو هذا  :المتجددة للطاقات التمكينية البيئة لتحسين التقنية المساعدة/0
 برامج تنفيذ خالل من املنخفضة اتثنبعااإل ذات املستدامة التنمية اسرتاتيجيات لتطوير املتحدة األمم لربنامج

                                                           
 .020،مرجع سابق ،ص  الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائرحدة ،فروحات  1
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 السياسات تعزيز و الطاقة كفاءة على تشدد اليت ،و العاملية و اإلقليمية و الوطنية مبكوناهتا املتجددة الطاقة
 1.ةاملتجدد و النظيفة الطاقة جماالت يف لالستثمار مةئاملال الظروفق خل و التجارية و التنظيمية

 املتجددة الطاقة أنواع إىل التحول ،و أنظف تقليدي وقود استخدام ،و الطاقة كفاءة حتسني على العمل نكما أ
 و اإلضاءة و يالطه أغراض يشمل الذي ،و الطاقة خلدمات الكبري التنوع توفري يف يسيئر  ريثتأ له يكون أن ميكن

 الصحي املستوى حتسني يف يساهمعلما أنه ، مستدامة ةمعيشي سبل تيسري بالتايلف، املياه ضخ و النقل و التدفئة
 .ةاأللفي أهداف داخل مهمة عناصر تعترب كلها ،و التعليمي و

 تدمري ،و الطاقة على للحصول قةثو مو  خدمات على احلصول فرص قلة ،و املناخ تغري ريثتأ بأن م متنا إدراك مثة
 التنمية إحراز حنو التقدم وترية تباطؤ يف يتسبب و لأللفية يةئاإلمنا األهداف قحتقي يهدد تدهورها و الطبيعية البيئة

 .للجميع الشاملة و املستدامة البشرية
 و املياه مصادر على تركز اليت العاملية املبادرات يف البارزين الفاعلني من يئاإلمنا املتحدة األمم برنامج يعترب حيث

 ،و البيولوجي التنوع على احلفاظ ،و التصحر ،و الطاقة على الفقراء حصول ،و الغابات على احلفاظ
 الفئات و الفقراء احتياجات يئاإلمنا املتحدة األمم برنامج يضع ،حيث املناخ تغري مع التكيف اسرتاتيجيات

 و ، 2000 العام يف و . فعليا مستدامة إدارة البيئة إدارة على البلدان قدرة يضمن ،و براجمه صميم يف األضعف
 على احلصول يف الفقراء فرص زيادة يف جنحت مبادرات ا بلد 41 ،تبىن يئاإلمنا املتحدة األمم برنامج من بدعم
 2.النظيفة و املتجددة الطاقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 للجميع المستدامة ةالطاق مبادرة لتنفيذ العالمي العمل ألجندة األمريكي الدعم حقائق بيان، األمريكية اخلارجية لوزارة التابع اخلارجي اإلعالم برامج مكتب 1

 .02/02/2003:،تاريخ اإلطالع  iipdigital.usembassy.gov األمريكية اخلارجية وزارة إعالم ملكتب الرمسي املوقع ،على
 2002،  ،نيويورك اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إصدار  نريد الذي المستدام المستقبل  2012-2000السنوي  اإلمنائي ،التقرير املتحدة األمم برنامج تقرير2

 .20،ص 
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 المتاحة في الجزائرموارد الطاقات المتجددة :المبحث الثاني 
 عليها بثروة هائلة من الطاقات إن اجلزائر تتمتع بثروة نفطية و غازية كبرية ،إضافة إىل هذا أيضا فقد أنعم اهلل

املتجددة ،فهي متتاز بسطوع مشسي كبري و سرعات ريح من معتدلة إىل مرتفعة ،و يف الكثري من املناطق هلا قدرة  
ة و اجلزائر بكامل مناطقها قادرة ئية ،و كميات ال يستهان هبا من طاقة الكتلة احليكبرية على استغالل الطاقة املا

و نقل التكنولوجيا و التطبيقات إال أن برامج األحباث و التطوير على استغالل هذه املوارد الطاقوية املتجددة ،
ترقية مواردها ريعية تعمل على العملية ال زالت يف وترية متباطئة ،علما أن للجزائر عدة إطارات مؤسساتية و تش

 فاحلكومةة ،الطاقوية املتجددة منها الشمسية و الرحيية ،املائية و النووية و طاقة الكتلة احلية و اجليو حراري
 املصادقة حيث متت املتجددة و اجلديدة الطاقات لتطوير و طموحا جديدا برناجماسطرت  اجلزائرية

 . 2010و املمتد إىل غاية 2011 فيفري 03 يوم عليه
 الطاقة الشمسية و طاقة الرياح في الجزائر:المطلب األول 

بعد السودان ،و هذه ميزة جعلتها  ترتبع اجلزائر على مساحة جغرافية هائلة أهلتها لتكون ثاين أكرب دولة إفريقيا
 .حتظى بإشعاع مشسي و تيارات رحيية معتربة

 الطاقة الشمسية في الجزائر :الفرع األول 

كما سبق و أن ذكرنا أن مساحة اجلزائر و خصوصية مناخها و موقعها :إمكانيات الطاقة الشمسية بالجزائر /1
 1000اجلغرايف و التضاريس اليت متيزها جعلتها تتوفر على قدر كبري من اإلشعاع الشمسي ،حيث يصل فيها إىل 

حتياطات اجلزائر رت املربع ،و اجلدول أدناه يبني اواط للم 200و مبعدل شدة إشعاع يتجاوز ساعة مشسية يف السنة 
 .من الطاقة الشمسية

 ية في الجزائراحتياطات الطاقة الشمس( :31-30)الجدول رقم 

 المناطق الصحراوية الهضاب العليا المنطقة الساحلية المنطقة
 30 00 2 %المساحة 

لإلشعاع معدل المدة الزمنية 
 (السنة/ساعة)الشمسي 

2020 1000 1200 

معدل الطاقة 
 (السنة/كيلوواط)المتجددة

0300 0900 2020 

،وزارة الطاقة و املناجم ،اجلزائر  دليل الطاقات المتجددةمديرية الطاقات اجلديدة و املتجددة ،:المصدر 
 .13،ص  2003،
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 1200يكون أكرب ما يكون يف املناطق الصحراوية ب نالحظ من خالل اجلدول أن معدل اإلشعاع الشمسي 
 مساحة اجلزائر و مستقبل الطاقة الشمسية يف من إمجايل %30السنة ،ذات املساحة الشاسعة املقدرة ب /ساعة

اجلزائر يكون يف الصحراء أين ميكن استغالل و تطوير الطاقة الشمسية ألغراض االستصالح الزراعي و توفري 
ساعة من الطاقة /ماليري ميغاواط 02الكهرباء الريفية لربوع الوطن ،حيث يوفر هذا الكم من الطاقة الشمسية 

مرة احتياجات أوروبا  00تقديرات وزارة الطاقة فإن هذه اإلمكانيات اهلائلة تسمح بتغطية  الكهربائية ،و حسب
 1.مرة االستهالك الوطين للكهرباء 2000مرات االستهالك العاملي ،كما أهنا تسمح بتغطية  02الغربية و 

 و الثمانينيات يف اجلديدة الطاقات حمافظة انشاء معبدأت  اجلزائر يف الشمسية الطاقة الستغالل األوىل اجلهود إن
 حمطة جنازإ ،و الشمسية الطاقة لتطوير بتجهيزات الكربى املدن جتهيز ،مع 1988 سنة اجلنوب خمطط اعتماد

 و بوزريعة زكمر  نشاط نطاق توسيع مت ماك، قرية 20 يف نسمة 1000 لتزويد يلواطك 100 بقوة بأدرار ةكملو 
 أفران ربكأ أحد حيوي انك الذي زكر امل هبذا السيليسيوم تقنية لتطوير وحدة و الشمسية اخلاليا نتاجإل وحدة نشاءإ

 حمدودا الشمسية الطاقة نصيب يزال فال 2001 و 1999 بني ما املعتمدة القانونية الرتسانة ،رغم الشمسية الطاقة
 بالطاقات خاصا قانونا اعتمدت قد اجلزائر انتك نإ ،و املطلوب بالشكل مستخدمة غري و باجلزائر جدا

 يهدف و 2020 سنة حبلول % 10 و 2012 سنة خالل %5 نسبة ىلإ الوصول هدف حتديد مع املتجددة
 توزيع شبكات عن البعيدة و املعزولة للمناطق الطاقوية اخلدمات تقدمي إىل اجلزائر يف املتجددة الطاقات تطوير
 جمددة طاقوية موارد حقول استغالل و احملروقات احتياطات بقاءإب املسامهة يف اآلخر اهلدف يتمثل ،و الطاقة
 و الشمس من ساعة 3900 و 2000 بني ما اجلزائر تتلقى املتخصصة الدراسات حسب و .منها الشمسية سيما

 تصل القوة أن ،أي اجلزائري الرتاب املك علىرت مربع م1  مساحة على الطاقة من الساعة يف يلوواطك 5 متوسط
 الطاقة هذه ،لكن اجلنوب يف سنويا 2 م/يلوواطك 2263 و الشمال يف السنة يفمرت مربع / طيلوواك 1700 إىل
 منطقة يفميغاواط  00بطاقة  2002هوائية يف فيفري  حديقة زاجنإ مشاريع باستثناء املطلوب بالشكل مستغلة غري

 و  )ملتيجة الصناعي السميد) سيم جمموعة و سونلغاز و سوناطراك بنيو  NEALشركة  بني بالتعاون تندوف
 توصيل يكفل ،مبا اجلنوبية متنراست لوالية التابعة اسكرام مبنطقة الريفية نارةاإل يف الشمسية الطاقة استعمال
 العاملة الكهرباء لتوليد هجينة حمطة أول جنازإ إىل ضافةباإل، سنويا ريفي منزل 2000 حىت 1500 إىل الكهرباء

 حقل ربكأ متثل بذلك هي ،و الرمل حاسي مشال مكل 25 بعد على تيلغمت مبنطقة الشمسية الطاقة و بالغاز
 64 تقدر ب مساحة على ترتبعحيث  نظيف و بديل طاقوي مصدر تكون نأل مرشحةو  فريقياإ يف غازي

 حمطتني برجمة متت ما،ك مرتا 150 منها واحد لك طول يبلغ الشمسية للطاقة جامع 224 هبا يوجدو  هكتارا
 غرب البيض بوالية النعامة حمطة و البالد بشرق الوادي واليةل املغري مبحطة األمر يتعلق و  2013ةلسن نيتأخر 

 واحدة لكل ميغاواط 300 بطاقة أخرى حمطات أربع جنازإ سيتم 2020-2000املمتدة بني  الفرتة يف و .البالد
                                                           

 .011،ص  2003،جانفي  03،وزارة الطاقة و املناجم ،اجلزائر ،العدد  مزايا الطاقة الشمسيةاملناجم ،جملة الطاقة و  1
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 سنويا/ميغاواط 600 بطاقة 2030 غاية إىل ميتد برنامج هناك و، ميغاواط  1200ب   تقدر إضافية طاقة مع منها
 2001.1ابتداءا من  

 (0303-0311)البرنامج المخطط لتطوير الطاقة الشمسية و الهوائية ( :30-30)الجدول رقم 
 2010إىل  2020من  2020إىل  2000من  السنوات

 السنة/ميغاواط 0200 ميغاواط 300 الطاقة الشمسية الضوئية
 2010-2022 2021-2020 2020-2000 2001-2000 السنوات

 020إجناز مشروعني بقدرة  الطاقة الشمسية احلرارية
 ميغاواط

مراكز  02إجناز 
بقدرة إنتاج تبلغ 

 ميغاواط 0200

 200إنتاج 
 ميغاواط سنويا

ميغاواط  000إنتاج 
 سنويا

 2010-2000 2002-2002 2001-2000 السنوات
إجناز أول مزرعة رياح بقدرة  الطاقة اهلوائية

 ميغاواط بأدرار 00
إجناز مزرعتني 

 20للرياح بقدرة 
 ميغاواط

إجراء دراسات إلجياد مواقع مناسبة من 
أجل تركيب توربينات اهلواء بقدرة 

 ميغاواط 0300
Source : préparé par le chercheur s’est basé sur : le programme des énergies 

Renouvelables et de l’efficacités énergétique sur le sit : http//www. Mem‐ 
algeria.org/francais/index.php, date de consultation :10/01/2017. 

 يف مربع مرت/ وات 1000 الشمي اإلشعاع كثافة تصل ،حيث العامل يف مشسي إشعاع بأعلى العربية املنطقة تتمتع
 ،حيث البلدان هذه أحد اجلزائر تعد و، اليوم يف مربع مرت / وات 300 ىلإ 250 من مبتوسط ،و راالنه منتصف
 الطاقة من هاما منجما جيعلها ،مما الشمسي السطوع من كبرية بكميات اجلغرايف موقعها خالل من تستفيد

  :املوايل الشكل يوضحه ما وفق املستدامة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .022-020،مرجع سابق ،ص  الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائرفروحات حدة ، 1
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 الشمسي حسب المناطق في الجزائر المتوسط السنوي لشدة اإلشعاع( :37-30)الشكل رقم 

 
Source : évaluation du potentiel énergétique solaire, bulletin des énergies 

renouvelable, CDER, N2, décembre 2002, P : 12 
 العتماد يؤهلها أن ميكن الشمسي اإلشعاع من هام بقدر تتمتع اجلزائر أنالسابق  الشكل خالل من يتضح
 و ، النائية املناطق عن العزلة بفك املتعلق الشق ،السيما التنموية خططها ضمن رئيسية بصورة الشمسية الطاقة
 األقل و املستدام و اآلمن الطاقوي مداداإل توفري و فيها البشرية التنمية مؤشرات رفع خالل ،من جاذبية األقل
 من مكنها للجزائر اجلغرايف املوقع أن و ،خاصة الشبكة خارج من املناطق هلذه الطاقة توفري يتم ،حيث تكلفة

 .السنة يف ساعي طميغاوا مليار يتجاوز مشسي إشعاع من االستفادة
 للجزائر بالنسبة الشمسية الطاقة أهمية/0
 .العاملي بالسعر بيعه ميكن املصانع يف البرتول ستهالكا من فبدال للبرتول التصديرية القدرة زيادة-
 .اجلزائر يف الكربونية نبعاثاتاال تقليل-
 عن إنتاجها يتم اليت الكهربائية الطاقة استخدام بسبب اجلزائر موازنة تتكبدها اليت الضخمة املادية التكلفة توفري-

 و الشوارع مثل املقامة املشاريع بعض على تؤثر قد حفريات من كبري جهد كلفي أنه إىل ،إضافة البرتول طريق
 تكلفة نأ إىل التقديرات تشري ،و الطاقة هذه تكلفة من يزيد مما طويلة ملسافات األسالك متديد كذلك و غريها
 1.ساعة كيلووات/دوالر 0.12 بالتقريب اجلزائر يف الشمسية الطاقة باستخدام الكهرباء توليد

                                                           
1
 .00/02/2003:تاريخ اإلطالع ،  lhttp://www.neep.org.sa/arabic/index.htm، 2010، الطاقة ترشيد و دارةإل الوطين الربنامج 

http://www.neep.org.sa/arabic/index.html
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 يف دور الشمسية للطاقة جيعل مما )سنة/ساعة)ت للكيلوا 24.7 ب للكهرباء اجلزائري الفرد استهالك تزايد-
 .الكهرباء على الطلب زيادة على العبء ختفيض

 تطوير ثانيها و طويلة النفطية الطاقة ستعمالا فرتة جعل أوهلما مهمني مردودين الطاقة بدائل الستعمال إن-
 1.احلايل النفط مصدر جبانب للطاقة خرآ مصدر

 يف الطبيعي الغاز و البرتول على عتماداال تقليل إىل إضافة الكهربائية للطاقة مصدر إىل اجلزائرية اجلمهورية حتول-
 .املنطقة

 نيأ اجلزائر يف الشمسية بالطاقة االهتمام تزايد حال يف املتوقع منحيث أنه  الشمسية الطاقة تصدير إمكانية-
  بنحو يقدر مبا و الشهر يف طوااغجي واحد تصدير فرتاضا مت إذا ،و أيضا الفائض تصدير ميكن و اإلنتاج يتزايد

 منها عديدة لعوامل سنويا الطاقة هذه من % 85 إنتاج ميكن نهأ افرتاض مت ما إذا ،و السنة يف طاواغجي 8784 
 بعد فقط أمريكي سنت 2 هي الواحد الكيلووات يف الرحبية أن افرتاض أيضا مت و ةالصيان و اجلوية األحوال سوء

 2.العمالء إىل الطاقة هذه توصيل و إنتاج تكاليف كل حذف
إطار تثمني عرض معدات الطاقات املتجددة و تقدمي خدمات جتهيز حمطات فردية أو منزلية للطاقة و يف 

خاصة و أن اجلزائر لديها ( الطاقة الشمسية)،فاسرتاتيجية اجلزائر الرتقوية تعطي اإلعتبار هلذا النوع من الطاقات 
ستنجز إلنتاج الطاقة من املركزات  ثروة هائلة منها ،و يوضح اجلدول املوايل املشاريع املنجزة و اليت

 . CSP (Concentrated Solar Power)الشمسية
 بالجزائر CSPمشاريع إنتاج الطاقة الشمسية بتقنية ( :30-30)الجدول رقم 

المحطات الشمسية 
 الهجينة

قدرة المحطة الشمسية  المنطقة 
 (ميغاواط)

 السنة

 SPP1  حمطة الطاقة
 الشمسية األوىل

 22ميغاواط منها  020 حاسي رمل
 ميغاواط من أصل مشسي

 2000سلمت يف جوان 

 SPP2 حمطة الطاقة
 الشمسية الثانية

 30ميغاواط منها  230 مغاير
 من أصل مشسي

2002 

SPP3  حمطة الطاقة
 الشمسية الثالثة

ميغاواط من أصل  30 النعامة
 مشسي

2000 

SPP4  حمطة الطاقة
 الشمسية الرابعة

ميغاواط من أصل  30 حاسي رمل 
 مشسي

2003 

                                                           
 .00/02/2003:تاريخ اإلطالع ،  d=134http://www.kidworldmag.com/news.php?action=show&i، 2010، ةجزائري إحصائيات 1
 .03/02/2003:تاريخ اإلطالع ،  solar.blogspot.com-http://kuwait   2010، حلول و أفكار الشمسية الطاقة 2

http://www.kidworldmag.com/news.php?action=show&id=134
http://kuwait-solar.blogspot.com/
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Source : United Nations Economic Commission for Africa: Office for North 

Africa, General Secretariat: Arab Maghreb Union, The Renewable Energy 

Sector in North Africa: CurrentSituation and Prospects, Expert Meeting 

about 2012 International year of  Sustainable Energyfor All, Rabat, January 12-

13, 2012, P15. 

 طاقة الرياح في الجزائر:الفرع الثاني 
 ال بد من استغالهلا من خالل مقوماهتا حيث  إن للجزائر طاقة رحيية معتربة 

ربة حيث هتب عليها رياح حتمل معها تتوفر اجلزائر على إمكانيات معت:إمكانيات طاقة الرياح في الجزائر /1
ثانية خصوصا يف املناطق /أمتار 03الكثري من اهلواء البحري الرطب و القاري الصحراوي ،مبتوسط سرعة تفوق 

مليون واط ساعي يف حالة تركيب توربني هوائي  031الساحلية و هو ما يوفر إمكانية توليد طاقة سنوية تقدر ب 
و .مسكن بالطاقة 0003ثانية ،و هي طاقة تسمح بتزويد /مرت 2.0مرت يف حالة رياح ذات سرعة  10على علو 

 الشكل املوايل يبني إمكانيات اجلزائر الرحيية عرب أرجاء الوطن
 -أمتار من سطح البحر 13على ارتفاع –إمكانيات سرعة الرياح في الجزائر ( :39-30)الشكل رقم 

 
Source: Naouel GUENDOUR _ RENEWABLE ENERGY POTENTIAL 

AND IMPACT ON ENERGY MIX IN ALGERIA_ ARAB UNION OF 

ELECTRICIT, AMMAN – Jordan, 27-28 March 2012 
إن اجلزائر تتميز بشريط ساحلي حمدود مبناخ البحر األبيض املتوسط ،و مبساحة قارية و صحراوية بالداخل و 

من املساحة الكلية ،تتميز مبناخ قاري يف الداخل و مناخ صحراوي يف  %90مساحة تفوق اجلنوب متتد على 
أهم املناطق اجلنوب ،أما فيما خيص الكثافة السكانية فرتتفع يف الشمال عنها يف اجلنوب ،و ميثل الشكل السابق 

اقتصادية تبلغ  رياح جيدة ومناطق غنية بسرعة لجزائر زائر حيث نالحظ من الشكل السابق أن لالرحيية يف اجل
تيميمون ، كما نالحظ أن أكثر املناطق ذات سرعة رياح عالية مثل منطقة أدرار، ثا كمنطقة تندوف/م2أكثر من 
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كما  .ثا هذه احلقول مناسبة إلنشاء مزارع رياح إلنتاج الطاقة الكهربائية/م0عني صاحل حبيث تبلغ أكثر من  و
   .كلم تفصل مشال البالد عن جنوهبا  0200 كلم من السواحل و  002263من  متتلك قدرات هائلة يف صورة أزيد

و قد شرعت اجلزائر منذ الثمانينات يف إجناز و تطوير برنامج وطين لضخ املياه باستخدام مئات املضخات اليت 
،حتت ( سم 12إىل  02من )ساعة لعمق ضعيف /لرت 2000إىل  000تعمل بالطاقة اهلوائية ،هذا لضخ أكثر من 

 .إشراف و متابعة املركز الوطين لتطوير الطاقات املتجددة
فالنتائج األولية لألحباث اليت أجريت لتحديد املناطق اليت تساعد على إقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية 

ن عدد ناجحة تضمن حتويل الطاقة اهلوائية ،تدل على أن هاته الطاقة تتوفر تقريبا يف مجيع أرجاء البالد ،و أ
ثانية و هو املستوى الذي يسمح بتشغيل حمرك هوائي /مرت 1الساعات املرتاكمة يف السنة تتجاوز فيها السرعة 

بطيء و جد هام ،و ميكن استخدام الطاقة املتاحة و استغالهلا بإمكانيات معتربة إلنتاج الكهرباء و ضخ املياه يف 
 .ئية يف اجلزائراملناطق اليت كانت حمل دراسة جتارب الطاقة اهلوا

و يف العشر سنوات األخرية  يف إطار اإلسرتاتيجية اجلديدة الداعمة لتعميم استعمال و إحالل الطاقات اجلديدة 
ميغاواط من الكهرباء انطالقا من  00مشروع إنتاج مت بعث ( 2009-2002)املستمد من الربنامج اخلماسي 

 1 .نطقة أدرار و بإشراف مباشر من وزارة الطاقةالرياح يف اجلنوب الغريب للبالد ،و حتديدا يف م
،جرى حتديد مواقع مؤهلة الحتظان مزارع  مبوجب دراسات حديثة:أهمية استغالل طاقة الرياح في الجزائر /0

لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الرحيية مبناطق رأس الوادي و جباية ،سطيف ،برج بوعريريج ،تيارت و إمكانية 
،تيميمون ،بشار و هذا ما يوحي وجود عدة مناطق يف تندوف مثل  استغالل طاقة الرياح يف املناطق اجلنوبية 

-2000)هلة الستغالل األفضل لطاقة الرياح فيها ،و مت يف ذلك خالل الفرتة احلالية من الرتاب الوطين مؤ 
 100باحث عالوة على  20من طاقة الرياح منها بوضع برنامج طموح لتطوير توليد الطاقة الكهربائية ( 2002

ط الرياح يف اجلزائر أستاذ ينشطون يف ثالثني خمربا حمليا و كذلك رسم اخلطط للبحث عن مواقع يكثر فيها نشا
  . انطالقا من طاقة الرياح 2002يف آفاق سنة من الطاقة الكهربائية  %1حماوالت إىل إنتاج 

ما جيعلها ( دنانري للكيلوواط يف الساعة 00إىل  02من ) إن أمهية استعمال طاقة الرياح تكمن يف كوهنا اقتصادية 
 غري و بسيطة تكنولوجيا على تتوفر،و  يف اجلو و هي غري ملوثة أقل تكلفة مقارنة بالطاقة الشمسية ،كما أهنا تتم

 نأ و ،السيما مضمونة ستثماريةا قيمة الرياح ستغاللا يف اخلوض نكما أ.للطاقة األخرى مبصادر مقارنة معقدة
 1200 من أزيد صورة يف إقليمية قدرات متتلك هي ،و للنفاذ القابلة غري املوارد استغالل يف رائدا بلدا تعترب اجلزائر

 .جنوهبا عن البالد مشال تفصل كلم 1500 و السواحل من كيلومرت 
 للريح القاطرة القوة على رتكازباال عقالين ستثمارا أجل من أكيدة مزايا مينح الرياح من اجلزائر بثروة تناءعاإل نإ

 إطالق و النظيفة الطاقة ستعمالا عرب التقليدية الطاقة املصاريف بتقليص املستقبلية املقاربة هذه تسمح ،و

                                                           
  .2009مذكرة ماجستري ،علوم اقتصادية ،جامعة قسنطينة ، -دراسة حالة الطاقة المستدامة في الجزائر–ظل التنمية المستدامة الطاقة في ذبيحي عقيلة ، 1
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 من هلا ،ملا اجلزائر يف الرياح بطاقة هتماماال ينبغي أنه اخلرباء يرىو  الطويل املدى على متخصصة تكوين عمليات
 شبكة شتغالا إىل اإلشارة ،مع عمل مناصب توفري و صناعية أنشطة بعث يف ستثماراهتاا إسهام و قتصاديةا فوائد

 و املاء إلنتاج املازوت و مشسية ألواح بواسطة الرياح طاقة ستغاللاب تعتين ةأمنش إلقامة 2007 عام منذ مغاربية
 على جيابياإ ذلك نعكاساتا ،و التصحر و حةاملال آثار من سكاهنا يعاين اليت القاحلة باملناطق الكهرباء توليد

 هتب اليت الرياح نأ حيث الطاقة من فادةستلإل مناسب جغرايف عوقمب تتميزو ألن اجلزائر  املعزولة املناطق ستيعابا
 مبتوسط و الصحراوي القاري اهلواء من ريةكب كميات و الرطب البحري اهلواء من كثريا معها حتمل اجلزائر على

 دائمةو  .مربع كيلومرت ألف مخسني إىل متتد مبساحة الشاطئية باملناطق صةاخ الثانية يف متارأ 7 يفوق سرعة
 1.ئةللبي ملوثة غري و يفةظن كذلك كوهنا و نضوهبا من خيشى ال و التدفق

 الطاقة النووية و الطاقة المائية في الجزائر:المطلب الثاني 
 ،مثل الدول بعض مع تعاوهنا خالل ،من النووية الطاقة جمال يف التكنولوجيا تلك عابيستا على اجلزائر عملت

 الطاقة إنتاج يف خاصة السلمية غراضاأل يف ستخدامهاا تنمية أجل من الشمالية كوريا و االرجنتني، أملانيا
حيث  العاملي املستوى على الطاقة إلنتاجأيضا  رئيسي مصدر الكهرومائية الطاقة ،كما أن النووي من الكهربائية

 . األمطار بسقوط مباشرة الكهرومائية الطاقة إنتاج يرتبط
 الطاقة النووية:الفرع األول 

 جبال سلسلة يف اليورانيوم مناجم أهم متالكهاال ذلك ،و اجلزائرية الطاقة سوق يف مهمة مكانة النووية الطاقة حتتل
 حتماالتا عموما ،و تاهبلي سلسلة يف واسعة منطقة يف تكون قد ،و )رقيبات) أغالب جبال سلسلة ،و قاراهل

 .عالية و معتدلة بني ترتاوح اجلزائر يف اليورانيوم وجود
 :ي الجزائر فإمكانيات الطاقة النووية /1

 لإلستخدام خمصصني وسارة عني و درارية من كل يف "سالم"و "نور " نوويني مفاعلني على حاليا البالد تتوفر
 سنة حبلول اليورانيوم من طن ألف 30 الستغالل اجلزائر ختطط ،كما الذرية للطاقة الدولية الوكالة مبراقبة العاملي

 االعتماد تعتزم السلطات أن ،كما دوالر مليون 150حنو العملية هلذه اجلزائرية احلكومة رصدت قد ،و م 2012
 من األجانب املستثمرين أمام اجملال فتح مع الكهربائية الطاقة إنتاج و توليد مضاعفة يف احليوية اليورانيوم مادة على

 اإلنتاج حجم ترقية تتم حىت ،و تندوف و متنراست منطقيت يف ،سيما اجلزائرية املؤسسات مع الشراكة خالل
 جيابيةإ ثارآ له يكون أن اليورانيوم ستغاللاب رتفاعاإل شأن من ،و األطنان من الفآ بضعة يتعد مل الذي احلايل
 اخلطرة و املفيدة الطاقة هذه إزاء الالزمة حتياطاتاإل بكل األخذ ضرورة ،مع اجلزائري الصرف احتياطي دعم على
 بناء اجلزائر قررت ،كما صادراته شىت يف البرتول على للبلد املفرط عتماداإل من التخلص ،ونس الوقت  يف جدا

                                                           
 أطلع، http://economy.akhbarway.com/news.asp?c=2&id=64327،  2010أفاق، عن يبحث مضمون ستثمارا اجلزائر يف الرياح طاقة 1

 .20/00/2003عليه يوم 

http://economy.akhbarway.com/news.asp?c=2&id=64327،أطلع
http://economy.akhbarway.com/news.asp?c=2&id=64327،أطلع
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 مصدر عن للبحث استعدادها سياق يف ذلك ،و الكهربائية الطاقة إلنتاج موجهة جديدة نووية مفاعالت عشرة
 ثالث تتعدى ال فرتة يف املشروع هذا إجناز يف اجلزائر تشرع أن ينتظر و الطاقة من النوع هذا ستغاللا لدعم إضايف

 املستقبل يف الكهرباء من املطلوبة الكمية توفري على سونلغاز مؤسسة قدرة لعدم ،نظرا تقدير أقصى على سنوات
 إجناز سيتم ،و األخرية السنوات يف البالد فيه توجد الذي املريح االقتصادي و املايل الوضع عن ،فضال القريب

 ، سنة 20 غضون ،يف املختصة اجلهات قبل من تسطريه مت برنامج من األوىل الدفعة تشكل اليت املفاعالت هذه
 و فرنسا، األمريكية املتحدة الواليات مقدمتها يف ،و التكنولوجيا من النوع هذا تتقن معروفة دول مع بالتعاون

 النووية الطاقة جمال يف بالتعاون يقضي تفاقا على م 2007عام يونيو يف معها وقعت أن للجزائر سبق ،اليت الصني
 ،و الزراعية و الصحية الرعاية جماالت يف النووية التكنولوجيا تستخدمعلما أن اجلزائر 1.السليمة األغراض ذات
 2.النووية الطاقة من الكهرباء لتوليد "CEA" الذرية للطاقة الدولية الوكالة مع برنامج بتطوير حاليا تقوم
 حتضريه يتم أنه ،علما النووية للطاقة السلمي ستعمالاالب املتعلق القانون صدور نتظارا يف بقىت ذه املشاريعه لكن
 غرفيت يف عليه املصادقة ،و الوزراء جملس و احلكومة جملس يف إثراءه نتظارا ،يف املناجم و الطاقة وزارة مستوى على

 3.ارستمر اب املتزايد الطلب لتلبية الكهرباء من اإلنتاج رفع أجل من القانون هذا لصدور امللحة احلاجة ،و الربملان
 :جهود الجزائر في مجال استغالل الطاقة النووية /0

 األزمة و االقتصادي الوضع أن إال طويلة فرتة منذ سليمة ألغراض النووية الطاقة ميدان قتحاما اجلزائر حاولت لقد
 ذلك من ميكنها مل فعالية وذ نووي بربنامج للنهوض املتخصصة العلمية الكفاءات توفر عدم و هبا مرت اليت املالية

 كوريا و األرجنتني و أملانيا مثل الدول بعض مع للتعاون صور على اجملال هذا يف اجلزائري النشاط قتصرا ،حيث
 الوقت يف مالئم اجلو أن املشروع على القائمون يعتقد ،و فقط أحباث مفاعالت إلنشاء باكستان و الشمالية
و الذي  واشنطن به جاءت يذال طمئناناال بعدخاصة ، بعثه إلعادة الالزمة املالية التغطية توفر ظل يف احلاضر

 الطاقة حمافظة أن ،كما اجلميع يعرفه الذي و للجزائر السلمي النووي الربنامج مع مشكلة لديها ليسأنه  فيه تؤكد
 منذ نووية مشاريع عدة اجلزائر شهدت ،كما قانونيا و ماديا و عامليا للمشروع الراعية الرمسية اجلهة تعترب الذرية

 مع تعاون ةنتيج كانت "ميغاواط 1" قدرها طاقة ذو هو و راريةبد "نور " التجريبيني النوويني املفاعلني أول بناء
 بنائه يف اجلزائر عتمدتا و 1993 ديسمرب يف رمسيا إنتاجه بدأ الذي و "السالم "مفاعل هو الثاين و، األرجنتني

 و نووي جممع إنشاء اإلتفاق مشل و1983 يف البلدان ههذ إليه تتوصل تفاقا مبوجب الصينية التكنولوجيا على
 التجهيزات بإنشاء ،فتعلقت املشروع من الثانية املرحلة ،أما أخرى فرعية خمتربات و الساخنة للخاليا خمترب إقامة
 الوقود على عتماداا املادة تلك إنتاج على األخرية و الثالثة املرحلة ركزت و "البلوتونيوم " مادة اإلنتاج متهد اليت

                                                           
تاريخ اإلطالع ، http://www.dw-world.de/dw25/01/2009.12 2009،  املتجددة للطاقات كربى مشاريع تطلق الشريازي ،اجلزائر كامل 1
:03/00/2003. 
 286 ،ص 1980 ،سنة ،الكويت الثالث ،اجلزء للبرتول املصدرة العربية االقطار ،منظمة العربي الوطن في الطاقة2
 .03،ص 2007 ،اجلزائر ،جويلية ، املناجم و الطاقة ،وزارة املناجم و الطاقة ،جملة النووية للطاقة السلمي االستعمال 3
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 اخلط على دخلت اليت األرجنتني ،لكن 1997 عام املعىن هبذا تفاقا إىل الصني و اجلزائر توصلت ،و النووي
 هذا خلف قد ،و العلمية األحباث إجراء يف يستخدم الذي "نور "مفاعل للجزائر ،باعت الثمانينات من عتباراا

 تبع كما بعيد غري وقت يف النووي النادي إىل تنظم قد اجلزائر أن ،على له جهات و هيئات عدة ترصد اإلجناز
 1.املشروع من واشنطن و أوروبا خماوف زادت ذاهل اإلسرائيلية براتاللمخ كبريا تعقبا املشروع هذا إنشاء

 الطاقة المائية :الفرع الثاني 
 3 م مليار 65 حبوايل تقدر و مهمة كميات ،هي اجلزائري اإلقليم على تسقط اليت الكلية األمطار كميات إن
 .األوروبية البلدان بعض عكس على  5%ب تقدر قليلة نسبة إال منها تستغل ال ،لكن )سنويا(

 العاملي املستوى على الطاقة إلنتاج رئيسي مصدر الكهرومائية الطاقة إن:إمكانيات الطاقة المائية في الجزائر -
 إنتاج من %18 حوايل تشكل فهي بالتايل ،و 2002 عام ساعة تريواط 1000 حوايل إىل إنتاجها يصل ،حيث

 عن بعدها و تكاليفها أن ،حيث مشاكل عدة يواجه العامل يف املائية الطاقة استغالل أن إال العامل يف الكهرباء
 غمرها نتيجة خطرية بيئية آثار ختلف املائية الطاقة أن ،كما فيها االستثمار بني و بينها حيول االستهالك مصادر
 إمكانيات ذات العربية البالد تعترب و، السدود تنفيذ بعد املنطقة أفراد إسكان إعادة يتطلب ،مما واسعة ملناطق
 إال يشكل ال و يساع اواطغجي ألف 23 حبوايل اإلنتاج يقدر ،حيث املائية الطاقة استغالل خيص فيما حمدودة

 الكهرومائية للطاقة اجلزائر إنتاج يقدر ،و ( (AUPTDE 2004 العريب العامل يف الكهرباء إنتاج من  02%
 4002.2  سنة خالل ساعي اواطغجي 251 حبوايل

 اتيباإلمكان مقارنة ضئيلة نسبة هي ،و %3 نسبة يتجاوز فال املائية الطاقة على باالعتماد الكهرباء إنتاج أما
 %5 منها يستغل)  رت مربعم مليار 65 حبوايل اجلزائر إقليم يف التساقط يقدر)حيث  اجلزائر عليها تتوفر اليت املائية
 إال اإلنتاج حمطات عدد اخنفاض و املتجدد املصدر هذا من الطاقة إنتاج يف الكفاءة عدم بسبب ذلك و 3.فقط

 على تعمل اليت الطاقوية السياسة إطار ،يف الكهرومائية الطاقة إنتاج زيادة حنو توجها اجلزائر اختاذ ينفي ال هذا أن
 : اجلزائر يف الكهرومائية الطاقة إنتاج مراكز أهم توضيح ميكن يلي فيما ،و املتجددة الطاقات مصادر تطوير

 
 
 
 
 

                                                           
 .02/00/2003:اإلطالع تاريخ ، http://defense-arab.com/vb/showthread.php?t=90،2007 ، الجزائري النووي جديد 1

تاريخ ،  /http://faculty.ksu.edu.sa/walidchem/Lib Teacher،) عالميا و عربيا ( واالقتصادية التقنية التطورات : المتجددة الطاقة مصادر2
 .03/02/2003:اإلطالع 

3
 Amardgia Adnani hania _ Algérie, énergie solaire et Hydrogène :développement durable_ office des 

publications universitaire1 Alger, 2007, P : 109 
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 الجزائر في الكهرومائية الطاقة توليد مراكز( :30-30)الجدول رقم 

Source: Ministry of energy and Mining,Guidelines to Renewable Energy, New 

and Renewable Energy Departement, Edition 2007, P : 40 
 االستطاعة هذه ترجع ،و جيغاواط 286 حوايل أي 5 هي الكهربائي االنتاج حظرية الري قدرات حصة نإ

 عادةإ مت 2005 خالل ،و املوجودة الري مواقع استغالل عدم إىل و الري ملواقع الكايف غري العدد إىل الضعيفة
 1.طميغاوا 100 بقدرة جيجل بوالية بزيامة الكهرومائية احملطة تأهيل

 الكتلة الحية و الطاقة الجيوحرارية:المطلب الثالث 
و اليت سيتم إدراجها ضمن   اجليوحرارية الطاقة و احليةالكتلة  طاقة من كلال بأس هبا ل إمكانياتب متع اجلزائر تت

 .هذا العنصر
 طاقة الكتلة الحية بالجزائر:الفرع األول 

 باجلنو  يف التمور خملفات حتويل و املواشي تربية مزارع يف سيما ال و اجلزائر يف قائمة الطاقة هذه تطوير فاقآ نإ
 بذور من اجلافة بقاياالب تعمل الكهربائية الطاقة توليد مشاريع قيام ىلإ يوحي ما الزيتون زيت صناعة خملفات و

 ،و احليوية الكتلة وقود من يتوفر ملا تبعا الكهربائية احملطة قوة حساب سيتم ،و الصناعة تلك هالفخت اليت الزيتون

                                                           
 .021،مرجع سابق ،ص  ،الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر فروحات حدة 1
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 ألف بسبعني يقدر سنويا املطروحة النوى أو البذور من الكمية متوسط فإن الزيتون زيت صناعة بقايا حالة يف
 1.منزيل كوقود الزيتون زيت صناعة من اجلافة البقايا تستخدم اآلن حلد و.اجلزائر يف طن ألف  70.000

حملدودية املساحة الغابية اليت ال متثل و تعد إمكانيات اجلزائر من الكتلة احلية قليلة مقارنة باألنواع األخرى ،نظرا 
من املساحة اإلمجالية للوطن و نقص مسامهة املصادر الطاقوية من النفايات احلضرية و الزراعية حيث  %00سوى 

مليون طن من اخلشب ،إال أن ما ميكن استغالله فعليا  13حتصي هيئة الغابات حسب احلالة الفعلية حوايل 
ت لوزارة الطاقة و املناجم ،و حسب آخر اإلحصائيا %00مليون طن مبعدل اسرتجاع فعلي يقدر ب  13يعادل 

 .ألف طن فحم 002حوايل  2000،فقد بلغ اإلنتاج الوطين من اخلشب سنة 
فتقدر القيمة الطاقوية اإلمجالية حبوايل  النفايات الزراعيةأما فيما خيص االحتياطي الطاقوي من نفايات املنازل و 

بالنسبة للنفايات الزراعية ،و الكميات اليت  0.13بالنسبة لنفايات املنازل و  2.20السنة ،منها /مليون طن 3.02
مليون  0.11اسرتجاعها حسب الكميات املتوفرة وفق طرق جتميع النفايات احلالية تقدر ب من املمكن 

 00السنة ،و يف هذا اإلطار مت بعث مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية انطالقا من النفايات بواد السمار بقدرة /طن
م تعميم العملية مبقالب أخرى و جبميع املفارغ حسب آخر برنامج لوزاريت الطاقة و البيئة بقدرة ميغاواط ،و سيت

 2. ميغاواط 02
 و، للبالد مجاليةاإل املساحة من 90 تغطي اليت و اجلرداء الصحراوية املنطقة : منطقتني ىلإ اجلزائر تنقسم حيث
 و ، البالد مساحة من  10 %حوايل ،أي هكتار 2500000 قدرها مساحة تغطي اليت ستوائيةاإل الغابات منطقة
   اجلبال يف املتدرجة الغابية التشكيالت متثل حسن ،يف هكتار 1800000 حوايل فيها الغابات تغطي

 3.هكتار  1900000
 : مها هامني مصدرين يف اجلزائر يف احليوية الكتلة طاقة تتمثلو 
 أما البالد مساحة إمجايل من  %03 من أقل أو هكتار 220.000.000 حوايل على ترتبع اليت و: غابية موارد-

 اجلزائر يف الغايب للمورد اإلمجالية الطاقة تقدر ،و اإلقليم من  %68 متثل صحراء عن عبارة فهي املساحة باقي
 .برتويل مكافئ طن اغمي 37 حبوايل

 5 حوايل تدويرها إعادة يتم مل اليت و املورد هذا طاقة تقدر :الزراعية و الحضرية النفايات من طاقوية موارد-
 4.برتويل مكافئ طن مليون

 الطاقة الجيوحرارية في الجزائر:الفرع الثاني 

                                                           
 .02،ص 2007 ، اجلزائر فنية أوراق ،جمموع اجلزائر يف املتجددة الطاقات تطور :سونلغاز 1

2
 Ministère de l'énergie et des Mines, Bilan Energétique National, Opec, 2010 ,P28.  

 .022،مرجع سابق ،ص  الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية  المستدامة  في الجزائرفروحات حدة ، 3
4
 Guidelines to Renewable Energies, Edition 2007, P42. 
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 200اخلريطة اجليومرتية األولية ،اليت جتمع أكثر من إن املسح اجليوفيزيائي و األحباث اجليوكيميائية مسحت برسم 
م حبوايل ثلث °20 تنبع منها درجة حرارة تفوق املنابع املعدنية اليتمنبع ساخن يف مشال البالد ،و يقدر عدد 

م كمنبع محام °099كمنبع عني وملان ،و   م°003ذات حرارة مرتفعة جدا تصل إىل ،كما توجد منابع املنابع 
،و هو ما يسمح بإنشاء حمطات لتوليد الكهرباء على هذه املنابع ،إال أنه ال يتم استغالهلا  1الصاحلني ببسكرة

حاليا سوى يف جتفيف املنتجات الزراعية و تكييف البنايات إضافة إىل تسخني البيوت الزراعية و اإلستشفاء 
حيدها من " القاري الكبيس"تدعى بالطبقة األلبية أو بصفة أساسية ،كما ترتبع اجلزائر على مساحة معتربة 

الشمال والية بسكرة و من اجلنوب عني صاحل و من الغرب أدرار أما من اجلهة الشرقية فإهنا متتد إىل غاية احلدود 
م ،و قد أنتجت العمليات األولية الستغالل °23التونسية ،و ترتاوح درجة احلرارة املتوسطة للمياه هبذه املنطقة 

و يقتصر استغالل مياه هذه املناطق على العالج أين ترتاوح .ميغاواط  300تقدر ب هذه الطبقة طاقة سنوية 
 2.،ما يعين هدر إمكانيات نظيفة إلنتاج الطاقة الكهربائية ° 20األلبية  درجة حرارة املنطقة

 ، خنشلة ،والية قاملة والية، من كل يف توجد منها شهرة األكثر ،و ساخنا ينبوعا 200 من أكثر اجلزائر لدى
 ،مع فقط ترفيهية و عالجية ألغراض الساخنة الينابيع تستخدم زالت ال اآلن حىت .سطيف والية، و بسكرة والية
 املياه حرارة درجة ارتفاع لديها اليت للمناطق فبالنسبة .الطاقة لتوفري الساخنة الينابيع هذه من االستفادة ميكن ذلك
 معينة ضغوط حتت الصناعات بعض يف استخدامه أو الكهرباء إلنتاج الساخنة املياه تلك خبار ستخدامإ ميكن
 .غريها أو الورق مصانع يف حيدث مثلما الصناعي للتجفيف البخار استخدام املثال سبيل على

 قدرات حرارة األرض الجوفية( :31-30)الشكل رقم 

 
 .20،مرجع سابق ،ص  دليل الطاقات المتجددةوزارة الطاقة و املناجم ،:المصدر 

                                                           
1
 Ministère de l'énergie et des Mines, Bilan Energétique National, Op-cit, P28. 

 . 22،ص  2003،دليل الطاقات املتجددة ،طبعة  مديرية الطاقات الجديدة و المتجددةوزارة الطاقة و املناجم ، 2
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 توفري ميكنها متطورة أجهزة استخدام خالل من التربيد أو التدفئة لتوفري األرض حرارة درجة استغالل ميكن كما
-00 إىل أعماق األنابيب من شبكة حفر طريق عن الصيف فصل خالل التربيد و الشتاء فصل خالل التدفئة

 .اجلوفية احلرارية الطاقة إلنتاج األحدث اجلديد النظام هذا يعترب .األرض حتت الرئيسي النظام دفن و مرت  15
 إمكانيات استعمال المياه الحارة لحوض الماء األلبي( :32-30)الجدول رقم 

 إمكانيات االستعمال (درجة مئوية)درجة حرارة الماء 
 (حد أدىن)تربيد  30
 تربية حيوانات مائية 00
 زراعة الفطريات 20
 (حد أدىن)حضرية تدفئة  20
 ختمر 10
 تربية األمساك  20

 .21 ،مرجع سابق ،ص دليل الطاقات المتجددةوزارة الطاقة و املناجم ،:المصدر 
 للطاقة مهمة أماكن وجود على اجليوفيزيائية و ،اجليوكيميائية اجليولوجية الدراسات من العديد أكدت
 التدرج فيها يفوق أماكن ثالث حتديد من الدراسات تلك متكنت ،أين اجلزائر يف احلرارية اجلوفية
 و، )باملدية) بوسيف عني ،منطقة معسكر و غليزان منطقة :هي و مرت 100 بعد على°  5احلراري
  1 .تبسة و قاملة ،منطقة )باملسيلة) عيسى سيدي منطقة

 من أكثر حتوي ،حيث املنطقة يف احلرارية للطاقة مهم مصدر ،متثل إفريقيا مشال يف الكلسي احلجر فجوراسية
 يعد وم ،°20 حوايل املصادر هذه حرارة تبلغ و، للبالد الغريب الشمال و الشرقي الشمال يف حراري مصدر 200

 :  املوايل الشكل يوضحه ما ،وفق م°90 املسخوطني محام أسخنها
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .17 ،ص 2014 ،ديسمرب ،أبوظيب العاشر العريب الطاقة ،مؤمتر الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية :القطرية الورقة 1
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 حدود الطبقة األلبية في الجزائر( :13-30)الشكل رقم 

 
Source : Ministre de l’énergie et des Mines _ Guide des Energie 

Renouvelables _ édition 2007, P: 43. 
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االستثمار في الطاقات المتجددة بالجزائر و العراقيل التي تواجهها:المبحث الثالث   

 و تسهيل أجل من الدولة تفرضها تشريعات و قوانني عدة على املتجددة الطاقة يف اجلزائري االستثمار يعتمد
 جمال يف األجنيب االستثمار زيادة أجل من التسهيالت و التحفيزات تلك ىلإ ،إضافةها في االستثمار تشجيع
 األمثل االستغالل تعرتض اليت العراقيل بعض توجدإال أنه ، الوطن داخل تكنولوجياهتا مبختلف املتجددة الطاقة

 االستثمار عراقيل و خصائص كذا و التشريعات و القوانني أهم على هنا نركز ،و اجلزائر يف املتجددة واردذه املهل
 .باجلزائر املتجددة الطاقة يف

 اإلطار التشريعي و المؤسساتي للطاقة المتجددة في الجزائر:المطلب األول 
 على ترتكز أهنا ،كما تنظيمية نصوص و بقوانني مؤطرة تطويرها و املتجددة الطاقة لرتقية الوطنية السياسة إن

 الطاقة بتطوير اختصاصها حدود يف منها واحدة كل هتتم ،حبيث االقتصادية املؤسسات و اتئياهل من جمموعة
 يف تطويرها و املتجددة الطاقة ترقية يف املتخصصة اهليئات و القوانني أهم إىل التطرق هنا حناول ،و املتجددة

 .اجلزائر
 التشريعي للطاقات المتجددة بالجزائراإلطار :الفرع األول 

 املنشآت و األسس توفري" خالل من يتضح االستقالل منذ املتجددة الطاقات تطوير و برتقية اجلزائر اهتمامإن 
 من تقريبا مكتفية حاليا تعد اجلزائر أن من الرغمعلى  و، 1"لالوسائ و التجهيزات بأفضل املزودة و القاعدية

 العمل مواصلة أن ،إال الطبيعي الغاز و النفطية الثروة خاصة احملروقات بفضل هذا و الطاقوية االحتياجات حيث
 من املصدر هلذا الطلب و العرض بني التوازن يف مشاكل حيدث سوف احلايل الطاقة الستهالك الوطين بالنموذج

 للحفاظ أساسيا رهانا ،و ضروري من أكثر الوطين الطاقوي املزيج يف املتجددة الطاقة إدماج أصبح ،هلذا الطاقة
 الكهرباء إنتاج فروع يف التنويع ،و الوطين االقتصاد متويل يف مداخيلها تساهم ،اليت األحفورية الطاقة موارد على

 2.املستدامة التنمية حتقيق يف املسامهة ،و
هتا برتقية طاقات اهتماما من متكامل و قوي وطين اقتصاد بناءكثفت اجلزائر جهودها ل  األخرية السنوات يف و

 من النضوب احتمالية خاصية ،و جهة من األسعار يف ستقراراال عدم خباصية تتميز اليت ،و للمحروقات بديلة
 ضمن احملدد الطاقوي القدر إنتاج من التمكن أجل من للمنافسة الوطنية السوق بفتح ،فقامت أخرى جهة

-93 القانون ،فصدر 3الغرض هلذا قانوين إطار بإعداد قامتذلك  يف و املتجددة الطاقات لرتقية الوطين الربنامج

                                                           
 احلقوق يف املاجستري شهادة على احلصول جلأ من مقدمة ،مذكرة المستدامة التنمية إطار في الجزائر في المتجددة للطاقة القانوني النظام، رجدال بن ملياء 1

  49 .،ص 2010 - 2009 اجلزائر، جامعة عكنون بن احلقوق ،كلية األعمال قانون ،فرع
  http//portail‐cder.dz/spip.php االلكرتوين املوقع ،على 05 ،ص 2011 مارس -الجزائر– الطاقوية و الفعالية المتجددة للطاقة الجزائري البرنامج2

  article 1574. 20/01/2003:،تاريخ اإلطالع. 
 .03نفس املرجع ،ص رجدال ، بن ملياء 3
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-0993ي التكنولوج التطوير و العلمي البحث حول اخلماسي الربنامج و التوجيهي القانون املتضمن 00
2002.1 

 ،و املتجددة بالطاقات الدولة اهتمام يةة واقعبصور  ،و جسد فعلي تشريعي اهتمام أول هو القانون هذا يعترب و
 هائل مشسي حقل متلك ،فاجلزائر الطاقات هلذه املوجودة املوارد" فبني الطاقات من النوع هلذا أمهية أعطى الذي
 على و جوفية حرارية نسبة ،و الرياح من معتربة طاقة إىل ،إضافة سنويا عاع مشسيإش ساعة 3000 تفوق بطاقة

 التمويالت يف البرتول و الطبيعي الغاز يلعبه الذي االسرتاتيجي الدور إىل بالنظر و ،فإنه قتصادياال الصعيد
 استغالل و تطوير خالل من التقليدية املوارد على درجة بأقصى و احلفاظ إىل باملخططني أدى للجزائر اخلارجية

 احلصيلة يف الطاقات هذه بإدخال املتجددة الطاقات برنامج يسمح أن ينبغي ،و املتجددة الطاقات خمزون كل
 يف الكلي للتحكم الضرورية الوسائل توفر أن اجلزائر على جيب ،هلذا 2050 سنة حىت %1 بنسبة الوطنية الطاقوية
 هذا و األنظمة و املكونات و للمواد الوطين ،باإلدماج املوقع يف منشآت جنازإ طريق ،عن املتجددة الطاقات

 إطار يف تعملاليت  و  (PMI .PME ) املتوسطة و الصغرية الصناعات و املتوسطة و الصغرية املؤسسات بإنشاء
 2.الشغل مناصب خبلق الكفيلة و املتجددة الطاقات

  :هي و  أخرى مراسيم و قوانني جاءت القانون هذا بعد و
 أن اعتبار مت خالله من و الطاقة يف بالتحكم املتعلق 0999جويلية  23الصادر يف : 11-31 رقم القانون -

ما  على نصت اليت و منه الثانية املادة يف جاء مثلما الطاقة يف التحكم أدوات إحدى هي املتجددة الطاقات ترقية
 و املتجددة الطاقة استخدام ترشيد بغية التطبيقية النشاطات و اإلجراءات جممل الطاقة يف التحكم يشمل "يلي
 3".ةالبيئ على الطاقوي النظام تأثري من احلد

 يعترب و:القنوات بواسطة الغاز توزيع و بالكهرباء املتعلق و 2002 فرباير 05 يف املؤرخ: 30-11 رقم القانون-
 املصادر عن الناجتة الكهربائية الطاقة تسويق آليات اجلزائري املشرع خالله تناول تشريعي إطار أول " القانون هذا

 دمج ،و املتجددة الطاقات استخدام ترقية ضرورة على منه التاسعة املادة يف نص القانون هذا أن ،كما ةاملتجدد
 4.مالتنظي اهحيدد اليت البيئية لتزاماتاال

                                                           
 البحث حول الخماسي والبرنامج التوجيهي القانون يتضمن م 1998 أوت 22 ل املوافق ه 1419 عام الثاين ربيع 29 يف املؤرخ 00-39رقم  القانون 1

 أوت 22املوافق ل  0209مجادى األوىل  02،الصادر بتاريخ  02،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  2002-0993 التكنولوجي التطوير و العلمي
 .01،ص  0993

 .12-10نفس املرجع ،ص  2
،اجلريدة الرمسية للجمهورية  02،املادة  المتعلق بالتحكم في الطاقةم ، 0999جويلية  23ه املوافق ل  0220ربيع األول  02املؤرخ يف  09-99القانون رقم  3

 .02م ،ص  0999أوت  02ه املوافق ل  0220ربيع األول  20الصادر يف  20اجلزائرية ،العدد 
،املادة التاسعة  المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، 2002فرباير  02ه املوافق ل  0222ذي القعدة  22املؤرخ يف  00-02رقم  القانون 4

 .02،ص  2002فرباير  00ه املوافق ل  0222ذي القعدة  21الصادر بتاريخ  03،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد 
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 املتعلق ،و 2004 مارس 25 ل املوافق ه 1425 صفر 04 يف املؤرخ و 10-30 رقم التنفيذي المرسوم-
 املنتجة تلك حتديدا و الكهرباء مصادر تنويع تكاليف حتديد إىل يهدف " هو ،و 1ءالكهربا إنتاج تنويع بتكاليف
 ةجمموع املرسوم هذا يشمل ،كما )حرارة و كهرباء) املشرتك باإلنتاج أو املتجددة الطاقات من ،انطالقا

 اخلاص النظام إطار يف التوزيع أو النقل بشبكة الربط و املصادر هذه من الكهرباء إنتاج بشروط املرتبطة النشاطات
 املنصوص العالوات من املتجددة الطاقات من الكهرباء منتجي الستفادة التأهيل آليات توضيح إىل يهدف ،كما
 و حتويل عن الناجتة اإلضافية بالتكاليف للتكفل الالزمة التدابري كذا و  01-02ن القانو  من  95 املادة يف عليها

 و آليات أساسه على حتدد الذي اإلطار و القانونية الوسيلة املرسوم هذا يعترب و، املتجددة الطاقات استغالل
 2".التطويره املربمة الصفقات كذلك ،و املتجددة الطاقات قطاع يف االستثمار شروط

و املتعلق برتقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة  2002أوت  02و املؤرخ يف  31-04 رقم القانون-
 التنمية إطار يف املتجددة الطاقات ترقية كيفيات حتديد إىل يهدف فإنه القانون هذا من األوىلو حسب املادة 

 من النوع هذا تشجيع و لدفع خصيصا صياغته متت الذي و وطين برنامج وضع خالل من هذا و"، 3 املستدامة
 تعود الذي و املتجددة للطاقات وطين مرصد كإنشاء الغرض هلذا وضعها مت اليت اآلليات إىل ،باإلضافة الطاقات

 الضرورية التقنيات كذا و الالزمة الكفاءات و اخلربات توفري و املتجددة الطاقات استعمال تطوير مهام إليه
 4.للوطن الطاقوية املنظومة ضمن الطاقات هذه إلدخال

 .املتعلق بإنشاء ،تنظيم و تسيري املعهد اجلزائري للطاقات املتجددة: 11-00المرسوم التنفيذي رقم -
 .املتضمن حتديد شروط منح العالوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء: 10-019المرسوم التنفيذي رقم -
املتضمن حتديد كيفيات تسيري الصندوق الوطين للطاقات املتجددة و : 11-000المرسوم التنفيذي رقم -

 .اإلنتاج املشرتك
اص بقطاع يتضمن التنظيم احلراري يف البنايات اجلديدة و هذا خ: 0333-13المرسوم التنفيذي رقم -

 .السكن
حتديد كيفيات إعداد الربنامج املتعلق بالتحكم يف الطاقة و يهدف إىل : 30-101المرسوم التنفيذي رقم -

 .الوطين للتحكم يف الطاقة

                                                           
،اجلريدة الرمسية  المتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء،و  2002مارس  22ه املوافق ل  0222صفر  02املؤرخ يف  92-02املرسوم التنفيذي رقم  1

 .00،ص  2002مارس  23املوافق ل  0222صفر  03الصادر يف  09للجمهورية اجلزائرية ،العدد 
 .20،مرجع سابق ،ص  المستدامة التنمية إطار في الجزائر في المتجددة للطاقة القانوني النظامرجدال ، بن ملياء 2
 المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامةم و  2002أوت  02ه املوافق ل  0222مجادى الثانية  23املؤرخ يف  09-02القانون رقم  3

 .09،ص  2002أوت  03ه املوافق ل  0222رجب  02بتاريخ الصادر  22،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد 
 .23-23ملياء بن رجدال ،نفس املرجع ،ص  4
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يهدف إىل حتديد القواعد اخلاصة بالفعالية الطاقوية املطبقة على األجهزة : 32-10المرسوم التنفيذي رقم -
 .الغازات و املنتجات البرتوليةاملشتغلة بالكهرباء و 

املتعلق بالتحكم يف الطاقة و يهدف إىل التدقيق الطاقوي للمنشآت األكثر : 32-012المرسوم التنفيذي رقم -
 . استهالكا للطاقة

املتعلق بالتحكم يف الطاقة الذي يهدف إىل حتديد كيفيات تسيري : 0331-110المرسوم التنفيذي رقم -
 1.كم يف الطاقةالصندوق الوطين للتح

 اتي للطاقات المتجددة بالجزائراإلطار المؤسس:الفرع الثاني 
 إنشاء مت،أيضا  القوانني من مبجموعة املتجددة للطاقات الوطنية السياسة تنظيم و تأطري عمليات إىل إضافة

 للطاقات الوطنية السياسة إجناح ،قصد العلمي البحث مراكز و االقتصادية املؤسسات و املنظمات من جمموعة
 : منها و املتجددة

 حتت ،باجلزائر 1985 أوت 22يف  أنشأت:  (APRU) الطاقة ستعمالا ةنعقل و لترقية الوطنية الوكالة/1
 على الطلب بتغطية الكفيلة األعمال كل تنسيق و قرتاحا و تصوير أهدافهابني  ،من املناجم و الطاقة وزارة وصاية
 .قتصادياهتاا و الطاقة صيانة ،تشجيع الطاقة ،تطوير الطاقة

 وزارة وصاية حتت -اجلزائر-،ببوزريعة م 1988 مارس 28 يف أنشأ: (CDER) المتجددة الطاقات مركز/0
 و -الشمسية الطاقة خاصة -املتجددة الطاقة حول حبث تنفيذ، أهدافه ،أهم العلمي البحث و العايل التعليم
 . الطاقات هذه ستغاللاب املتعلقة الوسائل تطوير

 تابعة -اجلزائر-،ببوزريعة 1988 جانفي 09 يف تأأنش: (UDES) الشمسية التجهيزات تنمية وحدة/0
 .الضوئية احلرارية ستعماالتلال الشمسية التجهيزات تطوير العلمي،مهمتها البحث و العايل التعليم لوزارة

 تطوير ،مهمتها العلمي البحث و العايل التعليم لوزارة تابعة: (UDTS) السيلكون تكنولوجيا تنمية وحدة/0
 . املتجددة للطاقة األساسية املادة بتكنولوجيا اخلاصة الوسائل

 1988 مارس 22 يف تأأنش:  (SEESMS) الصحراء أقصى في الشمسية التجهيزات تجريب محطة/2
 اإلقليم يف الشمسية التجهيزات جتريب و تطوير ،مهمتها العلمي البحث و العايل التعليم لوزارة ،تابعة بأدرار

 . الصحراوي
 ، املناجم و الطاقة لوزارة ،تابعة العاصمة باجلزائر 1995 يف تأأنش: المتجددة و الجديدة الطاقات مديرية/0
 .تطويرها و املتجددة الطاقات موارد تقييم مهامها من و

 عمومية مؤسسة عن عبارة هي اليت ،و السهوب لتنمية السامية احملافظة إىل اإلشارة فتجدر الفالحة قطاع يف أما
 ديسمرب 12 يف الصادر 30/113 رقم باملرسوم إنشاؤها ،مت علمية و تقنية وجهة لديها ،و إداري طابع ذات

                                                           
 .92،ص  2001أمانة اجمللس الوزاري العريب للكهرباء ،جامعة الدول العربية ،مصر ،-،إدارة الطاقة دليل الطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة في الدول العربية 1
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 الشمسية الطاقة طريق عن بالكهرباء التزويد و املياه ضخ ميدان يف هامة بربامج احملافظة هذه تقوم ،و 1989
 1.السهبية املناطق لفائدة

 :كذل على مثال املتجددة الطاقات ميدان يف تنشط شركات عدة فهناك االقتصاديني املتعاملني مستوى على أما
 و املتجددة و ،اجلديدة الطاقات ترقية يف مهامها تتلخص: (NEAL) المتجددة للطاقة الوطنية الوكالة/7

 ،سواء للشركاء بالنسبة مشرتكة فائدة هلا تكون اليت ،و املتجددة بالطاقات املرتبطة املشاريع إجناز و ،برجمة تطويرها
 يوجد ،كما البحث و للتكوين مراكز به الشمسية الطاقة يف للبحث قطب إنشاء ،أيضا خارجها أو اجلزائر يف

 2.املتجددة الطاقات جمال يف نشاطهم ميارسون الذين اخلواص املتعاملني عشرات حاليا
علما أن  221-00و هذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم :FNERCالصندوق الوطني للطاقات المتجددة /9

 .و هو خمتص مبجال الطاقة املتجددة و نوعه حملي 2000تاريخ إنشاء هذا الصندوق كان سنة 
حيث كان  000-2009حسب املرسوم التنفيذي رقم :FNMEالصندوق الوطني للتحكم في الطاقة /1

 .،و نوع الصندوق حملي و هو خاص مبجال التحكم يف الطاقة 2009تاريخ اإلنشاء سنة 
و هو  2000سنة  11-00أنشأ حمليا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم :المعهد الجزائري للطاقات المتجددة /13

 3.خاص مبجال الطاقة املتجددة
 ل تفعيله في الجزائراالستثمار في الطاقات المتجددة و سب:المطلب الثاني 

بغية حتفيز االستثمار يف الطاقات املتجددة باجلزائر ال بد من التعرف على العناصر اليت متيزه ،لوضع إجراءات 
 .حتفيزية لتشجيع و تفعيل االستثمار يف الطاقات املتجددة باجلزائر و هذا ما سيتم سرده يف هذا العنصر

 المتجددة بالجزائراالستثمار في الطاقات : الفرع األول
 يؤكد ،مما باستمرار يتزايد الطاقة على احمللي الطلب نإ:برامج و مشاريع الطاقات المتجددة بالجزائر /1

 اتز الغا انبعاث يف مهم ارتفاع االستهالك يف الزيادة هذه على ،فيرتتب مستقبال الوطين االستهالك منو استمرار
 ضرورة على اجلزائر يف املتجددة الطاقة لقطاع املستدامة التنمية و للبيئة الوطنية االسرتاتيجية ركزت قد و .الدفيئة

 .املناخ و البيئة على تأثرياهتا من حتد اجتماعية و اقتصادية تنمية أجل من مةز الال للشروط االستجابة
 أثر هلا نكا، للبيئة الوطنية االسرتاتيجية إطار يف مشاريع عدة  االستثمار يف الطاقات املتجددة من خاللمت قد و

 :ي يل ما اتز اإلجنا هذه بني من و للطاقة الوطين االستهالك منوذج على
إن إدماج الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة الوطنية ميثل حتديا كبريا من أجل احلفاظ على :البرنامج الوطني /1-1

بفضل الربنامج الوطين للطاقات . يف التنمية املستدامةاملسامهة  فروع إنتاج الكهرباء و نويعت و، املوارد األحفورية
املتبعة من طرف  االقتصادية  تتموقع هذه الطاقات يف صميم السياسات الطاقوية و ، 2010-2000 املتجددة

                                                           
 . 120،مرجع سابق ،ص  -دراسة حالة الطاقة الشمسية في الجزائر–الطاقات المتجددة و دورها في التنمية المحلية المستدامة استخدام عمر الشريف ، 1
 .10،وزارة الطاقة و املناجم ،الطبعة السابعة ،ص  دليل الطاقات المتجددة 2
 .23،مرجع سابق ،ص دليل الطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة في الدول العربية  3
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إدخال فروع الكتلة احليوية  و، السيما من خالل تطوير الطاقة الشمسية و طاقة الرياح على نطاق واسع، اجلزائر
 .و تطوير الطاقة الشمسية احلرارية، األرضية الطاقة احلرارية و ، (ستعادة النفاياتتثمني ا)

 2010-2002 ن سعة برنامج الطاقة املتجددة املطلوب إجنازه لتلبية احتياجات السوق الوطنية خالل الفرتةعلما أ
 .2020ميغاواط منه حبلول عام  2200حيث سيتم حتقيق ، ميغاواط 22 000 يقدر ب

 :يتوزع هذا الربنامج حسب القطاعات التكنولوجية كما يلي 
 .ميغاواط 232 01:  الطاقة الشمسية -   
 .ميغاواط 0002 :طاقة الرياح  -   
 ميغاواط 2000: الطاقة احلرارية  -   
 .ميغاواط 0000:   الكتلة احليوية -   
 .ميغاواط 200: التوليد املشرتك للطاقة  -    
 ميغاواط 02: الطاقة احلرارية األرضية  -    

من احلصيلة  ٪20 حلصة من الطاقات املتجددة بنسبة 2010بالوصول يف آفاق  سيسمح حتقيق هذا الربنامج 
 .الوطنية إلنتاج الكهرباء

 من حجم الغاز مليار مرت مكعب 100بإدخار  سيسمح، من الطاقات املتجددة  ميغاواط 22000إن إنتاج 
هذا  فإن إجناز ، وفقا لألنظمة املعمول هباو .2002مرات االستهالك الوطين لسنة  3أي ما يعادل ، الطبيعي

ن تنفيذ هذا الربنامج حيصل ،كما أ أجانب اخلاص وطنيني و الربنامج مفتوح أمام املستثمرين من القطاع العام و
 ما من خالل الصندوق الوطين للطاقات املتجددة ومتعددة األوجه للدولة و اليت تتدخل سي على مسامهة معتربة و

 التطوير للطاقات املعهد اجلزائري للبحث و" و تدعيما هلذا الربنامج أنشأت احلكومة اجلزائرية ، النتاج املزدوج
 ،الوكالة الوطنية و كذا شبكة مراكز للبحث و التطوير مثل مركز البحث و التطوير للكهرباء و الغاز" املتجددة

 1.مركز تطوير الطاقات املتجددة و وحدة تطوير معدات الطاقة الشمسية، ترشيد استعمال الطاقة ية ولرتق
  املتجددة للطاقة الوطين الربنامج أمهها لعل ،و املتجددة للطاقات املستقبلية املشاريع من جمموعة برجمة مت كما

 .2010 سنة يف املسطرة األهداف و 2002سنة  قدرات يوضحان املواليان الشكالن ،و 2030 - 2011
 
 
 
 
 

                                                           
1
http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables, date de consultation:13/04/2017. 

http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables
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  0303و األهداف المسطرة ل  0310قدرات سنة ( :11-30)الشكل رقم 

 
،ص  2002،نبذة عن الطاقة املتجددة ،اجلزائر المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة :المصدر 

00. 
 0303-0310اإلنجازات المتوقعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ( :30-30)الجدول رقم 

الطاقة الشمسية  السنة
 المركزة

الخاليا 
 الفوتوفولطية

 اإلجمالي طاقة الرياح

0310 22 0 00 20 
0312 122 032 20 223 
0303 0200 310 230 2000 
0303 3200 2300 2000 02000 

 .،نفس املرجع ،نفس الصفحةالمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة  :المصدر 
 تشجيع يف اجلزائر إرادة إىل الطاقوية الفعالية برنامج يستجيب:برنامج الفاعلية الطاقوية في الجزائر /1-0

 و الالزم االستهالك ترسيخ و املوارد على للمحافظة الطرق مجيع استغالل و للطاقة مسؤولية بأكثر االستعمال
 طاقة أقل باستعمال كنل، اخلدمات نفس أو املنافع نفس إنتاج يف الطاقوية الفعالية من اهلدف يكمن.األمثل
 االستعماالت ملختلف مالئمة األكثر الطاقة أشكال إىل اللجوء على تشجع أعماال الربنامج هذا يتضمن و ممكنة

 :يلي فيما الطاقوية الفعالية جمال يف العمل برنامج يتمثل و، التجهيزات حتسني و السلوكيات تغيري تتطلب اليت و
 يبلغ و للطاقة استهالكا األكثر القطاعات من اجلزائر يف البنايات قطاع يعترب: للمباني الحراري العزل/1-0-1

 مايالس و القطاع هلذا املقرتحة الطاقة يف التحكم أعمال تسمح ،و النهائي االستهالك من % 42 من أكثر
 40 %.حبوايل السكن تكييف و بتدفئة املرتبطة الطاقة استهالك ،بتقليص املباين يف احلراري العزل بإدخال
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 ،و األول الطور يف يزال ما اجلزائر يف الشمسي املاء سخان إدخال: الشمسي الماء سخان تطوير/1-0-0
 تدرجيي كبديل الشمسي املاء سخان تطوير ،يراقب االجتاه هذا يف و .معتربة جد امليدان هذا يف القدرات لكن

 .الطاقة يف للتحكم الوطين الصندوق طرف من سيدعم الشمسي املاء سخان اقتناء إن .التقليدي املاء لسخان
 احلظر يف العمل إسرتاتيجية دفهت: للطاقة المنخفض االستهالك ذات المصابيح استعمال تعميم/1-0-0

 سنة آفاق يف هذا و)البيوت يف عادة املستعملة الكالسيكية املصابيح) التوهج ذات املصابيح لتسويق التدرجيي
 جهة من املنخفض االستهالك ذات املصابيح من ماليني بضعة تسويق املزمع من نهإف، ذلك مع باملوازاة و 2020
 شراكة خلق خالل من سيما بتشجيع حيض سوف الضعيف االستهالك ذات للمصابيح احمللي اإلنتاج فإن أخرى

 .األجانب و احملليني املنتجني بني
 األكثر املراكز أحد ضمن من العمومية اإلنارة تعترب: العمومية اإلنارة في الطاقوية النجاعة إدخال/1-0-0

 على احمللية اجلماعات هذه مسئولو يكون ما غالبا و .احمللية اجلماعات أمالك لدى اجلزائر يف للطاقة استهالكا
 .املركز هلذا الطاقوي االستهالك ختفيض أو حتسني بإمكانيات دراية غري

 الكثرة) الزئبقي النوع من املصابيح كل تعويض يف احمللية للجماعات املوجه الطاقة يف التحكم برنامج يتمثل و
 .)االقتصادية) الصوديوم مبصابيح )للطاقة االستهالك

 الربع حوايل الصناعي للقطاع الطاقوي االستهالك ميثل: الصناعي القطاع في الطاقوية الفعالية ترقية/1-0-2
 :يرتقب ،فإنه طاقوية فعالية أكثر أجل من و .للطاقة الوطين النهائي االستهالك جممل من
 و التقنية للحلول الدقيق بالتعريف للمؤسسات تسمح اليت اجلدوى دراسات و الطاقوي للتدقيق املشرتك التمويل-

 .يالطاقو  استهالكها لتقليص مالئمة األكثر االقتصادية
 و تقنيا االستمرار القابلة للمشاريع الطاقوية الفعالية بإدخال املرتبطة اإلضافية للتكاليف املشرتك التمويل-

 .اقتصاديا
 كوقود املميع البرتول غاز سوق حصة تصل ،أن آفاق يف يرتقب: الوقود / المميع البترول غاز ترقية/1-0-0

 حتويل يف الراغبني للمستفيدين مباشرة مالية مساعدات منح الربنامج هذا من ينتظريف حضرية السيارات  نسبة إىل
 .الوقود/ املميع البرتول غاز إىل هتمسيار  استهالك منط
 اليت السياحية العربات حتويل دراسة ،إجراء التسعينات بداية يف متت: الوقود / الطبيعي الغاز ترقية/1-0-7

 حظرية أجل من الوقود هذا لتوزيع سونلغاز طرف من املنشآت جنازإ مت لقد و الطبيعي الغاز إىل بالوقود تسري
 تعميمها و اجلزائر مدينة يف كوقود الطبيعي بالغاز احلافالت عشرات تشغيل 2018 سنة حىت املنتظر من و جتريبية

 .2020 سنة غاية إىل  اآلن من هذا و األخرى الكربى اجلزائرية املدن على
 للتكيف الشمسية الطاقة استعمال إن: الشمسية بالطاقة الهواء لتكييف األساسية التقنيات إدخال/1-0-9

 عظمم يف تتزامن التربيد إىل االحتياجات أن و سيما ال .البالد جنوب يف خاصة ترقيته يستوجب تطبيق هو
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 اللواقط حلقل ،ميكن أخرى جهة من و )الشمس أشعة خبيوط التسيري) الشمسي اإلشعاع توفر مع األوقات
 املردود يكون ذا،و هب الربودة فصل خالل البنايات وتدفئة الصحي الساخن املاء إنتاج يف يفيد أن الشمسية
 .جدا مهما للمنشأة اإلمجايل

 تسمح و بالشمس التربيد تقنيات يف التحكم و الكتساب دراسات يف الشروع ،سيتم 2018 سنة غاية إىل و 
 حتمل أجهزة طريق عن للتكييف منوذجيني مشروعني يتضمن و .اجلزائري للوضع مالئمة األكثر اآللية بتحديد

 1.البالد جبنوب البنايات يف مشسية مكيفات على
 برناجما اجلزائرية احلكومة سطرت املشتعل زالغا آثار من التخفيض أجل من :المشتعل الغاز من التخفيض/1-0

 1 م مليار 011 ب يقدر ما اسرتجاع مت قد و النفطية احلقول مستوى على املشتعل زالغا ختفيض أجل من مهما
 م مليار9.8  من اخنفض قد املشتعل زالغا حجم ،أي 2001 إىل 1980 بني ما املمتدة الفرتة ،يفز الغا فاقد من

  2001 .سنة 3 م مليار 4 إىل 1980 عام3
 الطاقات تنمية مركز ريعةز ببو  0933 مارس 22 يف أنشأ :المتجددة الطاقات تنمية مركز استحداث/1-0

 اخلاصة املواد زإجنا و باالستغالل املتعلقة الوسائل بتطوير اخلاصة البحث برامج وضع مهامه من و املتجددة
 وفقا التجاري و الصناعي الطابع ذي املتجددة للطاقات اجلزائري املعهد إنشاء إىل ،إضافة املتجددة بالطاقات
 الطاقات تكنولوجيات معدات إنتاج مهامه من ،و 2000يناير  23املؤرخ يف  11-00 رقم التنفيذي للمرسوم

 .املتجددة و تنمية املشاريع اخلاصة هبا
 و ترقية هدفها و 1988 مارس 22 يف أنشأت :العميقة الصحراوية بالوسائل الخاصة التجارب محطة/1-2

 .الصحراء يف الصناعية الشمسية الوسائل تصنيع
 الشمسية الوسائل تنمية مهمتها 1988 جانفي 9يف أنشأت :الشمسية الوسائل تنمية وحدة/1-0

 مبصادر اخلاصة و العامة املنشآت تغذية و الفالحة و الصناعة و نبالسكا اخلاصة الضوئية احلرارية لالستعماالت
 .الشمسية الطاقة

 و ترقية مهامها من و العلمي البحث و العايل التعليم ارةز لو  التابعة :السيليكون تكنولوجيا تنمية وحدة/1-7
 2.املتجددة الطاقات مصادر استغالل معدات لصنع ساسيةاأل املادة بتكنولوجيا اخلاصة الوسائل تنمية

 تعتمد ،حيث الوطنية السوق حاجات لتلبية كافية غري النظيفة الطاقات جمال يف حاليا اجملسدة املشاريع تعترب و
 لتوفرها راجع هذا و البرتول مشتقات بتغذية البخارية الطاقة كذا و مشتقاته و زالغا على كبري بشكل اجلزائر

 اإلنتاج من % 93 مشتقاته و الطبيعي زالغا متوين نسبة تبلغ ،و أسعارها اخنفاض عن ناهي كبرية بكميات
 إنتاج أما فقط % 0.20 ب الكهرباء إنتاج يف املائية الطاقة مسامهة نسبة تقدر بينما الكهرباء من الصايف الوطين

 اإلمجايل باإلنتاج مقارنة تذكر تكاد ال باملئة فلاأل من أجزاء نسبته ما فيعادل املتجددة الطاقات من الكهرباء
                                                           

1
 Raport APCM Programme ENR, p15 

2
 .120ق ،ص ،مرجع ساب -دراسة حالة الطاقة الشمسية في الجزائر–التنمية المحلية المستدامة استخدام الطاقات المتجددة و دورها في عمر الشريف ، 



 التنمية المستدامة و تحديات الطاقة المتجددة في الجزائر:                           الفصل الثالث 
 

 
818 

 و مستمر تزايد يف الكهرباء على الطلب نأ و خاصة الطاقوية سياستها تغيري من اجلزائر على ،فالبد السنوي
 تأثرياهتا و التقليدية الطاقات عمر حمدودية نتيجة نسبألا احلل املتجددة الطاقات مشاريع يف االستثمار يعترب

 1.اخلطرية البيئية
 موزعة الشمسية األلواح تقنية استخدام بواسطة الجنوبية المناطق في أسرة 1000 إلى الكهرباء توصيل/1-9

 .،تندوف ،إيليزي ،أدرار متنراست :التالية املناطق على
 .الشمسية بالطاقة بئر 96 جتهيز إىل ،إضافة بالكهرباء ريفي منزل 2170 من أكثر توصيل/1-1
من خالل اجلدول  األنشطة خمتلف يف مسامهتها و إمجاال املتجددة الطاقات من املركبة القدرات شرح ميكنو 

 :املوايل 
 0310مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء في الجزائر سنة ( :37-30)الجدول رقم 

 القدرات المركبة التطبيقات
 0122300 كهربة املنازل

 233200 الضخ

 23210 اإلضاءة العمومية

 293000 إتصاالت

 002010 أنشطة أخرى

 0020003 اإلجمالي
Source : Le bilan énergétique national, ministère de l’énergie et des mines, 

Algérie, 2013. 

 و ،Dezertec " ديزارتيك"هو مشروع  أال و، ة املتجددةاإلشارة إىل أضخم مشروع للطاقة الشمسي و ال بد من
 centrales solairesهو مشروع ضخم يهدف إىل ربط العديد من مراكز الطاقة الشمسية احلرارية الكبرية 

thermique،كما أن شبكة توزيع الكهرباء ، أيضا أن يضم تثبيتا للطاقات املتجددة كمزرعة الرياحمن املمكن  و
ليس حمصورا يف إنتاج  Dezertecمشروع علما أن  كذلك الشرق األوسط أوروبا الشرقية و، اليت تغذي إفريقيا

 و الكفاءات اخلربات ومجع  إىل جانب مسامهته يف تكوين و، الطاقة بل يساهم أيضا يف توفري مناصب الشغل
 .تدريب اليد العاملة احمللية اليت تقبل بالعمل يف الشروط الصحراوية الصعبة

على ، خاصة أملانيا، دولة 02إذ تتنافس أكثر من  ،رغم التحديات الكربى لقد بدأت األشغال الكربى فعال و
ذلك لتزويد  و، الية الذي حيوي اجلزائربسرعة يف إنتاج التيار الكهرومشسي األول يف إفريقيا الشم وضع علمها و

                                                           
1
 .123،ص ق ،مرجع ساب -دراسة حالة الطاقة الشمسية في الجزائر–استخدام الطاقات المتجددة و دورها في التنمية المحلية المستدامة عمر الشريف ، 
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 مشسيا حبجم إنتاج يقدرمركزا  02يرقب خالل ذلك إنشاء أكثر من  و، من احتياجاهتا الطاقوية %02ـ أوروبا ب
  1.الشرق األوسط ميغاواط لكل مركز يف إفريقيا الشمالية و 2ـ ب

 احملطة الضوئية"إذ يعد مشروع ، الشمسية الضوئيةا أيضا بالطاقة جتدر اإلشارة إىل أن اجلزائر تعين اهتمام و
 وعا منوذجيا لالستعراضمشر  CDERاملوصولة بالشبكة اليت مت تنصيب مولدها فوق سطح املبىن اإلداري ملركز 

 ،أي أول حمطة هو األول من نوعه وطنيا و. اختبارها لدراسة مدى قابلية التطبيق التجهيزات و التكنولوجي و
 2.جزء من الطاقة اليت تنتجها يف شبكة توزيع الكهرباء ذات الضغط املنخفضضوئية تتيح ضخ 

 و املهندسني فريق به قام الذي جنازاإل و البحث و التعاون إطار يف:حصيلة استغالل الطاقات المتجددة *
 املستقبل يف للطاقة الوطنية امليزانية يف الفعالة املسامهة و باالستدامة تتصف اليت املتجددة الطاقة جمال يف املختصني

 االجتماعية و االقتصادية االحتياجات تغطي أن جيب املتبعة السياسة هذه ،و التقليدية الطاقة تعوض اليت و،
 :التايل اجلدول خالل منهذا  سنوضح ،و الرياح طاقة إىل ،باإلضافة الشمسية الطاقة استخدام جراء من للسكان

 المصادر و المناطق حسب الجزائر في الطاقة استطاعة توزيع( :39-30)الجدول رقم 
 (كيلواط)االستطاعة  تطبيقات

 0121 تزويد بالكهرباء

 233 ضخ

 23 إنارة عمومية

 293 إتصاالت

 000 أخرى

 (مصدر مشسي) 2230 (مصدر رحيي)31 المجموع
0020 

 .22-21 ،مرجع سابق ،ص الطاقات المتجددةدليل وزارة الطاقة و املناجم ،:المصدر 
 ضخ عمليات لالتصاالت،أما % 21 و بالكهرباء للتزويد وجهت % 57 نسبة أن اجلدول خالل من نالحظ

 اإلنارة مشاريع حضيت % 12 بنسبة أي ساعي كيلواط 288 ب هلا املوجهة االستطاعة بلغت فقد املياه
 .االستطاعة جمموع من % 09 سوى أخرى جماالت و العمومية

 
 

                                                           
1
 international L’Actuel, le magazine de l’économie et du partenariat international ; N°124, février2011, 

p32-34. 

 .32ص، 2000،مارس  00 و 9العددين ، جملة تصدر كل ثالثة أشهر جملموعة سونلغاز، "NOOR"مجلة  2
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 توزيع اإلستطاعة الموجودة حسب التطبيق( :10-30)الشكل رقم 

 
 .21،ص ،مرجع سابق  دليل الطاقات المتجددةوزارة الطاقة و املناجم ،:المصدر 

 تتعدى ال ،بينما مشسي مورد من املتأتية االستطاعة من % 97 بلغت فقد أساسيان موردان االستطاعة فلهذه
 ،باألخص هائلة مشسية ثروة من هلا ما و اجلزائر موقع ميزات عن ناتج هذا و %3 سوى الرحيي املورد مسامهة
 .الصحراوية املناطق

 قرية في الجنوب الجزائري بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية 19تزويد ( :10-30)الشكل رقم 

  
 .23وزارة الطاقة و املناجم ،نفس املرجع ،ص :المصدر 

يتميز االستثمار يف هذا النوع من الطاقات مبيزتني  :المتجددة بالجزائر مميزات االستثمار في الطاقات /0
 :أساسيتني مها 

 املتجددة الطاقة جمال يف ستثماراال فيلاكت إن: تكاليف إنتاج و استثمار الطاقة المتجددة بالجزائر/0-1
 لكل دج مليون 10 حوايل) الرياح طاقة حالة يف عليه هي مما أقل هي و أخرى إىل تكنولوجيا من ختتلف
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 من أكثر إىل حاليا تصل حيث، PV SOLAR الشمسية الضوئية اخللية حالة يف ميكن ما أعلى و) كيلووات
 يف لالستثمار قتصاديةاال التكاليفة بمقارن مرتفعةجد  فيلاكتال هذه ،إن كيلووات لكل دج مليون 50 حوايل

 مليون3.50 حوايل املفردة الدورة ذات الغازية التوربينات هي و اجلزائر يف التقليدية بالطرق الكهرباء توليد أساليب
 ،كما (كيلووات لكل دج مليون  5.50حوايل هي و) العالية الكفاءة ذات املزدوجة الدورة أو كيلووات لكل دج
 و املعدات مجيع إضافة بعد كيلووات لكل دج مليون 12 حاليا تتجاوز ال التقليدية الفحم حمطات تكاليف أن
 .البيئية حتياجاتاال

 إال للوقود تكلفة وجود لعدمنظرا  للغاية زهيدة هي املتجددة الطاقة حالة يف التشغيل فيلاكت فإن احلال بطبيعة
 مقارنة عند مكلفة تزال ال املتجددة الطاقة نإال أ اإلنتاجية التكاليف يف عتباراتاال هذه إدخال بعد حىت و أنه

 للطبيعة املباشرة املقارنات يف صعوبة هناك كان إن ،و التقليدية األساليب من اجلزائر يف الكهرباء إلنتاج كلفتها
 ليفاالتك أقل هي الرياح طاقة من الكهرباء إنتاج تكليف ،إن املتجددة الطاقة من الكهرباء إنتاج يف املتقطعة
 حالة يف سنتات 3 حوايل تتجاوز ال ،بينما ساعة/للكيلووات سنتات 5 إىل 4 من ترتاوح و املتجددة للطاقة
 التكاليف تصل ،و املزدوجة الدورة حالة يف سنت 2 وأ املفردة الدورة ذات الغازية الرتوبينات من اإلنتاج

 فإن بالتايل ،و يةئالضو  اخللية ستخداما حالة يف سنت 30 حوايل جدا عالية مستويات إىل الساعي للكيلووات
 .الصغرية ستعماالتاال على يقتصر التكنولوجيا من النوع هذا مثل ستعمالا

 ميكن حيث اجلزائر يف املعزولة الريفية ملناطقا لكهرباء تزويدها يف كبرية أمهية ذات الصغرية اإلستعماالت هذه إن
 للطاقة ستعمالاال هذا فإن بالتايل ،و الريفية املناطق يف الكهرباء إلنتاج PVالضوئية اخللية تكنولوجيا ستعمالا

 األمثل و األفضل األسلوب يكون قد أنه إال الكبرية الكهرباء لتزويدات قتصاديا و عملي غري أنه لو و املتجددة
 حاالت يف املتجددة للطاقة هاما دورا يشكل فإنه بالتايل ،و اجلزائر يف الصغرية و الريفية املناطق يف الكهرباء لتزويد
 1.خاصة
 التقدم هذا كل مع و أنه إال ةبلقامل عاما عشرونال و اخلمس خالل املتوقعة ليفاالتك يف الكبري اإلخنفاض نأكما 

 يف مسامهتها من سيحد مما املتقطعة طبيعتها و املرتفعة كلفتها من تعاين ستظل اجلزائر يف املتجددة الطاقة فإن
 .فيها االستثمار إمكانيات تتوفر  لو و حىت و الطاقة مصادر
 :الطاقات المتجددة المناخ الجاذب لالستثمار في /2-2

 البيئة و الطاقة جمال يف املنتهجة السياسة بواسطة يدعم الذي املتجددة الطاقة يف لالستثمار اجلاذب املناخ إن
 :ة التالي األسئلة طرح خالل من تقييمه ،مت املالية

 و املبادئ مع متاما متسقة هي هل ،وى حد على حكومية رؤية كل إدراك و فهم يتم ،كيف الطاقة سياسات-
 .االسرتاتيجيات و األهداف و القواعد

                                                           
 .092،ص  32،العدد  opecالعريب  التعاون و النفط ،جملة العربي الوطن في المتجددة قةاالطاخلطيب ، هشام 1
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 تشريعات و قوانني إىل جيد بشكل حكومية سياسة أية ترمجة يتم ،هل املايل و املؤسسي و القانوين اإلطار-
 .واضحة

 مدى ما ،و املختلفة املشاريع متويل على قادرة و مستعدة البالد يف التجارية البيئة ،هل البيئية و املالية اهلياكل-
 .للبالد املالية السوق يف احلاصل التطور

 لدلفي اخلطوتني طريقة ستخداما مت فقد واضحة حتليلية بطرق طرحها ميكن ال األسئلة هذه مثل أن حيث و
  two slep delphi techmique 1 .دولة كل يف لالستثمار اجلاذب املناخ تقدير و حلساب 

 ثبيت قدرات الطاقة املتجددة وفقاتسيتم :المتجددة مخطط تطوير االستثمارات في الطاقات /0-0
 :خلصوصيات كل منطقة 

 ب توفر املساحات و أمهية القدراتو تغذية املواقع املتفرقة حس، لتهجني املراكز املوجودة: منطقة الجنوب-      
 .طاقة الرياح من الطاقة الشمسية و

 .الرياح مع إمكانية اقتناء قطع األراضي الشمس وحسب قدراهتا من أشعة : منطقة الهضاب العليا-      
 حسب إمكانية توفر األوعية العقارية مع استغالل كل الفضاءات مثل األسطح و: المناطق الساحلية-      

 .املساحات األخرى الغري مستعملة الشرفات و البنايات و
 ،حيث تصبو تطوير الطاقات املتجددة و قد مت وضع برنامج وطين للبحوث يف هذا اجملال ملرافقة إسرتاتيجية

 و عملية حتويل و ختزين هذه الطاقاتالتحكم يف ، األهداف العلمية هلذا الربنامج إىل تقييم ودائع الطاقة املتجددة
 2.بدءا من الدراسة حىت االنتهاء من اإلجناز يف موقع التثبيت، تطوير املهارات الالزمة

 في الطاقات المتجددة بالجزائر سبل تفعيل االستثمار:الفرع الثاني 
مت تفعيل العديد من السبل و اإلجراءات من طرف الدولة اجلزائرية هبدف الدفع بعجلة االستثمار يف الطاقات 

 :املتجددة من بني هذه اإلجراءات ما يلي 
 النظر الدولة على تقتضي اليت اهلامة املراحل بني من: الجزائر في المتجددة الطاقة عير امش تنفيذ مراحل/1

   : يلي ما املتجددة الطاقة جمال يف فيها
 :األولى المرحلة -
 .ةاحمللي البيئية للمعطيات وفقا اجلزائر يف املتجددة الطاقة ستخدامال اإلقتصادية اجلدوى تقييم/أ

 .املتجددة للطاقة حمطات إلنشاء املتاحة املناسبة املواقع لتحديد أولية بدراسة الشروع/ب
 .الربنامج هذا لنقل الضعف و القوة نقاط و املخاطر و املنافع لتقييم تفصيلية دراسة إعداد/ج
 .منها لكل الزمين اجلدول و ةوقعاملت النتائج ،و املهام حتدد مفصلة و شاملة طريق خارطة وضع/د

                                                           
 30-31.، ،ص 2006 ،سنة 118 ،العدد 32 ،اجمللد العربي التعاون و النفط مجلة1
 .03/02/2003:اإلطالع تاريخ ،  renouvelables-energies-http://www.andi.dz/index.php/ar/les:املوقع اإللكرتوين  2

http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables
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 .تنفيذه على اإلشراف و اجلزائر يف املتجددة الطاقة برنامج إلعداد وكاالت إنشاء/ه
 تطوير و لتأسيس املباشر غري و احملطات إلنشاء املباشر) للربنامج املطلوبة اإلستثمارات إمجايل حجم حتديد/و

 .لتوفريها السبل أفضل و) الالزمة األساسية البىن
 ختيارإضافة إىل ا البيئية و ،الفنية قتصاديةاال) املتجددة الطاقة ملشروع التفصيلية الدراسات: الثانية المرحلة-

 مدير و املوقع ختيارو ا، الوطين الرتاب يف املتجددة الطاقة حمطات تشغيل و لبناء و لتمويل املناسب النموذج
 1اخل....العروض استدراج وثائق إعداد،مع  املشروع

 الغاز و النفط من كبرية كميات لتوفري و اجلزائر أمام: الجزائر في المتجددة الطاقة تطبيقات نشر سياسات/0
 االستثمار يف قتصاديةاال القدرة و البالد يف الرحيية و الشمسية خاصة و املتجددة الطاقة إمكانيات كذلك ،و
 اإلمكانيات تلك كل توظف أن على التقليدية الطاقة إيرادات و األموال لتوفري خاصة املتجددة الطاقات جالمب
 بالغازات املتعلقة و للبيئة الدولية لإلتفاقيات ،باإلضافة املتجددة الطاقة جمال يف ريادية مشاريع و أحباث تمويلل

 من ،و املستقبل يف املتجددة الطاقة مشاريع يف االستثمار على اجلزائر حيفز كبريا ضغطا شكلت قداليت  املنبعثة
 :التالية اجلوانب يف حمصورة الغايات تلك تكون اجلزائر يف املتجددة الطاقة يف اإلستثمار تفعيل أجل
 . املتجددة الطاقة معدات من اإلقليم و املدن حتياجاتا لتدبري حكومي متويل صيختص على العمل- 
  feed in . املتجددة بالكهرباء الشبكة تغذية قانون مثل املتجددة الطاقة ملنتجي حوافز توفري-
 .املقاصة نظام بتطبيق املتجددة الطاقة ملنتجي حوافز توفري- 
 و الضرييب اإلهالك شرائح زيادة ،و الفائدة قليلة القروض نظام ،و السندات نظام مثل التمويل آليات إتباع -

 .اخلضراء الطاقة مبيعات
 و املتجددة الطاقة قيمة تتزايد ،حىت الكربون إنبعاثات خفض شهادات ترويج مثل اإلنبعاثات جتارة آليات تفعيل-

 .املتجددة الطاقة ستخداما من البيئية املنافع تتزايد بالتايل ،و هلا السوق ستيعابا حجم يتزايد
 إجناز بتسهيل يقوم نتقايلا تنفيذي نظام و الصغرية املتجددة الطاقة ملشاريع تشريعي و قانوين إطار إعداد ضرورة-

 .الكهرباء قطاع يف السائد النظام على الدائم اإلعتماد عدم و املشروع
 الطاقة مصادر تكامل تسهيل و لإلجراءات املعطلة العقبات و ةياملؤسس و قتصاديةاال احلواجز إزالة على العمل-

 .يةتالتح بالبىن مدها و بالشبكات ربطها و املتجددة
 .عادلة بطريقة الطاقة تكنولوجيات تطوير و البحوث لتمويل املخصص احلكومي الدعم مبالغ توزيع مراعاة-
 وضع خالل من املتجددة الطاقة مصادر أسواق زيادة إىل هتدف اليت و املدى بعيدة القومية األهداف وضع-

 .الفرد و دولةلل ةالتوعي سياسة

                                                           
1
steren ferrey and anil gabraal, renewable power in developing countries winning the war on global 

warming .anneé 2006.opec,p275. 
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 الطاقة توجيهات " سماب األوريب االحتاد يف يسمى ما وأ املتجددة الطاقة ستخداماب اإللزامية القوانني وضع-
 1.املتجددة الطاقة مصادر تكنولوجيات بتطوير اخلاصة و EU Renewable Directires "املتجددة

لالستجابة الناجعة األولويات املنصوص عليها يف املخطط الوطين للتحكم يف :اإلجراءات التحفيزية الجبائية /0
مبادرات كل الفاعلني ،عكفت السلطات الوصية على إجراء تعديالت تشريعية و تنظيمية الطاقة و تشجيع 

لضمان إطار قانوين و تنظيمي للمستعملني و املتدخلني و خمتلف املستثمرين يسمح باالستجابة الفعالة 
الذي ينظم تطوير ،باإلضافة إىل اإلطار العام للتحديات و الرهانات الواجب رفعها يف ميدان الطاقات املتجددة 

االستثمار ،هلذا فإن النظام اخلاص لإلتفاقية ميكن فتحه لرتقية الطاقات املتجددة ،و يتضمن اإلطار القانوين 
 .الساري املفعول دعم مباشر و غري مباشر للطاقات املتجددة

يا مالية جبائية و مزا)كما يتضمن إجراءات حتفيزية و تشجيعية مقررة يف القانون املتعلق بالتحكم يف الطاقة 
،و هذا قصد دعم و تفعيل املشاريع اليت تتنافس يف حتسني الفعالية و النجاعة الطاقوية و ترشيد استهالك ( مجركية

فوائد و الطاقة األحفورية و ترقية الطاقات املتجددة ،كما أوكلت مهمة متويل هذه املشاريع و منح قروض بدون 
للصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة ،حىت تقوم هذه األخرية بتمويل  ضمانات للبنوك و املؤسسات املالية

 .االستثمارات اليت تساهم يف الرفع من الكفاءة الطاقوية
حيث تسعى الدولة من خالل هذا التدخل املباشر و الدعم املايل و التقين إىل الرفع من القدرة التنافسية للصناعة 

شجيع املنتجات احمللية ،خاصة اجلبائية منها للمستثمرين الراغبني يف احمللية و توفري كل الظروف الكفيلة بت
االستثمار يف مجيع فروع الطاقات املتجددة ،و لتشجيع و دعم الصناعات يف إجناز هذا الربنامج ،فإنه من املتوقع 

د األولية و املنتجات عند االسترياد بالنسبة للمكونات و املواختفيض الرسوم اجلمركية و الرسم على القيمة املضافة 
 .نصف مصنعة املوجهة لصناعة األجهزة املتعلقة مبجال الطاقات املتجددة و الكفاءة الطاقوية

،كآلية  2002إىل إجياد إجراءات مالية لتكييف القانون القدمي الصادر سنة  2003كما سعت اجلزائر منذ 
بقانون اجلباية البيئية و ة ،لذا أصدرت ما يسمى خلفض معدالت التلوث النامجة عن االستخدام غري السليم للطاق

الذي تناول عدة أنشطة ملوثة للبيئة ،و تشمل تلك األنشطة املتعلقة بالطاقة و املتسببة يف تلوث البيئة املدرجة يف 
 :هذا القانون و تتجلى أهم حماوره فيما يلي 

 التاليةو اليت تتضمن النقاط :جباية تسيير الفضالت الحضرية الصلبة /0-1
 .جباية النفايات احلضرية منها رسم النفايات املنزلية*
جباية تسيري النفايات الصناعية و هي اجلباية اليت تعىن مبخلفات النشاط االقتصادي عامة ،و من بينها الرسم *

عدم تزين  على األنشطة امللوثة و اخلطرية كالبطاريات و العجالت و املواد الكيميائية ،رسم حتفيزي للتشجيع على
 .النفايات اخلطرية ،رسم األكياس البالستيكية املستوردة أو املصنوعة حمليا

                                                           
 .45 ،ص 2003 ،عدد البرتول ،جملة التحديات و ،التغيرات البترول و الطاقة، مبارك أمني 1
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 أمهها :جباية تسيير التلوث الجوي /0-0
 .جباية التلوث اجلوي الناجم عن حركة مرور السيارات*
 .جباية الوقود ،الكربون و الصوديوم*
 .لتكميلي على التلوث اجلوي ذو املصدر الصناعيجباية التلوث الناجم عن األنشطة الصناعية منها الرسم ا*
جباية التلوث اجلوي الناتج عن الصناعة البرتوكيميائية مثل الغازات الكيميائية مبا فيها ثاين أكسيد الكربون و *

 .غاز الكلوروفلوروكربون
 :جباية تسيير التلوث المائي /0-0
 .املصدر الصناعيمنها الرسم التكميلي على املياه املستعملة ذات *
  1(.املياه اإلقليمية)جباية مرور السفن و البواخر يف مياه البحر األبيض املتوسط *
 عدة وضعت اجلزائر يف املتجددة الطاقات تطوير إسرتاتيجية مشاريع متويلبغية :إجراءات التحفيز التمويلية /0

  مجيع يف لالستثمار املالئمة الظروف توفري خالل من املتجددة الطاقات إنتاج تشجيع إىل دفهت متويلية إجراءات
 : يلي كما هي ،و املتجددة الطاقات جمال روعف
 هذا إىلوجه ي، 2010 املالية قانون مشروع عليه نص ملا طبقا املتجددة للطاقات وطين صندوق إنشاء-أ

 %1 نسبة ختصيص  2011جويلية يف الصادر املالية قانون تضمن ،كما املتجددة الطاقات متويل مهمة الصندوق
 2.الصندوق هذا دعم أجل من احملروقات عوائد من
 يف املؤرخ 00-01 األمر مبوجب املمنوحة املزايا من االستفادة املتجددة الطاقة جمال يف املشاريع حلاملي ميكن-ب

 أمن و كافية مالية و مجركية و جبائية منافع و حوافز يف املتمثلة ،و 3االستثمار بتطوير املتعلق 2001 أوت 20 
 4.الدويل التحكيم إقرار أخريا و األموال رؤوس انتقال ،حرية التأميم إىل اللجوء عدم و االستثمار حرية ،و قانوين

 ترقية و الطاقوية الفعالية حتسني يف تتنافس اليت املشاريع و األنشطة لتفعيل مجركية و مالية امتيازات منح-ج
 .املتجددة الطاقات

 .الكهرباء على املطبق التسعرية نظام عن النامجة الزائدة التكاليف لتغطية إعانات تقدمي-د
 بدون و فوائد بدون قروض منح و املشاريع هذه متويل أجل من الطاقة يف للتحكم الوطين الصندوق إنشاء-ه

 .املالية املؤسسات و البنوك طرف من ضمانات

                                                           
 .012-010،مرجع سابق ،ص  -0303دراسة مستقبلية آفاق -ترشيد استخدام الطاقة و حماية البيئة لتحقيق التنمية المستديمةمباركي إبراهيم ، 1

2
General Secretariat: Arab Maghreb Union, The Renewable Energy Sector in North Africa :Current 

Situation and Prospects, Expert Meeting about 2012 International year of Sustainable Energy for All, 

United Nations Economic Commission for Africa: Office for North Africa, Rabat, January 12-13, 2012, P 26. 
تاريخ اإلطالع ،  renouvelables-energies-http://www.andi.dz/index.php/ar/lesاالستثمار ، لتطوير الوطنية للوكالة الرمسي املوقع 3
:09/09/1181. 

 . 23 عدد الرمسية االستثمار ،اجلريدة بتطوير املتعلق 2001 أوت 20 يف مؤرخ03 /02األمر رقم  4

http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables
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 و األولية املواد و للمكونات بالنسبة االسترياد عند املضافة القيمة على الرسم و اجلمركية احلقوق ختفيض-و
 .املتجددة الطاقات جمال يف اجلزائر داخل األجهزة صناعة يف املستعملة املصنعة نصف املنتجات

 عليها املنصوص االمتيازات من املتجددة الطاقات جمال يف املشاريع و األنشطة كل تستفيد ذلك كل على زيادة
 حوافز أيضا احلكومة أدخلت سبق ما كل إىل ،إضافة1 االستثمار برتقية املتعلقني التنظيم و التشريع إطار يف

 يف املؤرخ 22/02 رقم القانون حدد ،حيث التغذية تعريفة فيها مبا املتجددة الطاقة حمطات من الكهرباء إلنتاج
 املستخدمة التكنولوجيا نوع حسب بإنتاجها قام الذي املستثمر طرف من املتجددة الطاقات شراء سعر  2004

  .منها املتجددة املصادر مسامهة نسبة حسب و الستغالهلا
 مع هجينة تطبيقات من الكهرباء إنتاج مت ما حالة يف التغذية تعريفة من أنواع ثالثة حددت الصدد هذا يف و

 : يلي كما الشمسية الطاقة
 مسامهة نسبة تقل ال أن ،شرط األحفوري نظريها عن % 200 بنسبة الساعي للكيلوواط التعريفة زيادة تتم/0

 .املنتجة الطاقة إمجايل من % 25 عن الشمسي املصدر
 املصدر مسامهة تراوحت ،إذا األحفورية اهتنظري  عن % 180 بنسبة املنتج ساعي الكيلوواط تعريفة زيادة/2

 .املنتجة الطاقة إمجايل من % 25 إىل % 20 من الشمسي
 املصدر مسامهة تراوحت ،إذا األحفورية هتانظري  عن % 160 بنسبة املنتج ساعي الكيلوواط تعريفة زيادة/1

 .املنتجة الطاقة إمجايل من % 20 إىل % 15 من الشمسي
 املصدر مسامهة تراوحت ،إذا األحفورية اهتنظري  عن % 140 بنسبة املنتج ساعي الكيلوواط تعريفة زيادة/2

 .املنتجة الطاقة إمجايل من % 15 إىل % 10 من الشمسي
 املصدر مسامهة تراوحت ،إذا األحفورية اهتنظري  عن % 100 بنسبة املنتج ساعي الكيلوواط تعريفة زيادة /2

 .املنتجة الطاقة إمجايل من % 10 إىل % 05 من الشمسي
 الكيلوواط تعريفة زيادة فيتم الشمسية اخلاليا من املنتجة )الضوئية الشمسية الطاقة (الكهربائية للطاقة بالنسبة أما

 زيادة يتم الرياح من املنتجة الكهربائية الطاقة خبصوص ،و األحفورية اهتنظري  عن % 300 بنسبة املنتج ساعي
 2.األحفورية هتانظري  عن % 300 بنسبة املنتج ساعي الكيلوواط تغذية تعريفة

 املتجددة الطاقات تكنولوجيات اكتساب و املعارف تطوير على اجلزائر تعمل: التطوير و البحث إجراءات/2
 املتجددة الطاقات إلنتاج حقيقيا حافزا املتجددة الطاقات إسرتاتيجية من لتجعل للبحث أولوية إعطاء خالل من
 البشرية للموارد نوعيا تأطريا فرض ما ،هذا علمية أو ،مادية بشرية كانت سواء اجلزائرية القدرات خمتلف تثمني و

                                                           
 .مرجع سابقاالستثمار ، لتطوير الوطنية للوكالة الرمسي املوقع 1
 الطاقة إنتاج لمشاريع مقارنة دراسة:العربية االقتصاديات في المتجددة الطاقات لتطوير الدولي التعاون و اإلقليمية الشراكة إستراتيجيات، القادر عبد هواري2

ص ، 2000-2000جامعة فرحات عباس ،سطيف ،التسيري ، علوم و االقتصادية العلوم ،كلية املاجستري شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة ،مذكرة الشمسية
90-93. 
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 و، املتجددة الطاقات جمال يف املتعاملني خمتلف و البحث مراكز و اجلامعات من كل بني التعاون تشجيع و
 : ذلك يوضحاملوايل  الشكل

 هيكل البحث و التطوير في مجال الطاقات المتجددة بالجزائر( :10-30)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة االقتصاد الجزائري في ظل ضوابط صباح براجي ،: رجعالم
 .001،مرجع سابق ،ص  االستدامة

املعنون باإلطار املؤسسايت للطاقة املتجددة يف إن اهليئات املذكورة يف الشكل مت تعريفها يف العنصر :مالحظة 
 .اجلزائر
 اجلزائر تعمل ،لذلك جمال أي يف املعارف تطوير و التكنولوجيات الكتساب حامسا عامال العلمي البحث يعترب

 األجنبية اخلربات من لالستفادة الطموحة إسرتاتيجيتها ضمن الذكر للعديد من اهليئات السالفة إنشاءها إىل إضافة
 يف الطاقوية للسياسة مهمة مكاسب أضافت اليت اخلطوات أهم لعل ،و أجنبية أحباث مراكز مع اهنتعاو  خالل من

 املتوسط األبيض البحر حوض يف الطاقة استهالك لرتشيد الوطنية املراكز مجعية إىل انضمامها هي اجلزائر
MEDENER األورويب  االحتاد من بدعم إنشاؤها ،مت إسبانيا يف تقع اليت. 

 و، مـن الـعـوامـل الـتـي تـسـاعـد عـلـى دعـم نـمـو قـطـاع الـطـاقـة الـمـتـجـددة:عوامل دعم نمو الطاقة المتجددة /0
 : تكنولوجيات الطاقة املتجددة التوسع يف استثمارات و حتقيق النمو املستدام و ،و تـوفـيـر أمـن طـاقـة املستقبل

سـيـاسـتـهـا الـوطـنـيـة بـآلـيـات تـقـديـم قــروض طـويـلـة األمــد أو تـقـديـم تـمـويـالت خاصة أخـذ الـحـكـومـات فـي -
مشاريع التنمية  عمل موازنة بني اإلعانات املقدمة ملشاريع التنمية األحفورية و و، بالتقنيات املتعلقة مبصادر الطاقة

  .عم قطاع الطاقة املتجددةللطاقة املتجددة مع حماولة توجيه جزء من العوائد لد
ت التمويالوفرة  ات اليت تقوم على وفرة اإلنتاج ويتبين االقتصاد السياسات دون أية عراقيل و تنفيذ اخلطط و-

  .وفقا ألسلوب حيقق أفضل العائدات بأقل تكلفة ممكنة
  .امتيازات متويلية خللق الفرص االستثمارية وضع سياسات حتفيزية و-
  .ضمان توليد فرص العمل بناء القدرات و التكنولوجيا ونقل -

 المناجموزارة الطاقة و 

SONALGAZ 

CREDEG NEAL APRUE 

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 UDES اجلامعات
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 مـنـظـمـة يـضـمـن الـحـد مـن الــشــركــات بــصــورة مـنـهـجـيـة و ســن الـضـرائـب الـبـيـئـيـة عـلـى الـصـنـاعـات و-
 1.حتفيز املسامهة يف قطاع الطاقة املتجددة و، الطاقة النووية استخدامات الوقود األحفوري و

و التحديات التي  استغالل موارد الطاقات المتجددة في الجزائر عرقلالصعوبات التي ت:المطلب الثالث 
 تواجه عملية توظيفها على الصعيد اإلقليمي

 الشمسية الطاقة إنتاج تشجيعرغم أن احلكومة اجلزائرية تبذل جمهودات معتربة يف جمال الطاقات املتجددة خاصة 
و من بني  الطاقة من املتزايدة السكان احتياجات تلبية على قادر غري و ضعيفا يبقى واقعها أن إال الرياح طاقة و

 : يلي مافي و خمتلف التحديات اليت تواجهها اجلزائر يف املتجددة الطاقاتالصعوبات اليت تواجه عملية استغالل 
 الجزائرالصعوبات التي تعرقل استغالل موارد الطاقات المتجددة في :الفرع األول 

 يف لوجوده الصخري عليه أطلق الطبيعي الغاز من جديد صنف هو الصخري الغاز: الصخري الغاز استغالل/1
 هناكو  األردواز اسم الغاز فيها احملبوس الصخرية الطبقات ،حتمل الرسوبية األحواض داخل الصخرية الطبقات

 2.األردواز غاز اسم أيضا عليه يطلق من
 استغالل و باستكشاف املتعلق شقه يف 2013 فيفري يف الصادر اجلديد احملروقات قانون تطبيق يف اجلزائر بدأت

 تشريو  النوع هذا من خطوة تتخذ إفريقيا مشال و األوسط الشرق يف دولة أول بذلك لتكون الصخرية احملروقات
 10800 ب تقدر اجلزائر داخل الصخري الغاز من لالستغالل القابلة حتياطاتاإل أن إىل حاليا املتاحة األرقام
 الغاز احتياطات يف عامليا الثالثة املرتبة اجلزائر حتتل ،لذلك للطاقة األمريكية الوكالة تقرير حسب مكعب مرت مليار

 3.مكعب مرت مليار 22,500 ب األرجنتني و مكعب مرت مليار 31,220 ب الصني من كل بعد الصخري
 من حيد قد مما التسويقية املشاكل من العديد املتجددة الطاقات تكنولوجيا معظم تعاين: التسويق ضعف/0

على هذا  مثالو ، أخرى جهة من منافستها درجة من التقليل و، جهة من اجلزائر يف املتجددة الطاقات انتشار
 4.استخدامها يف الرتدد بالسكان يدفع مما التخزين صعوبة من التكنولوجيات بعض تعاين

                                                           
،ص  2002، 32،جملة حبوث اقتصادية عربية ،العدد  التجربة األلمانية نموذجا: الطاقات المتجددة بين تحديات الواقع و مأمول المستقبلفريدة كايف ، 1

020-020. 
 بني الطاقوية للموارد االستخدامية السياسات حول األول املؤمتر ضمن مقدمة مداخلة، إمكانات و موارد :الجزائر في الطاقة، سعاد ماحي و سعاد جبار 2

  .00،ص  2015 أفريل  03-03 سطيف ،جامعة التسيري علوم و  التجارية و االقتصادية العلوم ،كلية الدولية االحتياجات تأمني و القطرية التنمية متطلبات
 السياسات حول األول املؤمتر ضمن مقدمة ،مداخلة الجديدة الطاقوية األوروبية السياسات ظل في الجزائري المحروقات قطاع واقع، نبيل زغيب و الشريف بقة3

-03 سطيف ،جامعة التسيري علوم و التجارية و االقتصادية العلوم ،كلية الدولية االحتياجات تأمني و القطرية التنمية متطلبات بني الطاقوية للموارد االستخدامية
  .03،ص  2015 أفريل 03

4
 James’s Square, BP Statistical Review of World, London, 64th edition, June 2015,P41. 

  



 التنمية المستدامة و تحديات الطاقة المتجددة في الجزائر:                           الفصل الثالث 
 

 
111 

 و النقل)األخرى األسواق إىل تصدير عمليات املتجددة الطاقة أنواع بعض منها عاينت املشاكل اليتو من بني 
 مستمرة غري و متقطعة املتجددة الطاقة كون اإلنقطاع مشاكل من خراآل البعض يعاينو ،( اإليصال

intermittent ختزين إىل، حتتاج فهي بالتايل و storage  ةمبعثر  و منتشرة أيضا هي و مكلفة جيعلها مما.  
 بعض يف التسخني و) الكهرباء إلنتاج فقط تصلح أهنا ،كماكفؤ غري هي و مكلف جتمعها فإن بالتايل و

 سأب ال بكميات و التقليدية الطاقة مصادر توفر أنإضافة إىل ، هبا املتاجرة الصعب نمل هفإن بالتايل و( احلاالت
 و اجلزائر يف الطاقة على الطلب إحتياجات تسد كبرية بكميات و ستخراجهاا ميكن اليت و الراهن الوقت يف هبا

 .املنظور املستقبل يف ددةاملتج الطاقة مشاريع يف لإلنطالق الدولة حتفيزات من حتد ،قد طويلة لفرتة
 و اجلزائر يف املتجددة الطاقة مبشاريع املتعلقة اآلمال و الواقع بني واسع جمال هناك يزال ال نهأ يوضح كله هذا إن

 إمكانياهتا فإن بالتايل ،و الكبرية التكنولوجية حتدياهتا و جدا حمدودة اقتصاديتها و األوىل مراحلها يف تزال ال اليت
 كميات توافر ضل ،يف القريب املستقبل يف متوفرة غري تزال ال التقليدية الطاقة ستبدالا على قدرهتا و املستقبلية

 املتجددة الطاقة إمكانيات أن على يدل ما هذا اجلزائر يف الطبيعي الغاز و طالنف من نسبيا رخيصة و كبرية
 1.األقل على 2030 عام بعد حىت و اإلستعمال حمدودة

 املتجددة للطاقات االقتصادية اجلدوى يف مؤثرا رئيسيا عامال احملروقات أسعار تعترب:دعم أسعار المحروقات /0
 نشر عدم يف كبري حد إىل ساهم قد اجلزائر داخل احملروقات أسعار اخنفاض بأن شك ال ملستقبلها،و حمددا و

 2.السكان و املؤسسات بني املتجددة الطاقات وعي تطبيق
 ضوء على ذلك و (األوىل التشغيل مراحل على تشمل اليت أي) املتكاملة الطبيعة ذات للمشاريع بالنسبةخاصة 

 مشاريع منتجات أن إىل ذلك وديع ،و املشاريعهذه  تستلزمها اليت الضخمة اإلستثمارات مبالغ و العالية تكاليفها
 الطلب يتأثر بالتايل و التقليدية الطاقة ملنتجات األحيان بعض يف مكملة تكون قد اجلزائر يف املتجددة الطاقة
 األخرية القليلة األعوام خالل الطبيعي الغاز و النفط أسعار تصاعد نأب شك ال ،و املنتجات تلك بأسعار عليها

 من زاد ،و ككل العامل يف املتجددة الطاقة ملشاريع االقتصادية اجلدوى حتسني يف كبري حد إىل و ساهم قد
 .الصناعة تلك يف اإلستثمار جاذبية

 الذي لإلنطباع معاكسة هي للطاقة عديدة جماالت يف ستغالهلاا و املتجددة الطاقة تطوير بني ما العالقة هذه و
 من ذلك إليه يؤدي ما ،و 3التقليدية النفط لصناعة حقيقيا هتديدا ميثل املتجددة الطاقة إنتاج يف التوسع نأ مفاده

 .الطاقة من النفطية الدول و اجلزائر بعائدات يضر مما البعيد األمد على أسعارها يف خنفاضا
 تسارعا الطبيعي الغاز و النفطية املشتقات و الكهرباء استهالك عرف: المحروقات استهالك نسبة ارتفاع/0

 تساهم ،فاحملروقات ثانية جهة من للمواطن املعيشية الظروف حتسن و جهة من السكان عدد لتزايد نظرا مستمرا
                                                           

 .32،ص  سابق ،مرجع العربي الوطن في المتجددة الطاقة، اخلطيب هشام1
2
 James’s Square, BP Statistical Review of World, Op-Cit,P41. 

 148 .،ص 2008 ،سنة 125 عدد، وبكأ، األعضاء األقطار على انعكاساتها و تقليدية الغير النفط إنتاج تطور، رجب علي3
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 %02.30و  %12.02حيث كانت نسبة استهالك النفط  الطاقة من الوطنية االحتياجات كامل تلبية يف
نسبة استهالك الطاقات املتجددة علما أن هذه اإلحصائيات متعلقة بسنة  %0.09بالنسبة للغاز الطبيعي و 

2002. 
 احملروقات متثل احتياجاهتا الطاقوية حيث لتلبية احملروقات على كلية بصورة معتمدة اجلزائر أنو بالتايل نالحظ أن 

 أعلى حتتل الطبيعي الغاز نسبة أن يظهر ،كما 2014 سنة للطاقة الكلي االستهالك إمجايل من% 98,43 نسبة
 للطاقة احمللية املوارد ميزان يف توفرا األكثر املواد على ترتكز اليت و املتبعة الوطنية الطاقة سياسةل راجع هذا و حصة
 أما،( الكهرباء توليد حمطات و املسالالطبيعي  الغاز مصانع خاصة) الطاقة صناعات تطور إىل إضافة

 (م ن ط م 03) استهالكه قيمة بلغت حيث 2002سنة  طفيفا ارتفاعا يشهد اآلخر فهو للنفط احمللي استهالك
 ارتفاعا النفطية املشتقات واردات تسجيل إىل ذلك يف السبب يعود و2013 سنة (م ن ط م03.2)ة ب مقارن

 و هتيئة برامج أشغال احمللية نتيجة ملواصلة السوق يف النفطية املواد من املسجل العجز لسد % 15 بنسبة ملحوظا
 1.املصايف جتديد

 الطاقة منها ةخاص اجلزائر يف متوفرة املتجددة الطاقة ستغاللا موارد و إمكانيات نإ:التكاليف العالية /2
 جوانب من الصناعة تلك توسع من حتد اليت التكاليف رتفاعا يف تكمن املشكلة أن ،إال الرحيية و الشمسية

 و تدويرال كيفية يف املتاحة التكنولوجية مبدى مرتبط االستثمارية الصناعات جمال يف التكاليف جانب ،و عديدة
 اجلدوى لتقييم حامسا عامال اإلستثمار أسعار تعترب ،حيث املتجددة الطاقة يف الكامنة للموارد األمثل اإلستغالل
 .معينة فرتاضاتا وفق الطاقة ملشاريع اإلقتصادية

 يف املتجددة الطاقة ملشاريع اإلقتصادية اجلدوى مستوى يف املؤثرة العوامل أهم من التكاليف عامل يعتربعليه  و
 2.آلخر مصدر من خيتلف الذي و التكنولوجي التقدم بآثار مرتبطة ،كوهنا اجلزائر

 ضمان دفهب التقنيني بتدخل املتعلقة ،الصعوبات القانونية بالتعقيدات مرتبطة هي و :التكنولوجية العراقيل/0
 و للتنظيم موحدة معيارية إجراءات خالل من األنظمة تبسيط مت قد ،و اإلقليم امتداد على فعالة و منتظمة صيانة

 طرف من بالعطب فعلي و سريع تكفل ضمان قصد التحويل أنظمة عناصر منذجة تشجع تقنية حلول و التحويل
 .الطاقوية النجاعة حساب على يكون األحيان أغلب يف ،و املستعملني

 سكان مع ،باملقارنة النائية املناطق لسكان الشرائية القدرة بضعف مرتبطة هي و  :االقتصادية الصعوبات/7
 إزاء الالمساواة إصالح يف احلل يتمثل ،و حرارية أو كهربائية كانت سواء الطاقة أنواع جبميع يتزودون الذين املدن

 العراقيل من للعديد إضافة االقتصادية الصعوبات هذه أثر تقليص و للكهرباء الكالسيكية الشبكة خارج السكان
 الشمسية بالطاقة اخلاصة الطاقة جتهيزات و الرتكيب بقاء ،مع فقط االستهالك فوترة يف تكمن ،و بالعزلة املرتبطة

                                                           
1
 James’s Square, BP Statistical Review of World, Op-Cit,P41. 
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 أو يننز بالب الطاقة إنتاج مركزية و التقليدية التوزيع شبكة شأن هو ،مثلما الغاز و للكهرباء الوطنية للمؤسسة ملكا
 .احملليني السكان موعجمل بالنسبة الغاز

 واليات بعض يف املبذولة هوداتجملا من بالرغم :المتجددة الطاقة لتنمية مالئم وطني تشريعي إطار غياب/9
 حلوايل الكهرباء إلدخال 1988 يف الكبري للجنوب اخلاص الربنامج مع بديل أي يوجد ال أنه ،إال اجلنوب أقصى

 توسعا يعرف ،مل املتجددة الطاقات منجم استغالل إىل الشيء بعض اللجوء املتضمن املسار ،فإن قرية عشرين
 مستويات غموض أي بدون بلغت اليت الشمايل باملتوسط حميطة و جماورة بلدان يف يوجد ما غرار على مماثال
 .متطورة آلفاق التقديرية براجمها يف املتجددة الطاقة ميدان يف التقدم من معتربة

 التحديات التي تواجه توظيف الطاقات المتجددة على الصعيد اإلقليمي:الفرع الثاني 
 املتعلقة املشاريع لتمويل اخلاص القطاع أو احلكومي املستوى على شاملة و مالئمة اسرتاتيجيات وجود عدم/0

 العربية الدول مبتطلبات تفي لن و ما يوما ستنضب اليت التقليدية للطاقة كبديل املتجددة الطاقات باستخدامات
 .املستقبل يف
 ، املتجددة الطاقة مصادر تنمية أهداف حتقق أن اهنشأ من اليت لالستثمارات السياسات و التشريعات غياب/2
 .الطاقة توليد يف املستخدمة التقليدية الطبيعية املوارد افنز است ضبط اشأهن من اليت القوانني و
 من لالستفادة دفهت اليت للمشاريع اإلقليمي و الوطين املستوى على املؤسسي التنسيق و التنظيم غياب/1

 .العربية الدول بعض يف املتجددة الطاقات
 و أصال العتمادها نظرا، املتجددة الطاقات تقنيات استخدام ترسيخ و تعزيز يف احلكومات دور بروز عدم/2

 .املختلفة مشاريعها يف التقليدية الطاقات على كلي بشكل
 إىل ،اهلادفة املاء و الكهرباء ترشيد حول موضوعية و علمية أسس على املبنية للمواطنني التوعوية الربامج غياب/2

 .التقليدية الطاقة استخدامات مكان املتجددة الطاقات إحالل
 مصانع إنشاء جمال يف استثماره عدم يف ،املتمثل املتجددة الطاقة تقنيات نشر يف اخلاص القطاع دور ضعف/0

 الكهربائية الطاقة توليد يف املتجددة الطاقات توظف اليت األجهزة تركيب و جتميع على القائمة اخلفيفة الصناعات
 . للمستهلك معقول بسعر توفريها ،و
 املصانع و املؤسسات يف و العملية اليومية احلياة يف املتجددة الطاقات توظيف إىل دفهت اليت اريعاملش ندرة/3

 .التقليدية الطاقات استخدامات عن الناجم البيئي التلوث من تقلل أن اهنشأ من اليت ،و املختلفة
 إىل ،هذا استثمارها دون حيول كالرياح اآلخر البعض ثبات عدم و كاملياه املتجددة الطاقات أنواع بعض ندرة/3

 .حاليا التقليدية الطاقات بدائل استخدام تكلفة ارتفاع
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 :خالصة 
خلصنا من خالل هذا الفصل على أن التنمية املستدامة جاءت مبفهومها و حمتواها و كذا أدوات قياسها نتيجة 
لرتاكم اخلربات السابقة و تطورات الفكر التنموي و أيضا نتيجة االنتقادات املوجهة لنظريات التنمية االقتصادية 

 دون املساس حبق األجيال القادمة ،فهي منط تنموي جاءت التنمية املستدامة للمزاوجة بني مصاحل اجليل احلايل
و الرشد تتعامل مع النشاطات االقتصادية الرامية و مع إجراءات احملافظة على البيئة و املوارد ميتاز بالعقالنية 

 .الطبيعية
املتجددة بوضع و لتحقيق ما سبق ال بد من االعتماد على مصادر بديلة لتوليد الطاقة النظيفة أال و هي الطاقات 

اسرتاتيجية تنموية تعتمد عليها نظرا ألهنا تساهم يف العمل على خلق فرص عمل دائمة و مستدامة و حتسني 
 .مستويات معيشة ثلثي العامل

على بالدنا خاصة الطاقة الشمسية دون هذا ما دفع اجلزائر إىل االهتمام بالطاقة النظيفة املتجددة اليت أنعم اهلل هبا 
الكميات اليت ال يستهان هبا من طاقة الرياح و الكتلة احلية املوجودة يف اجلزائر ،علما أنه يف عدة أن ننسى 

دراسات أثبتت إمكانية اجلزائر على تعويض مردوداهتا من الطاقة التقليدية بالطاقة املتجددة و إمكانية حتوهلا إىل 
لشمسية خاصة إذا ما مت تفعيل استثماراهتا من موارد مصدر للطاقة الكهربائية من تلك املصادر املتجددة عامة و ا

 . الطاقة املتجددة و استغالهلا أحسن اإلستغالل
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 هذا النوع من،حيث ينعكس استخدام  تلعب الطاقات املتجددة دورا هاما يف حتقيق التنمية املستدامة:تمهيد 
 اليت حباثاأل و الدراسات تلك ىلإ بالنظر الطاقات على الركائز الثالث املكونة للتنمية املستدامة بشكل إجيايب

 بدأت ،لقد البرتول بعد ما حقبة إىل اإلنطالق ،و املستقبل يف باجلزائر التقليدية الطاقة مصادر تقلص مفادها
 بعد ما عصر إىل ستعداداإل و املتجددة الطاقة بقطاع النهوض إىل خالهلا من هتدف سياسات تبين يف اجلزائر
،و من  الطاقة من القادمة األجيال حق يف مناسب قدر إعطاء ،و ستخدامهاا تنمية و الناضبة التقليدية الطاقة

خالل هذا الفصل سيتم التطرق إىل خمصصات االستثمار يف الطاقات املتجددة و جماالت استخدامها و ضرورة 
امة االهتمام هبا ،باإلضافة إىل خمتلف اجملاالت اليت ميكن للطاقات املتجددة أن تساهم فيها لتحقيق التنمية املستد

،زد على هذا التطلعات و االنعكاسات اليت قد تنجم عن استخدامها و خنص بالذكر االنعكاسات االقتصادية 
اليت تعمل اجلزائر عليها يف جمال الطاقات املتجددة ،و سنهتم بالطاقة الشمسية باعتبارها املصدر الذي حيتل املرتبة 

 .حتقيق التنمية احمللية اعتمادا على دراسة حتليلية قياسية األوىل يف توفره باجلزائر ملعرفة مدى مسامهتها يف 
 :و سنعرج على هذه األفكار باتباع املباحث اآلتية 

 خمصصات االستثمار يف الطاقات املتجددة و جماالت استخدامها:املبحث األول 
االقتصادية باجلزائر و آفاقها جماالت إسهام الطاقات املتجددة يف التنمية املستدامة ،انعكاساهتا :املبحث الثاين 

 املستقبلية
 SKTM  دراسة حتليلية قياسية للطاقة الشمسية يف اجلزائر بشركة كهرباء و طاقات متجددة:املبحث الثالث 
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 مخصصات االستثمار في الطاقات المتجددة و مجاالت استخدامها:المبحث األول 

 اجلزائر ،تأمل املقلبة سنة العشرين فخالل املتجددة الطاقة يف ستثماراهتاا لتطوير مكثفة جديدة خطة اجلزائر تقود
 للطاقة مصانعها من الياح تنتجه الذي القدر بنفس املتجددة الطاقة مصادر من الكهرباء من كميات إنتاج

 شركات مع املتجددة الطاقة من ستخداماهتاا تفعيل على اجلزائر تعمل و هذا )النفط و الطبيعي الغاز) التقليدية
 يف املتجددة ةويالطاق للموارد األمثل اإلستغالل و مشاريعها بإجناز القيام على مساعدهتا أجل من فعالة أجنبية
 .البلد

 مخصصات االستثمار في الطاقات المتجددة بالجزائر:األول  المطلب

 البحث يف اجلزائرية احلكومة ،أخذت املستقبل يف اجلزائري النفط نضوب من اخلرباء من العديد حتذير على بناء
 إنشاء مت اإلطار هذا يف ،و املتجددة الطاقة مصادر من ممكن قدر أكرب استغالل و اإلنتاجية قدراهتا رفع سبل عن
 أجنبية دول مع شراكة اتفاقيات عدة عقد إىل باإلضافة التقليدية الطاقة عن البديلة الطاقة جمال يف مشاريع عدة
 .اجلزائر يف الكامنة املتجددة الطاقة موارد لرتقية مستقبلية مبشاريع القيام أجل من

 تطورات مركز تنمية الطاقات المتجددة :الفرع األول 

االستثمارات يف الطاقات املتجددة استعدادا لدخول عهد يف السنوات األخرية بقوة حنو تكثيف  اجلزائر تتوجه
جديد من الطاقة النظيفة بعد سنوات طويلة من االعتماد على املصادر التقليدية اليت أصبحت مثار قلق محاة البيئة 

 و املنظمات الدولية اليت تكافح من أجل كوكب خال من آثار مدمرة بدأت تلوح يف األفق بسبب التغريات
و أميانا منها بأمهية الطاقات البديلة و التزامها باالتفاقيات الدولية ة و اليت تطال خمتلف دول العامل ،املناخي

تنفيذ برنامج واعد إلنتاج الكهرباء  راجلزائ للمحافظة على املناخ و مواجهة التغريات املضرة بكوكب األرض بدأت
حيث تعكف فرق حبث متخصصة على إعداد ، و الوقود احليوي باستعمال تكنولوجيا الطاقات املتجددة

على تغطية  اجلزائر راهنحيث ت 0202و  0202خمططات و برامج واعدة قد تبدأ نتائجها يف الظهور بني سنيت 
من الطلب  %02و يتوقع الوصول إىل تغطية ، جزء هام من الطلب الوطين على الكهرباء من الطاقات املتجددة

و قد دخل الربنامج مرحلة التطبيق الفعلي بواليات . سنة 30الوطين على الكهرباء بواسطة الطاقة النظيفة بعد 
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اجلنوب حيث بدأت عمليات تزويد البدو الرحل بالكهرباء بواسطة خاليا الطاقة الشمسية على أن تتوسع العملية 
مباحثات  باجلزائر و جيري مركز تنمية الطاقات املتجددة. إىل عدد أكرب من السكان بباقي مناطق الوطن األخرى

مكثفة مع مصانع وطنية لتطوير البحوث املنجزة و حتويلها إىل واقع ميداين حيدث تغيريا جذريا يف الصناعة 
الطاقات النظيفة و احلد من التغريات إىل االخنراط يف اجلهود الدولية الرامية إىل تعميم  أيضا و تسعى. الوطنية

و يف هذا اإلطار أبدى ، املناخية اليت بدأت تطال الكثري من دول العامل مهددة بنضوب مصادر الطاقة التقليدية
و ختوض وزارة البيئة و . باجلزائر البنك األورويب لالستثمار رغبته يف متويل مشاريع البيئة و الطاقات املتجددة

معركة حقيقية إلجناح برنامج االنتقال إىل الطاقة النظيفة و ذلك من خالل االعتماد  ة اجلزائريةالطاقات املتجدد
و فتحت . بشؤون البيئة و املناخ على اإلمكانات احمللية اهلائلة و الدعم من املنظمات و اهليئات الدولية اليت تعىن

وزارة اخلارجية ورشة التغريات املناخية مع االحتاد األورويب لدراسة املشاريع املشرتكة بني الطرفني و يف مقدمتها 
على إمكانات هائلة قد  تتوفر نظرا ألن اجلزائر و. مشاريع الطاقة النظيفة و احلد من ظاهرة االحتباس احلراري

إنتاج الطاقة النظيفة فهي متلك الصحاري الواسعة و الطاقة الشمسية و الرياح و املياه و كلها  جتعلها رائدة يف
 1.عوامل مساعدة على تطوير البحوث و االنتقال الناجح حنو الطاقات املتجددة و االقتصاد البديل

القانوين الذي حيدد إجراء لنشاط االستثمار يف الطاقات املتجددة بإقرارها لإلطار  اجلزائر بعد إعادة تنظيمو 
إدماجها يف املنظومة الوطنية للتزويد  طلبات عروض إلنتاج الطاقات املتجددة أو املنبثقة عن اإلنتاج املشرتك و

للجريدة الرمسية ثالثة  03،صدر يف العدد  (0231فيفري  02املؤرخ يف  89/31مرسوم )، بالطاقة الكهربائية
 ،الذيالعرض و الطلب عيار ملوفقا ، املنظمة لالستثمار يف جمال الطاقات املتجددةحتني التدابري ، مراسيم جديدة

 .يضمن احلرية الكاملة للنشاط
احملدد لشروط منح العالوات  و، 0231ماي  00املؤرخ يف  322مشل املرسوم التنفيذي رقم ، ففي هذا اإلطار

لى اخلصوص استبدال مفهوم تسعرية الشراء تعديالت جوهرية مست ع، بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
من تسعرية رمسية ، اليت حتدد قيمة العالوات املمنوحة ملنتجي الكهرباء انطالقا من الطاقات املتجددة، املضمونة

ساعي املرتتب على إجراء طلب العروض لشراء الكهرباء املنتجة عن /واطير الطاقة إىل تسعرية بيع الكيلو حيددها وز 
ميكن أن يستفيد من هذه العالوات اليت تغطي تكاليف  طبقا للنص اجلديد و،  إنتاج الكهرباء طريق منشآت

كل منتج عن طريق منشآت إنتاج الكهرباء املتجددة أو اإلنتاج املشرتك موضوع طلب العروض اليت تقدم ، اإلنتاج

                                                           

،على  39/28/0231،و اطلع عليه يوم  02/29/0231،نشر جبريدة النصر يوم  -بديل آمن للبيئة و االقتصاد–الطاقات المتجددة بالجزائر فريد غ ، 1
 .http://www.djazairess.com/annasr/178426 .:املوقع اإللكرتوين التايل 
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نلك اليت تستعمل الطاقة الشمسية تشمل املنشآت املعنية  و، يف إطار املناقصات اليت تطلقها السلطات املخولة
 .أو انطالقا من تثمني النفايات، الطاقة احلرارية اجلوفية، طاقة الرياح، احلرارية الكهروضوئية و

 ، الكتلة احليوية تلك اليت تنتج الطاقة الكهرومائية الصغرية و، كما يندرج ضمن املنشآت املعنية هبذه العالوات
على األقل  %5غ إنتاجها السنوي من الكهرباء من مصادر الطاقات املتجددة عالوة على كل منشأة هجينة يبل

 30ال جيب أن تتجاوز )كل منشأة لإلنتاج املشرتك تستجيب ملعايري حمددة  و، من جمموع إنتاجها السنوي
 (.تضمن اقتصادا يف الطاقة األولية، ميغاواط

االستفادة من تسعرية الشراء املضمونة تلبية احتياجاته من الكهرباء يلزم النص القانوين منتج الكهرباء الراغب يف  و
يستفيد هذا املنتج من تسعرية الشراء  و، دون اللجوء إىل التموين انطالقا من الشبكات الكهربائية العمومية

ادة من يف حني تستثىن من االستف، املضمونة املرتتبة على إجراء طلب العروض بعد حصوله على الرخص املطلوبة
تسعرية الشراء املضمونة كميات الكهرباء اليت تستهلكها التجهيزات الوظيفية اليت تستخدم من قبل املنشأة يف 

 .مسار إنتاج الكهرباء
عقد الشراء املربم بني منتج الكهرباء من  ،فيحددها طبقا للنص أما كيفيات االستفادة من تسعرية الشراء املضمونة

مسري املنظومة أو أي متعامل آخر معين كما هو منصوص عليه يف املرسوم التنفيذي  و مصادر الطاقات املتجددة
مع اإلشارة إىل أن التكاليف اإلضافية املرتتبة على إنتاج الطاقة املتجددة أو اإلنتاج املشرتك حتدد على ، 31/ 89

اء املنتجة من منشآت اإلنتاج أساس األسعار اليومية لسوق الكهرباء الذي يأخذ بعني االعتبار تكاليف الكهرب
ساعي املرتتب /واطيلو كذا السعر املتوسط للك و، تلك املتعلقة بالطاقات املتجددة أو اإلنتاج املشرتك التقليدية و

 .عن احلالة اليت ال ميكن فيها تلبية طلب سوق الكهرباء إال عن طريق وسائل اإلنتاج التقليدية
 التعويضات اليت تقتطع من الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة و، املذكورتنيحيدد الفارق يف التسعريتني  و

 ينبغي على املنتجني و لضبط هذا الفارق و، املشرتكة أو من أسعار الكهرباء للزبون النهائي الطاقات املتجددة و
فوترة كميات  وإلكرتوين جلميع املعطيات املتعلقة بتسجيل  مسري الشبكة املعين وضع جهاز تسجيل بياين و

  .نطالقا من مصادر الطاقة املتجددة أو اإلنتاج املشرتكاالكهرباء املنتجة 
مت إرفاق ، طالقا من الطاقات املتجددةإنيت تنظم نشاط إنتاج الكهرباء من أجل التطبيق الكامل للتدابري اجلديدة ال

يتعلق ،  آخريننيلمنتجني مبرسومني تنفيذياملرسوم التنفيذي احملدد لكيفيات االستفادة من العالوات املمنوحة ل
حيث يشرتط على ، استعماهلا بتحديد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة املتجددة و( 31/321مرسوم)األول 

الراغب يف االستفادة من املزايا  مرين أو باملزاد الذي يتم إطالقهاملتعامل املقبول يف إطار طلب العروض للمستث
 املمنوحة يف إطار النظام اخلاص احلصول على شهادة ضمان أصل الطاقة املتجددة لدى جلنة ضبط الكهرباء و

ميغاواط  3مع تزويد املنشآت اليت تساوي أو تتجاوز قدراهتا اإلنتاجية ، ذلك قبل دخوله مرحلة اإلنتاج الغاز و
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حيث يتم ، ربامج اليت تسمح بتحديد القدرة الطاقوية احلقيقية ملوقع تواجد املنشأةال بأجهزة قياس املعطيات و
 .إخضاع هذه األخرية لعمليات مراقبة

 303-020فيحدد كيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رقم ( 31/329)أما املرسوم التنفيذي الثاين 
الذي يدرج ضمن نفقاته ، املشرتكة ة والطاقات املتجدد املعروف بالصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة و

 .املشرتكة املشاريع املدرجة يف إطار ترقية الطاقات املتجددة و املخصصات املوجهة لتمويل النشاطات و
يأيت حتيني اإلطار القانوين املنظم لنشاط استغالل الطاقات املتجددة يف سياق احلركية الالفتة اليت يعرفها هذا  و

حيث يتزامن ، محاية البيئة أولويات برنامج رئيس اجلمهورية يف جمايل التنويع االقتصادي والقطاع املسجل ضمن 
 إصدار املراسيم اجلديدة اليت تعيد بناء نشاط االستثمار يف جمال الطاقات املتجددة على أساس مقتضيات السوق

 الدولة الطاقة إلطالق املناقصة الوطنية واستعداد وزارة  و، الطاقة املتجددة مع استحداث وزارة معنية بالبيئة و،
حمطات لتوليد الكهرباء انطالقا من الطاقة الشمسية  20املتضمن « 3أطلس »جناز املشروع االسرتاتيجي إاخلاصة ب

 1.ميغاواط 0222الكهروضوئية بقدرة إنتاج تفوق  و
 أهم اإلنجازات الجزائرية لمشاريع الطاقة المتجددة:الفرع الثاني 

ني أطلق مركز تنمية الطاقات املتجددة مباحثات مع مصنعني وطني: 6112أهم المشاريع المنجزة خالل /1
 ىل مشاريع صناعية حسبما أفاد به املدير العام للمركز نور الدين ياسع إلتحويل مناذج حبث اليت طورها 

وطنيني أبدوا اهتمامهم يف تصنيع قال أن متعاملني اقتصاديني  خالل لقاء نظم مبناسبة اإلنقالب الصيفي حيث
عقدا طور البحث مع مؤسسة وطنية لتعميم شعلة أنذاك ىل أنه يوجد إ ز تنمية الطاقات املتجددة الفتامناذج مرك

 .اهليدروجني املتجددة
 يوي من خالل الطاقة الشمسية نتاج وقود الديزل احلإخر مهتم بتصنيع منوذج آكما ذكر مثال متعامل جزائري 

على مجع  يعمل هذا املتعامل  وتستخدم يف حتويل الزيوت املستعملة و الزيوت النفطية إىل وقود حيوي ،اليت 
 ىل ديزال حيوي ليقوم هذا البلد إأين حتول هذه الزيوت  تونس تصديرها حنو لتصفيتها و اجلزائر زيوت القلي يف

هدفنا  "اجلزائريني املصنعني -يضيف السيد ياسع -خرىأكما تستقطب مناذج بدوره إىل تصديره حنو اخلارج  
 "يكمن يف تطوير الصناعة الوطنية من خالل حتويل هذه النماذج على نطاق واسع

 مييلون نياالقتصادي-فقد الحظنا أن الشركاء االجتماعيني"تابع ذات املسؤول أنه مقارنة مع السنوات املاضية  و
 ىل وجود سياسة إضافة إتنفيذ برنامج الطاقات املتجددة  ألننا يف مرحلة تسريع كثر حنو هذا اجملال نظراأكثر فأ

ىل مفاوضات هذه العقود فقد إضافة إنه أقال املسؤول  0232يف عرضه حلصيلة املركز لسنة  و "اإلدماج الوطين
دراسات  التكوين واالقتصادي تتضمن -تفاقية مع القطاع االجتماعيإحوايل عشرون  0235عام ملركز أبرم ا

                                                           

،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،العدد  المحدد لكيفيات االستفادة من العالوات الممنوحة للمنتجين، 0231فيفري  02املؤرخ يف  89/31املرسوم التنفيذي رقم  1
03. 
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يف فهرس  درجأعمل علمي على املستوى الدويل  322كما مت نشر . التكنولوجيالتعاون العلمي و  التقييم و
 .هي نتيجة قياسية مل حيققها املركز من قبل حسب ذات املسؤول و"سكوبيس"أفضل قواعد البيانات على غرار 

 0232 جناز التجهيزات يف جمال الطاقات املتجددة يفعلى إ كيزجنازات التكنولوجية فقد مت الرت فيما خيص اإل و
 و اجلزائر وىل من نوعها يفصغري للطاقة الشمسية املركزة األ برج غرداية جناز من طرف وحدةإفقد ذكر عملية 
وىل اخلطوات حنو استغالل أجناز يعد هذا اإل و، شعاعات الشمسيةخبارا من خالل تركيز اإل ستنتج هذه احملطة

 .0203فاق آنتاج الكهرباء يف إل اجلزائر الطاقة الشمسية احلرارية يف
و كيلووات ما سيساعد الباحثني يف دراسة جدوى   02مر بإجناز حمطة مشسية كهروضوئية بطاقة كما يتعلق األ

  0232أجنز مركز تنمية الطاقات املتجددة يف  واملناخية اليت تعرفها البالد ،مردودية هذه التكنولوجيا يف الظروف 
 بتكار خمرب يف اهلواء الطلق بالنسبة سيكون هذا اإل وحمطة صغرية إلنتاج الكهرباء مع نظام تتبع الشمس ،

يضا اجملفف أهناك  0232جنازات املركز يف سنة إومن بني للدراسات و البحوث فيما خيص الطاقات املتجددة ،
 .ستهالك املنخفض للطاقةالبيت الشمسية الذكية ذات اإل الشمسي خمصص لتجفيف نفايات املصانع و

 ىل إجنازات التكنولوجية حسن اإلأاملتجددة خالل هذا اللقاء جائزة من جهة أخرى منح مركز تنمية الطاقات  و
جنزت الثانية برج صغري للطاقة أما عمودي في وىل توربني رياح مبحورجنزت اجملموعة األأ ومخس جمموعات حبث 

الثالثة حافظ طيب مشسي متنقل لتجميع الربد يستخدم حلفظ الدواء السيما يف املناطق اجلنوبية  و،ية املركزة سالشم
 و،ديزال حيوية  ىل باحثني طورا جهاز منوذجي إلنتاج كحول حيوية وإعادت اجلائزة الرابعة كما  النائية و

ستاذ اجمليد ىل األإنتاج العلمي قد منحت جائزة نوعية اإل هذا و.الخرتاع شعلة اهليدروجني املتجددة اخلامسة 
 1. لطاقات املتجددةا ةىل مجعية لرتقيإتقنيات فيما عادت جائزة التشجيع برقوق من املدرسة الوطنية املتعددة ال

 ،قد دةاملتجد الطاقة برنامج خالل من اجلزائر إن:برنامج تطوير الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية /6
 الطاقة مصادر على للحفاظ و البيئية للتحديات دائمة و شاملة حلول لتوفري دةاملتجد الطاقات طريق يف سارت

 .واسع نطاق على الرياح طاقة و الشمسية اخلاليا تنمية الربنامج هذا نيتضمحيث  األحفورية
 .تدرجييا سيتم اجلوفية احلرارة و املشرتك التوليد و احليوية الكتلة فروع كذا و احلرارية الشمسية الطاقة إدخال إن

 :منطقة كل خصوصيات حسب تركيبها سيتم دةاملتجد الطاقات أنواع و وسائل
 القدرات ألمهية نظرا املتباعدة املواقع تزويد ،و بالديزل املشتغلة املوجودة احملطات لتهجني الصحراء منطقة-

 املنطقة، هذه يف الرياح و الشمسية
 األراضي، توفر مع الرياح و للشمس لتعرضها العليا اهلضاب منطقة-
 .دةاملتجد الطاقات فيها تتوفر اليت الفضاءات استغالل مع األراضي وعاء رتوف حسب الساحلية املنطقة-

                                                           

،عرب الربيد اإللكرتوين  0231-يونيو-00،من جملة صوت اجللفة ،يف  يبحث مع متعاملين تصنيع نماذج البحث مركز تنمية الطاقات المتجددة 1
SawtDjelfa@gmail.com  25/23/0239،أطلع عليه يوم. 
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 القدرة من كذلك جزءا ،تشكل التطبيق من أخرى جماالت يف التكميلية االحتياجات ،فإن أخرى جهة من و
 العمومية اإلنارة و الصناعة و املياه موارد و الضخ و الفالحة و السكن مناطق مثل الربنامج يف املقررة للرياح الكلية

ة املد ،خالل املرحلة و النوع حسب املتجددة الطاقة لربنامج املرتاكمة القدرات نييب التايل اجلدولف، اخلدمات و
0235-0202 : 

 القدرات المتراكمة لبرنامج الطاقات المتجددة حسب النوع و المرحلة:(11-10) الجدول رقم
6112-6101 

 اجملموع 0202-0203 املرحلة الثانية 0202-0235 املرحلة األوىل 
 30515 32515 0222 اخلاليا الشمسية

 5232 0222 3232 الرياح

 0222 0222 - احلرارة الشمسية

 002 052 382 التوليد املشرتك

 3222 202 022 الكتلة احليوية 

 35 32 25 احلرارة اجلوفية

 00222 31015 0505 اجملموع

 .8-9،ص 0232جانفي وزارة الطاقة ،برنامج تطوير الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية ،:المصدر 
الغاز التابعة جملمع سونلغاز  قدمت شركة هندسة الكهرباء و:مشروع الطاقة الشمسية الكبير بالجزائر /0

ميغاواط خالل منتدى دويل كرس لتطوير  0252بواشنطن مشروع الطاقة الشمسية الضوئية للجزائر بقدرة 
 .االستثمار يف قطاع الطاقة بإفريقيا

 فرص يف قطاع الطاقةمستثمر يبحثون عن  022اليت تعرف مشاركة حنو " فريقيةقمة الطاقة اإل"شكل منتدى 
عرض املشروع  و، فرصة مالئمة لعرض كربى حماور هذا املشروع الطموح الذي تعتزم اجلزائر إطالقه قريبا اإلفريقي

من قبل منظمي املنتدى كأحد أهم املشاريع يف إفريقيا الكفيل باملسامهة يف حتويل الطاقة بالقارة حيث يستمر 
مثلت شركة هندسة الكهرباء و الغاز  و .عةالبحث عن الطاقات املتجددة بالنظر إىل اخنفاض تكاليف هذه الصنا

فريقيا من قبل الرئيس املدير العام إحبي لكربى املشاريع الطاقوية يف خالل هذا اللقاء الذي متحور حول الطابع الر 
و شهدت الطبعة ، نتاج وداد محروروقرة و مديرة التنمية و وسائل اإلحممد ركاب رفقة سفري اجلزائر بواشنطن جميد ب
 .وكاالت حكومية أمريكية و عن البنك العاملي الثالثة للمنتدى مشاركة ممثلني عن عدة بنوك و

طالق عن إ و 0205-0202ميغاواط من الطاقة اخلضراء يف أفق  00222تتطلع اجلزائر إىل توفري حنو حيث 
 .ميغاواط 0252درة قريب مناقصة للمستثمرين من أجل إنشاء مشروع كبري حمطات الطاقة الشمسية الضوئية بق
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ضافة إىل بناء مصنع أو عدة مصانع ميغاواط لكل واحدة باإل 3052سيقسم املشروع إىل أربع حصص بطاقة  و
 .ة الشمسية لضوئيةلصناعة التجهيزات و معدات حمطات الطاق

الضرورية إلرساء جراءات ذي حيدد الشروط و اإلطالق املناقصة استكملت وزارة الطاقة مرسوم تنفيأما فيما خيص إ
 ".شرالية يوجد املرسوم يف مرحلة النيف املرحلة احل"أشارت إىل أنه علما أهنا   التنظيمية القواعد التشريعية و

و أضافت أن املناقصة تضم فرعني هامني الطاقة و الصناعة اليت تعتزم بشأهنا وزارة الطاقة استحداث شركات 
نشاء و صيانة هذه إضافة إىل و تشغيل حمطات مشسية باإل (EPC) يئيةباألسهم لضمان متويل مفاهيم الطاقة الب

 .املصانع

و يتمثل اجلزء الصناعي للمشروع يف انشاء العديد من املؤسسات املختلطة املختصة يف صناعة الوحدات الضوئية 
 1.و غريها من التجهيزات

 االنفتاح احلقيقي على الطّاقات البديلةبداية  0231 : تعميم المحطات الشمسية على الحقول البترولية/0
،من  ثقة ة ويرسم معامل املرحلة املقبلة بدق لعل التوجه اجلديد حنو االنفتاح على الطاقات املتجددة من شأنه أن،ف

ت بشكل عملي يف جتسيد برنامج كون سوناطراك اخنرط، قويان الطري خبطى ثابتة حنو إرساء األمخالل الس
مسية مزودة مبخرب ذكي لتحول التكنولوجيا مع شريك ق األمر مبحطة لتوريد الطاقة الشليتع و دةاقات املتجدطال

 «الكهروضوئية»مسية بدأ جممع سوناطراك يشق الطريق حنو الطاقات املتجددة من خالل الطاقة الشحيث  أورويب
 و، قتصادي بالطاقة الشمسيةمجيع مرافقها ذات الطابع اال مواقع اإلنتاج و لتغطية كل االحتياجات يف احلقول و

 حىت يصل إىل مرحلة التنويع الطاقوي ال على رفع الرهانات املتاحةالرائد إفريقيا معو  اجلزائري فطينبات اجملمع ال
ع مستغال القدرات الكبرية اليت تتمت كمصدر حي إلنتاج الثروةمن شأن كل ذلك أن يبقي الطاقة   و،

 0231ز السريان شهر ديسمرب حي دخلتمبا أن هذه احملطة  و، رياح على وجه اخلصوص من مشس و اجلزائر هبا
 .نفتاح احلقيقي على أفق الطاقات البديلة من دون منازعبداية اإلكانت   سنةهذه ال،فإن 
لتوريد  إلجناز حمطة، «إيين»راكة مع الرائد العاملي الذي شرع يف إجنازه عن طريق الش ل املشروع اجلديدميثحيث 

لوحة مشسية على  00222من خالل تثبيت ما ال يقل عن ، ميغاواط 32مسية بطاقة إنتاجية تناهز ال الطاقة الش
نطالقة منتظرة لتعميم الطاقة يأيت حجر األساس كا و، ورقلة هكتارا ببئر ربع مشال الكائن يف والية 02مساهة 

سوف يعكف على إجناز هذا التحول الذي  سوناطراك احلقول الطاقوية بإشراف من جممع مسية على خمتلفالش
نها املشروع يتضممن نقاط القوة اليت  و، سم أداؤها بالنجاعةيشرتط أن يتو  الطاقوي مبساعدة مؤسسات جزائرية
                                                           

 : على املوقع اإللكرتوين التايل 39/28/0231،أطلع عليه يوم  0231-مارس-33،جريدة اخلرب ،نشر يوم  مشروع الطاقة الشمسية الكبير بالجنوب قريبا 1

http://www.elkhabar.com/press/article/119362/ 
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يعول عليه يف  و، دة،خيتص فقط مبهمة تطوير الطاقات املتجد «الذكي»تزويده ألول مرة مبخرب حبث وصف ب 
شراكة اليت جتمع بني ال التفاقية التعاون و ،طبقا اجلديدة على أرض الواقعحتويل التكنولوجيات  تطوير و

 هذا املشروع الطموح و علما أن 0232نوفمرب  05التوقيع عليها بتاريخ  مت و، يطاليةاإل« ايين» و« سونطراك»
ميكن وصف . غازماليني مرت مكعب سنويا من ال 2املهم من املقرر أن يتم تزويده مبنشآت تسمح له باقتصاد حنو 
تأهيل اليد  خاصة على صعيد تكوين اإلطارات و، احملطة بالنموذجية اليت ستحمل جتربتها الكثري لقطاع الطاقة

،بعد  يف اخلارج ساعدها على تكثيف استثماراهتا يف الداخل وتزويد جممع سونطراك خبربات جديدة ت العاملة و
تنويع  منعرج مهم يف جمال التحول الطاقوي و يذكر أن مشروع احملطة الوطنيةتلبية احلاجة  كتفاء الذايت وحتقيق اإل 

 .مصادر الطاقة
 الوطين الواعد من أجلن الربنامج يطالية تندرج ضماإل اجلزائرية راكةالشك أن هذه الش مليار دوالر 20توفري 

 دةميغاواط من الطاقات املتجد 00222 سقف 0202حىت يتسىن ضخ يف آفاق عام ، تطوير الطاقات املتجددة
 خارجية ميغاواط للتصدير حنو أسواق 32222بينما يتم رصد يف حدود  هبدف تغطية حاجيات السوق الوطنية،
 بكل ما يتعلق بالطاقات %28ع اخلرباء يف هذا املقام النجاح يف تقليص نسبة االستهالك بأزيد من يتوق و،

 مكعب من الغاز الطبيعي أو ما مليار مرت 002بالتايل اقتصاد ما ال يقل عن  و، 0202حفورية يف آفاق األ
 .سوف يضاف إىل رصيدها و اجلزائر د خسارتهمعترب لن تتكب مايل أي غالف، مليار دوالر 20يعادل 
 و، اجلزائر هتمام بالنظر إىل القدرات الكبرية اليت تتوفر عليهالطاقة الشمسية سوف حتتل صدارة اإلا يبدو أن

انطالقا من ، التحكم يف التكنولوجيا من أجل جتسيد التحول بعيدا عن أي صعوبة أو بطءهو وجوب املطلوب 
يف املرحلة احلالية عازمة  اجلزائر و، االنتقال إىل استغالل ثروة أخرى ال تنضب استغالل الطاقات الباطنية وعملية 

 السياحية الفالحية و باملشاريع الصناعية وباملوازاة مع تنويع اقتصادها ، على التواجد يف قلب الطاقات املتجددة
حا ،الذي مازال مرش تسهر إىل جانب ذلك على تنويع مصادر الطاقة سواء تلك املخصصة لالستهالك احمللي،

بالنظر إىل موقعها االسرتاتيجي الذي يتوسط قاريت ، لالرتفاع أو ذلك الذي ينتظر منها أن يسوق حنو التصدي
 .من خالل التوسع عرب أسواق أبعد  ونيلتنويع منتوجها لزبائنها التقليدي و، أوروبا إفريقيا و

إطالق املناقصة املتعلقة باملشروع الضخم املتمثل يف توليد الطاقة الشمسية الضوئية بقدرة ال تقل أيضا ينتظر  و
ع أن يتوق الصفقة،ورين املهتمني هبذه كما أعلن يف السابق حىت يتم انتقاء أحسن املستثم، ميغاواط 0 205عن 

 هذا املشروع الكبري سيسمح بإجناز العديد من حمطات  ،علما أن تعرف إقباال للظفر هبا
 ميغاواط 3.  052ن املشروع الذي قسم إىل ثالث حصص بطاقة إنتاجية تناهز ال يتضم وتوليد الكهرباء 

عدة حمطات لتوليد الكهرباء مبنطقيت جناز إكما يرتقب . القسم الثاين صناعي حيث ينقسم إىل قسمني طاقوي و،
 حيث تتوفر طاقة كبرية جدا من ثروة الطاقة الشمسية بكل من والية بشار و، اجلنوب الكبري اهلضاب العليا و

حيث حيرص أن تصل الطاقة اإلنتاجية لكل حمطة ما ال يقل عن ال ، املسيلة اجللفة و بسكرة و و ورقلة و الوادي
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ب إرساء أسس قاعدة صناعية يف جمال الطاقة الكهروضوئية من خالل إجناز مصنع أو عدة يتطل و. ميغاواط 322
هذا ما سيسفر عن تقليص حجم استهالك الغاز  و، التجهيزات املخصصة هلذه الوحدات مصانع إلنتاج العتاد و

من شأنه أن  الذي و، ص إلنتاج الكهرباء مبحطات توليد الطاقة الشمسية بالتناوب مع حمطات الغازاملخص
 .يفضي إىل اقتصاد كميات معتربة من الطاقة

ه حان الوقت كي يدرك أن الطاقة املتجددة تسمح ميكن القول أن نافسيةرفع الت تقليص الكلفة وأما فيما يتعلق ب
ميكن من التصدير إىل  هذا ما سوف ينعكس على االقتصاد الوطين و و، رفع التنافسية تقليص الكلفة و بالوفرة و

شيئا فشيئا تدرج  و، بلوحات مشسية تركب يف املنازلقليم تستبدل الكوابل الكهربائية حبكم شساعة اإل و، اخلارج
توسيع  تكنولوجيا وحيث يشرتط التحكم يف هذه ال أما النجاح مرهون برفع هذا التحدي و، يف قطاع البناء
ليساهم بدوره يف ارساء التحول الطاقوي حيث تتواجد املناطق الصناعية ، إقحام القطاع اخلاص االستثمارات و

رت يف الربنامج سط اجلزائر علما بأن، اجلديدة املؤهلة للدخول أي تستعمل الطاقة املتجددة بدل الطاقة التقليدية
من شأن ذلك أن يرفع حصة الكهرباء من مصادر  و، ميغاواط 00222الوطين للطاقات املتجددة تركيب حنو 

 ، 0202و 0205يف آفاق الفرتة املمتدة ما بني ، من اإلنتاج الوطين للكهرباء % 01الطاقة املتجددة إىل سقف 
،و قد  الطاقة املستخرجة من الرياح شكل كبري على الطاقة الشمسية وب حيث يعتمد يف ذلك و

 و، والية فقط 30ميغاواط من الطاقة املتجددة عرب  022بعض األشواط من بينها إجناز ما يعادل  اجلزائر قطعت
تسريع إجناح املسعى عن طريق صناعة املعدات من ألواح مشسية  املستثمر احمللي مطالب باالنضمام إىل املشروع و

 30 515جناز هذا الربنامج يف حدود إاجلدير باإلشارة فإن الطاقة الشمسية تساهم يف  و. على وجه اخلصوص
 022التوليد املشرتك للطاقة  ميغاواط و 3 222الكتلة احليوية ب  ميغاواط و 5 232طاقة الرياح ب  ميغاواط و

ميغاواط من  0222ال خيفى أن مشروع إنتاج  و. ميغاواط 35 أما الطاقة احلرارية األرضية لن تقل عن و، ميغاواط
كاملة تنجز  حصص 0م على يقس و، سنوات كأقصى حد 2الطاقة الشمسية سوف ميتد جتسيده على مدى ال 

 . 1بشكل تدرجيي

رئيس أشرف أمني معزوزي ال:بورقلة " بئر ربع شمال"تأسيس المحطة النموذجية بالطاقة الشمسية بحقل /2
ساس إلجناز مشروع حمطة منوذجية للطاقة حجر األعلى وضع  0231 يف مارس طراكاع سونماملدير العام جمل

حتياجات نتاج اإلإمن أجل  ورقلة يف" بئر ربع مشال"ميغاواط يف حقل  32 بقدرة إنتاجية تقدر ب ، الشمسية
 املتعلقة بالكهرباء يف 

ترتبع على مساحة تناهز  و،لوحة مشسية  00222علما أن احملطة اليت تتضمن ما ال يقل عن هذا احلقل البرتويل 

                                                           

على املوقع  31/28/0231،أطلع عليه يوم  05/20/0231 يومنشر ،من جريدة الشعب ، تشق طريق التحول الطاقوي..سوناطراك فضيلة بودريش ، 1
 .http://www.djazairess.com/echchaab/81653 :اإللكرتوين التايل 
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حيز اإلنتاج شهر ديسمرب  تدخل علما أهنا، من الغاز 0ماليني م 2يعول عليها يف اقتصاد حنو ، هكتار 02
الذي بلغ " إيين"تنجز مع الشريك اإليطايل  و، 0232نوفمرب  05تفاقية املشروع يوم إقد مت توقيع  و. 0231
 .مليار أورو 33حنو  0232منذ عام  اجلزائر استثماراته يف حجم

قام  اجلزائر بالنظر إىل أمهية و، "طراكاسون"تعزيز شراكته مع الرائد الطاقوي اإلفريقي  يراهن كثريا على تقوية و و
 .طراكاسرتاتيجي مع سونكإشارة قوية للتعاون اإل باجلزائر الشريك اإليطايل بعقد اجتماع جملس إدارته

نشطها على هامش وضع حجر أساس إجناز  طراك يف ندوة صحفيةاهذا ما قاله الرئيس املدير العام جملمع سون
ظل ما تزخر به من  خاصة يف اجلزائر معتربا ذلك بالرمز القوي الذي يعكس أمهية، حمطة منوذجية للطاقة الشمسية

 .املهمة واصفا الشراكة الثنائية بالقوية و، مناخ جذاب أمن و قدرات و
أكثر من خالل مشروع إجناز جاءت لتتعزز  و، ذكر معزوزي أن عمر الشراكة مع الطرف اإليطايل عقود كاملة
استحداث  يعول عليه يف حتويل التكنولوجيا و حمطة للطاقة الشمسية مزودة مبخرب حبث ذكي وبالتكنولوجيا و

يتطلعان لتعميم جتربة حمطة الطاقة الشمسية عرب " إيين"طراك رفقة شريكها امل خيف أن سون و، مناصب الشغل
التنمية من  البحث و يف إطار جتسيد الربنامج الوطين للطاقات املتجددة و، مجيع حقوهلا يف كامل الرتاب الوطين

 .أجل بلوغ الفعالية الطاقوية
مبديا حرصهم كي ، يف هذا املشروع "إيين" طراك واشركة أجنبية اهتمت مبناقصة للعمل مع سون 00علما أن حنو 

شراكة  و.اجلزائرية األحسن من ضمن القدراتيكون التعاون مع شريك وطين يف ظل سهرهم القائم على انتقاء 
توصل الرغم من وجود نقاش بينهما يفب اعرتف أهنا ال تقتصر على التسويق بل أمهيتها أبعد من ذلك "إيين"

حول كيفية حتديد أسعار الغاز مل خيف أنه يتم حتديدها على ضوء  و، تفاقاالطرفان إىل حلول تفضي إىل 
 رطت يف مسعى الفعالية الطاقويةراك اخناكيد أن سونطأم معزوزي التجدد الرئيس املدير العا و، مصلحة الشريكني

 .تدرس مزايا األسواق احلرة و،
 0232استثمر منذ عام "كشف أن الطرف اإليطايل " إيين"من جهته كلوديو ديسكالزي املسؤول اإلداري مبجمع 

 باجلزائر من االستثمارات األجنبية %02ستثمارات اجملمع اإليطايل متثل ا و، باجلزائر مليار أورو 33ما ال يقل عن 
أعلن أنه توجد إمكانية لتجسيد  و، حبضور مجيع األعضاء باجلزائر حتدث عن عقد ألول مرة جملس إدارهتم و،

وقف  و، طراك تعطي األولوية لإلستثمار الداخليابالرغم من أن سون اجلزائر طراك خارجاثالثة مشاريع مع سون
داعيا إىل التعاون ما بني ، خاصة يف جمال الطاقات املتجددة اجلزائر القدرات اليت تتمتع هبا على أمهية الغاز و

 األوروبية و اإلفريقية الدول 
 و 3885الذي سوف ينجز به حمطة الطاقة الشمسية بثالث قطارات أجنز أوهلا عام  "بئر ربع مشال"يتمتع  و

برميل  90222تعادل  "بئر ربع مشال"الطاقة اإلنتاجية مبنطقة  و 0220القطار الثالث سنة  و 0220الثاين عام 
 .حقال 32 بئرا و 21يتواجد باملنطقة  و 322222يوميا رغم أن القدرات احلقيقية تصل إىل 
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مرافقا للوفد اإليطايل عن " بئر ربع مشال"وضع حجر األساس مبنطقة  كان السفري اإليطايل قد حضر الزيارة و و
 1. اجلزائر شراكتهم مع ، كإشارة قوية حلرص اإليطالني على تعميق تعاوهنم و" إيين"جممع 

 حصيلة اإلنجازات حسب الواليات( :11-10)الشكل رقم 

 
 52 ص، سابق مرجع، دليل الطاقات المتجددةم ،املناج و الطاقة وزارة :المصدر .
 االهتمام باستغالل الطاقات المتجددة بالجزائر:المطلب الثاني 

 إنتاج الطاقة من الوسائل الشمسية و يف أن تتموضع كفاعل مصمم املتجددةبرناجمها للطاقات  ربتنوي اجلزائر ع
رك لتنمية احملهذه الفروع الطاقوية ستكون . احلرارة اجلوفية ك وملشرت التوليد ا و ةالرياح مع إدماج الكتلة احليوي من

من الطاقات حيث أن القدرات الوطنية  و.قتصاديةاالوذج جديد من التنمية منة من شأهنا دفع ئماقتصادية دا
 قتصادية واالكرافع للتنمية  هذه الطاقة كفرصة و ربفإن اجلزائر تعت، الشمسية دة تتشكل أساسا من الطاقةجداملت
 .لشغلا ة وثرو إقامة صناعات خالقة لل ربخاصة ع، عيةماجتاال

 االهتمام األلماني باستثمار الطاقات المتجددة في الجزائر:الفرع األول 

 : أوروبا بين الجزائر و'' كابل الطاقة الشمسية''مستعدة لالستثمار في مشروع شركات ألمانية /1

                                                           

أطلع عليه يوم  39/20/0231،من جريدة الشعب يوم  -ورقلة-" بئر ربع شمال"تأسيس المحطة الموذجية للطاقة الشمسية فضيلة بودريش ، 1
 http://www.djazairess.com/echchaab/81106 .:لكرتوين التايل على املوقع اإل 31/28/0231

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


دراسة تحليلية -مدى مساهمة الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة:الفصل الرابع 

 -قياسية للطاقة الشمسية
 

 
712 

جتسيد مشروع الكابل  املسامهة يف متويل و عن استعدادها الكامل لالستثمار و، علنت جمموعات أملانيةأ
قالت كل من   أوروبا إىل غاية مدينة آخن األملانية و (رأدرا(اجلزائر الكهربائي عن طريق الطاقة الشمسية بني

أهنا مستعدة لالستثمار يف '' ميونخ إلعادة التأمني''إىل جانب '' أر دابليو''و'' دويتش بنك''،''سيمنس''جمموعة 
قد لقي  و ما اعتربته مشروعا طموحا لتزويد أوروبا بالطاقة من خالل الكهرباء النظيفة اآلتية من مشايل إفريقيا

ينتظر أن يصادق على توصية تصنف املشروع   األورويب استحسانا من قبل الربملان األورويب الذي اجلزائري املشروع
دعم العديد من اهليئات يف انتظار أن تويل  مما سيفتح له اجملال لضمان متويل و، كاسرتاتيجي

يتعلق األمر مبجموعة  و أن املعين باملشروع جزائري بالدرجة األوىلخاصة ، أيضا اهتماما أكرب اجلزائرية السلطات
املمتد على أكثر  يضمن املشروع و اجلزائرية اهليئات ،فضال عن مسامهة عدد من الشركات و املتخصصة ''نيل''

مرورا ، كميات معتربة من الطاقة الشمسية غري امللوثة عرب كابل ميتد من أدرار إىل مدينة آخن كلم  0222من 
قد كشفت مصادر عليمة  و انطالقا من جزيرة صقلية مث األراضي اإليطالية، بالعديد من املدن األوروبية األخرى

حتقيق  و، األورويب اجلزائري جمموعة أملانية متخصصة قررت جتميع مواردها لضمان جتسيد املشروع 02أن أكثر من 
يرتقب أن تشكل هذه الشركات  و، إىل ختوم األراضي األملانية ء اجلزائريةمشروع نقل الكهرباء انطالقا من الصحرا

  .ىل مرحلة جتسيد املشروعإللتحضري لالنتقال  0232شهر جويلية الذي كان مرتقب '' كونسورسيوم''ريا جممعا كب
يتم حاليا  و، ىل تورسنت جيوريك عضو جملس إدارة شركة ميونخ إلعادة التأمنيإقد تقرر إسناد رئاسة املشروع  و

تستند الشركات األملانية  و، قابال للتفاوض خالل السنتني املقبلتني املشروع متكامال وحتديد مبادرة خاصة جلعل 
إعادة التأمني على مشاكل عديدة يرتقب أن تربز خالل السنوات املقبلة بالنظر  مبا فيها شركات التأمني و

شركات  ايتش بنك وبنوك مثل د هذا العامل هو الذي دفع شركات كربى مثل سيمنس و و، للتقلبات املناخية
يف مدينة ميونخ للتحضري  0232 جويلية 30تفاق على تنظيم لقاء خاص يف إىل اإل "أر دابليو"مثل ، الطاقة

منظمة  و روما إىل جانب نادي، بالنظر إىل أمهية املشروع فإن املبادرة تنال دعم احلكومة األملانية و التفاق شامل
من  هنانظرا لكو ، كبري  حيظى املشروع باهتمام أملاين و غري حكومية جتمع العديد من العلماء يف مدينة زيوريخ

إال أن ، كبرية من التعرض هلذه الطاقةالدول الرائدة يف جمال تطوير الطاقة الشمسية رغم أهنا دولة ال تتمتع بنسبة  
اليت كشفت عنها تقارير الوكالة الفضائية األملانية جعل املشروع يثري اهتمام  و اجلزائرية القدرات املتاحة يف الصحراء

إذ حلد اآلن مل تربز العديد من املبادرات من احلكومة ، اجلزائري االهتمام الذي أبداه الطرفاألملان أكثر من 
جانب الصحراء حيث بدأ ىل إ، هتدف أوروبا إىل اختيار العديد من املواقع يف مشال إفريقيا و خبصوص املشروع

 حيث صنفت املغرب كمنطقة مستقرة سياسيا، ليبيا أيضا الطرف األورويب دراسة العديد من البدائل مثل املغرب و
،  اجلزائري مما يطرح التساؤل حول خلفية عدم حترك احلكومة لتدعيم املوقف التفاوضي، فضال عن تكلفتها القليلة

يؤكد اخلرباء على أن التقنية املختارة تعرف حتت تسمية  و خاصة أن املشروع أصال جزائري خالص منذ بدايته
غري  اخلاليا الشمسية اليت تولد يف حمصلتها طاقة نقية و تركيز الطاقة الشمسية اليت تستخدم العديد من املرايا و
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يتم  و، نيفادا قد مت جتريب التقنيات املختارة يف صحراء كاليفورنيا و و، ملوثة يتم نقلها عرب كوابل إىل أوروبا
 قد كانت اهليئات و و  املتحدة اإلمارات العربية و إسبانيا، املغرب، اجلزائر استغالهلا على مستوى مركبات يف

من بينها هيئة   أول املرحبني من املبادرة اليت اختذهتا الشركات األملانية أملانيا البيئة يفاجملموعات املدافعة على 
 1.ايف أملاني إحدى أهم اهليئات املدافعة على البيئة يف العامل و'' دابليو دابليو أف''

يتضح االهتمام األملاين باالستثمار يف الطاقات املتجددة باجلزائر " :ديزرتيك"اإلرهاصات األولى لمشروع /6
إىل مبادرة من  تهتعود فكر و اليت مشروع هذا اإلرهاصات األوىل لربوز حيث كانت " ديزيرتيك"من خالل مشروع 

تتضمن  و، يف أملانيا« املركز اجلوي الفضائي»مبشاركة   2003سياسيون عام  أطلقها علماء و« نادي روما»
كذلك توفري ما  و، أيضالدول منطقة مشال إفريقيا  أمهها تأمني الكهرباء النظيفة ألوروبا و، عدة املبادرة أبعادا

يكفي من الطاقة لتشغيل مصانع حتلية مياه البحر يف تلك البلدان اليت تسعى إىل جتاوز أزمة مياه الشرب اليت 
يتوقع خمططو املشروع الضخم بدء  و، أن تواجهها يف املستقبل مع ازدياد شح مصادر املياه العذبة فيهايتوقع 

يشريون إىل أنه  و. 0252،على أن ينتهي تنفيذه بالكامل عام  رحلة األوىل بعد عشر سنني تقريباالعمل يف امل
بليون دوالر حبسب أسعار الصرف  522حنو ) بليون أورو تقريبا 022سيحتاج يف النهاية إىل استثمارات تقدر بـ 

منها لبناء معامل متطورة لتحويل الطاقة الشمسية  بليونا 052يذهب ، (أي أكثر من نصف تريليون دوالر، احلالية
باستخدام ، شبكات من أعمدة التوتر العايل من مراكز اإلنتاج إىل أوروبا دص الباقي ملخيص و. إىل طاقة كهربائية

على رغم نقلها إىل آالف ، من قوة الكهرباء %20إىل  %35تسمح بعدم فقدان أكثر من تقنية عالية 
  .الكيلومرتات

ننا حتقيق ال ميك و. يربح فيه اجلميع فكرة ديزرتيك توفر موقفا"  :هذا الصدد قالت وزيرة الدولة بيرب ما يليو يف 
 ".ديزرتيك إال من خالل التعاون الوثيق املبين على الثقة االستفادة املشرتكة من

الشرق األوسط  اهلدف من مشروع القطاع اخلاص ديزرتيك هو توسيع استخدام الطاقة املتجددة يف مشال إفريقيا و
من احلكومة األملانية تؤيد بقوة السعي من أجل حتقيق قدر أكرب  و، يئة الظروف لتصدير الكهرباء إىل أوروباهت و

الدعم السياسي بشكل  قد قدمت وزارة اخلارجية األملانية املشورة و و. استخدام الطاقة املتجددة يف مشال إفريقيا
ذلك منذ إنشائها يف جويلية  و، مستمر ملبادرة ديزرتيك الصناعية لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية

 0205و  0202توقعوا أن ينتج املشروع بني « دي رومانا»خرباء  أصدره أخريا" الكتاب األبيض"يف  و .0228
أورو للكيلوواط  2.25بسعر  0252ترياواط عام  122ترياواط يف السنة على أن ترتفع الكمية إىل  22حنو 
 .دالواح

                                                           

،على املوقع اإللكرتوين  0228جوان 38،نشر يف الفجر يوم  اأوروب بين الجزائر و'' كابل الطاقة الشمسية''شركات ألمانية مستعدة لالستثمار في مشروع  1
 .0231سبتمرب  02،أطلع عليه يوم   http://www.djazairess.com/alfadjr/116138:التايل 
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ية اليت سيستخدمها املشروع ميكن أن يصل طول املنطقة الصحراو ، حبسب خطط أخرى موضوعة للمستقبل و
     01222 تصل مساحتها إىل و، كيلومرتا  302كيلومرت بعرض   022إىل حنو ، إىل أواسط القرن احلايل وصوال
يف نشرة « سيمنس»حبسب ما نشرته شركة  بعضالاملتصلة ببعضها  تزرع مباليني املرايا العاكسة لألشعة و 0كلم 

فت أن هذه املساحة اليت تشكل أضا و،« الطاقة اخلضراء»حتت عنوان  مؤخراخاصة حول الطاقات املتجددة 
أوروبا من الطاقة  الشرق األوسط تكفي لتأمني كامل حاجة دول املنطقة و من مساحة مشال إفريقيا و 2.0%

 1.الكهربائية
 خسارة ديزرتيك" :ديزرتيك"نتائج مشروع /0

 ،تشرف عليه يف العاملإنتاج للطاقة الشمسية  ن اجلزائر أفلتت من يدها أكرب مشروع الستغالل وأرباء اخليقول 
من حاجيات  % 02-35لتوفري ، طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية و( ديزيرتيك)سة األملانية املؤس

 من قبل جمموعة من 0228متوز /الذي أطلق يف يوليو، رفضت احلكومة اجلزائرية املشروع و. السوق األوروبية
  .حبجة عدم خدمة مصاحل البالد، دوالر مليار 022ة تقدر بـبتكلف و، البنوك األملانية الشركات و

مبناسبة زيارة كانت مقررة للمستشارة األملانية أنغيال أنذاك  اعة اجلزائري عبد السالم بوشواربسئل وزير الصن و
الشركات األملانية املهتمة باالستثمار يف هذا »فأجاب ، بشأن إمكانية إعادة بعث املشروع مريكل إىل اجلزائر

يؤكد بن مخو مصطفى اخلبري و . «امليدان ما عليها سوى دخول املناقصة اليت ستطلقها اجلزائر للظفر بالصفقة
عمرها أزيد من  مشاريع اجلزائر يف جمال الطاقة الشمسية أن سابق يف وزارة الطاقة اجلزائريةمسؤول  االقتصادي و

لكن ازداد االهتمام هبا ملواجهة الصدمة النفطية الناجتة عن اهنيار أسعار النفط يف السنوات » رين سنةعش
 هم يف عدم استنفاذ الغاز وايس أو النظيفة أضاف املتحدث أن االستثمار يف الطاقات املتجددة و. «األخرية

املدى البعيد أو املتوسط لدراسة االحتياجات هو حباجة إىل رؤية استشرافية دقيقة تكون على  و، البرتول الطبيعي
 2.اخلارجية وضع السوق الداخلية و و

 االهتمام اإليطالي باالستثمار في الطاقات المتجددة بالجزائر:الفرع الثاني 

اإليطالية " إيين"توصلت شركة : الجزائر تبني مركًبا الستغالل الطاقة الشمسية.. اإليطالية" إيني"بشراكة مع 
مع شركة سوناطراك اململوكة للدولة اجلزائرية ألجل تنفيذ " تفاق اسرتاتيجيا"الغاز إىل  املتخصصة يف جمال النفط و

ق أول املشاريع ببناء مصنع إلنتاج يتعل و، وفق ما أعلنت عنه الشركة اإليطالية مشاريع الطاقة املتجددة يف اجلزائر
                                                           

صناعة الطاقات المتجددة و توجه الجزائر لمشاريع الطاقة المتجددة كمرحلة لتأمين إمدادات الطاقة األحفورية و حماية راتول حممد و مداحي حممد ، 1
  .308-309،بدون طبعة و بدون تاريخ النشر ،ص " حالة مشروع ديزرتيك"البيئة 

،أطلع عليه يوم  09/20/0231ريدة القدس العريب ،نشر يوم ،من ج الجزائر تتجه إلى الطاقة المتجددة لتقليص تبعية اقتصادها للنفط و الغاز 2
 http://www.alquds.co.uk/?p=681482 :،على املوقع اإللكرتوين التايل  38/28/0231
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بئر "يف منطقة ، من األلواح الضوئية اليت تستخدم الطاقة الشمسية اانطالق طميغاوا 32الطاقة الكهربائية بقوة 
 02تصل مساحة املصنع إىل ل 0231 عام  بداية األشغال قبل هنايةتطمح الشركتان إىل و، بوالية ورقلة "رباع

  .اهكتار 

مدير الشركة اإليطالية حول هذا املشروع  كلوديو ديسكالزي و مدير الشركة اجلزائرية بدأ النقاش بني أمني معزوزي
مشروع األلواح الضوئية املبادرة األوىل من بني مشاريع أخرى قادمة يف جمال الطاقة  يعد و، 0232يونيو  03منذ 

ا مع اجلزائر ألجل كانت أول شركة أجنبية وقعت اتفاق "إيين"ح ديسكالزي أن صر حيث .املتجددة بني الطرفني
ا مع احلكومة الغاز توقع اتفاق كما كانت أول شركة أجنبية للنفط و. الغاز يف بداية السبعييناتبناء أنابيب لنقل 

هي الشركة الوحيدة من نوعها اليت وصلت إىل اتفاق مع اجلزائر يف جمال  و، 3891كان ذلك عام  و اجلزائرية
 .وفق تأكيداته استثمار الطاقة الشمسية

رخصة استغالل يف اجلزائر حيث يصل إنتاجها احمللي  00 ،إذ متلك أقوى شركة أجنبية باجلزائر "إيين" تعدحيث 
 الغاز مليار دوالر يف جمال استخراج النفط و 3315قد قامت باستثمار  و. برميل يوميا 322222من النفط إىل 

 .من جمموع االستثمارات األجنبية يف اجلزائر %02ميثل هذا الرقم  و، بالبالد
إىل  0202ل اجلزائر على وصول نسبة اإلنتاج احمللي من الكهرباء املعتمدة على الطاقة املتجددة يف أفق عام تعو  و

 ائر هامشيا رغم توفرها علىإذ يبقى استغالل الطاقة الشمسية يف اجلز ، من جمموع اإلنتاج العام للكهرباء 01%
 1.ظروف مناخية تسمح باستفادة أكرب من هذه الطاقة

 االهتمام الياباني باالستثمار في الطاقات المتجددة بالجزائر:الفرع الثالث 

يشكل هذا املشروع تكنولوجيات الطاقة :للطاقة الشمسية " أس أس بي"الياباني -المشروع الجزائري/1
اجلزائر و هو من أبرز اتفاقيات التعاون بني جامعة " صحراء صوالر بريدر"الشمسية ،و املسمى هذا املشروع ب 

و اجلامعات اليابانية فهو يضم ثالث مؤسسات جزائرية شريكة ،و هي جامعة العلوم و التكنولوجيا حممد 
و وحدة البحث يف الطاقات املتجددة يف الوسط الصحراوي  -سعيدة-و جامعة طاهر موالي  -وهران-بوضياف

جي "جامعات و وكالتني يابانيتني  22) ألدرار ،فيما يتكون اجلانب الياباين من مثاين جامعات و معاهد حبوث
هم مبهاراهتا يف حتقيق ا،حيث ستس( بالتعاون الدويل و العلوم التكنولوجيااملهتمتني " جي أس يت"و " أي سي أي

املتعلق بتشييد مصانع للخاليا الشمسية املصنوعة من " أس أس يب"التنمية املستدامة اليت تستند على مفهوم 
    .ليد الطاقة الشمسيةالسليكون و حمطات تو 

                                                           

 :التايل ،على املوقع اإللكرتوين  0232سبتمرب  00نشر يوم ، الجزائر تبني مركًبا الستغالل الطاقة الشمسية.. اإليطالية" إيني"بشراكة مع 1
algeria-energies-renewable-https://arabic.cnn.com/world/2016/09/24/eni  0231سبتمرب  38،أطلع عليه يوم . 

 

https://arabic.cnn.com/world/2016/09/24/eni-renewable-energies-algeria
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بدأ املشروع شهر أوت :للطاقة الشمسية " صحراء صوالر بريدر"الياباني -نبذة عن المشروع الجزائري/6
بالتوقيع على اتفاقية بني كل من وزاريت التعليم العايل و البحث العلمي و جامعة العلوم و التكنولوجيا  0232

املهتمتني بالتعاون الدويل و " جي أس يت أ"و " جي أي سي أ"حممد بوضياف بوهران و الوكالتني اليابانيتني 
الشمسي إىل طاقة كهربائية سيتم نقلها إىل العلوم و التكنولوجيا و إن هذا املشروع يتعلق بتحويل اإلشعاع 

 1 .الشمال عرب كوابل حتول دون ضياع الطاقة

أن و حسب التوضيحات اليت قدمتها بن حراث نصرية نائبة مدير اجلامعة املكلفة بالعالقات الدولية و التعاون 
يدر استنادا إىل أي صحراء صوالر بر " أس أس يب"سيحمل إسم  0233طالقه يف جانفي املشروع الذي مت إ

األرضية التكنولوجية املسماة املزرعة الشمسية التجريبية املربمج إجنازها بسعيدة ،معلنة أن جامعة العلوم و 
التكنولوجيا بوهران ستستفيد يف هذا اإلطار من مركز للبحوث خمصص لتطوير تكنولوجيات الطاقة الشمسية و 

سنوات على أن يتكفل الطرف الياباين بتمويلها كليا  25اليت أكدت أن فرتة جتسيد املشروع قد حددت ب 
ماليني دوالر ،و ستحظى كل من جامعة سعيدة و مركز البحث يف الطاقة الشمسية  25بغالف مايل يقدر ب 

ألدرار بأرضيات تكنولوجية من أجل إجناز لوحات لتوليد الطاقة الشمسية و استغالل الطاقة املنتجة ،كما أن 
يندرج يف إطار أهداف التنمية املستدامة باعتبار أنه سيسمح بإيصال و استغالل الطاقة " أس أس يب"مشروع 

املنتجة باجلنوب حنو الشمال قصد تزويد حمطات حتلية مياه البحر ،كما أن الغرض من ذلك هو وضع أسس 
جديد للتموين  مع تعزيز برنامج البحث حول نظام عاملي" أس أس يب"للتنمية املستدامة ترتكز على مفهوم 

بالطاقة ،و قد ذكر األستاذ بودغن اسطمبويل بأن هذا الربنامج استفاد من دعم اليابان يف إطار برنامج حكومي 
" أس أس يب"،كما أن مشروع يرمي إىل ترقية البحث املشرتك الدويل الذي يستهدف إعداد حلول تكنولوجية 

بشأن نقل الكهرباء من جنوب البالد إىل مدن الشمال الستغالهلا  0235يهدف إىل إعداد دراسة جدوى هناية 
يف منشآت مستهلكة على غرار حمطة حتلية مياه البحر ،علما أن هذا املشروع يشكل منوذجا مرجعيا يف إطار رؤية 

 .0252مستقبلية مسطرة حيث مت برجمة توسعها على الصعيد العاملي هناية 

للطاقة الشمسية نموذج لشراكة ترتكز على نقل  "صحراء صوالر بريدر"الياباني -المشروع الجزائري/0
منوذجا للشراكة "الياباين -الذي يندرج يف إطار التعاون العلمي اجلزائري" أس أس يب"يشكل برنامج :التكنولوجيا 

ت فائقة التوصيل فهو يرتكز على حلول مبتكرة على غرار الكابال" اجلزائرية اليابانية املبنية على نقل التكنولوجيا
اليت سيتم استخدامها لنقل الطاقة الكهربائية ،فمنذ انطالقه مسح للجامعة اجلزائرية باالستفادة من مكتسبات هامة 

                                                           

 -التوجه الجزائري على ضوء بعض التجارب الدولية-التوجه الحديث لالقتصاد األخضرفعالية االستثمار في الطاقات المتجددة في ظل حممد مداحي ، 1
 . 031،ص  0232 -0235،أطروحة دكتوراه ،ختصص مالية و اقتصاد دويل ،جامعهة املدية ،
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حول الطاقة املستدامة يف اجلزائر ،و إفريقيا الرابع -منتدى آسيا يفعلى أصعدة البحث و التكوين و التجهيزات 
جامعات يابانية منها جامعة طوكيو يشرف على  22زدوج بني جامعة وهران و أن املشروع العاملي امل اإلعالنقد 

بعد  0233وضع أسسه امليدانية باجلزائر من خالل وصول التجهيزات و املعدات الالزمة له من اليابان قبل هناية 
   1.تأخر لعدة أشهر بسبب الكوارث الطبيعية اليت ضربت اليابان مؤخرا

ستكون بسعيدة إلنشاء حمطة جتريبية تعمل بالتنسيق مع مركز البحث جبامعة وهران و هناك حمطة املشروع بداية و 
ثانية و هي ممولة من طرف مديرية البحث العلمي باجلامعة و مركز البحث حول الطاقات املتجددة بأدرار ،و 

 دوالر لتوليد طاقة ماليني 25سنوات بقيمة  25أي على مدار  0232ستستمر مدة البحث و التجريب لغاية 
،و اعترب بودغن أن  0252ية امليار واط من الطاقة الفولتوضوئية لغ 322جيغاواط و هو ما يعادل  322تبلغ 

 2.تكلفة البحث و الرتكيب رمبا كبرية و لكن تكلفة إخراج السليسيوم زهيدة مقارنة باستخراج الطاقات التقليدية

إال أن الكوارث  0232أوت  20حني مت التوقيع على اإلتفاقية يف  0232بداية املشروع كانت مرتقبة يف علما أن 
العريب أين اختري هذا املشروع -الطبيعية عطلته ،لكن هذا مل مينع اخلرباء اجلزائريني من املشاركة يف املنتدى الياباين

    3 .وئية كهربائية و ليس حراريةمشروعا منوذجيا عامليا لتحويل الطاقة الشمسية لطاقة ض

من احلصيلة الوطنية  %2بنسبة الطاقات املتجددة  يتم استغاللإىل أن  كانت هتدفإن السياسة الطاقوية املتبعة  
و مت الوصول إىل هذه النسبة حتت برنامج خاص بكل صنف من هذه الطاقة و مت  0235من إنتاج الكهرباء سنة 

 .تلخيص هذا الربنامج يف اجلدول املوايل

 

 

 

                                                           

 -على ضوء بعض التجارب الدوليةالتوجه الجزائري -فعالية االستثمار في الطاقات المتجددة في ظل التوجه الحديث لالقتصاد األخضرحممد مداحي ، 1
  .039،مرجع سابق ،ص

 -دراسة مقارنة بين مشروعي ديزرتيك و صحراء صوالر بريدر–سياسات و استراتيجيات استغالل و تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر كايف فريدة ، 2
 29-21،يومي " قوية بني متطلبات التنمية القطرية و تأمني االحتياجات الدوليةالسياسات االستخدامية للموارد الطا"،ورقة حبثية مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول 

 .30،اجلزائر ،ص  23،بكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة سطيف  0235أفريل 
 .35،ص  نفس املرجع 3
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نتاج الطاقة النييفة في الجزائر استغالل تكنولوجيا الطاقة المتجددة إل( :16-10)الجدول رقم 
 (ميغاواط:الوحدة)

 6111 6112 6112 6112 6112 السنوات

الشمسية الطاقة 
 الحرارية

 322 02 02 2 2 ميغاواط

 2.000 2.302 2.308 2.222 2.222 %ميزانية اإلنتاج

 02 02 02 2 2 ميغاواط طاقة الرياح

 2.312 2.391 2.288 2.222 2.222 %ميزانية اإلنتاج

 022 352 322 52 2 ميغاواط موارج جديدة

 0.319 0.529 3.121 2.801 2.222 %ميزانية اإلنتاج 

 0.2 0.3 3.2 3.3 2.0 ميغاواط الطاقة الفوتوفولطية

 2.233 2.232 2.229 2.222 2.220 %ميزانية اإلنتاج

 000.2 000.3 353.2 53.3 2.0 ميغاواط المجموع

 0.929 0.900 0.200 2.800 2.220 %ميزانية اإلنتاج

 6112 6110 6110 6116 6111 السنوات
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الطاقة الشمسية 
 الحرارية

 312 312 322 322 322 ميغاواط

 2.500 2.510 2.028 2.090 2.030 %ميزانية اإلنتاج

 322 92 92 92 22 ميغاواط طاقة الرياح

 2.030 2.029 2.085 2.021 2.001 %ميزانية اإلنتاج

 052 022 052 022 052 ميغاواط موارج جديدة

 5.352 0.833 0.130 0.390 0.100 %ميزانية اإلنتاج 

 5.3 0.2 0.3 0.2 0.3 ميغاواط الطاقة الفوتوفولطية

 2.232 2.235 2.235 2.230 2.230 %ميزانية اإلنتاج

 105.3 250.2 500.3 090.2 030.3 ميغاواط المجموع

 2.232 5.122 5.080 0.999 0.020 %ميزانية اإلنتاج

في الطاقات المتجددة كاستراتيجية فعالية التوجه لالستثمار عبد القادر خليل و حممد مداحي ،: رجعالم
جملة الدراسات املالية،احملاسبية و اإلدارية،جامعة أم ،-دراسة حالة الجزائر-لتأمين إمدادات الطاقة التقليدية

 .50ص ، 23/0230البواقي،العدد 

 استخدامات الطاقات المتجددة في الجزائر:المطلب الثالث 
نواعها ال تقاس بالقيمة اإلنتاجية هلا إمنا تقاس بالفائدة االقتصادية إن استخدامات الطاقات املتجددة مبختلف أ

املتأتية منها و النتائج اإلجيابية النامجة عن استخدام الطاقة املتجددة املتصلة بالشبكة الكهربائية من بينها أهنا آمنة 
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بيقات التكنولوجيات احلديثة و ،غري مضرة بالبيئة و تعود مبنفعة على االقتصاد القومي علما أهنا تستخدم يف تط
الصناعات اجلديدة ،إضافة إىل هذا أهنا متوفرة يف مناطق عديدة من الوطن مبختلف أنواعها ،و كل ما سبق يدفع 
احلكومة اجلزائرية إىل اإلسراع بالعمل و توظيف االستخدامات املتنوعة للطاقة املتجددة بغية توفري نظام طاقة 

 .مستقر
 ميزات استخدام الطاقة المتجددة:الفرع األول 

 . أنواعها بكافة النفايات من خالية نظيفة طاقة تعطيو  تنضب ال املتجددة الطاقة/3
 .الطبيعية البيئة على احملافظةو ، اإلنسان صحة محاية إىل أوال دفهت/0
 فرص تؤمن ،و الفقر من احلد و اإلنسان معيشة حتسني إىل تؤدي ،و بسيطة إنتاج تكلفة وذاستخدامها /0

 .جديدة عمل
 األمطار تشكل عدم إىل تؤدي ،كما احلراري االحتباس عن الناجتة الطبيعية الكوارث شدة و عدد اخنفاض/0

 .احلياة أشكال و الزراعية احملاصيل بكافة الضرر تلحق اليت احلمضية
 الكائنات كافة محايةمع  الصلبة و السائلة الغازية أشكاهلا بكافة الضارة النفايات تراكم و تشكل من احلد/5

 .التلوث من السمكية الثروة و البحار و اجلوفية املياه محايةإضافة إىل ، نقراضباإل املهددة خاصة و احلية
 .امللوثات من ختلصها نتيجة الزراعية احملاصيل إنتاجية زيادة ،و الغذائي األمن تأمني يف املسامهة/2
 سياسات لتطوير يهدفمنها اجلزائر  النامية و املتقدمة العامل دول شىت يف اجتاه يوجد بأنه القول ميكن و

 و ناحية من اإلنسان صحة على للحفاظ كسبيل ذلك ،و استثمارها و املتجددة الطاقة أنواع كافة من االستفادة
 إمكانية هلا تكون الطاقة من أخرى أشكال و مصادر إجياد إىل ،باإلضافة أخرى ناحية من البيئة على احملافظة

 1.أقل بتكاليف التوفر ،و التجدد و االستمرار
 القرى المزودة بالطاقة الشمسية( :10-10)الجدول رقم 

 تاريخ دخول الخدمة عدد القرى المزودة الوالية
 0222-3888 ما بني 20 تندوف
 0222 20 أدرار

 0222-3888 ما بني 25 إليزي
 0222-3889 ما بني 29 تمنراست

،مرجع  تجربة الجزائر في استغالل الطاقة الشمسية و طاقة الرياحأمحد جابة و سليمان كعوان ،: المرجع 
 .305 سابق ،ص

                                                           

 .308، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا ،العدد العاشر ،ص  تجربة الجزائر في استغالل الطاقة الشمسية و طاقة الرياحأمحد جابة و سليمان كعوان ، 1
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 استخدامات الطاقة الشمسية بالجزائر:الفرع الثاني 
 :إن استخدامات الطاقة الشمسية إما عن طريق التحويل احلراري هلا أو التحويل الفوتوفولطي كالتايل 

 :الحراري للطاقة الشمسية التحويل /1
 منوذج إىل تطوير املشروع يهدف ،و املنزلية للمياه الشمسي التسخني املشروع هذا يسمى:تسخين المياه /1-1

 نتائج خيص فيما ،و اقتصاديا جمدي النموذج هذا يكون أن جيب ،و املنزيل االستخدام دفهب تطبيقي أويل
هنائي  بشكل منها نوع اختبار مت و املوقع يف الشمسي املسخن من أنواع عدة على التجارب إجراء ،مت املشروع

  .التصنيع دفهب
 املاء من كبرية كميات تسخني إىل يهدف ،و للمياه اجلماعي التسخني املشروع هذا يسمى :التدفئة/1-6

 الوقت ذلك منذ التجارب عليه جتري و 1986 عام يف منوذج إجناز مت و، الصناعية لالحتياجات املواطنني لتدفئة
 .النظام هلذا التجاري اإلنتاج احتماالت ،توجد املوقع يف
 هذا ،يهدف( املاء -األمونيوم) متبادلة دورة يف باالمتصاص تعمل تربيد آلة املشروع هذا يسمى: التبريد/1-0

 خيص فيما و، املعزولة املواقع يف الغذائية املنتجات حلفظ الشمسية الطاقة تغذيها تربيد آلة إجناز إىل املشروع
 .البالد جنوب يف التجريب مرحلة يف هي و 1985 عام اآللة هذه إجناز مت ،فقد النتائج

 املياه من املاء إنتاج إىل يهدف و، الشالل ،مقطر الزجاجي البت مفعول ذا مقطر املشروع يسمى :التحلية/1-0
 هذه ،كانت النتائج خيص فيما ،و )إخل...،املخابر البطاريات) خمتلفة لتطبيقات املقطر املاء إنتاج ،و املاحلة شبه

 .البالد عرب املقطرات هذه من العديد تركيب مت قد ،و التالؤم حسنة األنظمة
 السيطرة إىل املشروع يهدف ،و للفواكه ،جمفف للتبغ جمفف املشروع هذا يسمى :المحاصيل تجفيف/1-2

 الطاقة يف االقتصاد إىل باإلضافة للتجفيف خمتلفة أنظمة ،تطوير الشمسية الطاقة طريق عن التجفيف تقنيات على
 من كيلوغرام 125 يعامل أن النظام هلذا ميكن ،و...( ،املشمش الزبيب ( الفواكه لتجفيف مواءمته ميكن ،و

 1987. التبغ إنتاج مواقع يف املنجز لنموذج جتريب مت ،و اليوم يف الرطبة املنتجات
 : مشروعني هناك احملمية للزراعة بالنسبة :المحمية الزراعة/1-2
 و إجنازها مت، الطاقة يف االقتصاد إىل يهدف ،و الزجاجية البيوت تدفئة يسمى: األول المشروع/1-2-1

 1985. املوقع يف جتريبها
 اهلواء ترطيب إىل املشروع يهدف و، الزجاجية البيوت داخل اهلواء تكييف فهو: الثاني المشروع/1-2-6

 الوحدة جتريب يتم و، الرتطيب أنظمة تطبيق و تطوير و الطاقة يف االقتصاد و الصحراوية املناطق يف البيوت داخل
 1.البالد جنوب يف النموذج و

                                                           

 1988 ، ،تونس املنظمة ،مطبعة العلوم ،إدارة العلوم و الثقافة و للرتبية العربية ،املنظمة العربي الوطن في المتجددة الطاقة مشروعات دليل، محزة حممد برعي 1
 .18 ص
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 شكل على واليت األسطوانية الالقطات إجناز و دراسة املشروع يسمى: الصناعية لألغراض البخار توليد/1-2
 تقنيات على السيطرةو  الصناعي البخار إنتاج إىل املشروع يهدف و، Cylindro-Parabolique مكافئ قطع

 حل يف األويل النموذج أفاد ،و )إخل...،الربط التخزين، ،التنظيم املتابعة أنظمة) التحتية األنظمة تطوير و التصنيع
 السابق اإلنتاج جتارب كمنضدة النموذج هذا ،يفيد املركز الالقط من النوع هذا مثل تواجه اليت التقنية املشكالت

 .صغرية صناعية خبار توليد حمطة إقامةهبدف  للتصنيع
 استخدامات تكنولوجيا الطاقة الشمسية في الجزائر( :10-10)الجدول رقم 

 المجال الفوتوفولطي لالتصال المجال الحراري
 السكنات و العمومية الكهرباء الصحي املاء تسخني

 الفوتوفولطي اإلنتاج املياه تصفية
 الفوتوفولطية األشعة بواسطة الضخ الشمسي التجفيف و الرتكيز
 الفوتوفولطية الكهربائية احملطات الشمسي التربيد جمال يف اإلنتاج

دراسة حالة -استخدام الطاقات المتجددة و دورها في التنمية المحلية المستدامةشريف عمر ،: رجعالم
 .00الطاقة الشمسية يف اجلزائر ،مرجع سابق ،ص 

 :التحويل الفوتوفولطي /6
 الريفية املناطق احتياجات تلبية إىل يهدف ،و الريف كهربة ملشروع يسمى:نيم توليد الكهرباء المستقلة /6-1

 بعض يف االقتصادية املردودية اختبار و ضوئيةو الفولت األنظمة جدوى ،اختبار الكهربائية املصادر عن البعيدة
 البالد عرب الطاقة منظومة ضمن تعمل النوع هذا من تآاملنش من العديد هناك النتائج خيص فيما و، املناطق
 .كلها

 الريفية املناطق يف املضخات تغذية إىل املشروع يهدف و، ضوئيو الفلت الضخ ملشروع يسمى :المياه ضخ/6-6
 العديد تعمل ،و الوقود يف الكبري االستهالك بتجنب الطاقة يف االقتصاد ،و الكهربائية الطاقة مصادر عن البعيدة

 .جدا مرضية النتائج و الطاقة من املصدر هذا مستخدمة طويل زمن منذ املضخات من
 تضمن أربع مشاريع ي: النائية المناطق تطبيقات/6-0
 و، البالد جنوب عرب األشخاص لنقل املواقع حتديد إىل يهدف و: األرضي اإلرشاد المشروع األول/6-0-1
 .البالد جنوب يف(مرت كيلو  (2000 مواقع ألربعة (BALISAGE) معامل إجناز مت
 من ذايت اكتفاء توفري إىل املشروع يهدف و: الشمسية بالطاقة هرتزية خدمة تغذية الثاني المشروع/6-0-6

 بالطاقة اهلرتزية موعاتاجمل تغذية كانت ،و املستعملة احلرارية للمولدات بالنسبة عالية بكفاءة تآاملنش هلذه الطاقة
 األخرى للمصادر بالنسبة منافسة سابقا و حاليا هي و الذايت االكتفاء حتقق و كفء و جديد حل ضوئيةو الفولت

 .الطاقة من
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 حالة يف) احلرارية املولدات استبدال إىل املشروع يهدف و: الكاتودية الحماية الثالث المشروع/6-0-0
 .ضوئيةو فولت مولدات بواسطة (الزيت أنابيب حالة يف) الكهرباء مولدات و املقومات و (الغاز نقل أنابيب

 األدوية توزيع مستوصفات تزويد: ضوئيةو لتو الف بالطاقة ذىالمغ الطبي الحافظ الرابع المشروع/6-0-0
 خاصة)حاد بشكل الطبية املواد و األدوية حفظ مشكلة تربز حيث املكهربة غري و املعزولة املناطق يف املقامة

 التربيد جمموعة توقيف و التشغيل دورة و احلافظ أداء على بدقة للتعرف جتارب إجراء مت قد ،و( قاحاتلل بالنسبة
 موقع على تتوقف التخزين و املولد ،أبعاد مشس بدون أيام10 ملدة الذايت لالكتفاء الطاقة ختزين موضوع كذلك و

 .نائية مناطق يف القائمة املصحات و العالج مراكز بتزويد احلافظات من عدد حاليا ،تقوم الرتكيب
 إىل املشروع يهدف) العكسي التناضح) العكسي األمسوزي بالضغط التحلية املشروع يسمى: المياه تحلية/6-0

 الريفية املناطق يف للشرب الصاحلة املياه إنتاج ،و املاحلة املياه من كبرية كميات لتحلية العكسي التناضح استخدام
 1.البالد جنوب يف الرتكيب طور يف الوحدة ،هذه ريادية وحدة جتريب مت ،و

 تطبيقات الطاقة الشمسية الفوتوفولطية لبعض واليات الوطن: (12-10)الجدول رقم 
 (كيلوواط كالوري:الوحدة) 

 إجمالي القوة المنجزة  التطبيق الوالية
 مسكن ريفي 05كهربة - أدرار 

 ضخ املياه-
 اإلنارة العمومية -

00.2 

 3.5 ضخ املياه الجلفة

 2 ضخ املياه الوادي

 8.05 الكهرباء املنزلية غرداية

 80.5 مسكن ريفي 352كهربة  إليزي

 8 ضخ املياه خنشلة

 اإلنارة العمومية- غواطاأل
 اإلتصال-

9 

 31.5 ضخ املياه النعامة

 ضخ املياه- أم البواقي
 اإلتصال-

2.3 
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 3.0 ضخ املياه سعيدة

 30.0 اإلتصال سطيف

 0 ضخ املياه سوق اهراس

 011.5 مسكن ريفي 555كهربة  تمنراست

 32.5 ضخ املياه تبسة

 مسكن ريفي 352كهربة - تندوف
 اإلنارة العمومية-

82.35 

 222 اإلجمالي
Source: :www.cdes.dz.mail@cdez.dz  centre de développement des énergies 

renevelables , 15/12/2008. 

 استخدامات طاقة الرياح:الفرع الثالث 
 مشروعني هناك: المياه ضخ في الريحية المراوح استخدام/1
 إقامة إمكانية توضيح إىلو يهدف : متر 3 قطر أفقي محور ذات الرياح لطاقة مضخةالمشروع األول /1-1

 النماذج هذه من العديد حتقيق مت ،و اجلزائر يف املتوفرة الرياح إلمكانات مالئمة و فعالة الريح بطاقة تعمل مضخة
 .حقيقية واقع يف التجريب قيد هي و األولية

 هوائي مولد بناء إمكانية توضيح إىل يهدف و: متر 3 قطره أفقي بمحور هوائي مولد الثاني المشروع/1-6
 .الرياح ألنظمة مالئمة صغرية طاقة وذ

 جمال يف اجلدي و البالغ االهتمام لعدم ،نظرا متطورة غري و قدمية مشاريع تعد سابقا املذكورة املشاريع هذه كل
 الدولة اهتمام ينفي ال طبعا هذا ،والنوع من الطاقات   هذا يف االستثمارات ضعف عن ،ناهيك الطاقات هذه

 .استغالهلا و املتجددة الطاقات عن البحث حنو اجتاهها و اجلزائرية
 بالطاقة قرية 18 تزويد مت حيث املشاريع ببعض قامت ،حيث الطاقات هلذه استغالهلا اجلزائر واصلت و

 1.الشمسية
  : مثل األخرى املشاريع بعض هناك و 

 (0228-0222 برنامج) اجلنوب يف الشمسية بالطاقة قرية 16 كهربة مشروع -
 .الرمل حباسي الكهرباء إلنتاج كهرومشسية حمطة إنشاء مشروع -
 .الشمسية بالطاقة سطاوايل يف نفطال خدمات حمطة تزويد -
 1.السهوب لتنمية السامية احملافظة مشاريع-
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 من مستمد اطو كيلو  2280 عن يقل ال ما ،فإن املصادر حسب الطاقة هذه استطاعة توزيع خيص فيما أما
 % 96,89 نسبة  متثل الشمسية الطاقة أن يعين ،ما الرحيي املصدر من مستمد اطو كيلو  73 ،و الشمسي املصدر
 عليها تتوفر اليت الكبرية و الضخمة اإلمكانيات يربز ما هذا ،و فقط % 03,11 نسبة الرياح طاقة متثل ،بينما
 2.الشمسية الطاقة جمال يف اجلزائر
 و الباطنية الثروات على للحفاظ الدولة إسرتاتيجية إطار يف الرياح لطاقة حمطة أول إجناز عملية اجلزائر باشرت كما

 إجنازه مت الذي املشروع هذا أن ،كما البديلة و املتجددة الطاقات استغالل إىل الرامية احلكومة لسياسة تنفيذا
 املستوى على متزايد باهتمام حتظى اليت الرياح طاقة جمال يف للجزائر جتربة أول ،يعترب 2010 سنة يف أدرار بوالية
 الرياح طريق عن الكهرباء إنتاج حمطات الحتضان مواقع 6 باجلزائر املناجم و الطاقة وزارة اختارت قد ،و الدويل
 ، البالد شرق جباية و سطيف هي و، القوية اهلوائية التيارات ألروقةهتا حبياز  غريها عن تتميز واليات بأربع وذلك

 حمطة أول ستحتضن اليت و الغريب اجلنوب بأقصى الصحراوية أدرار والية أخريا ،و الغربية اجلهة يف  تيارت و
 3.ميغاواط 10 إىل تصل إنتاجية بقدرة فرنسية شركة إجنازها على تشرف

 و الشمسي شعاعاإل من قدر و كم متتلك اليت ماكناأل مظمع يف امظالن هذا تستخدم أن اجلزائر تستطيع عليه و
 عدة يف جتريبها مت قد و حرارية وأ كهربائية طاقة ىلإ ذلك بعد حتويلها يتم حمدودة نقطة يفه من القوة تلك تركيز

 من خالل باجلزائر حتويالهتا و املتجددة الطاقة استخدامات همأل ملخص عرض ميكن.اجلزائر واليات من مناطق
 :املوايل  الشكل
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2ministre de l’énergie et des mines, guide des énergies renouvelables, édition 2007, P54. 
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 الطاقات المتجددة في الجزائراستخدامات ( :16-10)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توربينات
مراوح   
 توربينات

 خاليا ضوئية
واقع و آفاق الطاقة المتجددة و دورها في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر تكواشت عماد ،: رجعالم

 .003 ،مرجع سابق ،ص
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طاقة الشمس املباشرة

 طاقة جوفية
 طاقة حرارية

 طاقة حركية أو ميكانيكية
 طاقة الرياح وقود بيولوجي

طاقة عضوية ،خشب خملفات 
 احملاصيل أو احليوانات

 طاقة كهربائية

 طاقة مائية
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مجاالت إسهام الطاقات المتجددة في التنمية المستدامة ،آفاقها المستقبلية و انعكاساتها : نيالمبحث الثا
 االقتصادية بالجزائر

 النظم ،سواءغالل لإلست قابلة جيعلها املتجددة الطاقة نظم و لتقنيات احلايل التطور مستوى فإن تقدم ما إطار يف
 يف احلرارية لإلستخدامات املركزية النظم ،أو النائية املناطق يف احمللية اإلمدادات عمل على تأمنيت اليت الصغرية
 الكهربائية بالشبكات ترتبط أن ميكن اليت الكبرية بالقدرات الكهرباء توليد نظم إىل باإلضافة، غريها و الصناعة
 من مشاريع و سياسات عدة تبين يف الدولة شرعت ى هذا األساسوعل املولدة الكهرباء تصدير تتيح و اإلقليمية

 .جوانبه عدة يف احمللي االقتصاد تطوير زيادة يف العنصر هذا إسهام أجل من املتجددة الطاقة بقطاع النهوض بينها
 مجاالت إسهام الطاقات المتجددة في التنمية المستدامة في الجزائر:المطلب األول 

 املزيد تتطلب اليت االقتصادية القطاعات مجيع تزويد ة و دعمها من شأنهاملتجدد الطاقات مشاريع تنمية عملية إن
 قدرات كمتتل اليت الدول أكرب من تعد اجلزائر نأ و ،سيما االجتماعية التنمية على جيابباإل عكسنت و الطاقة من

،حيث سامهت هذه األخرية يف خلق مناصب شغل باجلنوب الكبري و فك العزلة عن  الشمسية لطاقةمن ا هائلة
 .املناطق النائية ،و ضمان مورد مستدام لتمويل مسار التنمية باجلزائر

 الجزائر في الطاقة مصادر بتنويع المستدامة التنمية فرض :ألولا الفرع
 بنسب و تدرجييا همالتس ستخداماهتاا تطويرمن  كنهامت املتجددة الطاقة من هائلة مصادر بتوفر اجلزائر تتمتع

 يف وفر حتقيق إىل ذلك يؤدي ،و مصادرها تنويع ،و املختلفة للقطاعات الطاقة حتياجاتا توفري يف متزايدة
 خمزون عمر إطالة يف همايس أو للتصدير فائض ميثل أن ميكنحيث من خالله  للطاقة التقليدية املصادر ستهالكا

 لتوليد الكبرية املركزية للنظم احلالية اإلمكانيات فإن ذلك عن ،فضال اجلزائر يف الغاز و للنفط التقليدية املصادر
 املنطقة خارج إىل املولدة الكهرباء تصدير و النظم هذه تطوير حنو للتوجه فرصة متثل املتجددة الطاقة من الكهرباء
 1.املتجددة الطاقة مصادر من املنتجة الكهربائية الطاقة تصدير إىل مستقبال التوجه ناإمكانأنه ب يعينو هذا 

 تكوين ضرورة ،و نفطال على عتماداال من التقليل على تنص اليت و للطاقة الدولية اإلسرتاتيجية إطار يف و
 بديال تكون للطاقة جديدة مصادر تطوير جانب إىل، اإلمدادات يف االنقطاع حاالت ملواجهة طوارئ خمزونات

 األول ،تعلق أساسني بعدين على حتقيقها أجل من عتمدتا طاقوية إسرتاتيجية تبين يف اجلزائر شرعت، النفط عن
 فكان الثاين البعد ا،أم املستدامة التنمية خيدم مبا املعيشي اإلطار حتقيق و الداخلية للمتطلبات اإلستجابة بأولويات

 و الدولية الشراكة دعم خالل ،من الوطين الرتاب خارج و داخل للجزائر االحتياطية القدرات زيادة أجل من
 2.احلديثة التكنولوجيات و األجنبية األموال رؤوس ستقطابا
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 الجزائر في السكان لجميع الطاقة إمداد طريق عن المستدامة التنمية فرض: الثاني الفرع
 ماتاخلد و اإلمدادات من حمروم منهم بعض يكون ،قد نائية و ريفية مناطق يف اجلزائر سكان من الكثري يعيش

 و هبا الصحية الرعاية و التعليم مستوى خنفاضا و االجتماعية األوضاع تدهور يف همايس ،مما للطاقة األساسية
 املتجددة الطاقة مصادر غري أن، األطفال و للنساء بالنسبة خاصة احلياة نوعية حتسني و التنمية فرص من حيد

 باملناطق السكان الحتياجات املالئمة بالقدرات نضمها من العديد تنفيذ ميكن و املناطق هبذه تتوفر حملية مصادر
 1. التنمية زيفحت و الطاقة إمدادات تعزيز يف كبري بشكل هماتس أن ميكن فإهنا مناسبة كلفةتب و الريفية

 خط كم 10000 إجناز ،مت املستدامة الريفية التنمية إطار يف املتجددة الطاقة إسرتاتيجية أولويات من نطالقاا و
 الربنامج إطار ،يف % 95 إىل الكهربة معدل بلغ قد ،و منزل 117000 تموينل حي 2600 ،لفائدة كهربائي
 11000 توصيل مت االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج إطار يف و، 2004 هناية مع ،و 2004-2002 الثالثي

 اإلطار هذا يف تقرر الكبري اجلنوب واليات متس مستدامة تنميةلتحقيق معيشة الئقة للوصول إىل  ،و جديد منزل
 املوجه الدعم إىل إضافة االقتصادية األنشطة ذلك يف ،مبا اجلنوب يف والية 13 ل الكهرباء فاتورة ،ختفيض
 غري عمل منصب 3200 خبلق مسحت ،مما سنة/للهكتار دج 3500 إىل 2500 يرتاوح من الذي للفالحني

  2.مباشر
 تعتمد ال اإلسرتاتيجية هذه ،فإن األخرية السنوات يف اجلزائر عتمدهتاا اليت اجلديدة الطاقوية اإلسرتاتيجية ظل يف و

 املتعلق 02/23 القانون من إنطالقا املتجددة الطاقة مسألة أبعادها يف أخذت بل األحفورية الطاقة على فقط
 حتقيقه مت ما أن ،و القطاع نشغاالتا أهم من املتجددة الطاقة تبقى ،و القنوات بواسطة  الغاز توزيع و بالكهرباء

 أخذ قد ،و املستدامة التنمية دماليت خت املتجددة الطاقة ستخداما بتطوير يتعلق فيما 0220-2002  الفرتة خالل
 الريفية املناطق و الكبري اجلزائر اجلنوب يف املعزولة األماكن لسكان بالنسبة الطاقة مصاحل عاتق على اهلدف هذا

 3.احملرومة
 املناجم و الطاقة ارةز و  طرف من املتجددة الطاقات برتقية املتعلق بالنشاط التكفل فيتم الطاقة قطاع بداخل أما

 و الكهرباء تطوير و البحث مركز يتدخل أخرى جهة من و، UPRUE الطاقة استعمال عقلنة و ترقية وكالة
 الريفية لإلنارة الوطين الربنامج إطار يف هاز جناإ مت اليت الشمسية التجهيزات صيانة و زإجنا يف CREDEGز الغا
 برامج زبإجنا تقوم اليت  HCDSالسهوب لتنمية السامية احملافظة وجود إىل اإلشارة ،فتجدر الفالحة قطاع يف أما

 مستوى على أما.السهوبية املناطق لفائدة الشمسية الطاقة طريق عن بالكهرباء التزويد و املياه ضخ نميدا يف هامة
 .املتجددة الطاقات نميدا يف تنشط شركات عدة ،فهناك االقتصاديني املتعاملني

                                                           

 .20،مرجع سابق ،ص  المستدامة للتنمية العالمي القمة مؤتمر 1
2 CHAKIB KHELIL ,du pétrole et des idées ,intervention devant la bipartite , gouvernement- UGTA6 

revue énergie et mines ,N 1,janvier ,2004 ,p2. 

 .002،مرجع سابق ،ص  المتجددة و دورها في التنمية المستدامة في الجزائرواقع و آفاق الطاقة تكواشت عماد ، 3
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 حول وطنية سياسة بوضع تسمح فعالة أداة إعداد أجل من ،و البحث جهود كل فيه يثمن إطار وضع بغرض و
 جمموعة وز سونلغاو  سوناطراك من كل بني مشرتكة شركة بإنشاء املناجم و الطاقة ارةز و  قامت ةاملتجدد الطاقات

 تطوير يف مهمتها تتمثل ،و 0220 سنة املؤسسة "أجلرييا إينارجي نيو" NEAL مبشروع رألما يتعلق ،و سيم
  :يف NEAL  مهام تتلخص و .الصناعي املستوى على اجلزائر يف املتجددة الطاقات

  املتجددة الطاقوية املوارد تطوير-
 املتجددة بالطاقات املرتبطة املشاريع زجناإ-
 إىل الكهرباء إيصال مشروع(الغريب اجلنوب و متنراست يف الريفية اإلنارة يف الشمسية الطاقة استعمال-

 2009 .1عام  العمل اقطن كليا دخل الذي و (يريف منزل3522
 )املشرتك التوليد فيه مبا(الطاقات هذه من حصة إىل الوصول اجلزائر يف املتجددة الطاقات تطوير اسرتاتيجية تركز و
 مشاريع و تطبيقات يف املتجددة الطاقات إدخال نتائج عن أما %6 تفوق بنسبة للكهرباء الوطنية احلصيلة يف

 : شأهنا فمن القاعدية اهلياكل و املصانع تشييد
 املتوفرة املتجددة للقدرات أكرب استغالل -
 نالكربو  أكسيد ثاين زغا انبعاثات ختفيض يف أفضل مسامهة -
 الوطنية الطاقوية احلصيلة يف وريةألحفا الطاقات حصة ختفيض -
 الوطنية الصناعة تطوير -
 حبلول عمل منصب 3003238 ختلق نأ املتجددة الطاقات ملشاريع املقدر من حيث.العمل مناصب توفري -
 تبنت مؤسسة 098580 ب النظيفة و اجلديدة الطاقات جمال يف الناشطة املشاريع عدد قدر ذ،إ 0205 سنة
 589837 خبلق املؤسسات هذه قامت ،و 2011 سنة املصدر متجدد واحد طاقوي إمداد نظام قلاأل على

 2.سنةمن نفس ال دائم عمل منصب
 الوطين املركزك احمللية بالشراكة صناعية و بشرية تقنية وسائل جتنيد يتطلب املتجددة الطاقات برامج إجناح نأ غري

 ال كما.املتوسطي الشمسي املخطط أو "ترانسغرين" أو" ديزرتيك" إطار يف نبيةاألج و املتجددة الطاقات لتطوير
 لقيام ولألا املرشح أدرار والية مرتفعات تعد ،و الرياح طاقة أيضا يشمل بل الشمسية الطاقة على االهتمام يقتصر

                                                           

 .28سابق،ص  مرجع، المتجددة الطاقات دليلوزارة الطاقة و املناجم ، 1
2Harbi Lotfia, Promotion des Jeunes et des Femmes dans l’Economie Verte en Algérie, Conférence sur la 

Promotion de l’Entrepreneuriat et de l’Employabilité des jeunes et des femmes dans l’économie verte en Algérie, 

Editions: Coopération allemende au développement et Programme Développement Economique Durable 

Algérie, Alger le 27 et 28 Mars 2012, P 27. 
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 هذه كل ،و املرتفعات و السواحل مستوى على العملية عممت نأ ،قبل أولية كتجربة الرياح بتوربيات مزود حقل
 1.املتجددة الطاقات صندوق دعم إطار يف تتم اتز اإلجنا
 الجزائر في الطاقة لقطاع البيئية التأثيرات من للحد المستدامة التنمية فرض :الثالث الفرع

 الدفيئة الغازات نبعاثاتإخاصة  الطاقة لقطاع البيئية التأثريات من للحد إجراءات عدة بفرض اجلزائر شرعت
 باملناطق املعيشية الظروف حتسني أن على ،عالوة البيئة تلوث تسبب ال نظيفة املتجددة الطاقة مصادر أن حيث
 .املناطق هذه يف للبيئة امللوثة الطاقة ستهالكا أمناط من احلال بطبيعة حيد سوف الريفية

 حلماية القانوين اإلطار يف جاء كما:الجزائر في المستدامة التنمية ظل في البيئية للحماية القانوني طاراإل/1
 التنمية إطار يف البيئة حبماية املتعلق و، 38/21/0220 يف املؤرخ 10/03مرق، املستدامة التنمية ظل يف البيئة

 مبا الطبيعية املوارد ستخداما بسوء يتعلق فيما صنقائال بعض يسد ،و التنظيمي و التشريعي اإلطار ليعزز املستدامة
 جهة من املوارد هذه يف القادمة األجيال حبق املساس إىل يؤدي مبا و، جهة من البيئي التوازن و البيئة على يؤثر

 تقوم اليت املبادئ القانون هذا حدد ،فقد فيها العيش يصعب متدهورة بيئة كي ال جتد هذه األخرية  ،و أخرى
 .ةاملستدام التنمية إطار يف البيئة محاية عليها

 .الطبيعية املوارد تدهور بعدم البيولوجي التنوع على احملافظة مبدأ- 
 .خطرا أقل بأخر بالبيئة مضر عمل استبدال أي االستبدال مبدأ -
 الربامج و املخططات إعداد عند املستدامة التنمية و البيئة حبماية املتعلقة الرتتيبات دمج ،مبعىن اإلدماج مبدأ -

 .القطاعية
 .البيئة على األخطار من للوقاية املناسبة و الفعلية التدابري ختاذو ا، احليطة مبدأ-
 2.كاملشرت  اإلعالم و الدافع امللوث مبدأ-
 يتزايد الطاقة على احمللي املطلب إن:الجزائر في المستدامة التنمية تحقيق لضمان البيئية الطاقة برامج/6
 يف مهمة زيادة اإلستهالك يف الزيادة هذه على ،فيرتتب مستقبال الوطين االستهالك منو ستمرارا يؤكد ،مما ستمراراب
 على اجلزائر يف الطاقة لقطاع املستدامة التنمية و للبيئة الوطنية اإلسرتاتيجية ركزت قد و، الدفيئة الغازات نبعاثاتا

 .املناخ و البيئة على تأثرياهتا من حتد جتماعيةا و اقتصادية تنمية أجل من الالزمة للشروط اإلستجابة ضرورة
ة للطاق الوطين اإلستهالك منوذج على أثر هلا كان للبيئة الوطنية اإلسرتاتيجية إطار يف مشاريع عدة أجنزت قد و

،و مراقبة نشاطات  Co2ربون ك،كالتخفيض من الغاز املشتعل و مشروع عني صاحل للتخلص من ثاين أكسيد ال
 3.النقل و احلفر البرتويل و أخطارها على البيئة ،استعمال غاز البرتول املميع و الغاز الطبيعي كوقود للسيارات

                                                           

 على للقضاء احلكومة اسرتاتيجية" دويل لتقىم يفمداخلة ،الجزائري للواقع قراءة :البطالة ظاهرة معالجة في المتجددة الطاقات برامج دورعدمان، مريزق1
 .32 ،ص 0233 نوفمرب16/15 املسيلة ،جبامعة"املستدامة التنمية وحتقيق البطالة

 .املستدامة التنمية طارإ يف البيئةاملتعلق ب 38/21/0220املؤرخ يف  20/32ن قانو  الشعبية الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية جلريدةا2
 .321-325ص ، 2005 ،سنة البليدة ،جامعة المستدامة التنمية لظ في البيئي التوازن إمكانية و الطاقة إستراتجية، ماجستري ةمذكر ، بلخضر القادر عبد3
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 الجزائر في المعيشة مستوى بتحسين المتجددة للطاقة المستدامة التنمية فرض :الرابع الفرع
 و الريفية املناطق لتنمية الالزمة الطاقة إمدادات توفري يف املتجددة الطاقة ملصادر مؤثر إسهام حتقيق إىل التوجه إن

 يوفره ملا املياه نوعية حتسني إىل ذلك يؤدي أن ميكن التقليدية الشبكات إمداد ببديل مقارنة قتصاديةا بكلفة ةيالنائ
 مبا ذلك و، املناطق هذه يف الفقر مةو مقا يف همايس ،و الريفية املناطق لسكان أفضل صحية تعليمية خدمات من

 .وصيانتها املتجددة الطاقة معدات تركيب و تصنيع جماالت يف احمللية للعمالة الفرص إجياد من إليه يؤدي أن ميكن
 إن و.الفقرية و النائية باملناطق توفرها ميكن حمدودة بإمكانيات تصنيعها ميكن املعدات هذه من العديد أن حيث
 أدى ،مما املتجددة الطاقة نظم و تقنيات ستخداما تنمية و لتطوير املاضني العقدين خالل بذلت قد كبرية جهودا

 عدة توفري يف تساهم ،كما متفاوتة بدرجات و املتجددة للطاقة متعددة جمالت يف حملية خربات تراكم إىل
 1.اجلزائر يف اجملال هذا يف شغل مناصب

 المتجددة في الجزائراالنعكاسات االقتصادية للطاقات :المطلب الثاني 
 :االنعكاسات االقتصادية للطاقات املتجددة يف اجلزائر ما يلي من بني أهم 

 الجزائر في الطاقة طلب على العالمي المتجددة الطاقات تطور إنعكاسات: ع األولالفر 
 لعدة يشري ما هذا ،و باجلزائر النفطية الصناعة جوانب خمتلف على نعكاساتا املتجددة الطاقات تطور عن ينتج

 ككل العامل و اجلزائر يف الطاقة سياسات من مهما جزءا حتتل عنه تراجع ال واقعا أصبحت أهنا حيث معطيات
 حمل كبرية بدرجة ،و املقبلة السنوات يف رمبا و اإلحالل طريق عن النفط أسعار يف ثرؤ ت أن ميكن بدورها اليت ،و

 الذي الوقت ،ففي الطرق مفرتق مرحلة يف حاليا الطاقات تلك متر ،و الكهرباء و النقل قطاع يف الغاز و النفط
 الكبري التوسع فإن، املتجددة الطاقة لصناعة تشجيع و سخينا دعما املستهلكة البلدان بعض حكومات فيه تقدم

 املتجددة الطاقات تقنيات وصلت ،حيث التفاؤل من الدرجة بنفس يبعث ال و كبرية بتحديات حباجة إنتاجها يف
 كبري و هام حتقيق يصعب حبيث تكاليفها يف مستقرة مستويات و ناضجة مراحل إىل احلرارة و الكهرباء توليد يف
 املرجعي للسيناريو وفقا الطاقة على العاملي الطلب تزايد يتوقع أنه ،إال املنظور املستقبل يف املستويات تلك يف

 عام يف نفط مكافئ طن مليون 17721 إىل 2005 عام ئمكاف طن مليون 11429 من الدولية الطاقة لوكالة
 على الطلب حصة من الغاز و النفط حصة سترتاجع ،و نفط مكافئ طن مليون 6292 بزيادة ،أي 2030
 2.متنوعة طاقة مبصادر النقص ذلك تعويض سيتم و الطاقة
 صناعة يف عقب على رأسا املوازين يقلب هائل تكنولوجي خرتاقا حدوث بقرب مؤشرات توجد ال عموما

 تعاين اليت (التقليدية) اجلزائرية الطاقات على الطلب يف و التكاليف يف كبري ختفيض عن ينتج املتجددة الطاقات
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 التقنيات مع التعايش إىل الصناعة تلك إضطراب يعين ما نتقاداتاإل وراء السبب كانت اليت و الصناعة تلك منها
 من متواضعة بنسبة املتجددة الطاقات مسامهة زيادة يتوقع ،حيث املنظور املستقبل خالل مآخذها بكل احلالية

 تزداد حيث الطاقة على األول ملياالع الطلب إمجايل من 2030 عام يف % 13.2 إىل 2005 عام يف  %12.8
 مسامهة تزداد ،و الفرتة تلك خالل%20.7 حوايل إىل % 18.2 من الكهربائية الطاقة توليد جمال يف نسبتها
 0202.1 عام يف %3 حوايل إىل 2005عام يف %1 حوايل من النقل قطاع يف احليوي الوقود

 األخرى املتجددة الطاقات عليها يطلق اليت تلك هي خاص بشكل عالية منو معدالت تشهد اليت التقنيات إن
 تتميز و العامل يف الكهرباء توليد طاقة مجايلإ من 1%حاليا تشكل اليت و (واجلزر املد، اجلوفية، الرياح، الشمسية)

 ال حبيث العاملي الطاقة مزيج منط يف جوهريا تغريا تشكل ال املستقبلية مسامهتها جيعل ما جدا منخفضة بأرضية
 2030.العام يف العامل يف الكهرباء توليد إمجايل من %5 من نسبتها تزيد أن يتوقع
 الجزائر في الشغل المناصب توفير على إنعكاساتها: الثاني الفرع
 مناصب من املزيد خلق ملبدأ حتقيقه إىل بالنظر ضروريا املتجددة الطاقات ميدان يف الوطين اإلستثمار تشجيع يعترب

 راداتهيإ مداخيله يف يعتمد قتصادا عتبارهاب اجلزائري اإلقتصاد منها يعاين اليت البطالة حدة من تخفيفال و الشغل
 التعامالت إطار يف تعمل اليت املنشأة و الصناعية املؤسسات نسبة خنفاضا ،أي% 98 بنسبة احملروقات على

 يف املتجددة الطاقة إنتاج يف املتخصصة املصادر كشفت الصدد هذا يف ،و املتعاملني بني املبادالت و الصناعية
 حتقيق يف اجلزائر رغبة ترتجم خطوة يف مبستغامن 2009 عام هناية مع البديلة الطاقة إلنتاج مصنع إقامة عن اجلزائر

 يف اإلستثمار سيوفر ،بينما شغل منصب3000 األوىل مرحلته يف يوفر ما هو ،و التصدير حق و الذايت االكتفاء
 . باجلزائر شغل منصب 45000 حوايل القصري املدى على املتجددة الطاقات

 زيادة أجل من األخرية الفرتة يف اجلزائر به تقوم الذي الطاقوية النجاعة و املتجددة للطاقات الوطين الربنامج يعد و
 الصناعة رجال و البحث مراكز بني منسقة و شاملة بصفة تعمل اليت املتجددة ءإنشا و اجملال هذا يف ستثماراهتاا

 التكنولوجيات و التقنيات يف التحكم أجل من بداعاإل مراحل خمتلف يف املشاركة من الفاعلني مجيع لتمكني
 الطاقة جمال يف املباشرة الغري و املباشرة الشغل مناصب من الكثري إنشاء يف احلال ،بطبيعة تطويرها و اجلديدة
 من اجملال هذا يف القادمة القصرية الفرتة يف شغل منصب 54000 إىل تصل أن ميكن اليت و اجلزائر يف املتجددة

 تقدمها اليت املساعدات أن على2011 أفريل07 يف اجلمهورية رئيس كدأ حيث املتجددة الطاقة يف اإلستثمارات
 مع تنسيقا القطاع تطوير لزاميةإب مشروطة املتجددة للطاقات الوطين الربنامج تنفيذ إطار يف للمقاولني الدولة

 2.اجلزائر يف الشغل مناصب إحداث هبدف البحث مراكز و اجلامعات
 

                                                           

 .90،مرجع سابق ،ص  األعضاء األقطار على و انعكاساتها تقليدية الغير الموارد إنتاج تطوررجب ، علي 1
 .700-122 ،مرجع سابق ،ص المتجددة و دورها في التنمية المستدامة في الجزائرواقع و آفاق الطاقة تكواشت عماد ، 2
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 اآلفاق المستقبلية للطاقات المتجددة في الجزائر:المطلب الثالث 
من خالل ما سبق و من اإلجنازات اليت قامت هبا اجلزائر يف هذا القطاع و اليت مربمج أهنا ستنجز توضح لنا أن 
هناك آفاق عديدة تنتظر الطاقات املتجددة مستقبال للتحول إليها و إدماجها ضمن املنظومة الطاقوية ،حيث 

هلا  املستقبلية فاقاآل بدراسة و النوع هذا من املتوفرة امكانياهتنظرا إل ةالشمسي الطاقة فاقآ على أكثر الرتكيز ميكن
 : يلي مبا

 آفاق مسار التحول القتصاديات الطاقات المتجددة:الفرع األول 
 مجيع بني من (اجلزائر ،تونس ،املغرب)ث الثال املغاربية الدول ترشيح إىل "كديزيرتي" ملشروع املوسع التقرير أفضى
 املستثمرين متطلبات لتوافق هذا ،و الصحراء يف جنيبألا لالستثمار مواءمتها حيث من اخلمس العريب املغرب دول
 نسبة ختصيص و الضريبية اإلعفاءات و السوق فتح قوانني خيص فيما خاصة احمللية التحفيزات و اإلجراءات مع
 من مجلة بإدراج "يكديزيرت" تقرير قام ،حيث املتجددة الطاقات تطوير و إنشاء صندوق لتمويل الريعية املوارد من

  : يلي فيما ندرجها الثالث الدول هبا متتس احمللية املميزات
 وإنشاء تكنولوجيات نقل جناعة "يكديزيرت" ملركز املتجددة الطاقات تطوير خرباء أجراها اليت ةاحملاكا أفضت -

 جناعته ،حيث من وىلألا املرتبة يف املشروع صنف و CSP الشمسية املركزات بتقنية الشمسية الطاقة مشاريع
 .االقتصادية

 سنة حبلول حفوريةألا الطاقة مصادر من أرخص ستصبح الشمسية الطاقة مصادر نأ إىل الدراسة تشري-
 .املتجددة باملصادر كليا خريةألا هذه إلحالل ميهد ما هو و 2020

 الطلب مواجهة و املاحلة البحر مياه لتحلية ةزمالال التغذية توفري املتجددة الطاقات مشاريع نشأ من -
 .املورد هذا على املتزايد

 من التصديرية قدراهتا تعزيز على تعمل و وروبيةألا للسوق ولألا املمول تصبح نأ املغاربية الدول نشأ من -
 . 2030 عام حبلول املتجددة الطاقات مصادر

 هذا حتول مسار يدعم نأ ورويبألا االحتاد حنو تصديرها و املتجددة الطاقات مصادر على االعتماد نشأ من -
 .القادمة سنة 35 إىل 32 ال خالل % 322 بنسبة املتجددة الطاقات مصادر إىل خريألا

 حرارة درجة خفض يف املسامهة املمكن من فإنه احملددة اآلجال يف تسليمها و املشاريع هذه ازإجن مت ما إذا -
 .الدفيئة اتاز الغ نبعاثاتإ ختفيض طريق عن كذل و مئوية °2 ب رضألا
 من الدويل التفاوض و الشراكة إطار يف تعمل نأ املغاربية الدول حكومات على السابقة اآلفاق حتقيق أجل من و

 فيما خاصة التكامل و نبالتعاو  تسمح و القطاع يف التحكم ضرورة إىل تفضي تشريعات و قواعد إرساء أجل



دراسة تحليلية -مدى مساهمة الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة:الفصل الرابع 

 -قياسية للطاقة الشمسية
 

 
721 

 يف قبل من حدث مثلما البديلة الطاقة أسواق يف خلل حيدث ال كي موحدة طاقة أسعار ضبط و التمويل خيص
 1.للنقاش حاليا املطروحة البدائل أحد كديزيرتي مشروع يعترب ،و التقليدية الطاقات سوق

 قبل المتجددة الطاقات مجال في إنجازها المزمع المشاريع بعض توضح خريطة( :10-10)الشكل رقم 
2020 

 
 يف نشر اليومية الفجر ،جريدة2020 "قبل المتجددة الطاقات في مشروعا 67 إنجاز"، محزة خالف :المصدر

أطلع  http://portail.cder.dz/ar/spip.php?article778 التايل اإللكرتوين املوقععلى  32/20/0229
 .0231سبتمرب  00عليه يوم 

 اآلفاق المستقبلية للطاقة الشمسية بالجزائر:الفرع الثاني 
 %5 حيقق حيث، العامل أحناء باقي يف املنتجة الطاقة ملنافسة مشسية طاقة حمطة بتطوير 2009 منذ اجلزائر امتق

 بقية و إيطاليا إىل الطاقة هذه للتصدير مناسبة فرصة اجلزائر متتلك بذلك ،و 2015 سنة الوطنية التوليد قدرة من
 ضخمة إمكانيات مع هائلة مشمسة منطقة متتلك اجلزائر فإن املناجم و الطاقة لوزارة اوفق ،و األوروبية البلدان

 بلدان منافسة على قادرة بل شيء إىل تفتقر ال هي و الالزمة املالية و البشرية املوارد لديها ،كما الستغالهلا
 2.ىأخر 

                                                           
1 Desertec Foundation, Clean Power from Deserts: The Desertec Concept for Energy, Water and Climate 

Security, Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation TREC, WhiteBook, 4th Edition, Hamburg, 

November 2007, P58. 

 اإلسرتاتيجية للدراسات العريب شيحة ،املركز عماد و تقدمي ترمجة .النووية الطاقة بدائل المتجددة الطاقة استراتيجيات و األوسط الشرقهنرت ، ليزيل ميسني بيرت2
 .55،ص  2009 يسمرب،د  44 ،العدد

http://portail.cder.dz/ar/spip.php?article778
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 هذه أن و 2030 سنة آفاق يف املتجددة الطاقات جمال يف دوالر مليار 60 حوايل الستثمار اجلزائر تسعى و
 الشمسية الطاقة من ميغاواط 12000 إلنتاج ستخصص و، دوالر مليار 70 إىل تصل قد الضخمة االستثمارات

 الكهرباء من ميغاواط 650 بلوغ الربنامج هذا بتنفيذ املكلفة سونلغاز شركة تتوقع ،و احمللية السوق إىل املوجهة
 آفاق يف ميغاواط 2700 إىل اإلنتاج هذا رفع تنوي ،و 2015 سنة البديلة الطاقات هذه من انطالقا املنتجة
2020.1 

 عام حبلول املتجددة املوارد من الكهرباء من % 40 إنتاج دفهب 2011 عام يف إسرتاتيجية اجلزائر اعتمدت قد و
 األجل طويلة خطة اعتمدت ،و الشمسية  للطاقة حقيقية صناعة تطوير إىل أيضا اإلسرتاتيجية دفو هن، 0202
  ،و احمللي الطلب لتغطية ميغاواط 12000 حيث 2030و 2011 عامي بني ميغاواط 22000 إنتاج حيث

 الكهرباء إنتاج من  %37من ،أكثر 2030 عام حبلول يكون أن املتوقع من ،و تصديرها ميكن ميغاواط 10000
 2. الشمسية الطاقة من الوطنية

 بأهنا نطباعاإل يسود و، احلكومي الدعم لوال تنهض نأ الشمسية الطاقة ستطاعةاب كان ما نهإف العموم على و
 إمجايل يف مهمة حبصة تساهم أن املرجع غري من أنه كما الطويلة الفرتة و الدعم ذلك إىل احلاجة أمس يف ستظل
من  الرغم ،على األداء مجايلإ و مردودها من اجلزائر يف احلالية الفرتة يف الطبيعي الغاز خاصة التقليدية الطاقة ميزان
 .الوطنية الطاقة شبكات من البعيدة أو النائية املناطق يف مهمة نسبة على االستحواذ من تتمكن أهنا
 تشهد أن يتوقع كما 2030، 2050 عام مسامهتها ،يتوقع احلرارة ألغراض الشمسية الطاقة مستقبل خبصوص و

 3.الضوئية اخلاليا مع ةقارنبامل التكاليف يف خنفاضاال من درجة أقل
 اآلفاق المستقبلية لطاقة الرياح في الجزائر:الفرع الثالث 

 ضل يف اجلزائر يف الطاقة ستقبلمل مثاليا مصدرا تكون ألن تؤهلها اليت املميزات من بالكثري الرياح طاقة تتمتع
 تقنية قدرات املولدات هذه أثبتت قد ،و املتحرك اهلواء بواسطة تدار اليت الكهربائية املولدات من الكثري تطوير
 جيد بشكل تعمل أهنا ،كما البيئة تلوث ضارة غازات عنها ينجم ال و مستمرة صيانة إىل حتتاج ال ،فهي متميزة
 التيار إيصال يصعب اليت النائية املناطق البعض يف هاما دورا تلعب هي و للرياح منخفضة سرعات على

 هذا ستخدامال طموحة خططا اجلزائر وضعت ،و الدول تلك يف الوطنية الكهرباء شبكة بواسطة هلا الكهربائي
 حبلول كيلوواط لكل و وروأ 25 إىل تكلفتها نسبة يف خفضت اليت اإلجيابية التكنولوجيا مع الطاقة من املصدر
2020. 

                                                           

 .302،مرجع سابق ،ص  في استغالل الطاقة الشمسية و طاقة الرياحتجربة الجزائر أمحد جابة ،سليمان كعوان ، 1
2 Le secteur des énergies renouvelables en Afrique du Nord, Situation actuelle et perspectives, Nations Unies, 

Commission économique pour l’Afrique, Bureau pour l’Afrique du Nord, p28 

 .27 ،ص 2008 سنة 127 ،عدد  أويال ،جملة األعضاء قطارألا و العالمية النفط سواقأ من انعكاساته و المتجددة الطاقات تطور، رجب علي 3
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 احلكومة تعمل و احلايل الوقت يف ميغاواط 0.7 ب يقدر إذ ضعيفا زالال باجلزائر الرياح طاقة استعمال معدل
 كوهنا املستقبلي نشاطها تفعيل أجل ،من الرياح فيها تنشط مواضيع يف للبحث برامج وضع على اجلزائرية

 مؤخرا السريع الريح طاقة ستعمالا و تكنولوجيات منو رغم، الشمسية بالطاقة مقارنة تكلفة أقل و قتصاديةا
 معظم أن إال الرياح لطاقة دولة 50 ستخداما من بالرغم و اجلزائر يف مضمون غري الطاقة هذه مستقبل زالال،

 حتسني إىل اجلزائر ستحتاجحيث  الدمنارك و سبانياو إ أملانيا رأسها على و منها قلة و جهود بفضل حتقق التقدم
 1 .الشاملة األهداف حتقيقيف  رغبت ما اإذ جذري بشكل لديها الريح طاقة صناعات

 الواعد القطاع هذا قدرة عن ،فضال سنويا أورو مليارات 3 عن تزيد أرباحا اجلزائر علىطاقة الرياح  تدر أن يتوقع
 نهام الكهرباء إنتاج من  %3حوايل و نظيفة طاقة توفري وكما سبق الذكر  الشغل مناصب آالف استحداث يف

ما ، 2030 العام حبلول ميغاواط 30222للجزائر سيوفر وعاء هو ،و احلرارية الطاقة من ميغاواط 7200 إىل فةإضا
 غري مصادر من الشمسية الكهرباء توليد طريق عن الطاقوية اهتاحاجي و للجزائر الذايت كتفاءاإل  من %02 يضمن
  .ةحفري

 مقارنة تكلفة أقل جيعلها ،ما (ساعي طواللكيلو  دينار 6 إىل5 ) اقتصادية طاقة تعترب الرياح طاقة فإن لإلشارة و
 لكل ميغاواط 150 بقوة ختزينها و احلرارية الطاقة ملراكز مشروعني إجناز مت كما .ملوثة غري ،كما الشمسية بالطاقة
 القدرة ذات الرمل حباسي املختلطة احملطة إىل يضافان نااملشروع هذان ،و 2012 و 2011 عامي ،مابني منهما

 تنجز أن املتوقع من 2016-2020رتة الف يف و، الشمسية الطاقة من ميغاواط 05 ،منها ميغاواط 150 اإلنتاجية
 الفرتة برنامج يف يتوقع ،و ميغاواط 1200 حوايل تبلغ إمجالية ختزينية بسعة احلرارية الطاقة لتوليد حمطات أربعة

 600 مث 2023 غاية إىل اهذ و السنة يف ميغاواط 500 حوايل تبلغ قدرة إنشاء 2030 و 2021 بني ما املمتدة
 2030. سنة غاية إىل السنة يف ميغاواط

 املتجددة الطاقة مصادر من الكهرباء نصيب ،ليصل 2020 عام حبلول اطاو غمي 375 إىل احمللي السوق حيتاج و
 و ، ساعة ترياواط 33,8 هو اجلزائر يف الفعلي اإلنتاج ،و) حاليا %2.20) اإلمجايل الكهرباء إنتاج من  %4إىل

 ،مبا %89 هي البالد يف الكهرباء من االحتياجات تغطية يعين ما هو ،و توزيع شبكات كم 245000 من أكثر
 11000 من أكثر من املركبة اإلمجاليةSONELGAZ العامة الشركة إنتاج ،و النائية الريفية املناطق ذلك يف
 96% أي معظمها ،و اجلنوب نع املعزولة للشبكات 306 و اهليدروليكي للقطاع طاواغمي 259 ،منهاط اواغمي

 زدادإ األخرية السنوات خالل اجلزائر يف الكهرباء استهالك ،و الغاز توربينات و البخار توربينات من تأيت
 .اسنوي%0ب

                                                           

 .021،مرجع سابق ،ص  واقع و آفاق الطاقة المتجددة و دورها في التنمية المحلية المستدامة في الجزائرتكواشت عماد ، 1
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 من كبرية باهتمامات حتظى و ضخمة مالية مبالغ هلا ختصص اليت اخلطط و االسرتاتيجيات هذه وراء يبقى و
 املكلفة غري ،و العالية الكفاءة ذات املتجددة للطاقات األمثل االستغالل و الفعلي ،التطبيق اجلزائرية الدولة طرف

 1.أخرى جهة من بيئيا النظيفة ،و جهة من
حسب القطاع 6101توقعات ارتفاع الطلب على الطاقات المتجددة بحلول سنة ( :10-10)الشكل رقم 

Source: BP, BP Energy Outlook 2030, London, January 2012,P14. 

 مشتقات) التقليدية الطاقات على االعتماد من أكرب سيكون املتجددة الطاقات على االعتماد أن الواضح من
 حسب أيضا املتوقع من ،و غريها و اخلدمات و النقل و الصناعة قطاعات من كل يف )الطبيعي الغاز و النفط

 لنمو راجع هذا و اهلند و الصني من كل يف كبرية بصفة املتجددة الطاقات على الطلب يرتفع أن السابق الشكل
  2030 سنة حبلول الدفيئة الغازات لضغط اجلوية الكتلة احتمال عدم و التقليدية الطاقات نضوب و السكان

 توفري و استخدامها كفاءة حتسني يف لدوره ذلك و الطاقة على الطلب يف كبريا تأثريا التكنولوجي للتطور أن كما
 و استخراجها كفاءة حيث من املصادر يف الكبري التأثري له ،كما الطاقة استعمال يف مقتصدة معدات و أجهزة
 2.انشطارها بدل الذرة اندماج و الوقود خاليا و كاهليدروجني جديدة مصادر إجياد

 
 
 
 

                                                           

 .303-302،مرجع سابق ،ص  الجزائر في استغالل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح تجربةأمحد جابة ،سليمان كعوان ، 1
 مبوجب ناشرون -للعلوم العربية ،الدار عامة مقدمة :األول ،اجمللد املستدامة التنمية أجل من للمعرفة العربية املوسوعة، الطاقة على الطلب، حممد هشام اخلطيب 2

 . 095،ص  0222 بريوت، األوىل ،الطبعة للعلوم العربية األكادمية و اليونسكو منظمة مع اتفاق



دراسة تحليلية -مدى مساهمة الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة:الفصل الرابع 

 -قياسية للطاقة الشمسية
 

 
722 

 بشركة كهرباء و طاقات متجددة دراسة تحليلية قياسية للطاقة الشمسية في الجزائر:المبحث الثالث 
 لمحة عامة عن مؤسسة الكهرباء و الطاقات المتجددة:المطلب األول 

 قطاعها االقتصادي المؤسسة و:الفرع األول 
 SPAسهمأشركة ذات  هي SKTMاملعروفة اختصارا بـــ   شركة كهرباء طاقات متجددة:تعريف المؤسسة /1

 نتاجإ متخصصة يف،و هي  ىل جممع سونلغازإكل أسهمها   تعود ودينار  09 122 222 222برأس مال قدره 
عرب  نتاج الكهرباءإ و باجلنوب اجلزائريالشبكة املعزولة  يف مناطق( غاز ،وقود)حفوري الكهرباء عرب الوقود األ

 1.الوطينالرتاب حناء طاقات املتجددة عرب كامل أال

تابعة لنفس ال  SPE اجلزائرية إلنتاج الكهرباء شركةالإعادة هيكلة  ىلإ شركة كهرباء طاقات متجددة إنشاءيعود و 
 طاقات متجددةو شركة كهرباء بالتايل حصلت  و،نتاج على مستوى الشبكة املرتابطة اإلصة يف تاجملمع لتصبح خم

واليات  22توربني غاز على مستوى عرب نتاج إمركز  و،ديزل كهرباء عرب النتاج  إمركز  02ى من هذه العملية عل
على تسيري وحدتني جهويتني وحدة  تقوم،كما أهنا ليزي إ ومتنراست ،درار ،أتندوف ،بشار ، املنيعة:هي أال و 

 .مقرها يف بشار  و UPSOوحدة اإلنتاج للجنوب الغريب  مقرها يف تقرت و و USPEنتاج اجلنوب الشرقي إل

 : مها  و  اجلزائرللتذكري هناك نوعان من شبكات التوصيل للكهرباء يف 

ء من البالد امشال الصحر  ختص عادة املناطق الشمالية و هي و  le reseau interconectéرتابطة املشبكة ال
نتاج الكهرباء يف الغرب لتوريد نقص إ ستعمالابالتايل ميكن  يدات الشبكة مرتابطة مع بعضها ودين تكون كل متأ

هو  و  Operateur systeme يعرف بــــــ يف اجلزائر العاصمة حاصل يف الشرق عرب موزع كهرباء مقر رئيسي
هرباء يف هذه الشبكة عدة نتاج الكإيدخل يف ,العرض على الكهرباء  حداث التوازن بني الطلب وإاملسؤول عن 

 إخل... الربواقيةسكيكدة ،شركة إنتاج كهرباء بشركة إنتاج كهرباء و  ءالكهربا إلنتاجاجلزائرية  ةم الشركهمهأمنتجني 

 هذه الشبكة هي هي موجودة يف اجلنوب ،و و le reseau isol  املعزولةما الشبكة الثانية فهي الشبكة أ
 توزيع الكهرباء نتاج وإن يكون أين يتطلب أبعد املناطق يف اجلنوب اجلزائري جمموعة من الشبكات املعزولة نظرا ل

 ام عادةعلما أنه . بالكهرباء قة على أخرى يف التزوداستقاللية منطبالتايل  وخاص مبنطقة معنية دون أخرى 

                                                           

 .29،ص  0232و اإلتصال ،سونلغاز ،أفريل  ،نشرية إخبارية شهرية تصدرها مديرية اإلعالم مجلة أصداء مجمع سونلغاز 1
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 عة بينمانيتستعمل تورينات الغاز ذات اإلنتاج الكبري يف املناطق اجلنوبية ذات الكثافة السكانية الكبرية مثل امل
 1خلإ...،تاملني  تيزاواتني عني قزام ،، باجي خمتاربرج نستعمل مولدات الديزل يف املناطق األقل كثافة مثل 

ة املعزولة هو من نتاج الكهرباء يف الشبكو من الضروري أن نعرج على مالحظة مهمة جدا و هي أن عملية إ
 و ولةالشركة الوحيدة على املستوى الوطين املسؤ هذه األخرية  تعتربىل ذلك إ إضافة SKTMاختصاص 

 .نتاجها كامل الرتاب الوطينإميس  املتجددة والطاقات ب نتاج الكهرباءإاملتخصصة يف 

ق جتزئة شركات و عن طريأعن فراغ شركة ال هذه مل يأيت انشاء:نشاء شركة كهرباء طاقات متجددة إمبررات /6
 :هداف التاليةسونلغاز بل كان لأل

 ظرا خلصوصية مناطق اجلنوب من حيثالتخصص يف تسيري معدات اإلنتاج املخصصة للشبكة املعزولة ن-
  .مهية االقتصادية للجنوب يف االقتصاد الوطيناأل بعد املسافات و و االستثنائية املناخية القاسية والظروف 

  .نوعية اخلدمات ستمرارية يف التزود بالكهرباء وجل اإلأوقوف على تطلعات سكان اجلنوب من ال-

  .الطاقات املتجددةالتوجه االسرتاتيجي للدولة يف حتقيق الربنامج الوطين الطموح يف تطوير -

يف الرتكيز حول التحديات الكربى يف اإلنتاج خاصة  SPE ؤسسةمل كهرباء طاقات متجددةنشاء شركة  إيسمح -
 2.اجلزائرذو الكثافة السكانية العالية يف  الشماليف الشبكة املرتابطة نظرا لتعاظم الطلب يف 

 : شركة كهرباء طاقات متجددة هم مهامأ/0

نتاج إكذلك  حفوري يف املناطق التابعة للشبكة املعزولة وقود األباستعمال الو  التقليديةالكهرباء بالوسائط  نتاجإ-أ
 .الكهرباء عرب الوسائط املتجددة عرب الوطن 

 .الصيانة عمال اهلندسة وأ الشبكة املعزولة يف اجلنوب مع الكهرباء يفتاج نت القاعدية إلآتطوير املنش-ب

 . SDنتجة ملؤسسات التوزيع املتسويق الطاقة -ج

                                                           
1 ECHOS, Groupe Sonelgaz, Bulletin d'information édité par la Direction de la communication et des Médias – 

Sonelgaz, Octobre 2015, p06. 
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و عقارية متعلقة أمدنية –صناعية –جتارية –ت مالية النظر عن طبيعتها سواء كان اللتزام بكل العمليات بغضا-د
 1.العملياتهذه  ضمان تطور و العمل على حتفيز الدولة للسكان و سياسة إطارباهلدف االجتماعي للشركة يف 

وصف و تحليل إحصائيات تطور حجم و قدرة إنتاج الكهرباء بشركة كهرباء طاقات متجددة :الفرع الثاني 
 و اآلفاق المستقبلية لها 

بواسطة مولدات ( الجنوب الشرقي و الجنوب الغربي)بالوحدتين الكهرباء إنتاج و قدرات حجم تطور /1
 :الطاقة الشمسية الديزل و توربينات الغاز و كل من طاقة الرياح و 

تطور حجم إنتاج الكهرباء بالجنوب الشرقي و الجنوب الغربي بواسطة مولدات الديزل و توربينات /1-1
 :الغاز و كل من الطاقة الشمسية و طاقة الرياح 

 (Gw/h:الوحدة ) 6112-6111اإلنتاج من حجم تطور ( :12-10)الجدول رقم 

 ( Gw/h )اإلنتاج 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 المراكز

 وحدة الجنوب الغربي 196,53 175,50 132,99 125,0763 141,03 150,37
 وحدة الجنوب الشرقي 263,19 237,47 126,37 123,4430 136,93 130,74
 مجموع اإلنتاج بمولدات الديزل 459,71 412,97 259,36 248,52 277,96 281,10

3,14 
 حجم تطور اإلنتاج بمولدات الديزل   46,74- 153,61- 10,84- 29,44

1,13% 11,85% -4,18% -37,20% -10,17% 
 

 نسبة التطور اإلنتاج بمولدات الديزل

 وحدة الجنوب الغربي 0,00 62,73 120,96 168,65 190,64 211,33
 وحدة الجنوب الشرقي 6,53 62,77 215,76 265,92 296,22 332,69
 مجموع اإلنتاج بتوربينات الغاز 6,53 125,50 336,72 434,56 486,86 544,01

57,15 
 حجم تطوراإلنتاج بتوربينات الغاز   118,97 211,22 97,84 52,3

11,74% 12,04% 29,06% 168,30% 1821,90%  

 نسبة تطوراإلنتاج بتوربينات الغاز

 طاقة الرياح - - - - 19,2 19,4
                                                           

1ECHOS, Groupe Sonelgaz, op-cite,p09. 
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 الطاقة الشمسية - - - - 15,6 204,7
 مجموع اإلنتاج بالطاقات المتجددة - - - - 34,81 224,01

189,2 
 حجم تطور اإلنتاج بالطاقات المتجددة   0 0 0 34,81

543,52%  0,00% 0,00% 0,00%  

 نسبة تطور اإلنتاج بالطاقات المتجددة

 مجموع اإلنتاج الكلي 466,25 538,47 596,08 683,08 799,63 1049,13

249,5 
 حجم تطور اإلنتاج    72,22 57,61 87 116,55

31,20% 17,06% 14,60% 10,70% 15,49%  

 نسبة تطوراإلنتاج 

 SKTMمن إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات شركة كهرباء طاقات متجددة :المصدر 

 (Gw/h:الوحدة ) 6112-6111تطور حجم اإلنتاج من ( :12-10)الشكل رقم 

 SKTMمن إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات :المصدر 

بواسطة مولدات الديزل و توربينات بالجنوب الشرقي و الجنوب الغربي تطور قدرات إنتاج الكهرباء /1-6
 :الغاز و كل من طاقة الرياح و الطاقة الشمسية 
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 (Mw/h:الوحدة ) 6112-6111تطور قدرات اإلنتاج من ( :12-10)الجدول رقم 

 المراكز  Mw/h قدرات وسائل اإلنتاج
2016 2015 2014 2013 2012 2011 

 وحدة الجنوب الغربي 134,91 115,02 151,92 165,86 207,06 209,46
 وحدة الجنوب الشرقي 118,13 106,14 143,18 153,66 152,43 157,17

366,63 359,49 319,53 295,11 221,16 253,05 
 اإلنتاجمجموع قدرات 

 بمولدات الديزل 

7,14 
 حجم تطورقدرات اإلنتاج بمولدات الديزل   31,89- 73,95 24,42 39,96

 نسبة التطورقدرات اإلنتاج بمولدات الديزل  12,60%- 33,44% 8,27% 12,51% 1,99%
 وحدة الجنوب الغربي 24,00 96,00 72,00 108,00 144,00 162,00
 وحدة الجنوب الشرقي 0,00 66,00 76,00 94,00 130,00 166,00

328,00 274,00 202,00 148,00 162,00 24,00 
 مجموع قدرات اإلنتاج

 بتوربينات الغاز 

54 
 حجم تطورقدرات اإلنتاج بتوربينات الغاز   138 14- 54 72

 نسبة التطورقدرات اإلنتاج بتوربينات الغاز  575,00% 8,64%- 36,49% 35,64% 19,71%
 وحدة الجنوب الغربي - - - - 10,20 10,20
 وحدة الجنوب الشرقي - - - - 49,10 219,10

229,30 59,30 - - - - 
 مجموع قدرات اإلنتاج

 بالطاقات المتجددة 

170 
 حجم تطورقدرات اإلنتاج بالطاقات المتجددة   0 0 0 59,3

 المتجددةنسبة التطورقدرات اإلنتاج بالطاقات   0,00% 0,00% 0,00%  286,68%
 مجموع قدرات اإلنتاج الكلية  277,05 383,16 443,11 521,53 692,79 923,93

231,14 
 حجم تطورقدرات اإلنتاج الكلية   106,11 59,95 78,42 171,26

 نسبة التطورقدرات اإلنتاج الكلية  38,30% 15,65% 17,70% 32,84% 33,36%
 SKTMمن إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات :المصدر 
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  6112-6111تطور قدرات اإلنتاج من ( :12-10)الشكل رقم 

 
 SKTMمن إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات :المصدر 

 (6112-6111)نسبة تطور كل من حجم و قدرات إنتاج الكهرباء من ( :12-10)الجدول رقم 

 السنوات 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 نسبة قدرات اإلنتاج بمولدات الديزل 91,34% 57,72% 66,60% 61,27% 51,89% 39,68%
 نسبة قدرات اإلنتاج بتوربينات الغاز 8,66% 42,28% 33,40% 38,73% 39,55% 35,50%
 نسبة قدرات اإلنتاج بالطاقات المتجددة 0,00% 0,00%  0,00%  0,00%  8,56% 24,82%
 نسبة قدرات اإلنتاج الكلية 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 اإلنتاج بمولدات الديزلحجم نسبة   98,60% 76,69% 43,51% 36,38% 34,76% 26,79%
 اإلنتاج بتوربينات الغاز حجمنسبة  1,40% 23,31% 56,49% 63,62% 60,89% 51,85%
 اإلنتاج بالطاقات المتجددة حجمنسبة   0,00% 0,00%  0,00%  0,00%  4,35% 21,35%
100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 
 اإلنتاج الكلية حجمنسبة  

 SKTMمن إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات :المصدر 

 :و تحليلها التعليق على النتائج

انطالقا من اجلداول و املنحنيات السابقة نالحظ تطور القدرات اإلنتاجية للكهرباء ملناطق الشبكة املعزولة بنسبة 
يعاب هذا الطلب باملزيد من ستجة لتطور الطلب على الكهرباء مع او ذلك نتي %02ثابتة مبعدل حوايل 
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ت عتماد أكثر على توربينااال منها لزيادة إنتاجها و صيانة القدمية قتناء مولدات جديدة واالستثمارات املتمثلة يف ا
زيادة اإلنتاج مع مالحظة أثر دخول إنتاج الكهرباء  ذلك لتقليل التكلفة و و الغاز مقابل مولدات الديزل

متثل هذه النسبة القيمة  يف ظرف عامني و %24,82بالوسائط املتجددة على هيكل القدرات الكلية أين بلغ نسبة
لزيادة هذه النسبة قابلة ل طاقات متجددة إلنتاج الكهرباء يف اجلنوب الكبري و شركة كهرباء ويت زادهتا افة الاملض

ميغاواط الذي هو يف طور  0222باإلضافة إىل مشروع إنتاج  0231سنة  نتيجة دخول مراكز أخرى لالستغالل
 .الدراسة

  %98,60ات الديزل يف هيكل إنتاج الكهرباء من التدرجيي لإلنتاج مبولد و من ناحية اإلنتاج نالحظ االخنفاض
 0233سنة  %1,40بينما العكس بالنسبة لإلنتاج بتوربينات الغاز من  0232سنة  %26,79إىل  0233سنة 

 %21,35إىل 0235سنة  %4,35مع نفس املالحظة لإلنتاج بالطاقات املتجددة من 0232سنة  %51,85إىل

 األخذ مبولدات الديزل نتيجة ارتفاع تكلفتها معهذا يدل على تبين الشركة خط خفض اإلنتاج   0232سنة 
 .بالطاقات املتجددة كبديل إسرتاتيجي

مستقبلية واسعة  فاقمتجددة آكهرباء وطاقات لشركة  :فاق المستقبلية لشركة كهرباء طاقات متجددة اآل/6
الذي يسمح قه وفقا لرؤى احلكومة اجلزائرية اليت تعمل على حتقي مستمدة من الربنامج الوطين للطاقات املتجددة و

ين سيتم أ 0202فاق آ طاواغجي 09تهدف هذا الربنامج يس،للجزائر بالدخول يف عملية تنويع مصادر الطاقة 
ذلك يف حالة حتقق الشروط املعتمدة يف هذه  احمللية و تنميةلل طاواغجي 30حنو اخلارج و  طاواغجي 32تصدير 

من اإلنتاج اإلمجايل للطاقة الكهربائية يف اجلزائر عرب  %02ىل إ هذا الربنامج الوصولكذلك   يستهدف، التقديرات
 0202.1لول حبمن الطلب الصناعي الوطين على الكهرباء  %02و  0202لول حبالطاقات املتجددة 

 00موزعة عرب  0230 بداية و 0230اواط يف هناية غمي 000نتاج الصفقات إل وىلأطالق إمرحلة أوىل مت ك و
ن تنتج الكهرباء الكثري من هذه احملطات اآل و %82ىل حوايل إشغال فيها ين وصلت األأحمطة مشسية عرب الوطن 

 2.ثر مباشرة على النتيجة املالية للمؤسسة أ عمال الشركة وأمما زاد يف رقم 

                                                           
1 MAWARID, SHARIKAT KAHRABA WA TAKET MOUTADJADIDA, Revue semestrielle éditée par 

SKTM Spa, Société du groupe Sonelgaz, N°01 

2 MAWARID, SHARIKAT KAHRABA WA TAKET MOUTADJADIDA, Revue semestrielle éditée par 

SKTM Spa, Société du groupe Sonelgaz, N°02. 
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 0222اج الطاقة الشمسية بقدرة نتإجناز عدة حمطات إتتمثل يف  نطالق وهي على وشك اال املرحلة الثانية و
 لربنامج الوطين املذكور أعالهمن ا % 02حيث متثل املرحلة الثانية وحدها ( دفرت الشروط قيد الدراسة ) طاواغمي
ستشهد  0200فق أىل إن الدراسة املنجزة إحفوري على مستوى اجلنوب فإلنتاج الطاقة عرب الوقود األما بالنسبة أ
راكز اإلنتاج محمل حمطات اإلنتاج بواسطة الطاقات املتجددة ىل إحالل إيرجع  هذا و 0232بتداء من اخنفاض ا

جناز حمطات هجينة حملاذاة املراكز التقليدية تعمل صباحا بواسطة إين ستعمل الشركة على أ، التقليدية بالوقود
نتاج وحدة إىل اإلنتاج عرب الوقود مما يسمح بالتحكم يف تكلفة إما يف الليل فيتم اللجوء أالطاقات املتجددة 

 ىل هذا فقد تتعزز الشركة بوحدة جهوية يف مدينة متنراست وإجل الوصول أمن  و الكهرباء بشكل ملحوظ
 1.للطاقة املتجددة سعيدة حدتني جهويتني يف والييت املسيلة وو 

 طاقات متجددة سنوات قادمة لشركة كهرباء ولل إنتاج الكهرباءتقديرات ( :12-10)الجدول رقم 

 المعايير التقديرات المستقبلية للسنوات الخمس القادمة

 اواط ساعي غبالمي فاق تطور قدرات اإلنتاجآ 0222 0222 0222 0202 0202
 توربينات الغاز 434 540 576 594 594

 مولدات الديزل 421,6 418 418 359 354,8
 الطاقات املتجددة 354,3 364,5 384,2 397,7 411,4
 طاقات متجددة قدرات اإلنتاج لشركة كهرباء و 1209,9 1322,5 1378,2 1350,7 1360,2
 اواطيغالكهرباء بالجنتاج فاق تطور إآ 0222 0222 0222 0202 0202
 بتوربينات الغاز 665,2 718,3 777,2 842,4 914,9
 مبولدات الديزل 356,5 385 416,6 451,6 490,4
 بالطاقات املتجددة 477,4 498,3 527,9 548,1 568,7
 طاقات متجددة جمموع اإلنتاج لشركة كهرباء و 1499,1 1601,6 1721,7 1842,1 1974

 6112دائرة بونورة ،والية غرداية ،–،حي سيدي عباز  SKTMشركة كهرباء وطاقات متجددة :المصدر 

                                                           
1MAWARID, SHARIKAT KAHRABA WA TAKET MOUTADJADIDA, Revue semestrielle éditée par 

SKTM Spa, Société du groupe Sonelgaz, N°03. 
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دراسة تحليلية قياسية إلنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في شركة كهرباء و طاقات متجددة :المطلب الثاني 
SKTM 

 منهجية الدراسة و النموذج المستخدم:الفرع األول 

تتمثل منهجية البحث يف استعمال املنهج القياسي الختبار مدى صحة الفرضية املطروحة :منهجية الدراسة /1
سابقا اليت تنص على تأثري استخدام الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء على التنمية املستدامة يف اجلزائر بأبعادها 

التفكري يف حق األجيال و الثالث ،حيث البعد االقتصادي من خالل ختفيف الضغط على الطاقات األحفورية 
و وعي احلكومة اجلزائرية بضرورة استغالل الطاقات هذا من جهة و ختفيف التكاليف املتأتية عن إنتاجها القادمة 

،أما البعد االجتماعي فهذا من خالل خلق مناصب شغل املتجددة عامة و الطاقة الشمسية على وجه اخلصوص 
و ألنه يتمتع بثروة مشسية هائلة ،نظرا طات الشمسية تستغل باجلنوب عديدة خاصة جبنوبنا الكبري ألن أغلب احمل

كتوفري الكهرباء دون انقطاع ،أما البعد البيئي فهو معروف  دفع عجلة التنمية باملناطق اجلنوبية و فك العزلة عنها
الذي ختلفه بأن هذا النوع من الطاقات تعد صديقة للبيئة خاصة من خالل ختفيف ضغط ثاين أكسيد الكربون 

و لتأكيد ما سبق أو نفيه سنعتمد يف دراستنا على بيانات السالسل الزمنية .عملية إنتاج الطاقات األحفورية
حمطة مشسية  00و املتمثلة يف  SKTMباالعتماد على معطيات شركة كهرباء و طاقات متجددة ( بانل)املقطعية 

،علما أن هذه احملطات موزعة يف اجلنوب n=20لوطين إلنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية عرب كامل الرتاب ا
عني البل -(سوق اهراس)واد الكربيت -عني صاحل-متنراست-جانت-(غرداية)واد نشو :الشرقي بكل من 

فهي كالتايل ،أما فيما خيص اجلنوب الغريب ( ورقلة)احلجرية -(املسيلة)عني امللح -(األغواط)اخلنق -(اجللفة)
عني -(النعامة)سدرة الغزال -(أدرار)آولف -تيميمون-رقان-(أدرار)زاوية كونتة -تندوف-(أدرار)كابرتان -أدرار:

إىل غاية  0002-00للفرتة املمتدة من ( البيض)لبيض سيدي الشيخ -(سيدي بلعباس)تلق -(سعيدة)السخونة 
بذلك تكون عدد املشاهدات املستخدمة يف العينة ،و  t=36مبعىن أن سلسلة املتغريات شهرية أي  00-0002

 .مشاهدة 200الكلية 

ألخذ بعني االعتبار االسابقة مع  ةيف الفصول الثالث االعتماد على اجلانب النظريب:النموذج المستخدم /6
خمتلف الدراسات اليت تناولت موضوع الطاقات املتجددة عامة و الطاقة الشمسية على وجه اخلصوص ،و كذلك 
باالعتماد على معطيات من الشركة الوحيدة املسؤولة يف اجلزائر عن قطاع الطاقات املتجددة و إنتاج الكهرباء 
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بالطاقة الشمسية و كذا طاقة الرياح ،قمنا باختيار جمموعة من املتغريات هبدف دراسة العالقة بني إنتاج الكهرباء 
علما أننا قد أدخلنا اللوغاريتم على اج الكهرباء هبذه الطاقة ،بالطاقة الشمسية و أهم العوامل األساسية لعملية إنت

 :حيث ميكن توضيح هذه املتغريات كما يلي مجيع املتغريات نظرا لكرب األرقام ،

Q pro elec :و هو ميثل املتغري التابع بالكيلوواط ساعي  كمية الكهرباء املنتجة بالطاقة الشمسية، 

pui : (بامليغاواط:الوحدة )استطاعة كل حمطة 

Cou : (بالدينار:الوحدة )تكاليف إنشاء كل حمطة 

N emp :عدد مناصب الشغل املنشأة 

Co2 : (بالطن:الوحدة )كمية ثاين أكسيد الكربون املخفض 

،و مجع البيانات اخلاصة بكل متغري يتم حتديد الشكل القياسي املتغريات اليت يتضمنها النموذج  بعد التعرف على
 :للنموذج و املتمثل يف الدالة التالية الرياضي 

Log Q pro elec=log f(pui ,cou ,N emp ,Co2) 

و بشكل خمتصر ميكن كتابة النموذج بصيغته الرياضية العامة بوضع مجيع املتغريات املستقلة قيد الدراسة يف 
 :النموذج املقرتح كما يلي 

                 

 :حيث 

و يف الفرتة  iميثل املتغري التابع كمية الكهرباء املنتجة بالطاقة الشمسية للمحطة  (TN*1)متجه عمودي :    
t. 

ترمز للتأثري اخلاص بكل حمطة و هذا التأثري خيضع ملنهج التأثريات الثابتة أو منهج التأثريات العشوائية و هذا :   
 .Hausmanيتم حتديده من خالل اختبار 

𝝱 : متجه عمودي(K*1) للمعلمات املراد تقديرها لكل متغري مستقل. 
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و  iللمتغريات املستقلة املؤثرة على كمية الكهرباء املنتجة بالطاقة الشمسية للمحطة  (*T)متثل املصفوفة :    
 .tيف الفرتة 

 .tو يف الفرتة  iحلد اخلطأ العشوائي للمحطة  (TN*1)متجه عمودي :    

من أجل دراسة هذه الدالة و تغرياهتا نقوم باستخدام قاعدة بيانات مدجمة و سالسل زمنية مقطعية من الفرتة    
حمطة مشسية متوزعة على  02و وحدات مقطعية متمثلة يف  t=36أي  0231إىل ديسمرب  0235جانفي 

هو  T*N،و بالتايل يكون عدد املشاهدات املستخدمة يف التحليل  i=20اجلنوب الشرقي و اجلنوب الغريب أي 
 .مشاهدة 102

 :ليكتب منوذج بانل وفق الصيغة الرياضية األساسية لتكديس البيانات عى الشكل التايل 

                                                         

 :حيث 

 .النموذج متثل معلمات :               

تؤثر على كمية الكهرباء  ميثل املتغري العشوائي أو حد اخلطأ الذي ينوب عن بعض املتغريات اليت ميكن أن:    
 .املنتجة الطاقة الشمسية

 خطوات تقدير النموذج و عرض النتائج:الفرع الثاني 

 فحص من أوال ،البد بانل لبيانات النماذج تقدير قبل:دراسة اإلستقرارية و التكامل المتزامن لبيانات بانل /1
و املتغريات التفسريية  املفسرة املتغرية بني متزامن تكامل وجود من التحقق مث من ،و البيانات هلذه الوحدة جذر

اليت هلا نفس درجة التفاضل ،حبيث يتم ذلك عن طريق استخدام عدد من االختبارات املطورة لتحليل و فحص 
 . جذر الوحدة لبيانات بانل

 الزمنية السالسل استقرارية اختبار إجراء من أوال البد بأنه سابقا ذكرنا كما:استقرارية السالسل الزمنية /1-1
 و الثاين و األول اجليل من خاصة، شيوعا األكثر االختبارات خمتلف على االعتماد خالل من ذلك و املقطعية و

 الزمنية السالسل خواص عن الكشف دفهب هذا و Fisher-ADF ,IPS ,LLC  اختبارات يف املتمثلة
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 توصلنا و حدى على متغرية كل على االختبارات هذه بتطبيق قمنا حبيث ،1البانل لنموذج املدروسة للمتغريات
 :أدناه  اجلدول يف املبينة النتائج إىل

 لدراسة استقرارية معطيات بانل IPS ,ADF ,LLCنتائج اختبارات ( :11-10)الجدول رقم 

نوع  المتغيرات 
 االختبار

  I(1)عند المستوى  I(0) Levelعند المستوى 
Individu

al 

intercep

t 

Individua

l intercept 

and trend 
None Individua

l intercept 
Individua

l intercept 

and trend 

None 

 

Qproelec 

LLC 0.0.1 -0.801 0.0.1 -02.01. -01.828 -02.000 - مستقرة
عند 

املستوى 
I(1) 

(0.0.2.) (0..12) (0...0) (0.000) (0.000) (0.000) 

IPS 0..8. 0...0 / 00.8.1 -...01 -/ 

(0.818) (0..21) / (0.000) (0.000) / 

ADF 0.020 0.022 0.00. 00.28. -..002 -0...80 -

(0.82.) (0..80) (0..80) (0.000) (0.000) (0.000) 

 

Puissance 

LLC 0.0.2 -0.882 0.020 1.220 -0...28 -1...2 - مستقرة
عند 

املستوى 
I(1) 

(0.011) (0..20) (0.218) (0.0000) (0.000) (0.000) 

IPS 0.000 0.120 / 00.082- ...00- / 

(0.818) (0..20) / (0.000) (0.000) / 

ADF 0.10. 0.210 0.0.1 00.808- ..200- 02.02.- 

(0..02) (0..10) (0..8.) (0.000) (0.000) (0.000) 

N 

employé 

criées 

LLC 0.00.- 0..00 0.0.0 1.202- 0...20- 1...2-  مستقرة
عند 

املستوى 
I(1) 

(0.010) (0..20) (0.221) (0.0000) (0.000) (0.000) 

IPS 0.0.0 0.202 / 00.021- ...00- / 

(0.810) (0..21) / (0.000) (0.000) / 

ADF 0.082 0.80. 0.000 00.80.- ....1- 02.02.- 

(0..000) (0..11) (0..81) (0.000) (0.000) (0.000) 

Couts LLC 0.001- 0.00. 0.000 / 0...01- /  مستقرة
عند 

املستوى 
I(1) 

(0.001) (0..28) (0.200) / (0.000) / 

IPS 0..20 0..21 / 00.002- ..811- / 

(0.81.) (0..2.) / (0.000) (0.000) / 

ADF 0.012 0.001 0.000 00.220- ...11- 02.02.- 

(0.828) (0..80) (0..22) (0.000) (0.000) (0.000) 

Emission 

Co2 

LLC 0.0.2- 0.8.. 0.02.- 02.202- 0..080- 02.08.-  مستقرة
عند 

املستوى 
I(1) 

(0.0.20) (0..12) (0..11) (0.000)  (0.000) 

IPS 0...1 0..2. / 00.020- ..220- / 

(0.808) (0..22) / (0.000) (0.000) / 

ADF 0.008 0.000 0.080 00.128- ..01.- 02.000- 

(0.820) (0..80) (0..80) (0.000) (0.000) (0.000) 

                                                           

 :للمزيد من التوضيح إرجع إىل  1
Régis BOURBONNAIS et Michel TERRAZA, Analyse des séries temporelles en économie (France: PUF, 1er 

ED, 1998), p220-229. 
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 Eviews7من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :المصدر 

بينما تعرب القيم اليت بني قوسني على احتمال كل  (Statistic)إن القيم األوىل يف اجلدول أعاله متثل اإلحصائية 
 .احصائية

بتطبيق االختبارات الثالث و اليت هي متطابقة فيما  Eviews7و من خالل النتائج احملصل عليها باستخدام 
هذا ،باحتوائها على جذر الوحدة  I(0)بينها ،حبيث أهنا تشري إىل أن مجيع املتغريات ليست مستقرة عند املستوى 

 . I(1) الدرجة األوىلقرة و متكاملة كلها من ما جعلنا نقوم بعملية الفروقات من الدرجة األوىل لتصبح مست

عند  مستقرة غري املتغريات وجود و االستقرارية اختبارات إجراء بعد:دراسة عالقات التكامل المتزامن /1-6
Level  الطويل املدى على االجتاه وترية بنفس تنمو اليت و الدرجة عند املستوى األول نفس من متكاملة و 

 املتغريات هذه بني املتزامن التكامل عالقات باختبار القيام إىل يقودناهذا ما ،( األجل طويلة توازنية عالقة)
 يوضحه ما هذا ،و املقدرة للبواقي  الوحدة جذر اختبارات على يرتكز الذي Pedroni اختبار باستعمال

 1:ل املوايل اجلدو 

 Pedroniقات التكامل لمتزامن ل نتائج اختبار عال( :11-10)الجدول رقم 

 Pedroniاختبار 
داخل الفرديات 

(com.AR) 
اإلحصائية المرجحة  اإلحصائية

(Weighted) 
 اإلحتمال

 V:إحصائية -
 :RHOإحصائية -

 :PPإحصائية -
 :ADFإحصائية -

328.810- 
0.309- 
0.2390- 
3.212- 

3.195 
0.309- 

0.2390- 
3.212- 

2.2013 
2.2359 
2.2230 
2.2029 

 االحتمال اإلحصائية  بين الفرديات 
 :RHOإحصائية -

 :PPإحصائية -
 :ADFإحصائية -

3.120- 
0.220- 
3.529- 

2.200 
2.223 
2.259 

                                                           
1 Pedroni. P, « Panel cointegration: asymptotic and finite sample properties of pooled times series tests 

with an application to the PPP hypothesis », Econometric Theory, 20, 2004, p.597. 
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 Eviews7من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :المصدر 

كمية الكهرباء )الدراسة اخلاص بدراسة عالقة التكامل املتزامن بني مجيع متغريات ( 33-20)يوضح لنا اجلدول 
 املخفضة Co2كمية املنتجة بالطاقة الشمسية ،االستطاعة ،عدد مناصب الشغل املنشأة ،تكاليف اإلنشاء ،

أكدت لنا النتائج املتحصل  Pedroniباعتبارهم مستقرين من الدرجة األوىل ،فباستخدام اختبار ( باللوغاريتم
عليها وجود عالقة تكامل مشرتك بني املتغريات أي وجود مسار مشرتك بينهم على املدى الطويل ،هذا ما يبينه لنا 

و بالتايل نرفض فرضية العدم  نقبل  2.25اجلدول أعاله حيث مت تسجيل االحتماالت السبع قيمها أقل من 
 . قة تكامل متزامن بني املتغرياتالفرضية البديلة اليت تؤكد وجود عال

يتم  النموذج تقدير يف املتمثل اهلدف لتحقيق:تقدير النموذج إما بالتأثيرات الثابتة أو بالتأثيرات العشوائية /6
كل من لوغاريتم  كمية الكهرباء املنتجة و لوغاريتم   بني العالقة طبيعة رنفس خالهلا من اليت النتائج إىل التوصل

استطاعة كل حمطة و عدد مناصب الشغل املنشأة و كذا تكاليف إنشاء كل حمطة مشسية إضافة إىل كمية ثاين 
 بيانات منهج استخدام مت فقدو على هذا األساس ،أكسيد الكربون املخفض نتيجة استعمال الطاقة الشمسية 

 التجميعي االحندار منوذج :هي وأال  مناذج ثالثة تطبيق خالل من (Panel Data) املقطعية و الزمنية السالسل
(Pooled Regression Model)   الثابتة اآلثار منوذجو (Fixed Effects Model)  اآلثار منوذج،و 

 اجلدول نتائج على حتصلناEviews7 برنامج على باالعتماد و (Random Effects Model) العشوائية
  :التايل
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 معلمات نموذج الدراسة المقدر باستخدام النماذج الثالثة ( :16-10)الجدول رقم 

 (Qproelec)ميثل لوغاريتم كمية الكهرباء املنتجة بالطاقة الشمسية :المتغير التابع 
 مشاهدة 102=02*02:جمموع مشاهدات بانل   t=36 i=20   0231-30إىل  0235-23من :الفترة 

نموذج االنحدار  المتغيرات التفسيرية
 (PRM)التجميعي 

 نموذج التأثيرات الثابتة
(FEM)  

نموذج التأثيرات 
 (REM)العشوائية 

Constante 2.2233- 
(2.580) 

2.2255- 
(2.222) 

2.2250- 
(2.085) 

Puissance 2.050 
(2.222) 

2.0239 
(2.222) 

2.0209 
(2.222) 

N employés 

criées 
2.232- 

(2.501) 
2.2052 

(2.225) 
2.2008 

(2.229) 
Couts 2.050- 

(2.222) 
2.0201- 

(2.222) 
2.0205- 

(2.222) 
Emission Co2 2.899 

(2.222) 
2.8889 

(2.222) 
2.8881 

(2.222) 
Number of 

observations 
138 138 138 

R-squared 2.88 2.88 2.88 
Adjusted R-

squared 
2.88 2.88 2.88 

Prob (F-statistic) 2.222 2.222 2.222 
 Eviews7من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :المصدر 

 :،حبيث  %5القيمة اليت ما بني قوسني متثل احتمال إحصائية ستيودنت كل معلمة عند مستوى :مالحية 

 أبسط من النموذج هذا يعترب: Pooled regression model (PRM)نموذج االنحدار التجميعي -
 املربعات طريقة تستخدم و الزمنية الفرتات جلميع ثابتة املعامالت مجيع فيه تكون حيث الطولية البيانات مناذج

 1 : التالية بالصيغة يكتب و النموذجهذا  معلمات تقدير يف العادية الصغرى

                                                           
1Alain Trognon, « L’économétrie des panels en perspective », Revue d'économie politique, 113 (6), Nov/Déc 

2003, p.130. 
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        ;i=1,2,…,…N  ;t=1,2,…,…,T 

 جمموعة كل سلوك معرفة هو منه اهلدف: Fixed effects model (FEM)نموذج التأثيرات الثابتة -
 معامالت بقاء مع أخرى إىل جمموعة من تتفاوت الثابت احلد معلمة جعل خالل من حدى على مقطعية بيانات

 بيانات جمموعة لكل   املعلمة نبأ الثابتة التأثريات مبصطلح يقصدو ، مقطعية بيانات جمموعة لكل ثابتة امليل
 و النموذج معلمات تقدير لغرض املقطعية البيانات جماميع يف فقط التغري يكون إمنا الزمن خالل تتغري ال مقطعية
 حالة نتجنب لكي ومهية متغريات تستخدم ما عادة املقطعية اميعجملا بني بالتغري    القطع ملعلمة السماح
 التأثريات منوذج فإن عليه و.النموذج لتقدير العادية الصغرى املربعات طريقة تستخدم مث التامة اخلطية التعددية

 1: اآلتية بالصيغة يكتب الثابتة

                       
 
   ;i=1,2,..,…N   ;t=1,2,..,…T 

 العشوائية التأثريات منوذج يعترب: Random effects model (REM)نموذج التأثيرات العشوائية -
  القطع معامل يعمل سوف العشوائية التأثريات منوذج يف و، الفروض أحد يف خلل وجود حالة يف مالئما منوذجا
 2:أي     مقداره معدل له عشوائي كمتغري      

           

 :بالتعويض جند 

                      
 
     ;i=1,2,…,…,N ;t=1,2,…,..,T 

 غري مقدرات تعطي اكوهن العشوائية التأثريات منوذج معلمات تقدير يف العادية الصغرى املربعات طريقة تفشل
    و      بني املشرتك التباين أن كون املعلمات اختبار يف يؤثر مما صحيحة غري قياسية أخطاء هلا و كفوءة

  املعممة الصغرى املربعات طريقة تستخدم صحيح بشكل النموذج هذا معلمات لتقدير عليه و الصفر يساوي ال

.GLS  

 
                                                           

2 William Green, « Econometric Analysis », 5 ed, New Jersey, Prentice Hall, Apper Saddle River, 2003, p291. 

2SEVESTRE Patrick, Econonmétrie des données de panel, (France : Dunod, 2002), p10-11. 
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 :اختبارات تحديد النموذج المالئم /6-1

 تلك وجود من بالتأكد البدء عادة ،يتم الدراسة لبيانات املناسبة التقدير طريقة الختيار:اختبار فيشر المقيد /أ
 و  (FEM) و (PRM) البانل تقدير طرق تطبيق أجل من للدراسة الزمنية الفرتات عرب ،أو امللحوظة غري اآلثار

 يتم و التجانس افرتاض هو العدم فرض ،و مشرتك بقاطع منوذج مقابل بلد لكل بقاطع النموذج اختبار يتم هنا
 :التالية  يغةالص وفق (F) ائيةصإح باستخدام العدم فرض اختبار

F=     
      

        

       
           

              

    هي عدد املعلمات املقدرة و  Kحيث 
ميثل معامل التحديد عند استخدام منوذج التأثريات الثابتة أما   

    
مع            ميثل معامل التحديد عند استخدام النموذج التجميعي حيث نقارن الصيغة أعاله   

F(N-1,NT-n-K)  فإذا كانت قيمة فيشر احملسوبة أكرب أو مساوية للقيمة اجملدولة عندئذ ميكن القول بأن
 :منوذج التأثريات الثابتة هو النموذج املالئم و عليه سيتم حساب فيشر كالتايل 

F=                          

                         
=         

            
=119.142 

و على ضوء النتائج احملصل عليها جند أن فيشر  =F(19,695):كانت كالتايل   %5دولة عند علما أن فيشر اجمل
 .احملسوبة أكرب من اجملدولة مما يعين أن منوذج التأثريات الثابتة أفضل مقارنة بالنموذج التجميعي

 ذو تربيع كاي توزيع يتبع هو و Pagan and Breuschهذا االختبار اقرتحه : الغرنج مضاعف اختبار/ب
 عن الناجتة     باألخطاء املتعلق Lagrange مضاعف على االختبار هذا يعتمد ،كما واحدة حرية درجة
 :املربعات الصغرى و تعطى عبارته بالعالقة التالية  طريقة

LM=   

      
 
      

 
      

   

     
 
   

 
   

   
 

    

 :حتت الفرضية التالية 

 .هو املالئم PRMمنوذج االحندار التجميعي :   
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 .هو املالئم REMمنوذج التأثريات العشوائية :   

و بالتايل منوذج التأثريات    و نقبل    اجملدولة نرفض    احملسوبة أكرب من قيمة  LMإذا كانت قيمة 
 1.صحيحالعشوائية هو املالئم ،و العكس 

 LMنتائج اختبار مضاعف الغرنج ( :10-10)الجدول رقم 

 
 Eviews7من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :المصدر 

و اليت قيمتها مساوية ل    هلا توزيع  LMمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن القيمة اإلحصائية الختبار 
 . 0.903فهي مساوية ل  3اجملدولة عند درجة حرية     ،أما قيمة  3205.80

و بالتايل منوذج التأثريات    و نقبل    و منه نرفض                     
 .هو النموذج املالئم REMالعشوائية 

 األكثر التأثريات من أي معرفة بغرض االختبار هذا يستخدم: Hausman1978اختبار هوسمان /ج
 من أي حتديد أجل من العشوائية التأثريات منوذج أو الثابتة التأثريات منوذج كان سواء النموذج لتقدير ةئممال

 : التايل الشكل على االختبار صيغة تكون و الدراسة يف استعماله و اختياره ينبغي النموذجني

H=              
 
                   

  
               

 :حتت الفرضية التالية 

هو املالئم ،و يف هذه احلالة نعتمد على طريقة املربعات الصغرى املعممة  REMمنوذج التأثريات العشوائية :   
GLS يف التقدير. 

                                                           
1 Wiliam Green, op-cit, p.229. 
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هو املالئم ،و يف هذه احلالة يتم االعتماد على طريقة املربعات الصغرى  FEMمنوذج التأثريات الثابتة :   
 .يف التقدير OLSالعادية 

و بالتايل منوذج التأثريات الثابتة    و نقبل    اجملدولة نرفض    احملسوبة أكرب من قيمة  Hإذا كانت قيمة 
FEM 1.هو املالئم ،و العكس صحيح 

 Hausmanنتائج اختبار هوسمان ( :10-10)الجدول رقم 

 
 Eviews7من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :المصدر 

و اليت قيمتها    هلا توزيع  Hausmanمن خالل اجلدول أعاله نالحظ بأن القيمة االحتمالية الختبار  
   و عليه نقبل        =2.311أي  2.25و أن االحتمال املوافق هلذا االختبار أكرب من  2.021تساوي 

 .العشوائية هو املالئمو منه ميكن القول بأن منوذج التأثريات    و نرفض 

نتائج اختبارت حتديد النموذج بعد :تقدير معلمات النموذج باستخدام نموذج التأثيرات العشوئية /6-6
املالئم للتقدير ،سوف نعتمد يف التقدير على منوذج التأثريات العشوائية باستخدام طريقة املربعات الصغرى املعممة 

GLS  باالعتماد على برنامجEviews7 لك و اجلدول الآليت يوضح ذ: 

 

 

 

 

                                                           
1 Wiliam Green, op-cit, p.300. 
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 نموذج التأثيرات العشوائية المقدر باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة ( :12-10)الجدول رقم 

 (Qproelec)ميثل كمية الكهرباء املنتجة من الطاقة الشمسية :المتغير التابع 
 مشاهدة 102=02*02:جمموع مشاهدات بانل   t=36 i=20   0231-30إىل  0235-23من :الفترة 

 نموذج التأثيرات العشوائية المتغيرات التفسيرية 
Constante 2.2233- 

(2.580) 
Puissance 2.050 

(2.222) 
N employés criées 2.232- 

(2.501) 
Couts 2.050- 

(2.222) 
Emission Co2 2.899 

(2.222) 
Number of observations 138 

R-squared / 
Adjusted R-squared / 

Prob (F-statistic) / 
 Eviews7من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :المصدر 

نالحظ بأن منوذج التأثريات العشوائية املقدر بطريقة املريعات الصغرى املعممة أعطى نفس نتائج النموذج 
 .التجميعي ،كما نالحظ أن معلمة عدد مناصب الشغل املنشأة ليس هلا معنوية إحصائية

 :المقدر كاآلتي النموذج 

Qprobelec=-0.001+0.254pui-0.010nemp-0.354cou+0.988co2 

T/   (0.592)    (0.000)    (0.536)    (0.000)     (0.000) 

               F=119687       t*i=36*20 

              DW=0.081     prob(F)=0.000    SCR=0.928     
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 :لنموذج االقتصادي لالتحليل القياسي اإلحصائي و /0

 العشوائية ترياالتأث منوذج بتقدير القيام عندGLSالتحليل القياسي للنموذج العشوائي المقدر بطريقة /0-1
 : التايل النحو على ذلك بيان ميكن ،و القياسي االقتصاد مشاكل من خالية النتائج أن اةيتم مراعا

 .للحصول على النموذج املالئم للتقدير (Stepwise method)مت اتباع طريقة االحندار خطوة خبطوة -

       و      )E=2التحقق من أن -
  Var(  و هذا من خالل الشكل املوايل: 

 GLSالتمثيل البياني لسلسلة البواقي في النموذج العشوائي المقدر بطريقة ( :12-10)الشكل رقم 

 

 Eviews7من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :المصدر 

و قد أظهر اختبار  (Autocorrelation test)التحقق من عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء العشوائية -
(Q-Statistic)  وجود مشكل ارتباط ذايت كما هو موضح يف الشكل املوايل: 
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 لالرتباط الذاتي لألخطاء العشوائية  (Q-statistic)نتائج اختبار ( :12-10)الشكل رقم 

 
 Eviews7من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :المصدر 

 2.25هي أقل من القيمة املعنوية  (prob)نالحظ من خالل الشكل أن كل القيم االحتمالية الواردة بالعمود 
،مبعىن أنه سيتم رفض الفرضية الصفرية اليت تقر بعدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء العشوائية ،و سنتخلص من 

 (Q-Statistic)،و نتائج اختبار  Qproelecل االرتباط الذايت عن طريق تأخري زمين على املتغري التابع مشك
 :بعد إدخال التأخري الزمين موضحة يف الشكل اآليت 
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عد إدخال ب لالرتباط الذاتي لألخطاء العشوائية (Q-statistic)نتائج اختبار ( :12-10)الشكل رقم  
 تأخير زمني واحد

  
 Eviews7من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :المصدر 

هي أكرب من القيمة املعنوية  (Prob)يظهر من خالل الشكل السابق بأن مجيع القيم االحتمالية الواردة بالعمود 
 .،أي يتم قبول الفرضية الصفرية اليت تقر بعدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء العشوائية 2.25

 :التفسير اإلحصائي للنموذج المقدر /0-6

 :دراسة صالحية المعنوية الفردية /أ

من خالل النموذج العشوائي املقدر بطريقة املربعات الصغرى املعممة نالحظ بأن الثابت قيمته سالبة مساوية ل -
يث القيمة االحتمالية لستيودنت لنقبل بالفرضية الصفرية و نرفض البديلة ،حبليس له معنوية إحصائية  -2.223

،علما أن الثابت ميثل احلد األدىن لكمية الكهرباء املنتجة بالطاقة الشمسية مع ثبات املتغريات  2.25أكرب من 
 .املستقلة األخرى
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و من ، 2.050أما فيما خيص امتغري املستقل األول املتمثل يف استطاعة كل حمطة مشسية كانت قيمته مقدرة ب -
و بالتايل املعلمة هلا معنوية إحصائية و على هذا األساس  2.25حتمال إحصائية ستيودنت فهي أقل من خالل ا

 .نرفض الفرضية العدم و نقبل البديلة

،إال أن هذه  -2.23املتغري املستقل الثاين و املتمثل يف عدد مناصب الشغل املنشأة و اليت قدرت قيمته ب -
بقبولنا للفرضية املعدومة و رفضنا للبديلة ألن احتمال إحصائية ستيودنت أكرب  املعلمة ليس هلا معنوية إحصائية

 .،و على هذا األساس سنستبعد هذا املتغري من النموذج املقدر 2.25من 

،و  -2.050املتغري املستقل الثالث و املتمثل يف تكاليف إنشاء كل حمطة مشسية الذي قدرت قيمته ب -
إحصائية ستيودنت امللحوظة يف جدول التقدير فإننا نرفض الفرضية العدم و نقبل بالبديلة باالعتماد على احتمال 

 .اليت تقر بأن املعلمة هلا معنوية إحصائية

من املؤثرة على كمية الكهرباء املنتجة بالنسبة للمتغري األخري الذي ميثل كمية ثاين أكسيد الكربون املخفض -
 ،حبيث أن هذه املعلمة هلا داللة 2.899الذي قدرت قيمته ب املتغري هبذا اللوحات الشمسية  خالل تأثر

 .2.25ائية إذ أننا نرفض الفرضية الصفرية و نقبل الفرضية البديلة باعتبار أن احتماهلا أقل من إحص

 :دراسة صالحية المعنوية اإلجمالية /ب

نالحظ بأن  Stepwiseمن خالل نتائج جدول التقدير للنموذج العشوائي املقدر بطريقة :معامل التحديد -
و تعين هذه القيمة بأن هناك عالقة تفسريية ممتازة بني املتغري التابع املتمثل يف   2.88معامل التحديد يساوي إىل 

حمطة مشسية و كمية ثاين  كمية الكهرباء املنتجة بالطاقة الشمسية مع كل من استطاعة و تكاليف إنشاء كل
 . %88،مبعىن أن املتغريات املستقلة املذكورة يف األخري تفسر التابع بنسبة  ملخفضأكسيد الكربون ا

و بالتايل له نفس التحليل ملعامل التحديد السابق ،علما  2.88الذي قيمته تعادل :معامل التحديد المصحح -
 .أن معامل التحديد املصحح يؤخذ بعني االعتبار عندما تكون املتغريات املستقلة كثرية يف النموذج

علما أن هذه القيمة  2.809تساوي إىل  SCRمن جدول التقدير نالحظ بأن :مجموع مربعات األخطاء -
كن احلكم عليها بأهنا أخطاء صغرية و ال تؤثر على صالحية النموذج ،و هذا ألننا باللوغاريتم و بالتايل مي
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استعملنا متغريات تفسريية كاالستطاعة و التكاليف اليت تؤثر بشكل كبري و مباشر على املتغري التابع أال و هو  
 .كمية الكهرباء املنتجة بالطاقة الشمسية

،و نالحظ  2.222و احتمال إحصائيته تعادل  338291املقدر  قيمة معامل فيشر يف النموذج:معامل فيشر 
فبالتايل املتغريات املستقلة املختارة صاحلة للتقدير و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن  2.25بأهنا أقل من 

 .  النموذج صاحل للتقدير و التنبؤ به يف مرحلة الحقة 

 :التفسير االقتصادي للنموذج المقدر /0-0

هي متغري مستقل مهم يف النموذج و كما سبق أن عرفناه بأنه ميثل حجم استطاعة كل حمطة مشسية :االستطاعة /أ
يف كل وحدة إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية و اليت تقاس بامليغاواط ،و حسب النموذج املقدر نالحظ بأن هناك 

 %3حيث كلما زادت االستطاعة ب الطاقة الشمسية عالقة طردية بني متغري االستطاعة و كمية إنتاج الكهرباء ب
و على هذا األساس ال بد من مراعاة حجم  %05.03زادت كمية الكهرباء املنتجة بالطاقة الشمسية بقيمة 

استطاعة كل حمطة و هذا من خالل ضرورة ترشيد استخدامها ،مبعىن أن تكون حجم االستطاعة كبري يف األماكن 
نتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية كدرجة احلرارة املرتفعة و مراعاة اخنفاض الرطوبة فيها و  اليت تتوفر فيها شروط إ

 .إخل و العكس صحيح...كمية اإلشعاع الضوئي هبا

ميثل عدد العمال املوجود بكل حمطة مشسية مع تزايدها أو اخنفاضها يف كل :عدد مناصب الشغل المنشأة /ب
فرتة ،و حبسب الرتبص الذي أجريناه يف هذه احملطات مثل حمطة واد نشو بوالية غرداية و حمطة اخلنق بوالية 

خاصة الصينيون  الحظنا بأن عدد العمال يكون كبريا يف بداية نشاط احملطةاألغواط و كذا حمطة عني البل باجللفة 
من الصني و كلها وصلت جاهزة و  poly cristallinمنهم باعتبار أن اآلالت املستعملة و اللوحات الشمسية 

فعلى هذا األساس يكون عدد العمال صينيني باملئات يف البداية إال أنه و  Clé en mainهذا ما يطلق عليه ب 
ريني تربصا من طرف الصينيني يبدأ عددهم بالتناقص من خالل مبجرد أن يتلقى املهندسون و خمتلف العمال اجلزائ

نوية إحصائية يف ألن ليس له معإجراء عقود عمل مؤقتة معهم ،لكن ال ميكن تفسري هذا املتغري اقتصاديا 
 .النموذج
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تكاليف  ميثل هذا املتغري عبئ كبري على عاتق الدولة اجلزائرية باختاذها قرار التحول الطاقوي و هو:التكاليف /ج
إنشاء حمطات ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية فتنتج اآلالف بل املاليني من الكهرباء بالكيلوواط 

ألن اجلزائر تفتقر إىل التكوين يف هذا اجملال سابق إن مل نقل أنه كان منعدما نظرا  باهظةساعي ،إال أن تكاليفها 
لتستورد كل مستلزمات احملطة سواء من الصني أو من إيطاليا أو فرنسا و بالعملة الصعبة و هذا ما يرهق شركة  

آلالت و اللوحات كهرباء و طاقات متجددة ماليا ،فعلى هذا األساس قررت احلكومة اجلزائرية بأن تصنع هذه ا
الشمسية حمليا مع مؤسسة كوندور يف القريب العاجل لتخفيف األعباء و فتح تربصات وطنية يف جمال الطاقات 

يف ل،و حسب النموذج املقدر نالحظ بأن هناك عالقة عكسية بني تكااملتجددة خاصة الشمسية و الرحيية  
تنخفض كمية الكهرباء املولدة بالطاقة  %3ليف ب إلنشاء و كمية الكهرباء املنتجة حيث كلما زادت التكا

كتقليل عدد اللوحات الشمسية املقتناة و بعدم اقتناء اآللة اليت تنظف اللوحات   %05.01الشمسية بقيمة 
 .الشمسية كما حدث يف حمطة اخلنق باألغواط،و هذا ما يؤثر سلبا على كمية الكهرباء املنتجة

هو متغري ميثل اجلانب البيئي للتنمية املستدامة تقاس وحدته بالطن أي :المخفض كمية ثاني أكسيد الكربون /د
استغالل الطاقة الشمسية و عدم استخدام الطاقات فضل مدى تأثري كمية ثاين أكسيد الكربون املخفضة ب

 polyلتعيق نشاط اللوحات الشمسية من نوع  تطلق كمية هائلة من ثاين أكسيد الكربون اليتاألحفورية 

cristallin  و بالتايل تأثر الكمية املنتجة من الكهرباء بالطاقة الشمسية نتيجة تلوث اللوحات ،و حبسب
النموذج املقدر نالحظ عالقة طردية بني كمية ثاين أكسيد الكربون املخفضة و كمية الكهرباء املنتجة أي كلما 

و هذا إن دل على شيئ فإنه يدل على مدى أمهية صفاء اجلو و  %89زادت الثانية ب  %3زادت األوىل ب 
عدم وجود ضباب على مستوى اللوحات الشمسية إلنتاج كمية معتربة من الطاقة الكهربائية ،و منه ال بد من 

 .يات كبرية من ثاين أكسيد الكربونالتقليل من استخدام الطاقة األحفورية اليت تبعث كم
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 :خالصة 

قد يدخل ضمن توقعات التحسن إن استغالل الطاقة املتجددة يف اجلزائر سواء من ناحية إنتاجها أو الطلب عليها 
 يف تكنولوجيا و تقنيات املصدر يف إنتاجها و استهالكها و هذا ما يوحي مبستقبلها حيث باشرت اجلزائر مؤخرا

اهتماما  يف استثمارها و تصنيعها رغم أن نسبة استهالكها ضعيفة مقارنة باستهالك الطاقة التقليدية إال أن هناك 
من خالل العديد  هو تطوير  حتقيق إجنازات ال بأس هبا إلنشائه حيث أهنا متكنت من هلذا القطاعاجلزائر أولته كبريا 

نظرا ألنه ية و حىت األجنبية بتسهيل آليات االستثمار يف هذا القطاع من الدعائم و القوانني احملفزة و الربامج الوطن
يلعب دورا حامسا يف حتقيق التنمية املستدامة و توفريه لبيئة نظيفة و كذلك جلانب تنموي يفكر يف حق األجيال 

استغالل هذه القادمة و املناطق النائية عن طريق فك العزلة عنهم دون أن يتسبب يف ضياع للطبيعة ،و إمكانية 
باعتبار أن اجلزائر غنية جدا الطاقة النظيفة يف احلياة االقتصادية و االجتماعية بنفس القدر من الطاقة التقليدية 

األول ملشاريع حمطات توليد الكهرباء قطب املستحيث أهنا تعترب منها الشمسية املتجددة خاصة مبصادر الطاقة 
تكاليف توزيع أشكال الطاقات األخرى و خاصة من ناحية تعزيز  عن طريق هذه الطاقة اليت من شأهنا خفض

،و ميكن القول بأن اجلزائر حققت جزء مهم من هذا اجلانب التموين الذايت بتوفري مصدر مهم من الطاقة اجملانية 
حيدة من خالل الدراسة اليت أجريناها على مستوى شركة كهرباء و طاقات متجددة الشركة الو  هو هذا ما مت إثبات

اط عرب ميغاو  000حمطة مشسية بقدرة  00أجنزت الطاقة الشمسية اليت سؤولة عن إنتاج الكهرباء بيف اجلزائر امل
اجلنوب الشرقي و اجلنوب الغريب و الوسط لتنتج كميات هائلة من الطاقة الكهربائية لتحقق بذلك اإلكتفاء الذايت 

حنو تونس و ليبيا إضافة إىل هذا فهي تنشئ مناصب عمل  حاليا و فك العزلة عن املناطق النائية و يتم تصديرها 
كثرية و دائمة و ختفض من كميات ثاين أكسيد الكربون امللوثة للبيئة و يف نفس الوقت كلما زادت الكمية 

أشعة املخفضة منه كلما زادت كمية الطاقة الكهربائية املنتجة نظرا لدرجة تأثر اللوحات الشمسية اليت تستقطب 
 .شمس إلنتاج الكهرباء بصفاء اجلو أو تلوثه ال
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 :عامة خاتمة 

 بطرق األحفوري الوقود بإنتاج السماح اهنشأ من اليت التكنولوجيات استخدام و لتطوير حثيثا اليوم العامل يسعى
 الطاقة استخدام كفاءة حتسني آخر جانب من ،و جانب من الراهنة البيئية االشرتاطات مع مالءة أكثر و أنظف

 العدالة من املزيد لنشر وسيلةة ،باعتبار أن تكنولوجياهتا تعد املتجدد الطاقات مصادر استخدام جمال يف التوسع و
 من األقصى ،فاحلد اليوم يعيشون الذين على حكرًا ليست هي و الفقري العامل دول و الغين العامل دول بني

 الطاقة على نعتمد ،فعندما العكس على بل القادمة األجيال فرص من يقلل لن اليوم الرياح و الشمس استعمال
 طاقة و مشسية طاقة من بأنواعها فهي، اأمان أكثر األجيال الالحقة مستقبل سنجعل اهتتكنولوجيا و املتجددة

 الطاقة توفري يف األمل بالفعل تعترب "الطبيعية" الطاقات من غريها و عضوية طاقة و هيدروليكية طاقة و رياح
 تعتربأيضا  وغري ملوثة للبيئة  و تلقائي حنو على الطبيعة يف وجودها يتكرر تنضب ال طاقات اهنأل مستقبال
 التقنيات تطبيقإن فإىل هذا  ،إضافة العاملي الطاقة مزيج يف أساسيا دوراتلعب ألهنا  احملروقات لقطاع كمكمل

 حتسني و استهالك ترشيد ،علما أن عملية دلألفرا دةيعد عمل فرص سيوفر الطاقة من األنواع هذه لتوليد احلديثة
 الوفر منها نذكر عديدة اأهدافحيقق  الطاقة هلذه املستهلكة و املنتجة القطاعات خمتلف يف هااستخدام كفاءة

 احلفاظنه م و الضارة امللوثات من وغريها الدفيئة غازاتال انبعاث رئوتا ختفيفللطاقات التقليدية و  االقتصادي
 UNDP. اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج وفًقا املستدامة الطاقة مسألة حتقيق فرص حتسنية فبالتايل نظيف بيئة على

 و خاصة التقليدية الطاقة مصادر استخدام من لتقليصل املتجددة الطاقات ستخدامايف  عالتوسو هلذا ال بد من 
 . املستدامة التنمية حتقيق إمكانية منه ،و النقصان يف آخذة املتجددة الطاقة مصادر من الكهرباء توليد كلفةت أن

 ما هذا ،و إفريقيا مشال دول كامل يف إليها تنتمي اليت اجلغرافية املنطقة يف موجودة غري خاصة قدرات هلا فاجلزائر
 هيكل بناء إىل انتقلت قد اجلزائر تكون أن البد ،ألنه 2025 حبلول البرتول نفاذ من خوف ال أنه نطمئن جيعلنا

 الطاقة إىل للنفاذ القابلة التقليدية الطاقة من االنتقال بالتايل و التنمية بتحقيق هلا يسمح قوي و جديد اقتصادي
 .املستدامة أو املتجددة

 :و من خالل دراستنا هذه ميكننا إمجال نتائجها يف النقاط التالية
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 :النظري نب االنتائج المتعلقة بالج

 ضمان و النمو معدالت برفع املتجددة الطاقات يف االستثمار لعالقة نظري أساس بناء وحن العامل يتجه-
 و املادي املال رأس استخدام بني التفاعل أوجه املبكرة األفكار من العديد طرحت ،حيث تواصله و ستمراريتهإ

 يف النظريات هذه فرضيات دمج مت ،و البيئة على االستثمار إنتاجية الرتفاع اخلارجية اآلثار و نضوبه إشكالية
 سنة اعتماده مت الذي البيئي كوزنتس منحىن منوذج و 6591 سنة سولو منوذج من انطالقا احلديثة النمو مناذج

 .الدويل البنك طرف من 1992

 التكنولوجيات على تعتمد إمنا العامل يف األحفورية املصادر و الغاز و النفط من لكل اتحتياطاإل توقعات إن -
 مزيد إىل ترتجم سوف التكرير و االستخراج و التنقيب تكنولوجيات يف املستقبلي التطور أن ،مبعىن حاليا املتاحة

 ،خاصة املتوسط و القريب املدى على األحفورية املصادر على االعتماد من مزيدا يعين ما هو و اتاالحتياط من
 الغاز إنتاج إمجايل من % 11 نسبته ما الصخري الغاز ميثل حيث الصخور من الطاقة بإنتاج تعلق ما منها

 .4309 سنة حبلول % 42 إىل تصل أن هلا املقدر من و العامل يف الطبيعي

 الدور على احلفاظ بإمكاهنا ،و متناميا طلبا يشهد الذي العاملي الطاقة قطاع يف هامة حمورية مكانة اجلزائر حتتل-
 متنام بشكل و لتشمل الطاقة مصادر تنويع خالل من تعزيزه و احليوي القطاع هذا منض تلعبه الذي الريادي
 .املتجددة الطاقة

 يف ملحوظ رتفاعما يؤدي إىل ا التقليدية الطاقة على الطلب ينتج عنه زيادة يف العامل سكان عدد رتفاعا إن-
 هلا سيسمح املتجددة الطاقةمصادر  اجلزائر مبا يف ذلكاليت تتميز هبا  الطاقة مصادر تنوع فإن ذا،هلها سعار أ

 حدوثه املتوقع رتفاعاال من بذلك ستفادةاال و أطول لفرتة ستخدامهاا و اهليدروكربونية املصادر على باحلفاظ
قام يف خفض كمية إنتاج النفط القرار املتفق عليه من طرف دول األوبك امل خاصة بعد التقليدية الطاقة سعارأل

 .اجلزائر مؤخرا

اقتصاد  رأس املال البشري لبناءإن االعتماد على املصادر البديلة يساهم يف تنويع االقتصاد اجلزائري و تطوير -
 ع كذلكالرف يف تساهم أن املتجددة الطاقات اقتصاديات تبين اسرتاتيجيات شأن منو مستدام قائم على املعرفة ،

 . الطاقوي اإلمدادإدماجها يف منظومة  خالل من اخلدمية و الزراعية و الصناعية القطاعات كفاءة من
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 ستخداما تنمية و املتجددة الطاقة تقنيات لتطوير متعددة حماور على كبرية جهود من اجلزائر بذلته مما الرغم على-
 نتشاراال حيقق مل املصادر هذه ستخداما ،فإن متنوعة عملية و فنية خربات من لذلك نتيجة توفره ما و مهانظ

 يتطلب مازال ،و الكهربائية الطاقة توفري يف املتجددة الطاقة إمكانيات إليه تصل نأ جيب الذي املستوى و املأمول
 .مشجعة إجراءات و سياسات تبين

 :النتائج المتعلقة بالجانب التطبيقي 

الكهرباء باالستغالل األمثل للطاقة بإمكان الطاقات املتجددة أن حتل حمل الطاقات التقليدية يف عملية إنتاج -
الشمسية ،لتحقق بذلك اإلكتفاء الذايت خاصة باجلنوب لتفك العزلة عن املناطق النائية من جهة و تصدير جزء 

و هذا ما ثبت يف الدراسة التحليلية القياسية للطاقة الشمسية اليت  دث حاليا مع تونس منها للخارج و هذا ما حي
 .كهرباء و طاقات متجددةكانت على مستوى شركة  

 مصادر من عليه احلصول ميكن الذي املردود ضعف أحيانا املتجددة الطاقة إلستخدام االقتصادي املردود يبلغ-
 ما ىلإ النظر علينا يتوجب نهأ ،إال نسبيا مرتفعة تزال الالنظيفة  الطاقة ستخداما تكلفة أن رغم التقليدية الطاقة

 مشروع يأل اإلنتاجية و التشغيلية الكلف ختفيض ىلإ الطاقة هذه ستخداما سيؤدي ،حيث نشاءاإل عملية بعد
ناضبة اليت تنتج كميات هائلة من الطاقة الكهربائية دون أن تلحق  الغري املتجددة الطاقة من النوع هذا على يعتمد

 يف مستدام توفري لتحقيق رهبدو  يؤدي ،مما ضررا بالبيئة بل تساهم يف ختفيض كمية إنبعاثات ثاين أكسيد الكربون
 .الطاقة و حتقيق تنوع اقتصادي ستهالكا

تساهم الطاقات املتجددة عند استغالهلا بتوفري العديد من مناصب الشعل الدائمة خاصة بالنسبة للمواطنني -
هبا يف  القاطنني باجلنوب باعتبار أن هذا األخري يزخر بطاقة مشسية هائلة لتكون املشاريع االستثمارية اخلاصة

اجلنوب و هذا ما مت مالحظته يف الدراسة اليت أجريناها ،إذ أن أغلب احملطات الشمسية كانت يف اجلنوب الشرقي 
 .و اجلنوب الغريب

 التطبيقي النطاق على ستخدامهابا مسح التطور من مبستوى املتجددة الطاقة تقنيات من العديد اجلزائر يف حتقق -
بالطاقة  الكهرباء توليد جمال يف ،خاصة كبرية قدراتب املركزية للنظم و النائية و يفيةالر  باملناطق الصغرية للنظم

 و السائدة الظروف على النظم هلذه االقتصادية اجلدوى تعتمد ،و بالشبكات ربطها و الشمسية و طاقة الرياح
 .استطاعتهاكحسن اختيار احملطات الشمسية و حجم  املختلفة املواقع يف املتاحة البدائل
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 املناطق يف منها املناسب القدر توفري إىل املتجددة الطاقة من اإمكانياهت ستغاللا خالل من كذلك اجلزائر تسعى-
 .الطاقة منى األخر  للمصادر تنافسية بكلفة و املعزولة و النائية

 :اختبار فرضيات البحث 

الناضبة و "تعترب اإلدارة املتكاملة إجراء يدعم فرض االستغالل الرشيد و العقالين للموارد الطاقوية بنوعيها -
األوىل لتخفيف الضغط على منسوهبا يف البيئة و تأثريها السليب ،و الثانية لفتح جمال استثمار عوائدها ' املتجددة

لتحول إىل منط جديد إلمداد طاقوي مستدام و آمن ،هذا ما لتسريع عملية ابتطبيق االسرتاتيجيات احملفزة هلا 
 .يثبت صحة الفرضية األوىل

 تتطلب اليت االقتصادية القطاعات مجيع تزويد ة و دعمها من شأنهاملتجدد الطاقات مشاريع تنمية عملية إن-
 اجلزائر نأ و ،سيماو كذلك على اجلانب البيئي  االجتماعية التنمية على جيابباإل عكسنت و الطاقة من املزيد
،حيث سامهت هذه األخرية يف خلق مناصب  الشمسية لطاقةمن ا هائلة قدرات كمتتل اليت الدول أكرب من تعد

شغل عديدة خاصة باجلنوب الكبري و فك العزلة عن املناطق النائية ،و هذا ما مت إثباته من خالل الدراسة امليدانية 
ملتغريات الدراسة املستخدمة يف النموذج املقدر منها بالتحكم و االستغالل الرشيد  SKTMشركة   على مستوى

تغرية االستطاعة لكل حمطة مشسية أي كلما يكون فيه إشعاع مشسي قوي كلما نزيد يف استطاعة احملطة لضمان م
و كذلك متغرية كمية العكس صحيح ،إنتاج كميات هائلة من الطاقة الكهربائية باستغالل الطاقة الشمسية و 

Co2 زاد استغالل الطاقة النظيفة كلما قلت كمية انبعاثات ثاين أكسيد الكربون امللوثة  املخفض حيث كلما
كل حمطة مشسية هي حماذية ملركز تقليدي بإتباع باعتبار أن  عمل اللوحات الشمسية بدورها للجو و اليت تعرقل 

ء األوىل تعمل هنارا بالطاقة الشمسية و الثانية تعمل ليال بتوربينات الغاز و مولدات نظام املناوبة لتوليد الكهربا
املخفض كلما زادت   Co2اليت تلوث اجلو و بالتايل تأثر اللوحات الشمسية ،و عليه كلما زادت كمية الديزل 

على بيانات بانل ،على هذا  و هذا كان نتيجة الدراسة القياسية املطبقةكمية الكهرباء املنتجة بالطاقة الشمسية 
املستدامة ن مورد مستدام لتمويل مسار التنمية عليه بالطاقات املتجددة نضمو األساس ميكننا قبول الفرضية الثانية 

 .باجلزائر
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حقه ،و إن موضوع الطاقات املتجددة واسع و مهما تعددت األحباث و الدراسات فإننا لن نوفيه :آفاق البحث
 :مواضيع أخرى تكمل هذا البحث أو مفصلة عنه سندرجها كما يلي ميكن دراسة 

 واقع و آفاق استهالك الطاقة املتجددة يف اجلزائر-

 مستقبل إنتاج طاقة الرياح يف اجلزائر-

 آليات متويل اقتصاديات الطاقات املتجددة-

 .املستدامة التنمية حتقيق يف دوره و الطاقوي التكامل-

عز و جل أن نكون قد وفقنا و لو جبزء بسيط يف دراستنا هلذا املوضوع ،نلتمس منكم  و يف األخري نسأل اهلل
 .العذر عن كل نقص أو لبس أو سهو ورد يف البحث و اهلل ويل التوفيق
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 باللغة العربية:أوال 

 :المؤلفات /أ

 . 1988 ،سنة القاهرة للرتمجة األهرام ،مركز المختلفة مصادرها و الطاقة، سالمإ مدحت أمحد/1
 دراسات ،مركز المستدامة الطاقة إلى مدخل :بالطاقة مستقبلنا شحن، حردان فيصل ترمجة روبرت، إيفانزل/2

 . 2111، ،بريوت1 ،ط العربية الوحدة
 و الثقافة و للرتبية العربية ،املنظمة العربي الوطن في المتجددة الطاقة مشروعات دليل، محزة حممد برعي/3

 .1988 ، ،تونس املنظمة ،مطبعة العلوم ،إدارة العلوم

مركز دراسات الوحدة ،" سياسية اقتصادية دراسة -العربي البترول" مستقبل النفط العربي، اهلل عبد حسني/4
 2112العربية ،الطبعة الثانية ،

 .1983 اجلامعية ،اجلزائر ، املطبوعات ،ديوان البترولي االقتصاد في محاضراتالدوري ، أمحد محد/5

 :األول ،اجمللد املستدامة التنمية أجل من للمعرفة العربية املوسوعة، الطاقة على الطلب، حممد هشام اخلطيب/2
 ،الطبعة للعلوم العربية األكادمية و اليونسكو منظمة مع اتفاق مبوجب ناشرون -للعلوم العربية ،الدار عامة مقدمة
 . 2112 بريوت، األوىل

 البحوث و للتدريب العريب املعهد ،إصدارات األسرة نفقات و بيانات تحليل أساليب، زهدي خالد خواجة/7
 . 2112، ،عمان اإلحصائية

 . 2000 الثقافية ،مصر لالستثمارات الدولية الدار، "المستدامة التنمية مبادئ" موسشيت ، دوجالس/8
،الدار العربية للعلوم  سراب النفط و مصير المجتمعات الصناعيةريتشارد هاينربغ ،ترمجة أنطوان عبد اهلل ،/2

 . 2115،لبنان ،

 . 1222املفتوحة ،طرابلس ،سنة  اجلامعة، "النفط اقتصاديات" رسن ، احلسن عبد سامل/11
 .1222ة ،،جد التوزيع و للنشر حافظ ،دار الثانية ،الطبعة "النفط اقتصاديات" ، اخلويل أمحد فتحي سيد/11
 .2112،ـمكتبة الدار العربية للكتاب ،مصر ، الطاقة مخاطر و البيئي التلوثأمحد ، حسن شحاتة/12
 ،دار األوىل ،الطبعة منها الحماية وسائل و البيئة لتلوث المالية و االقتصادية اآلثار، صاحل حممد الشيخ/13

   2112 ،القانوين اإلشعاع
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 و األهداف و للمفاهيم دراسة) اإلسالمي االقتصاد في البديل التنموي المنهج، صاحلي صاحل/14
 رةه،القا التوزيع و للنشر الفجر ،دار األوىل الطبعة ، )المؤسسات و السياسات و لألركان تحليل و األولويات

، 2006 . 

  مانع، التوزيع و للنشر املسرية ،دار البيئة تلوث و الطاقة، ريضخ كاظم املهندس و اخلفاف عليال عبد/15
2007. 

المسؤولية التنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية و عبد اهلل بن مجعان الغامدي  ،/12
 .2117،امملكة العربية السعودية ، عن حماية البيئة

،دار النهضة العربية  (دراسة في بعض االقتصادية لمشكالت البيئة)االقتصاد و البيئة عبد اهلل جعيدي ،/17
،1223. 

،األردن وي للنشر و التوزيع ،دار جمدال ترشيد استهالك الطاقةالعزاوي عبد الرسول و حممد عبد الغين ،/18
،1222. 

  .2117، ،األردن األوىل ،الطبعة " المعرفة اقتصاد"  خلف حسن فليح/12
 ،اجلزائر9 ،ط التوزيع و للنشر اخللدونية ،دار البيئي االقتصاد، محو ،حممد أوسرير ،منور اجمليد عبد قدي/21

،2111. 
 1224،املكتبة األكادميية ،مصر ،اإلسكندرية ، الطاقة و تحديات المستقبلحممد إيهاب صالح الدين ،/21

. 
 .1975 ،سنة االسكندرية املصرية اجلامعات ،دار االقتصادية الموارد، خرونآ و عجمة العزيز عبد حممد/22
 . 2115- 2114،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية ، قضايا اقتصادية معاصرةحممد عبد القادر عطية ،/23
 . 1223، املصرية جنلوألا ،مكتبة مصر يف الطاقة، الديب إبراهيم حممود حممد/24
 الدار، البيئة و الموارد قتصادياتا، السرييت أمحد حممد ،السيد عايد العزيز عبد ،عفاف حممد رمضان مقلد/25

  .2111،اإلسكندرية، اجلامعية
 .سنة  بدون القاهرة ،جامعة البترول اقتصاد في مذكرات، الربادعي مىن/22
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 : الرسائل العلمية/ب

 :األطروحات /1-ب

دراسة قياسية باستخدام :بدراوي شهيناز ،تأثري أنظمة سعر الصرف على النمو االقتصادي يف الدول النامية /27
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية بيانات بانل ،أطروحة دكتوراه يف علوم االقتصاد النقدي و املايل ،ختصص مالية ،

 .2115-2114، جامعة تلمسان، و علوم التسيري

دراسة حالة -بوذريع صليحة ،ترشيد استهالك الطاقة يف املنشآت الصناعية و أثره على التنمية املستدامة/28
 االقتصادية العلوم كلية،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ، -ECDEمؤسسة اإلمسنت و مشتقاته بالشلف 

 .2115-2114،ختصص اقتصاد البيئة ،جامعة الشلف ، التسيري علوم و

دراسة نظرية و قياسية :جبوري حممد ،تأثري أنظمة أسعار الصرف على التضخم و النمو االقتصادي /22
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية و علوم التسيري باستخدام بيانات بانل ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،

 .2113-2112، ،جامعة تلمسان

حالم زواوية ،جدوى االستثمار األجنيب املباشر يف الطاقات املتجددة و أثره على النمو االقتصادي املستدام /31
ادية ،كلية العلوم ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتص( 2114-1281)دراسة قياسية حلالة اجلزائر للفرتة –

 .2118-2117سطيف ،االقتصادية ،التجارية و علوم التسيري ،جامعة 

،أطروحة لنيل ( مقاربة كمية)زاوي بومدين ،التمويل البنكي ،الدعم و تنمية القطاع الفالحي يف اجلزائر /31
،جامعة  كلية العلوم االقتصادية ،التجارية و علوم التسيرياقتصاد و تسيري عمومي ،:شهادة الدكتوراه ،ختصص 

 .2112-2115معسكر ،

 الطاقة حالة دراسة( المستدامة المحلية التنمية في دورها و المتجددة الطاقات استخدام، عمر شريف/32
 التسيري علوم و االقتصادية العلوم ،كلية االقتصادية العلوم يف الدولة دكتوراه ،أطروحة )الجزائر في الشمسية

 . 2117، باتنة ،جامعة

-التوجه الحديث لالقتصاد األخضرفعالية االستثمار في الطاقات المتجددة في ظل حممد مداحي ،/33
،أطروحة دكتوراه ،ختصص مالية و اقتصاد دويل ،جامعة  -التوجه الجزائري على ضوء بعض التجارب الدولية

 .2112 -2115املدية ،

 :الماجستير /2-ب
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استراتيجية ترقية استخدامات الموارد الطاقوية الناضبة ضمن ضوابط التنمية امساعيل زحوط ،/34
،مذكرة ماجستري يف إطار مدرسة  -دراسة مقارنة بين الجزائر و الواليات المتحدة األمريكية-المستدامة

 . 2113الدكتوراه ،اقتصاد دويل و تنمية مستدامة ،

مذكرة ، واقع و آفاق الطاقة المتجددة و دورها في التنمية المستدامة في الجزائرتكواشت عماد ،/35
 .2112-2111االقتصادية ،ختصص اقتصاد التنمية ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،ماجستري يف العلوم 

 ولالد و مصر في ستخداماتهاا و الطاقة لمصادر النسبية األهمية تعديل، السيد حممد الدين حسام/32
 . 2006 ،سنة ،القاهرة ماجيستري ،مذكرة العربية

 التنمية تحقيق في االقتصادية المؤسسة لمساهمة مدخل :االجتماعية البيئية المسؤولية، الطاهر خامرة/37
 .2117 ، ورقلة جبامعة االقتصادية العلوم ،كلية )م غ) ماجستريمذكرة ، -سوناطراك حالة-المستدامة

 مصر في استثمارها امكانيات و المتجددة و الجديدة الطاقة اقتصاديات، حسن حسنني حسام خلود/38
 .  2114ة سن التجارة كلية ،ماجستري مشس عني ،جامعة

مذكرة  -دراسة حالة الطاقة المستدامة في الجزائر–الطاقة في ظل التنمية المستدامة ذبيحي عقيلة ،/32
 .2112ماجستري ،علوم اقتصادية ،جامعة قسنطينة ،

 الشمسية الطاقة ستخداماب المياه لتحلية ةييئبال ثارلآل االقتصادي التقييم، الغزايل طلعت حممود سهري/41
 . 2006 ،سنة مشس عني ،جامعة اسبةم احملقس ،ماجستري

دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة االقتصاد الجزائري في ظل ضوابط صباح براجي ،/41
اقتصاد دويل و تنمية مستدامة ،جامعة فرحات عباس ،سطيف :،مذكرة ماجيستري ،ختصص  اإلستدامة

،2112-2113 . 

 ةمذكر ،  المستدامة التنمية لظ في البيئي التوازن إمكانية و الطاقة إستراتجية، بلخضر القادر عبد/42
 .2005 ،سنة البليدة ،جامعة ماجستري

 باتنة ،جامعة ماجيستري ،مذكرة االقتصادية التحوالت ظل في الجزائرية المحروقات قطاع، مقليد عيسى/43
 . 2008 ،سنة
 ،مذكرة المستدامة التنمية إطار في الجزائر في المتجددة للطاقة القانوني النظام، رجدال بن ملياء/44

 . 2010 - 2009 اجلزائر، جامعة عكنون بن احلقوق ،كلية األعمال قانون ،فرع احلقوق يف ماجستري
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–ترشيد استخدام الطاقة و حماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة ،دراسة مستقبلية مباركي ابراهيم ،/45
 . 2113،مذكرة ماجستري ،جامعة باتنة ، -2202آفاق 

 عني جامعة، ماجستري ،مذكرة المتجددة بالطاقة اإلمداد ذات السكنية المبانيحممد أبو زيد عبد اجلواد ،/42
 2004 . ،سنة مشس

 عني ماجستري ،جامعة ،رسالة المتجددة بالطاقة المداد ذاتية السكنية المبانياجلواد ، عبد آيت حممد/47
 .  2004 ،سنة مشس
 في المتجددة الطاقات لتطوير الدولي التعاون و اإلقليمية الشراكة إستراتيجيات، القادر عبد هواري/48

 االقتصادية العلوم ،كلية ماجستري ،مذكرة الشمسية الطاقة إنتاج لمشاريع مقارنة دراسة:العربية االقتصاديات
 . 2111-2111جامعة فرحات عباس ،سطيف ،التسيري ، علوم و

 :المجالت العلمية /ج

اجمللد -،جملة جامعة دمشق ترشيد استهالك الطاقة  نحو اقتصاد أفضل و بيئة آمنةابراهيم جاويش ،/42
 . 2111العدد األول ،-السادس عشر

 .2007 ،اجلزائر ،جويلية ، املناجم و الطاقة ،وزارة املناجم و الطاقة ،جملة النووية للطاقة السلمي االستعمال/51

 على انعكاساتها و العالمية الطبيعي الغاز و النفط أسواق تطوراتبسام ، كريستوف ،فتوح آلسوب/51
 .2111، 135و الثالثون ،العدد  السادس العريب ،اجمللد التعاون و النفط ،جملة العربية البلدان

،تكوين املهندسني و القائمني باألشغال على التحكم يف الطاقة ،جملة  الشمس و التكنولوجياإلياس سحر ،/52
 . 2118،جانفي  18الطاقة و املناجم ،العدد 

 . 2003 ،عدد البرتول التحديات ،جملة و البرتول ،التغريات و مبارك ،الطاقة أمني/53

و  ترمجة .النووية الطاقة بدائل المتجددة الطاقة استراتيجيات و األوسط الشرقهنرت ، ليزيل ميسني بيرت/54
 . 2009 يسمرب،د  44 ،العدد اإلسرتاتيجية للدراسات العريب شيحة ،املركز عماد تقدمي/55

األهرام  الدولية ،مؤسسة السياسة ،جملة أوروبية تجارب ... المتجددة الطاقةحممد ، مصطفى حممد اخلياط/52
 .2117،أفريل  42 ،اجمللد 168 ،العدد
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صناعة الطاقات المتجددة و توجه الجزائر لمشاريع الطاقة المتجددة  حممد و مداحي حممد ،راتول /57
،بدون طبعة و بدون تاريخ " حالة مشروع ديزرتيك"كمرحلة لتأمين إمدادات الطاقة األحفورية و حماية البيئة 

  .النشر 

 ،معهد مستقبلها و العربي الوطن في المتجددة الطاقة واقع بحثمبارك ، حسن و بعلي هوايل رشيد/58
 . 2008 ،سنة العربية الدراسات و البحوث

 ر،أكتوب أبعاد ،لبنان جملة، "لبنان في المتجددة الطاقات تعزيز وفرص إمكانيات " ،شديد  رياض/52
1998 . 

 أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية'زرزار العياشي ،مداحي حممد ،مقال علمي حتت عنوان /21
الطاقة الشمسية و التنمية "صادر عن جملة " في الجزائر في ظل البدائل التنموية الممكنة لقطاع المحروقات

 . 2115، 11 الشمسية ،سكيكدة ،اجلزائر ،العدد،مركز حبوث و دراسات الطاقة  "المستدامة
للدراسات و البحوث جملة آفاق املستقبل ،مركز اإلمارات من ، الطاقة المتجددة ثروة عربية متنامية/21

 2111، 11االسرتاتيجية ،العدد 
 ،عرض المستدامة التنمية ألجل البيئة حماية في المتجددة الطاقة أهميةحممد ، حممد ،ساحل طاليب/22
 مرباح ،ورقلة ،العدد قاصدي جبامعة التسيري علوم و و التجارية االقتصادية العلوم الباحث ،كلية أملانيا ،جملة جتربة

 . 2118،السادس 
فعالية التوجه لالستثمار في الطاقات المتجددة كاستراتيجية لتأمين عبد القادر خليل و حممد مداحي ،/23

جملة الدراسات املالية،احملاسبية و اإلدارية،جامعة أم ،-دراسة حالة الجزائر-إمدادات الطاقة التقليدية
 .11/2114البواقي،العدد 

 ،الكويت، العريب التعاون و النفط ،جملة الجنوب و الشمال بين التعاون في الطاقة دورعتيقة ، أمحد علي/24
1983. 

 ،جملة األعضاء و األقطار العالمية النفط أسواق من و انعكاساته المتجددة الطاقات تطوررجب ، علي/25
 .2008 سنة  127 ،عدد  أويال

 و النفط ،جملة أبيكوب تقييم :متحول منظور في العربي الطاقة قطاع في االستثمار آفاقعلي ، عيساوي/22
 .  2010 ، 134الثالثون ،العدد و السادس العريب ،اجمللد التعاون

،جملة الباحث الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية  المستدامة  في الجزائرفروحات حدة ،/27
 .2112، 11،جامعة قاصدي مرباح بورقلة ،العدد 
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،جملة  التجربة األلمانية نموذجا: المتجددة بين تحديات الواقع و مأمول المستقبلالطاقات فريدة كايف ،/28
 .2112، 75حبوث اقتصادية عربية ،العدد 

 االقتصادية التحوالت ظل في المستدامة التنمية و سياسات استراتيجياتحممد ، بغداد ،محداين كربايل/22
 . 2111، 45 السابعة ،العدد لسنةاالنسانية ،ا العلوم ،جملةبالجزائر  التكنولوجية و

 عربية ،مركز اقتصادية حبوث ،جملة العربي الوطن في البشرية التنمية عن أساسية مؤشراتربيع ، كسروان/71
 . 2117، 38،العدد  العربية الوحدة دراسات

 .2111،مارس  11 و 2العددين ، جملة تصدر كل ثالثة أشهر جملموعة سونلغاز، "NOOR"مجلة /71

،نشرية إخبارية شهرية تصدرها مديرية اإلعالم و اإلتصال ،سونلغاز ،أفريل  مجلة أصداء مجمع سونلغاز/72
2112. 

 ،نشرية إخبارية شهرية تصدرها مديرية اإلعالم و اإلتصال ،سونلغاز ،أكتوبر مجلة أصداء مجمع سونلغاز/73
2112. 

 . 2118 جانفي، 18 الطاقة و املناجم ،اجلزائر ،العدد،وزارة  مزايا الطاقة الشمسيةجملة الطاقة و املناجم ،/74

 . 2006 ،سنة 118 ،العدد 32 ،اجمللد العربي التعاون و النفط مجلة/75
 .،مقال علمي الطاقة البديلة حمرم عبد الكرمي ،/72
عرض –أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة ألجل التنمية المستدامة حممد طاليب و حممد ساحل ،/77

 .2112، 12،جملة الباحث ،العدد  -تجربة ألمانيا
،أفريل  128جملة السياسة الدولية ،العدد  "تجارب أوروبية...الطاقة المتجددة "،حممد مصطفى اخلياط /78

 . 42،اجمللد  2117
 54،جملة التكنولوجيا و الصناعة ،العدد  "العوامل المؤثرة في أسعار البتورل"،حممد مصطفى اخلياط /72

 . 2118كتوبر ،أ

إمكانية دمج تقنيات الطاقة الشمسية حممد موسى باحلاج ،مرمي حممد فتحي بارة ،مباركة حممود الورفلي ،/81
في القطاع السكني لغرض االقتصاد و الترشيد في استهالك الطاقة و ( المنظومات السالبة و النشطة)

 . 2113،يونيو  12،اجمللد  11ة املستدامة ،العدد ،مقال علمي من جملة الطاقة الشمسية و التنميحماية البيئة 

 . 2006 ،سنة 118 ،العدد العريب التعاون و النفط جملة ،اجلزائر المستدامة التنمية و الطاقةالدين ، نصر/81

 . 85العدد، opecالعريب  التعاون و النفط ،جملة العربي الوطن في المتجددة قةاالطاخلطيب ، هشام/82
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 و النفط ،جملةاالقتصادية  اآلثار و الدوافع ... العربية البلدان في الطاقة استهالك ترشيد، حممد اهلواري/83
 . 2111، 135و الثالثون ،العدد  السادس العريب ،اجمللد التعاون

 الثاين ،منشورات ،اإلصدار األول التنمية ،اجمللد جسر ،جملة مؤشراتها و التنمية قياسعدنان ، حممد وديع/84
 . 2112فرباير  للتخطيط ،الكويت ،عدد العريب املعهد

 2202-2212الحزمة المقترحة ألهداف التنمية المستدامة -قضية و رأيوفاء جعفر املهداوي ،/85
 . 2115، 42،اجمللة العراقية للعلوم االقتصادية ،العدد  "المستقبل الذي نريد"

 :المؤتمرات و الملتقيات /د

 الطاقوية األوروبية السياسات ظل في الجزائري المحروقات قطاع واقعنبيل ، زغيب و الشريف بقة/82
 التنمية متطلبات بني الطاقوية للموارد االستخدامية السياسات حول األول املؤمتر ضمن مقدمة ،مداخلةالجديدة 

-17سطيف  التسيري ،جامعة علوم و التجارية و االقتصادية الدولية ،كلية العلوم االحتياجات تأمني و القطرية
  .2015 أفريل 18

 األول املؤمتر ضمن مقدمة مداخلةإمكانات ، و موارد :الجزائر في الطاقةسعاد ، ماحي و سعاد جبار/87
 الدولية ،كلية االحتياجات تأمني و القطرية التنمية متطلبات بني الطاقوية للموارد االستخدامية السياسات حول
  .2015 أفريل  18-17سطيف  علوم التسيري ،جامعة و  التجارية و االقتصادية العلوم

 مؤشرات و المستدامة الشاملة للتنمية النظري اإلطاررمية ، ذهبية إميان ،بوباية سهام ،صحراوي حرفوش/88
 املتاحة ،اجلزء للموارد االستخدامية الكفاءة و املستدامة التنمية حول الدويل امللتقى عمل أوراق و ،حبوث قياسها
 .18/14/2118-17 الفرتة خالل سطيف ،املنعقد ،جامعة التسيري علوم و االقتصادية العلوم ،كليةاألول 

العاشر ،اإلمارات ،مؤمتر الطاقة العريب  الطاقة و البيئة و التنمية المستدامةخالد بن حممد أبو الليف ،/82
 . 2114العربية املتحدة ،

 للعراق خاصة إشارة :البيئية اإلدارة على خاص تركيز مع المستدامة التنميةسحر ، قدوري لرفاعيا/21
 العربية ،املنعقد الدول لإلدارة ،جامعة العربية املنظمة عن البيئية ،الصادر لإلدارة اخلامس العريب املؤمتر عمل ،أوراق

  2112 سبتمرب يف التونسية اجلمهورية يف

المستدامة و الكفاءة االستخدامية للثروة البترولية التنمية الشاملة صاحل صاحلي ،مداخلة حتت عنوان /21
 . 2118،سطيف ، في الجزائر
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 التنمية قواعد إطار في البترولية الثروة الستغالل البديلة االستراتيجيةشافية ، كتاف و مليكة علقمة/22
 العلوم املتاحة ،كلية للموارد االستخدامية و الكفاءة املستدامة التنمية حول الدويل العلمي ،املؤمتر المستديمة
 .2008 أبريل 08 - 07 سطيف ،اجلزائر ، عباس فرحات التسيري ،جامعة علوم و االقتصادية

دراسة مقارنة –سياسات و استراتيجيات استغالل و تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر كايف فريدة ،/23
السياسات "،ورقة حبثية مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول  -بين مشروعي ديزرتيك و صحراء صوالر بريدر

أفريل  18-17،يومي " االستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية و تأمني االحتياجات الدولية
 .،اجلزائر  11،بكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة سطيف  2115

،اجللسة الثانية الدوافع و اآلثار االقتصادية :الطاقة في الدول العربية  ترشيد استهالكحممد اهلواري ،/24
  2111ماي  12إىل  12املنعقد بالدوحة ،من  12استهالك الطاقة و إمكانية ترشيدها ،مؤمتر الطاقة العريب :

و  البترول مؤتمر" يف نشرت ،مداخلة الطاقة تأمين و البديلة ،الطاقة اخلياط مصطفى حممد/25
 2008 أفريل 13-12احلقوق ، املنصورة ،كلية ،جامعة  "أمة عالم و اهتمامات هموم.....الطاقة

،مداخلة الجزائري للواقع قراءة :البطالة ظاهرة معالجة في المتجددة الطاقات برامج دورعدمان، مريزق/22
نوفمرب 16/15 املسيلة ،جبامعة"املستدامة التنمية وحتقيق البطالة على للقضاء احلكومة اسرتاتيجية" ملتقى دويل يف

2111. 
 االقتصاديات في البترولية للثروة االستخدامية الكفاءة ترقية استراتيجيات، حسيبة فتحية ،مداين مزارشي/27

و  املستدامة التنمية حول الدويل العلمي املؤمتر يف مقدمة ،مداخلة المستدامة التنمية ضوابط إطار في العربية
 . 2008 سطيف ،اجلزائر ،أبريل املتاحة ،جامعة للموارد االستخدامية الكفاءة

 . 2009 ،سنة المستدامة للتنمية العالمي القمة مؤتمر/28

 العريب ،املؤمتر )و عالميا عربيا) االقتصادية التقنية المتجددة ،التطورات الطاقة مصادراخلطيب ، هشام/22
 .الثامن
 العاشر ،أبوظيب ،ديسمرب العريب الطاقة ،مؤمتر الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية :القطرية الورقة/111

2014 . 

 :و الجرائد التقارير الدولية /ه
 .1983 ،سنة ،الكويت )3 األوبك أوراق(الطاقة مصادرالسعدي ، أمحد/111

إدارة -االقتصادياإلطار اإلسترشادي العربي للطاقة المتجددة ،جامعة الدول العربية ،القطاع /112
 2210،أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء ، -الطاقة
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سونلغاز  جممع أنفو ،شركة املناجم ،صات و الطاقة الطاقوية ،وزارة الفعالية و املتجددة الطاقات برنامج/113
 . 2011 ،مارس
 .2212برنامج تطوير الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية ،وزارة الطاقة ،جانفي /114

 بلدان في المستدامة التنمية مؤشرات تطبيقآسيا ، لغريب االجتماعية و االقتصادية اللجنة تقرير/115
 . 2111املتحدة ،نيويورك ، النتائج ،األمم حتليل :اإلسكوا

  نريد الذي المستدام المستقبل  2012-2111السنوي  اإلمنائي ،التقرير املتحدة األمم برنامج تقرير/112
 .2112،نيويورك ،  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إصدار

املتعلق  12/17/2113املؤرخ يف  13/11قانون  الشعبية الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية جلريدةا/117
 .املستدامة التنمية إطار يف بالبيئة
 و الكهرباء وزارة ،منشوراتمصادرها ،أنواعها ،استخداماتها  :الطاقةحممد ، مصطفى حممد اخلياط/118

 . 2112الطاقة ،القاهرة ،
 مصر في المتجددة الطاقة مشروعات تمويل تنمية آليات عن بحثحممد ، مصطفى حممد اخلياط/112
 و اجلديدة الطاقة عام ،هيئة مدير لدرجة الرتقية برنامج إطار يف احلكومي للقطاع القادة إعداد مركز ،حبوث

 . 2009الطاقة ،مصر ، و الكهرباء املتجددة ،وزارة

،مكتب  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالدليل اإلرشادي للربملانيني من أجل الطاقة املتجددة  ،/111
 . 2113السياسات اإلمنائية ،

 .دليل الطاقات املتجددة ،وزارة الطاقة و املناجم ،الطبعة السابعة/111
أمانة اجمللس الوزاري العريب -،إدارة الطاقة الطاقة في الدول العربيةدليل الطاقة المتجددة و كفاءة /112

 . 2113للكهرباء ،جامعة الدول العربية ،مصر ،

 .2113سياسات الزراعية ،إيطاليا ،،املركز الوطين لل االقتصاد البيئي و التنمية المستدامةدوناتو رومانو ،/113
 أعمال ،جدول المتغيرة االستهالك أنماط :الرابع ،الفصل األول ،الباب 21القرن  أعمال جدول ديباجة/114
 .املتحدة  األمم العشرون ،هيئة و الواحد القرن أجندة
 ،جدول و االقتصادية االجتماعية األبعاد :األول الفصلاألول ، ،الباب21 القرن أعمال جدول ديباجة/115
 . املتحدة األمم العشرون ،هيئة و الواحد القرن أجندة أعمال

 الحقيبة :المتجددة الطاقات حقيبةاملتجددة ، الطاقات جمال يف التدريبية التعليمية احلقائب سلسلة/112
   2000و العلوم ،تونس و الثقافة العربية للرتبية ،املنظمة الرابعة
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 .2007 اجلزائر ، فنية أوراق اجلزائر ،جمموع يف املتجددة الطاقات تطور :سونلغاز/117
 . 1980 الثالث ،الكويت ،سنة للبرتول ،اجلزء املصدرة العربية االقطار ،منظمة العربي الوطن في الطاقة/118
 عدد  ،أوبك األعضاء األقطار على و انعكاساتها تقليدية الغير الموارد إنتاج تطوررجب ، علي/112
 . 2118،سنة 125

 و الفنون و للثقافة الوطين اجمللس املعرفة عامل ،سلسلةالبديلة  الطاقة تكنولوجيا، يوسف سعود عياش/121
 .1981 ،عدد فرباير 31 اآلداب ،الكويت ،رقم

 المنطقة في المستدامة التنمية ألغراض الطاقة، )اإلسكوا) آسيا لغريب االجتماعية و االقتصادية اللجنة/121
 منظمة و للبيئة املتحدة األمم البيئة ،برنامج شؤون عن املسئولني العرب الوزراء جمللس الفنية ،السكرتارية العربية
 . 2004 للبرتول ،أكتوبر املصدرة العربية األقطار

 جملتمع العاملية القمة ،وثائق الصحراء جنوب األفريقية الدول في التكنولوجيا تمويل، آدم ليشان/122
 2118، األرغواي ، CRDI الثالث العامل و معهد IDRCألحباث التنمية  الدويل املركز ،بإدارة املعلومات

 . 22/12/2117:،تاريخ اإلطالع  www.wsispapers.choike.org ،على املوقع اإللكرتوين

 اخلاصة الطاقة اسرتاتيجية بشأن املشاوراتالطاقة ، بشأن جديدة استراتيجية نحوالدويل ، البنك جمموعة/123
 .. 2111العربية ، باللغة الدويل البنك الدويل ،منشورات جمموعة البنك مبجموعة

  2117مديرية الطاقات اجلديدة و املتجددة ،دليل الطاقات املتجددة ،وزارة الطاقة و املناجم ،اجلزائر ،/124

 . 2112،نبذة عن الطاقة املتجددة ،اجلزائر المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة /125

،إدارة الكهرباء و مياه التحلية ،شؤون  الخليجمشروع بحث استخدام الطاقة المتجددة في دول /122
  2114،اإلمارات العربية املتحدة ، -وزارة الطاقة-الكهرباء

 الطاقة ،هيئة عالميا و إقليميا المتجددة الطاقة سياساتحممود ، الدين كرم حممد ،ماجد مصطفى/127
 .  2112 و الكهرباء ،مصر ، الطاقة املتجددة ،منشورات وزارة و اجلديدة

 الطاقة ،العدد لبحوث الوطين ،املركزالمتجددة  و الطاقة الطاقة استهالك لترشيد األول الدولي المعرض/128
 .األردن  – ،عمان 2112 عشر ، احلادي
 الطاقة ،هيئةالنظيفة  التنمية آلية و الرياح طاقةحممد ، مصطفى حممد اخلياط الدمنركي ،ترمجة ريزو معمل/122

  . 2112الطاقة ،مصر ، و الكهرباء املتجددة ،وزارة و اجلديدة
 .،تقرير األمني العام السنوي الثاين  األربعون ،الكويت  (أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول /131
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 املتصلة UNIDO واليونيد عشر ،أنشطة الرابعة ،الدورة الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة/131
 .2111البيئة ،فينا  و بالطاقة
،املعهد العريب للتخطيط  آفاق و مستجدات:الطاقة و البيئة و التنمية المستديمة جناة النيش ،/132

 . 2111،الكويت ،يونيو 
 17الطبعة ،دليل الطاقات المتجددة ، وزارة الطاقة و املناجم/133
 .2117دليل الطاقات املتجددة ،طبعة ، مديرية الطاقات الجديدة و المتجددةوزارة الطاقة و املناجم ،/134

 :النصوص القانونية و التنظيمية /و

المحدد لكيفيات االستفادة من العالوات ، 2117فيفري  22املؤرخ يف  28/17املرسوم التنفيذي رقم /135
 .31،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،العدد  الممنوحة للمنتجين

المتعلق ،و  2114مارس  25ه املوافق ل  1425صفر  14املؤرخ يف  22-14املرسوم التنفيذي رقم /132
 1425صفر  17الصادر يف  12،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء

 . 2114مارس  28املوافق ل 
 يتضمن م 1998 أوت 22 ل املوافق ه 1419 عام الثاين ربيع 29 يف املؤرخ 11-82رقم  القانون/137
 2112-1228 التكنولوجي التطوير و البحث العلمي حول الخماسي والبرنامج التوجيهي القانون/138

 أوت 24املوافق ل  1412مجادى األوىل  12،الصادر بتاريخ  22،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد 
1228.  

المتعلق م ، 1222جويلية  28ه املوافق ل  1421ربيع األول  15املؤرخ يف  12-22القانون رقم /132
ربيع األول  21الصادر يف  51،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  12،املادة  بالتحكم في الطاقة

 .م 1222أوت  12ه املوافق ل  1421
المتعلق ، 2112فرباير  15املوافق ل ه  1422ذي القعدة  22املؤرخ يف  11-12القانون رقم /141

الصادر  18،املادة التاسعة ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات
 .2112فرباير  12ه املوافق ل  1422ذي القعدة  23بتاريخ 

 . 47 عدد الرمسية ثمار ،اجلريدةاالست بتطوير املتعلق 2001 أوت 20 يف مؤرخ03 /12األمر رقم /141

المتعلق م و  2114أوت  14ه املوافق ل  1425مجادى الثانية  27املؤرخ يف  12-14القانون رقم /142
الصادر  52،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة

 .2114أوت  18ه املوافق ل  1425رجب  12بتاريخ 
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 :المواقع اإللكترونية /ي

 ، 2010، ةجزائري إحصائيات/143

d=134http://www.kidworldmag.com/news.php?action=show&i ،تاريخ اإلطالع 
:12/12/2117. 

 املوقع على، 05 ص، 2011 مارس -الجزائر– الطاقوية و الفعالية المتجددة للطاقة الجزائري البرنامج/144
 .22/13/2117: ،تاريخ اإلطالع.http//portail‐cder.dz/spip.php    article 1574 االلكرتوين

  lhttp://www.neep.org.sa/arabic/index.htm، 2010، الطاقة ترشيد و دارةإل الوطين الربنامج/145

 .12/12/2117: تاريخ اإلطالع،
 سبتمرب 24 نشر يوم، الجزائر تبني مركًبا الستغالل الطاقة الشمسية.. اإليطالية" إيني"بشراكة مع /142

 https://arabic.cnn.com/world/2016/09/24/eni-: املوقع اإللكرتوين التايل على، 2112

algeria-energies-renewable ،2117 سبتمرب 12 أطلع عليه يوم . 

 http://defense-arab.com/vb/showthread.php?t=90،2007 ، الجزائري النووي جديد/147

 .12/11/2117: تاريخ اإلطالع،

،من جريدة القدس العريب  الجزائر تتجه إلى الطاقة المتجددة لتقليص تبعية اقتصادها للنفط و الغاز/148
 :املوقع اإللكرتوين التايل  ،على 12/12/2117،أطلع عليه يوم  28/12/2117،نشر يوم 

http://www.alquds.co.uk/?p=681482 

 يف نشر اليومية الفجر ،جريدة2020 "قبل المتجددة الطاقات في مشروعا 67 إنجاز"، محزة خالف/142
أطلع  http://portail.cder.dz/ar/spip.php?article778 التايل اإللكرتوين املوقععلى  11/13/2118
 .2117 سبتمرب 24 يوم عليه

،نشر  اأوروب بين الجزائر و'' كابل الطاقة الشمسية''شركات ألمانية مستعدة لالستثمار في مشروع /151
 :على املوقع اإللكرتوين التايل ، 2112 جوان12يف الفجر يوم 

http://www.djazairess.com/alfadjr/116138 ، 2117 سبتمرب 21أطلع عليه يوم. 

 ، 2010 أفاق، عن يبحث مضمون ستثمارا اجلزائر يف الرياح طاقة/151
http://economy.akhbarway.com/news.asp?c=2&id=64327،22/11/2117 عليه يوم أطلع. 

 تاريخ اإلطالع،  solar.blogspot.com-http://kuwait   2010، حلول و أفكار الشمسية الطاقة/152
:18/12/2117. 

http://www.kidworldmag.com/news.php?action=show&id=134
http://www.neep.org.sa/arabic/index.html
https://arabic.cnn.com/world/2016/09/24/eni-renewable-energies-algeria
https://arabic.cnn.com/world/2016/09/24/eni-renewable-energies-algeria
http://www.alquds.co.uk/?p=681482
http://portail.cder.dz/ar/spip.php?article778
http://www.djazairess.com/alfadjr/116138
http://economy.akhbarway.com/news.asp?c=2&id=64327،أطلع
http://kuwait-solar.blogspot.com/
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،نشر جبريدة النصر يوم  -بديل آمن للبيئة و االقتصاد–الطاقات المتجددة بالجزائر فريد غ ،/153
 .:على املوقع اإللكرتوين التايل ، 18/12/2117،و اطلع عليه يوم  22/18/2117

http://www.djazairess.com/annasr/178426. 

،من جريدة  -ورقلة-" بئر ربع شمال"تأسيس المحطة الموذجية للطاقة الشمسية فضيلة بودريش ،/154
 :على املوقع اإللكرتوين التايل  17/12/2117أطلع عليه يوم  18/13/2117 الشعب يوم

http://www.djazairess.com/echchaab/81106 

 يومنشر ،من جريدة الشعب ، تشق طريق التحول الطاقوي..سوناطراك فضيلة بودريش ،/155
 : على املوقع اإللكرتوين التايل 17/12/2117 أطلع عليه يوم، 25/13/2117

http://www.djazairess.com/echchaab/81653. 

-http://www.dw 2009،  املتجددة للطاقات كربى مشاريع تطلق الشريازي ،اجلزائر كامل/152

world.de/dw25/01/2009.12 ،17/11/2118: تاريخ اإلطالع. 
المستدامة  ترشيد استهالك الطاقة في قطاع األبنية في ضوء مفاهيم التنميةحممد عبد اجمليد دياب ،/157

 ،على املوقع الكرتوين،2112-12-25 ،تاريخ اإلطالع

http://www.unhabitat.org.jo/pdf/amman%20conferance 

 ،من جملة صوت اجللفة ،يف يبحث مع متعاملين تصنيع نماذج البحث المتجددةمركز تنمية الطاقات /158
 .15/11/2118 أطلع عليه يوم، SawtDjelfa@gmail.com ،عرب الربيد اإللكرتوين 2117-يونيو-23

 أطلع عليه يوم، 2117-مارس-11 ،نشر يوممشروع الطاقة الشمسية الكبري باجلنوب قريبا ،جريدة اخلرب /152
  http://www.elkhabar.com/press/article/119362/: على املوقع اإللكرتوين التايل 18/12/2117

 عالميا و عربيا ( واالقتصادية التقنية التطورات : المتجددة الطاقة مصادر/121
(،http://faculty.ksu.edu.sa/walidchem/Lib Teacher/  ، 18/12/2118:تاريخ اإلطالع. 

على املوقع  2112-12-21:،تاريخ اإلطالع  اقتصاد الطاقةمقداد مهنا ،حممد هاشم أبو اخلري ،/121
 http://www.doc.abhatoo.net.ma/SMG/doc/10oct13.doc اإللكرتوين

 ألجندة األمريكي الدعم حقائق بيان، األمريكية اخلارجية لوزارة التابع اخلارجي اإلعالم برامج مكتب/122
 اخلارجية وزارة إعالم ملكتب الرمسي املوقع ،على للجميع المستدامة ةالطاق مبادرة لتنفيذ العالمي العمل

 .12/12/2117:تاريخ اإلطالع ، iipdigital.usembassy.gov األمريكية

http://www.djazairess.com/annasr/178426
http://www.djazairess.com/echchaab/81106
http://www.djazairess.com/echchaab/81653
http://www.unhabitat.org.jo/pdf/amman%20conferance
mailto:SawtDjelfa@gmail.com
http://www.elkhabar.com/press/article/119362/
http://www.doc.abhatoo.net.ma/SMG/doc/10oct13.doc
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  renouvelables-energies-http://www.andi.dz/index.php/ar/les:املوقع اإللكرتوين /123

 .18/15/2117: تاريخ اإلطالع،

 http://www.andi.dz/index.php/ar/les-، االستثمار لتطوير الوطنية للوكالة الرمسي املوقع/124

renouvelables-energies ،12/12/9227: تاريخ اإلطالع. 

 www.unep.org.  البيئة حلماية املتحدة األمم برنامج موقع/125

 .www.iea.org  الدولية الطاقة وكالة موقع/122
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http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables
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 (9119-0991)تطور قدرة الطاقة الشمسية في العالم  ( :10)الملحق رقم 

 

 

Source: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century 

, Revised edition as of September 2010, p19. 

 مختلف أنواع الطاقة المتجددة و استخداماتها( :19)الملحق رقم 

 .70،ص  70الطبعة ،دليل الطاقات المتجددة ، وزارة الطاقة و املناجم:المصدر  
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 إنتاج مختلف أنواع الطاقة المتجددة في العالم ( :10)الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 25 ،ص 07 ،طبعة "المتجددة الطاقات دليل" :املناجم و الطاقة وزارة :المصدر 
 المتجددة الطاقة تكنولوجيات في اإلنتاج ونطاق االستثمار تكاليف ( :10)الملحق رقم 

 (9119-9101) 

 
Source: WEO 2004 

 

 

 



 
033 

 العالمي المستوى على الكهرباء لتوليد تستخدم التي المتجددة الطاقة مصادر نسب ( :11)الملحق رقم 

 
Source: Decision Makers: REN21”Renewable Energy 2010”, Global Status 

Report, p:05 
 المتوسط السنوي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب المناطق في الجزائر( :10)الملحق رقم 

 
Source : évaluation du potentiel énergétique solaire, bulletin des énergies 

renouvelable, CDER, N2, décembre 2002, P : 12 
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 -أمتار من سطح البحر 01على ارتفاع –إمكانيات سرعة الرياح في الجزائر ( :10)الملحق رقم 

 
Source: Naouel GUENDOUR _ RENEWABLE ENERGY POTENTIAL 

AND IMPACT ON ENERGY MIX IN ALGERIA_ ARAB UNION OF 

ELECTRICIT, AMMAN – Jordan, 27-28 March 2012 
 قدرات حرارة األرض الجوفية( :10)الملحق رقم 

 
 .14،مرجع سابق ،ص  دليل الطاقات المتجددةو املناجم ،وزارة الطاقة :المصدر 

 

 



 
030 

 حدود الطبقة األلبية في الجزائر( :19)الملحق رقم 

  

Source : Ministre de l’énergie et des Mines _ Guide des Energie 

Renouvelables _ édition 2007, P: 43. 

 9101القدرات الحالية و األهداف المسطرة ل ( :01)الملحق رقم 

 

 

،ص  2742،نبذة عن الطاقة املتجددة ،اجلزائر المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة :المصدر 
74. 
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 توزيع اإلستطاعة الموجودة حسب التطبيق( :00)الملحق رقم 

 

 35،ص ،مرجع سابق  دليل الطاقات المتجددةالطاقة و املناجم ،وزارة :المصدر 

 قرية في الجنوب الجزائري بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية 00تزويد ( :09)الملحق رقم 

  
 .30وزارة الطاقة و املناجم ،نفس املرجع ،ص :المصدر 
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 قبل المتجددة الطاقات مجال في إنجازها المزمع المشاريع بعض توضح خريطة( :00)الملحق رقم 

2020 

 

 يف نشر اليومية الفجر ،جريدة2020 "قبل المتجددة الطاقات في مشروعا 67 إنجاز"، محزة خالف :المصدر
أطلع  http://portail.cder.dz/ar/spip.php?article778 التايل اإللكرتوين املوقععلى  47/75/2772

 .2740سبتمرب  21عليه يوم 

 عند المستوى األول لدراسة استقرارية معطيات بانل IPS ,ADF ,LLCنتائج اختبارات ( :00)الملحق رقم 

 

 

http://portail.cder.dz/ar/spip.php?article778
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 Pedroniنتائج اختبار عالقات التكامل لمتزامن ل ( :01)الملحق رقم 
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 (،التأثيرات الثابتة ،التأثيرات العشوائيةالتجميعي)نماذج بانل ( :00)رقم  الملحق
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 Hausmanو اختبار هوسمان  LMنتائج اختبار مضاعف الغرنج  ( :00)الملحق رقم 

 

 المعممةنموذج التأثيرات العشوائية المقدر باستخدام طريقة المربعات الصغرى ( :00)الملحق رقم 
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  -والية غرداية-مقر شركة كهرباء و طاقات متجددة بسيدي عباز ( :09)الملحق رقم 
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 من اعداد الطالبة باالعتماد على مقر الشركة: المصدر

المحطة النموذجية للطاقة الشمسية بالخنق في والية األغواط( :91)الملحق رقم   

 
 باالعتماد على محطة الخنق باالغواطمن اعداد الطالبة : المصدر

 


