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 : ملخص
احلكومية اجلزائرية يف دعم سياسات  اإلصالحاتهتدف ىذه الدراسة إىل إبراز الدور الذي تلعبو 

التنمية وحتقيق أىداف النموذج االقتصادي اجلديد من خالل مساعلة برنامج ادلخطط الوطين للطاقة دتويل 
الذي األمر يف تنويع مصادر الطاقة اليت دتكنها من اخلروج من التبعية الريعية  2030-2011ادلتجددة 

التنمية  دتويل ج سلططاتاليت من شأهنا العمل على دعم برام اإلجراءاتاختاذ العديد من إىل دفع احلكومة 
من أجل ضمان تنويع وتنمية قطاع االستثمار يف رلال االقتصادية ادلستدامة يف العديد من القطاعات 

 .الطاقات اخلضراء
 استثمار، ضراءالطاقة ادلتجددة ،الطاقة اخل :يةكلمات مفتاح

 JEL : Q2 ،Q30 ،O13 اتتصنيف

Abstract:  

The aim of this study is to highlight the role played by Algerian government 

reforms in supporting development finance policies and achieving the 

objectives of the new economic model through the contribution of the 

National Renewable Energy Plan 2011-2030 to diversify the sources of 

energy that enable them to exit rent dependency. Of the measures that will 

support the programs of financing schemes for sustainable economic 
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development in many sectors in order to ensure diversification and 

development of the investment sector in the field of green energies. 

Keywords: renewable energy, green energy, investment 

Jel Classification Codes: Q13, Q30, Q2 
___________________________ ______________  

 
  :مقدمة .1

من التحديات األساسية اليت تواجو الدول يف رلال قطاع الطاقة اخلضراء الطاقوي  مويليعترب مشكل الت
،فهي  قتصادىا،واجلزائر كغريىا من الدول اليت تعتمد على قطاع احملروقات كمصدر أساسي لتمويل ا

وتنويع قطاعات اليت دتكنها من حتقيق النمو االقتصادي  اإلصالحاتهتدف اىل وضع العديد من 
وخاصة ادلتجددة كمصادر مستقبلية للطاقة  اخلضراء ،فهناك اىتمام عادلي مبصادر الطاقةاالستثمار

نامج الوطين للطاقة ادلتجددة ،فقامت اجلزائر بعدة زلاوالت يف ىذا اجملال ومن أكرب سلططاهتا مشروع الرب 
مرحلة جتريبية وتليها  2013-2011والذي قسم عرب ثالث مراحل فتعترب مرحلة  2011-2030

 2030-2016اقتصرت على اصلاز مشاريع ظلوذجية أما ادلرحلة  2015-2014الفًتة مابني 
دائمة ومستمرة والعمل خصصت لتوسيع مشاريع الطاقة وىذا كلو بغرض تأمني احتياجاهتا الطاقوية بصورة 

 150على التخلص تدرغليا من التبعية للطاقة األحفورية ومن أىم اصلازاهتا احملطة اذلجينة حلاسي الرمل 
البحث عن ظلوذج جديد  إىلفاجلزائر اليوم تسعى  2011ميغاواط واليت دخلت حيز التنفيذ يف سنة 

 . 2030لتمويل برنارلها الطاقوي حبلول عام 
 ى ما تقدم ؽلكن صياغة اإلشكالية على النحو التايل:واستنادا عل

إلى أي مدى يمكن أن يساىم مخطط البرنامج الوطني للطاقة المتجددة المتبع من طرف الحكومة 
 .الجزائرية في المساىمة في تحقيق تنويع قطاع االستثمار في مجال الطاقة الخضراء ؟

الفرضية التالية :باعتبار اجلزائر دولة تعتمد على قطاع وسوف تتم معاجلة ىذا ادلوضوع استنادا على 
احملروقات فإن البحث عن ادلصادر البديلة لتمويل قطاع الطاقة اخلضراء من شأنو العمل على تنويع قطاعها 

 الطاقوي وضمان استقرارىا االقتصادي وتنويع قطاع استثمارىا وتنميتو.
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ة إىل إبراز أعلية ادلوضوع يف ادليدان االقتصادي اجلزائري نسعى من خالل ىذه الدراسة أو الورقة البحثي
والدويل بصفة عامة إىل جانب معرفة مدى اىتمام اجلزائر بتطبيق اجليد للمخططات ادلربرلة من طرف 

 حكومتها يف ادليدان الطاقوي ،ومدى مساعلة ىذا الربنامج يف دتويل قطاع الطاقة اخلضراء.
 
 : الجزائر واقع الطاقة المتجددة في .3
الطاقة ادلتجددة واليت من بينها قبل معرفة واقع الطاقات ادلتجددة يف اجلزائر البد من التعرف على مفهوم  

 (:UNEPادلتحدة حلماية  البيئة ) األممتعريف برنامج 
زلدود يف الطبيعة، تتجدد بصفة دورية وغري  الطاقة ادلتجددة عبارة عن طاقة اليكون مصدرىا سلزون ثابت

طاقة الشمس،  أشعةاخلمسة: الكتلة احليوية،  األشكالاستهالكها، وتظهر يف حجم من  ودائمة أسرع
 )األمم, ادلتحدة( .األرضالرياح، الطاقة الكهرومائية، وطاقة باطن 

إهنا الطاقات اليت ضلصل عليها من خالل تيارات الطاقة اليت يتكرر وجودىا يف الطبيعة علة ضلو تلقائي 
ودوري وىي بذلك عكس الطاقات غري ادلتجددة ادلوجودة غالبا يف سلزون جامد يف باطن األرض، وبتعبري 

ال أهنا متجددة باستمرار. آخر ىي مصادر طبيعية دائمة غري ناضبة متوفرة يف الطبيعية بصورة زلدودة إ
 (156-155، الصفحات 2011)بوعشري، 

ها الطاقة ادلتجددة عبارة عن موارد أو مصادر طبيعية غري آلية للزوال أو غري ناضبة وؽلكن احلصول علي 
تتصف بصفة التجديد كما أهنا غري  كانت زلدودة أو غري زلدودة غري أهنابصفة دائمة يف الطبيعية سواء  

 ملوثة للبيئة من بينها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .
 :واقع الطاقة الشمسية 2.3
مرات رلمل االستهالك  4تلك اجلزائر أكرب نسبة من الطاقة الشمسية يف حوض البحر ادلتوسط تقدر   دت

نة اليت تعمل بادلزج بني الغاز والطاقة العادلي للطاقة حيث عملت اجلزائر على إنشاء زلطة للطاقة اذلجي
ميغاواط مشسي موجهة  400جانب إنشاء ثالث زلطات أخرى للطاقة اذلجينة بقوة  إىلالشمسية 

قرية  20نسمة يف  1000اط لتزويد كيلو   100،حيث مت إصلاز زلطة ملوكة بأدرار بقوة لالستهالك احمللي
اخلاليا الشمسية ومت استعمال الطاقة الشمسية يف اإلنارة  إلنتاججانب توزيع نشاط مركز بوزريعة وحدة  إىل

)حدة،  .العديد من ادلشاريع األخرى إىل الريفية مبنطقة اسكرام التابعة لوالية دتنراست اجلنوبية باإلضافة
 (149، صفحة 2012

 (:توزيع الطاقة الشمسية في الجزائر12الجدول )
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 (146)زلمد، صفحة المصدر: 

 واقع الطاقة الشمسية الحرارية : 3.3
حتويل أشعة الشمس اىل طاقة حرارية حيث تعرف بتسمية الطاقة احلرارية ادلركزة من خالل العمل على تعويض 

 (2011)وادلناجم،  طاقات أخرى مثل الغاز .الطاقة الكهربائية كوهنا رلهزة بوسائل ختزين حرارية أو مهجنة مع 
 ومن مقومات استغالل الطاقة الشمسية يف اجلزائر ما يلي:

 ؛ السنة يف ساعة 2000 من أكثر دتتد السنة امأي اغلب ادلشمسة األراضي الصحراوية وفرة 
 حيث الصيف فصل يف خاصة الشديدة باحلرارة ودتتاز العامل يف الصحاري اكرب من صحراء اجلزائر تعد 

 على يساعد شلا بادلائة 80 الصحراء اجلزائرية بـ شساعة نسبة ودتثل ، مئوية جةد 50 احلرارة ةجدر  تفوق
 (64، صفحة 2014)تكواشت،  ؛الشمسية للطاقة أكثر استغالل

 ىذا تصدير فرصة حىت ذلا تتيح زئر ا اجل دتتلكها اليت الشمسية الطاقة ان اىل الدراسات من الكثري تشري 
 من ىائلة لكميات تعرضها اجلزائر واستمرار مساحة التساع وذلك أخرى، لدول الطاقة من النوع

 ؛ سالشم من الصادر الكهرومغناطيسي الضوئي اإلشعاع موجات
 ضمن ادلناخ وتغري احلراري االحتباس يف تتسبب اليت ادللوثة االنبعاثات ختفيض على اجلزائر عملت، 

 ؛ الدويل ادلناخ مبؤشر اخلاصة الدولية االلتزامات
 فئات الثثال تصنيفها ؽلكن واليت اجلزائر يف بفعالية الشمسية الطاقة استغالل هبا ؽلكن اليت الطرق ثرةك 

 ة؛الكيميائي والعمليات الكهرباء وإنتاج احلرارية التطبيقات وىي رئيسية
 الشمسية الطاقة الستغالل ادلؤىلة الصحراوية ادلناطق من كثري يف الغيوم طلفاضا P54F؛ 
 ؛التقليدية الطاقة استغالل تكلفة مع مقارنة طالكيلووا تكلفة ختفيض 
 ؛اإلمجايل الوطين الدخل خصوصا األساسية االقتصادية بالتغريات للفرد الطاقة استهالك ربط 
 (56، صفحة 2012)عمر،  ؛التبذير وتفادي للطاقة واحلقيقي العقالين االستغالل 

 
 

 طاقة الرياح : 3.4
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طاقة   إىلطاقة ميكانيكية تستخدم مباشرة أو يتم حتويلها  إىلتستخدم وحدات الرياح يف حتويل طاقة الرياح  
 (3)سهيلة، صفحة  كهربائية من خالل العديد من الوسائل .

 منطقتني إىل اجلزائر تنقسم حيث ادلناخ، وتنوع الطوبوغرافيا نتيجة آخر إىل مكان من اجلزائر يف الرػلي ادلورد يتغري
 : كبريتني  جغرافيتني

 سلسليت دتثلها جبلية وبتضاريس كلم  1200 على ؽلتد بساحل ويتميز ادلتوسط البحر ػلده الذي لشمالا -
 يف الرياح سرعة ومعدل القاري، ادلناخ ذات العليا واذلضا  السهول توجد وبينهما والصحراوي، التلي األطلس
 جدا. مرتفع غري الشمال

 م/ثا4 عن تزيد بسرعة الغريب اجلنو  خاصة الشمال يف منها أكرب رياح بسرعة تتميز اليت اجلنو  منطقة - 
 م/ثا،6 إىل 2 بني ما وتًتواح معتدلة بالدنا يف الرياح سرعة أن القول ؽلكن وعليو .رأدرا منطقة يف م/ثا6 وتتجاوز
 ادلرتفعة. السهول يف خصوصا ادلياه لضخ مالئمة طاقة وىي

 الجزائر في الرياح أطلس خريطة :(12) الشكل
 

 
  (www.cder.dz)المصدر:

 
 
 
 

 طاقة المياه : 3.5
 الكهربائية.ىي تلك الطاقة الناجتة أو ادلتولدة من خالل اندفاع السريع للمياه يف األهنار من أجل توليد الطاقة 
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 االستطاعة ىذه وترجع جيغاواط، 286 حوايل أي 5 ىي الكهربائي اإلنتاج حظرية الري قدرات حصة إن
 إعادة مت 2005 وخالل ادلوجودة، الري مواقع استغالل عدم وإىل الري دلواقع الكايف غري العدد إىل الضعيفة
 .طميغاوا 100 بقدرة جيجل بوالية بزيامة الكهرومائية احملطة تأىيل
 متجددة جوفية و سطحية مائية كثروة  مكعب مًت مليار 17.2 حبوايل تقدر إمجالية مائية ثروة على اجلزائر تتوفر
 .اجلنو  و الشمال يف دتتد

 الشمالية المنطقة: 
% على من  70من الثروة ادلائية ،أي ما نسبتو  %70مليار مًت مكعب أي  12 يستحوذ الشمال على -

 .رلمل ادلوارد ادلائية ادلتجددة على شكل مياه جوفية وسطحية
على شكل رلاري مائية و أودية مؤقتة و مسطحات ادلائية  3مليار م 10تقدر كمية ادلياه السطحية حبوايل  -

فهي عبارة عن  3مليار م 7.2 مليار مًت مكعب، و حوايل 2.8على شكل سبخات و حبريات و تقدر حبوايل 
 .مياه رلمعة يف السدود و احلواجز ادلائية
 3مليار م 2سيطة من ادلياه اجلوفية حيث ال ؼلزن جوف األرض سوى حوايل ال يتوفر الشمال سوى على كمية ب

و يعود ذلك لقلة التساقط من جهة و كثافة استغالل ادلياه السطحية و اجلوفية و طبيعة اخلصائص الطبوغرافية و 
 .اجليولوجية
 المنطقة الجنوبية: 

مليار  5% منها  30ادلتجددة و الفعلية أي  من الثروة ادلائية 3مليار م 5.2يتوفر اجلنو  اجلزائري على  -
 عبارة عن حبريات ماحلة  مليار مًت مكعب عبارة عن مياه سطحية 0.2جوفية و 

و تربز الدراسات اذليدرولوجية الربيطانية اليت أجراىا فريق من الباحثني اذليدروجيولوجني من جامعة لندن بأن 
 nappe بيا و مصر تنام على أكرب خزان من ادلياه اجلوفيةاجلنو  و الصحراء ادلمتدة اجلزائر تونس و لي

albienne مليار مًت مكعب و ؽلتد على مساحة  45.000 و قدر حجم ادلياه اجلوفية فيو حبوايل
، حيث بإمكانو أن يؤمن ادلاء ذلذه ادلناطق لعدة قرون و تبقى ادلشكلة يف كيفية استخراجها  2كلم  750.000

ق كبرية فهي تتطلب تقنيات و موارد مالية ضخمة الستغالذلا ، و ىو ما غلعل استغالذلا ألهنا تتواجد على أعما
 )منصور( . صعبا

 
  

 اجلوفية، األرض حلرارة ىاما احتياطيا اجلزائري الشمال يف اجلوارسي كلس  يشكل طاقة الحرارة الجوفية :3.6
 البالد، غر  ومشال شرق مشال مناطق يف أساسا واقعة حارة معدنية مياه منبع 200 من أكثر وجود إىل ويؤدي
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 م،° 96 ادلسخوطني منبع ىو أكثر احلار وادلنبع م،°40 عن تزيد ما غالبا حرارة درجة يف الينابيع ىذه وتوجد
 2 من أكثر دىالوح تدفق األرض باطن يف موجودة خلزانات تسربات العموم على ىي اليت الطبيعية الينابيع وىذه
 من كبريا  خزانا الكبيس القاري التكون يشكل كما  نات،ااخلز  حتويو شلا فقط صغري جزء وىي احلار ادلاء من م/ثا
 حرارة تصل حيث ألبية، طبقة  اخلزان ىذا ويسمى ادلربعة الكيلومًتات آالف على وؽلتد اجلوفية، األرض حرارة
 ادلياه لينابيع الكلي والتدفق األلبية الطبقة استغالل من الناتج دفقالت مجع مت ولو م،°57 إىل الطبقة ىذه مياه

 ميغاواط. 700من أكثر االستطاعة مستوى على ؽلثل فهذا احلارة ادلعدنية
 :البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في الجزائر 4

 أىداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة: 2.4
اوات وىذا خالل الفًتة غمي 22000متجددة مقدرة حبوايل  أصولقدرة ذات  تأسيسحول  هدف ىذا الربنامجي

ميغاوات موجهة لتغطية الطلب الوطين على الكهرباء و  12000منها  2030-2011ادلمتدة ما بني 
 ميجاوات للتصدير.10000

وسيكون حوايل  2030ان الطاقات ادلتجددة تتواجد يف صميم السياسة الطاقوية واالقتصادية للجزائر حىت سنة 
من انتاج الكهرباء انطالقا من الطاقة الشمسية الكهروضوئية واحلرارية واللتني ستكونان زلرك لتطوير  40%

 اقتصادي مستدام من شانو التحفيز على ظلوذج جديد للنمو.
 .2030ادلسطرة يف سنة  احلالية واألىدافالقدرات  ليني يوضحاناو الشكلني ادلو 

 
 ( :القدرات المركبة حاليا13الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

 (2012)شهرزاد بوزيدي،  المصدر:
 مراحل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة: 3.4
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تغطية احتياجات السوق من  مت اعتماد ىذا الربنامج لتنمية الطاقات ادلتجددة من طرف وزارة الطاقة، واذلدف منو
. ذلذا ادماج الطاقات ادلتجددة يف مزيج الطاقة الوطين وادلساعلة يف التنمية ادلستدامة الطاقة الكهربائية وغريىا و

 حسب ثالث مراحل : 2030-2011الربنامج الوطين للطاقة ادلتجددة يف اجلزائر وفق ادلخطط الغرض قسم 
 (2013)أولد، 

مت ختصيصها الصلاز ادلشاريع األساسية لقياس مدى فعالية التكنولوجيات  2013و  2011ادلرحلة األوىل :مابني 
 ادلتوفرة يف اجلزائر .
 العمل على تطبيق الربنامج . 2015و 2014ادلرحلة الثانية :مابني 

 القطر الوطين.نشر الربنامج وتطبيقو على مستوى  2020 إىل 2016ادلرحلة الثالثة :
وىذا الربنامج سوف ؼللق فرص عمل جديدة، ويكسب الفرد معرفة ومهارة يف رلال التصنيع يف الطاقات ادلتجددة 

مع مراعاة خصوصية كل منطقة فمثال منطقة اجلنو  ة والبيئية، والتطوير التكنولوجي دون ادلساس بادلوارد الطبيعي
ادلنطقة من قدرات مشسية ىائلة وطاقة الرياح، كذلك ادلناطق الساحلية ؽلكن هتجني ادلراكز نظرا دلل دتتلكو ىذه 

 دلستغلة وأسطح ادلباين والعماراتفيمكن استغالل العقارات وادلساحات غري ا
 

 3141الطاقة المتجددة  أىداف(:14الشكل )
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 (2012)شهرزاد بوزيدي، : المصدر
الوطين والشكل ادلوايل يبني توقعات لنسبب تغلغل  اإلنتاجستؤثر على  فإهناما حتققت النتائج ادلرجوة  وإذا

 الوطين. اإلنتاجيف الطاقات ادلتجددة 
 (64، صفحة 2012)العريب، : ويتكون برنامج تطوير الطاقات ادلتجددة من  مخسة فصول التالية

 ( القدرات الواجب وضعها  حسب رلال نشاط طاقوي.1)
 (برنامج الفعالية الطاقوية. 2)
 (القدرات الصناعية الواجب تطويرىا دلرافقة الربنامج.3)
 (البحث والتطوير.4)
 التحفيزية والتنظيمية. اإلجراءات(5)

 
 .3141-3122المتجددة (:االنجازات المتوقعة من خالل برنامج الوطني للطاقة 13الجدول )

 اإلمجايل الطاقة الشمسية  اخلاليا الفوتوفولطية طاقة الرياح التاريخ ادلستهدف/ نوع الطاقة
2013 10 6 25 41 
2015 50 182 325 557 
2020 270 831 1500 2601 
2030 2000 2800 7200 12000 

 (2102)شهرزاد بوزيدي،  المصدر:
 

 الوطني. اإلنتاج(: تغلغل الطاقات المتجددة في 15الشكل )
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 (9، صفحة 2011)وادلناجم،  المصدر:
 إنتاجمن  %40سيكون ما نسبتو  2030حىت سنة  2011من سنة  بأنومن خالل الشكل ؽلكننا مالحظة 

 .الكهرباء ادلوجهة لالستهالك الوطين من الطاقات ادلتجددة
 (7حيث ؽلر برنامج الطاقة ادلتجددة بادلراحل التالية :)

 ميغا واط . 110تأسيس قدرة امجالية تقدر    2013اىل غاية سنة -
 ميغاواط . 650تأسيس قدرة امجالية تقار   2015يف سنة -
ميغاواط للسوق الوطين مع  2600على تأسيس قدرة امجالية حبوايل  من ادلنتظر العمل 2020اىل غاية سنة -

 ميغاواط. 2000احتمال تصدير مايقار  
ميغاواط للسوق الوطين وتصدير ما  12000من ادلنتظر تأسيس قدرة تقدر حبوايل  2030اىل غاية سنة -

 ميغاواط . 10000يقار  
 

-3122المنتظرة من مشروع الطاقة المتجددة ( cspالشمسية ) (:نسب مشروع طاقة 16الشكل )
3141. 

 

 
 (64، صفحة 2012)العريب،  :المصدر
اليت تعمل من خالذلا على إنشاء وتشغيل  2020و  2016وضعت احلكومة اجلزائرية استرياتيجية دتتد من الفًتة 

غاية  إىل 2021ميغاواط بينما الربنامج ادلمتد من الفًتة  1200أربع زلطات مشسية حرارية لتخزين حوايل 
ميغاواط يف السنة  600مث  2023ة سنة غاي إىلميغاواط يف السنة  وىذا  500قدرة تبلغ حوايل  إنشاء 2030
 . 2030غاية سنة  إىل
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اصلاز ادلشاريع ادلرتبطة بالطاقات ادلتجددة ، ومن أىم عملت اجلزائر على القيام بالعديد من ادلشاريع من بينها و 
 (10)مريزق، صفحة  ادلشاريع :

  ؛حاسي الرملغاواط هتجني مشسي  يف مي 150مشروع 
   ؛ميغاواط يف منطقة تندوف 10بطاقة مشروع اصلاز حظرية ىوائية 
  استعمال الطاقة الشمسية يف اإلنارة الريفية يف دتنراست واجلنو  الغريب)مشروع إيصال الكهرباء

 ؛منزل ريفي ( 1500إىل 
 

 
 3141-3122مشروع الطاقة المتجددة (:نسب مشروع طاقة الرياح المنتظرة من 17الشكل )

 

 
 (64، صفحة 2012)العريب،  المصدر:

 

ميغاواط، وقد  271سوف يتم تركيب قدرة كهربائية قدرىا  2121كما ىو موضح يف الشكل أعاله، مع حلول 
 ميغاواط. 2111لتبلغ الـ 2101ميغاواط، وتبلغ أقصاىا سنة  882إىل  2122تصل سنة 

 معوقات تطبيق برنامج المخطط الوطني للطاقة المتجددة:. 3.3
كأي برنامج ؽلكن أنو تواجهو صعوبات يف تنفيذه، وكأي بلد، تعاين اجلزائر من بعض النقائص يف رلال الطاقات 

 ادلتجددة، مم قد يعيق سريورة ادلخطط الوطين، ومنها:
  ادلساحات غري ادلستغلة؛صعوبة توفر األوعية العقارية بالرغم من وجود الكثري من 

 زلدودية القدرات البشرية وادلالية والتصنيعية يف ىذا اجملال؛ 

 قلة االىتمام باستخدامات الطاقات ادلتجددة والفهم اخلاطئ لتطبيقاهتا يف اجلزائر؛ 



 
             

12 

 

 عدم مشاركة اخلواص وادلستثمرين األجانب يف ىذا القطاع؛ 

 
  خاتمة :.5

 :التاليةالنتائج  إىلمن خالل البحث مت التوصل 
مع األوضاع الصعبة اليت يشهدىا االقتصاد اجلزائري حاليا، يبقى الوصول إىل أىداف برنامج ادلخطط الوطين -

 غري مؤكد. 2030-2011للطاقة ادلتجددة 
 سهاالبديل، وزلاولة حتقيق احتياجاهتا بنف إلغلاداليت تعتمد يف تلبية احتياجاهتا الطاقوية تعمل جاىدة  اجلزائر-

 بدائل عن البًتول لتنويع صادراهتا. إلغلاد
 ئر.ادلشاريع اليت تبنتها اجلزا أبرزمن  2030-2011يعترب مشروع الطاقة ادلتجددة الوطين لسنة -
االستثمار يف الطاقات قامت الدولة اجلزائرية منذ االستقالل بانتهاج سياسات من أجل تطوير وإصالح -

اجلزائر  إمدادىذا اجملال يف تدعيم مساعلة  إىلبالطريقة اليت تؤدي  ،الذا اجملترقية ى إىلفهي هتدف ادلتجددة 
خلق مناصب شغل وبصفة عامة  إىلبالطاقة غري نابضة والعمل على استحداث مشاريع يف ىذا اجملال باإلضافة 

 .ادلساعلة يف حتقيق التنمية االقتصادية
ادلتجددة يف تنويع قطاع االستثمار يف رلال الطاقة اخلضراء، إذا مت ؽلكن أن يساىم سلطط الربنامج الوطين للطاقة -

 تسيريه بشكل زلكم وتطبيق أىدافو ادلسطرة على أرض الواقع، والعمل على مواجهة التحديات وادلعوقات.
 التوصيات واالقتراحات:

 ضرورة االنفتاح على القطاع اخلاص والعام؛ 
  رلال الطاقات ادلتجددة من خالل منح حتفيزات مالية وجبائية؛توفري ادلناخ ادلالئم لالستثمار يف 
  إقامة الشراكة مع دول وشركات أجنبية ذات خربة عالية يف رلال الطاقات ادلتجددة لنقل التكنولوجيا

 وادلساعلة يف تأىيل ادلوارد احمللية وحسن استغالذلا؛
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