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Abstract:  

Renewable energies are considered strategic energies that have received great 

attention from many countries, as they are effective mechanisms to meet the increasing  

needs of consumption and protect the environment at the lowest possible costs and thus 

contribute to achieving the requirements of sustainable development. The objective of this 

study, is to highlight the reality of the renewable energy industry in Algeria, and its role in 

realizing sustainable development within the framework of the National Renewable Energy 

program (2011-2030). 

Despite the natural qualifications of Algeria and its efforts to develop and promote the 

renewable energy industry, the use of these resources has not reached the level required to 

achieve the requirements of sustainable development, which calls for the adoption of many 

policies and procedures that would Helps to optimize the use of renewable energies. 

Keywords: Renewable Energies; Sustainable Development; National Renewable Energies 

Program. 

JEL Classification Codes: Q42 ; Q43 ; Q48 
 

  :مقدمة .1

م  ابع  كبي  الت  حظي  باهتما  سا اجيجيةاال املتجددة م  الاااا   ا تعتب  الااا

لا اية ، حيث بادر  العد د م  الدو  يي وضت سياسا  واسا اجيجيا  دو  العال العد د م  

 ،تدامةالتنمية املس حداثر يي أساسيا قامز تشكعه  ف الستثمار يي مصادر الاااا  املتجددة،ا

 ،األخر   االاتصاد ة والاااقا  املتجددة الاااة اااع بين جكامع جحايتادر ها قل   خز  م 

 يي بالغة أهمية ل ا كما املع شة، مستويا  وجحسين شغع منادب املساهمة يي ر جاد وبالتااي

 هبيئ  ج وث ستمدام اا ق   نتج ال طبيعي مصدر باقتبارها الب  ة، حما ة
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وم  أهم ا الاااة الابيعية  واردالعد د م  امل جتوفر لديها  بين الدو  الت  ال  ا ر متعد 

 أخر   موارد را  باإلضافة العال ، يي الشمسية الحاو   أ نى الشمسية باقتبار أن ال  ا ر جم ك

 ،املتجددة الاااا  مجا  يي را دة لكي جكون دولة  ؤه  ا ما ه ا املا ية وطااة الرياح، كالاااة

م  أهم ا برنامج الاااا  املتجددة  الب امج والسياسا  م  بالعد د يي ه ا اإلطار ال  ا ر وجاو 

 ه(2011-2030)

  يي:  دراسةبناو قل  ما سبت جتمحور رشكالية ال

الاااا  املتجددة يي جحايت التنمية املستدامة بال  ا ر يي رطار الب نامج دناقة ما هو دور 

 ؟2030 الوطن  ل اااا  املتجددة آفاق

 وهي: أساسية، محاور عة بأر  را  الدراسة ه ه جاسي  ارج  نا االشكالية ه ه ق  ولإلجابة

  ه: مفاهي  قامة حو  الاااا  املتجددةأوال

 التنمية املستدامةهثانيا: مفاهي  قامة حو  

 املتجددة يي ال  ا ر وال ياكع املشرفة قل  جرايملهاه ا مكانيا  الااار: ثالثا

اجيجية الاااا  املتجددة يي جحايت التنمية املستدامة يي رطار الب نامج الوطن  ل اااا  : اسا  رابعا

 ه(2030-2011) املتجددة

 :مفاهيم عامة حول الطاقات املتجددة .2

بد  ة  ، كونها طااةتعد الاااا  املتجددة باختزل أنواق ا م  أه  الاااا  املستاب ية

 هو ي  م وثة ل ب  ة نظيفةرا  أنها  رضافة ،ل اااة األحفورية

 :تعريف الطاقات املتجددة    .1.2

كع  قل  أنهاالاااة املتجددة : (IPCC) ال ي ة الحكومية الدولية املعنية بتغي  املناخ تعرل

و أكب  أو بيولوجي والت  جتجدد يي الابيعة بوجي ة معادلة أطااة  كون مصدرها شمس  ، جيوفيو ائي 

ارا  املتتالية واملتواد ة يي الابيعة، كاااة الكت ة الحيوية م  نسب استعمال ا، وجتولد م  التي

والاااة الشمسية وطااة باط  األرض، حركة املياه، طااة املد وال  ر يي املحياا  وطااة الرياح، 

ا  طااا  أولية، كالحرارة والاااة رليا  الت  تسمح بتحويع ه ه املصادر ويوجد الكثي  م  اآل

ة حركية باستمدا  جكنولوجيا  متعددة، تسمح بتوفي  خدما  الاااة م  ا  طااإالك ربا ية، و 

الاااة املتجددة هي قبارة فإن  (UNEP): برنامج األم  املتحدة لحما ة الب  ةوحسب  .واود وك رباو

ق  طااة ال  كون مصدرها مم ونا ثابتا ومحدودا يي الابيعة، جتجدد بصفة دورية أسرع م  وجي ة 
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شعة الشمس، الرياح، الاااة أشكا  الخمسة التالية: الكت ة الحيوية،  ر يي األ اسملهزك ا، وجظ

 (141، ص 2016)كايي،  .الك روما ية، طااة باط  األرض

 :مصادر الطاقة املتجددة .   2.2

جتمثع أه  مصادر الاااة املتجددة يي الاااة الشمسية، الاااة املا ية، طااة الرياح، 

 اة النوويةهااالطااة الكت ة الحيوية و 

رن استمدا  الشمس كمصدر ل اااة هو م  بين املصادر البد  ة ل نف   الطاقة الشمسية:. أ

الت  تعاد ق يها اآلما  املستاب ية لكونها طااة نظيفة ال جنضب، ل لك نجد دوال قد دة  هت  

خين بتاوير ه ا املصدر وجضعن هدفا تسع  لتحايانه وتستمد  الاااة الشمسية حاليا يي تس

املياه املنولية وبرا السباحة، والتدف ة والتب  د كما  جر  يي أوربا وأمريكا وإسرا يع، أما يي دو  

، ص 2008)طالب ، العال  الثالث فتستعمع لتحريك مضخا  املياه يي املناطت الصحراوية ال افةه 

 ه(203

موارد الاااة ولك  تعتب  الاااة املتولدة م  املساا  املا ية أرخص  املائية: الطاقة. ب

استمدام ا  تا ب ظرول طبيعية خادة جتع ت امل ر  املائي وكمية املياه واملناخ السا د 

والتضاريس وخزفن، ه ا را  جانب ظرول ااتصاد ة جتع ت بار  ه ه املوارد م  السوق وقد  

ة الكامنة يي تعتمد كمية الااا .وجود منافسة م  املوارد األخر  ل اااة، و ي  ذلك م  العوامع

  م  أمحاا  التوليد املا ية قل  ح   كمية املاو وقل  مسافة ساوط املاو، فك ما ارجفع  ايمة 

العام ين امل كوري  ارجفع  ايمة الاااة الكامنة يي املحاة، وتعمع محاا  الاااة املا ية بكفاوة 

ت  تستعمع الواود % باملاارنة مت محاا  جوليد الاااة الحرارية ال90-80قالية جصع را  

 (381-380، ص 2017)ق ساني، معامي ،  .% يي العادة30األحفور  والت  تعمع بكفاوة ال ج يد ق  

ن جانية الرياح هي واحدة م  أاد  التانيا  املعروضة يي اااع الاااا  ر طاقة الرياح:. ج

رياح الت  تعمع باااة املتجددة، وفيها  ت  جوليد الاااة الك ربا ية ق  طريت دوران جورب نا  ال

الرياح، وجتصع ه ه التورب نا  بح رة املحرا الت  جحو  دندوق الا وس ومحرا الدفت واملولد 

دوا  أا  ذلك تشمع را  طااة ك ربا يةه باإلضافة رلكا ونيا  الادرة لتحويع دوران التورب نا  واإل

ع ممت فة م  جانية الرياح فمنها نواأوجتوفر  ه(SCADA) التحك براج والاواقد وآليا  النظا  األ 

كي و واط( ل تابياا  املح ية والتابياا  الغي  متص ة  10اع م  أذا  السعة الصغي ة )
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ميجا واط( لتوليد الاااة وم ارع  2ا  التورب نا  ذا  السعة الكبي ة )أكب  م  ربالشبكة ودوال 

 ه(39، ص 2015)منتد  الرياض االاتصاد ،   .الرياح

الواود الحيو  هو الاااة املستمدة م  الكا نا  الحية سواو النباجية أو  كتلة الحيوية:طاقة ال. د

الحيوانية منها، وهو أحد أه  مصادر الاااة املتجددة، قل  خزل  ي ها م  املوارد الابيعية مثع 

 .النف  والفح  الح ر  وكافة أنواع الواود األحفور  والواود النوو 

عتب  الاااة النووية أحد أشكا  الاااة الحد ثة والت  جتا ب جكنولوجيا ت الطاقة النووية:. ه

قالية إلنتاج ا، حيث جنش  الاااة م  خز  جكسر الرواب  بين مكونا  النواة، مما  ؤد  را  

)كسي ة،  الحصو  قل  طااة حرارية ها  ة وتعمع مفاقز  الاااة قل  رنتاج الاااة الك ربا يةه

 ه(152-151، ص 2015مستو ، و 

 الطاقة:    تأميندور الطاقة املتجددة في  .    3.2

م   جكرار الكثي الاااة فإنن قل  الر   م   ج مينلدور الاااة املتجددة يي  بالنسبة

اضافملها را    مك ل اااة، رال أن البدا ع الت  البد  ة االقتماد قل  املصادر  تعظي النداوا  نحو 

 ت، أو جحاالتكنولوجيةثزثة، أول ا: اإلجاحة  طتوافر شرو ح مة الاااة لب د ما جظع مرهونة ب

 خي ا ال دو  االاتصاد ةهأو ، البشرية: جوافر الكفاوا  ثانيهامابولة، و  مح ية مشاركة نسبة

 (382، ص 2017)ق ساني، معامي ، 

 على بدائل الطاقة عتماداال : شروط 1 الشكل 

ائر وآليات تفعيل أنظمة الطاقة ، معامي  ق ساني ، املصدر:  صناعة الطاقات املتجددة في الجز

 ه382، صمرجت سابت،  الشمسية في إيجاد تنمية محلية مستدامة

 :التنمية املستدامةمفاهيم عامة حول   .3

 اإلنتاجية التكنولوجية

صاد ةال دو  االات جوافر الكفاوا  البشرية  
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يي رقداد ممت ف  خادة ،هتما  دواي كبي حظي مف و  التنمية املستدامة بالاد 

جتعد  ال انب  جوانب قد دة تشمعبعاد أم  ل ا  انظرا ملنموية، املخااا  والب امج الت

 هو ي ها م  ال وانب الثاايي والسياس   ،االجتماعي ،بيئ لل انب ااك االاتصاد ،

 تعريف التنمية املستدامة:.     1.3

التنمية املستدامة مف و  شامع لت بية احتياجا  البشر يي الوا  الحااي وجحسين ظروف   

املساس بادرة األجيا  الاادمة قل  جحايت أهداف ا، ول ا ثزثة اركان ما اباة وهي املع شية دون 

 التنمية االاتصاد ة والتنمية االجتماقية وحما ة الب  ةه

وفكرة "التنمية املستدامة" ج  التصد ت ق يها رسميا يي مؤجمر امة األرض ال   قاد يي "ريو 

نه  اد أسياسيين أهمية التنمية املستدامة، السيما  ، حيث أدرا الاادة ال1992د  جاني و" قا  

هناا ن أنن ما زا  ج و كبي  م  سكان العال  يع شون جح  ظع الفار، و أخ و يي اقتباره  أ

)ب  محمد أبو ال يف،  جفاوجا كبي ا يي أنماط املوارد الت  تستمدم ا كع الدو  الغنية وج ك الفاي ةه

 ه(3، ص2014

"جنمية تسمح  :على أنها تحدة للتنمية والبيئة التنمية املستدامةبرنامج األمم املويعرل 

خز  بادرة األجيا  املاب ة قل  ج بية بت بية احتياجا  ومتا با  األجيا  الحاضرة دون اإل 

 ه(131، ص 2006)زرنوح،  "حتياجا هاا

، 2005)بلخضر،   لي:رال أن هناا رجماع، قل  أن التنمية املستدامة،  تضم  مف وم ا ما 

 (97ص 

 بحاجا هاهبحاجا  الحاضر دون الحد م  ادرة أجيا  املستابع قل  الوفاو  الوفاو .أ

الواقية ل مصادر املتاحة، والادرا  البيئية، وإقادة ج هيع الب  ة الت  تعرض   اإلدارة .ب

 االستمدا هل تدهور وسوو 

ة يي الظ ور، قمز بسياسا  التواعا  والواا ة، ل تعامع مت الاضا ا البيئية األخ  األخ  .ج

أن ه ا، أكث  فاق ية، وأاع جك فة م  التعامع مت  واد ثب بمبدأ الواا ة خي  م  العزج، 

 أمرهاهه ه الاضا ا بعد استفحا  

سياسا  ل ب  ة والتنمية، نابعة م  الحاجة را  التنمية املستدامة، مت الا كيو قل   وضت .د

الفار، وسد حاجا  اإلنسان، والتعامع جنشي  النمو وتغيي  نوقيتن، ومعال ة مشكز  
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مت مشكز  النمو السكاني، ومت ديانة وجنمية ااقدة املصادر، وإقادة جوجين التكنولوجيا 

 الارارهوإدارة املخاطر، ودمج الب  ة واالاتصاد يي دنت 

 التنمية املستدامة:خصائص  .   2.3

 (59-58، ص 2016)برياع،  ه  خصا ص التنمية املستدامة نجد:أم  

شمع م  مف و  التنمية ال    رك  قل  النظرة الثابتة ل نمو أن مف و  التنمية املستدامة ر .أ

بعاد جتجاوز الحدود االاتصاد ة لتشمع ال وانب أاالاتصاد ، فالتنمية املستدامة ل ا 

فراد، الصحية واالجتماقية والثاافية والسياسية و ي ها م  ال وانب ذا  الص ة بحياة األ 

 ن محاور التنمية املستدامة ذا  قزاة متداخ ة ومتفاق ة فيما بينهاهأذلك نجد  ا ررضافة 

بين األجيا ، فه  جنمية جراعي حت األجيا  الحاضرة والزحاة م  املوارد  ةمراقاة املساوا .ب

فراد ال يع أنصال يي ه ا السياق نوقان، األو   كون بين ن األ أننا نجد أالابيعيةه وإذ 

 بين ال يع الحااي وال يع الزحته الحااي، والثاني

جنسيت جد د بين ال ي ا  الدولية وال ي ا  املح ية، ف ناا رؤية موحدة مبنية قل  قم يا   .ج

 تعاون يي قال  يشتد بالتنافسيةه

ذ جتم  م  البعد ال من  أساسا ل ا، فه  ره  مميوا ها، أهي جنمية طوي ة املد ، وه ا م   .د

 ي  ومستابع األجيا  الاادمةهجنمية  نصب اهتمام ا قل  مص

هي مدخع قاملي  هت  بتجاوز الفرق بين الشما  وال نو ، وجبحث يي كيفية خ ت التوازن  .ه

 بين النمو الد مغرايي الع م  والتنميةه

 س املا  الابيعي وجوازن النظا  البيئ هأهي قم ية تسيي  بيئ  اصد املحافظة قل  ر  .و

 دامة:ساسية للتنمية املستاملبادئ األ .    3.3

جما  املبادئ األساسية ل تنمية املستدامة الت  بدورها تشكع املاوما  السياسية ر مك  

 (33، ص 2008، ) الب واالجتماقية واألخزاية إلرسائها وج مين فعاليملها كما  لي:

 نسان قل  حصة قادلة ومتوازنة م  ثروا  امل تمتهرأ  حصو  كع نصاف: اإل  .أ

د امل تمت رمكانية املشاركة الكام ة الفعالة يي دنت الارارا  فراأبمعنى رقااو التمكين:  .ب

لد  هؤالو االفراد بالشكع ال    نتماواال جع زيادة حس أواآلليا  او الت ثي  ق يها، وذلك م  

  مكنه  م  مشاركة فاق ة يي قم ية التنميةه
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واملحاسبة ا  مبادئ الشفافية رهع الحك  واإلدارة أأ  خضوع حسن اإلدارة واملساءلة:  .ج

جع ججنب الفساد واملحسوبيا  وجميت العوامع األخر  أوالحوار والراابة واملسؤولية، م  

 الت  م  ش نها ان تشكع قابة يي طريت التنمية املستدامةه

بين األجيا  وبين الف ا  االجتماقية داخع امل تمت وبين امل تمعا  األخر   التضامن: .د

لحفاظ قل  الب  ة واملوارد الابيعية لألجيا  الاادمة، ل تنمية املستدامة وذلك م  خز  ا

وقد  جراك  مد ونية قل  كاهع األجيا  الزحاة، وك لك ج مين الحصص العادلة م  النمو 

 لكافة الف ا  االجتماقيةه

  املستدامة:املتجددة واألبعاد البيئية للتنمية  اتالطاق.    4.3

البيئية  ا  العزاا  بين الاااة واألبعادر والعشري  لاد تعرض جدو  أقما  الارن الواحد

ل تنمية املستدامة، خادة ج ك املتع اة بحما ة الغزل ال و  م  الت وث الناج  ق  استمدا  

الاااة يي ممت ف النشاطا  االاتصاد ة واالجتماقية ويي اااعي الصناقة والناع قل  وجن 

ألهدال املرجباة بحما ة الغزل ا  ججسيد مجموقة م  ار 21الخصوص، حيث دق  األجندة 

ال و  والحد م  الت ثي ا  الس بية لاااع الاااة مت مراقاة العدالة يي جوزيت مصادر الاااة 

وظرول الدو  الت  يعتمد دخ  ا الاومي قل  مصادر الاااة األولية أو ج ك الت   صعب ق يها تغيي  

الاااة املستدامة م  خز  العمع قل  نظ  الاااة الاا مة بها، وذلك بتاوير سياسا  وبرامج 

الت ثي ا  البيئية  ي  املر وبة لاااع  جاوير م يج م  مصادر الاااة املتوفرة األاع ج ويثا للحد م 

نظ   كفاوةالحرار ، ودق  برامج البحوث الززمة ل رفت م   حتباساال الاااة، مثع انبعاث  ازا  

التكامع بين سياسا  اااع الاااة والاااقا   ا  جحايترضافة روأساليب استمدا  الاااة، 

 ه( 151، ص 2012)فروحا ،  االاتصاد ة األخر  وخادة اااعي الناع والصناقة

جضم  الاااة املتجددة جنمية مستدامة يي التعامع املوارد الابيعية نتيجة محدود ة و 

ة موجودة يي الابيعة املوارد، تعتب  الاااة الشمسية، طااة الرياح و ي ها م  املصادر البد  

الاااة بارياة ممنه ة مما  حفظ  سملهزاابصفة ج اا ية والخيار الاااو  اآلم  كونن  ضم  

ا  اصر العمر رجيا  الزحاة م  االحتياجا  الاااوية، حيث تشي  التاد را  نص ب األ 

رما ،  خد جة) ه2040والغاز الابيعي يي سنة  2025لحاو  البا و  يي حدود قا   فا اض  اال 

 ه(2017
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ائر والهياكل املشرفة على ترقيتها اتمكانيات الطاقإ    .4  : املتجددة في الجز

ائر: اتإمكانيات الطاق .   1.4  املتجددة في الجز

ها ع ل اااة املتجددة، خادة م  الشمس والرياح، جنتج  حتياطياجتميو ال  ا ر بوجود 

، يي %5ه94 سية هي: الغاز الابيعي، ويمثع الاااة الك ربا ية يي ال  ا ر حاليا م  ثزثة مصادر ر 

، وأنشئ  فيها هي ة الاااة %5ه0ما الاااة الشمسية، فتمثع أ، %5حين ج تي الاااة املا ية بنحو 

ال د دة، الت  جتوا  نشر استمداما  الاااة املتجددة وجرويج ا، وهي مسؤولة ق  متابعة جنفي  

سباني رشركا   جحادا( ال    نف ه BOTمشروع محاة ل اااة الشمسية م  خز  نظا )

ميغاواط، واد وضع  ال  ا ر  100جمالية جب غ رباستمدا  جانية الاااة الشمسية املرك ة بادرة 

، 2017م  الاااة املتجددة م  مجموع الاااة الكلي بح و  قا   %5ا  نسبة رهدفا هو الودو  

، والخز ا %70ة املرك ة بنسبة باالقتماد قل  الاااة الشمسي 2030بح و  قا   %20ونحو 

، 2011، االسا اجيجية)مرك  اإلمارا  ل بحوث  ه%10، والرياح بنسبة %20الك روضو ية بنسبة 

 ه(37ص 

وجتمتت ال  ا ر بإمكانيا  ها  ة ل اااا  املتجددة جؤه  ا ألن جكون م  الدو  املصدرة 

   ، ويمك  جوضيح ا وفت العنادر التالية:ل اااة النظيفة

بما أن ال  ا ر جتوفر قل  رمكانيا  ها  ة م  الاااا  املتجددة  الطاقة الشمسية: 1.1.4

وبالخصوص الاااة الشمسية ملساحملها الشاسعة م  ج ة وملواع ا ال غرايي م  ج ة أخر ، فه  

كي و واط يي الساقة ل ما   3000م  أ نى الحاو  الشمسية يي العال  وجنتج رشعاقا سنويا  تجاوز 

مرة احتياجا  أوربا الغربية وأربت مرا  االسملهزا العاملي  60بت الواحد ما يسمح بتغاية املر 

 (68، ص 2017 بوحبع، )حناش، مرة االسملهزا الوطن  م  الك رباوه 5000وتغاية 

ن الصحراو ال  ا رية هي أملانية بعد دراسة حد ثة اام  بها ق ن  الوكالة الفضا ية األأواد 

شعاقا  الشمسية يي الصحراو ال  ا رية اة الشمسية يي العال ، حيث جدو  اإل أكب  خ ان ل اا

)ق ساني،  قل  مستو  إلشراق الشمس قل  املستو  العامليأشعاع يي السنة، وهو رساقة  3000

 ه(392، ص 2017معامي ، 

وال دو  التااي  وضح رمكانيا  ال  ا ر م  الاااة الشمسية، ومعد  جوزيع ا يي كامع 

  ا  الوطن هالا
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 : إمكانيات الجزائر من الطاقة الشمسية، ومعدل توزيعها في كامل التراب الوطني1الجدول 

 

 ال ضا  الع يا الصحراوية املناطت 
املنااة 

 الساح ية
 

 املساحة )٪( 4 10 86

3500 3000 2650 
 متوس  مدة أشعة الشمس

 ))ساقا  / سنة 

2650 1900 1700 
توس  الاااة املتوفرة يي امل

 سنة(/2)اهوهس/ 

-http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?page=potentiels : املصدر

national-des-energies-renouvelables (consulté le 05/01/2019) 

خر نظرا لتنوع جضاريس ا آ را يي ال  ا ر  تغي  املورد الريحي م  مكان  طاقة الرياح: 2.1.4

 ا  منااتين جغرافيتين كبي جين:رواختزل مناخ ا، وجاس  ال  ا ر 

ك   وبتضاريس  1200منااة الشما  ويحدها البحر املتوس  وجتميو بساحع  متد قل   .أ

ط س الصحراو ، وبين هاجين الس س تين جوجد التل  واأل ط س جب ية جمث  ا س س ت  األ 

 الس و  وال ضا  الع يا ذا  املناخ الاار ، ومعد  السرقة يي الشما   ي  مرجفت جداه

منااة ال نو  الت  جتميو بسرقة رياح أكب  منها يي الشما  خادة يي ال نو  الغربي  .ب

 رهدراأثا يي منااة /6ثا وجتجاوز ايمة /4بسرقة ج يد ق  

 /ثا، وهي 6ا  ر 2ن سرقة الرياح يي ال  ا ر معتدلة وجا اوح ما بين أوق ين  مك  الاو               

 ه(113، ص 2016)ب  محاد،  طااة مز مة لضخ املياه خصودا يي الس و  املرجفعةه

قداد برنامج طموح م  ابع الس اا  الستغز  ه ا املصدر م  الاااة ال   ال رلاد ج  

ميغا واط ب درار يي الفا ة املمتدة ما بين  10  م رقة هوا ية بادرة جب غ و أنشاو ر نف  م  خز  

ميغا  20نجاز م رقتين هوا  تين جادر طااة كع واحد منها   را  ذلك ر، باإلضافة 2014و 2011

بادرة  2030و 2016، ومشاريت أخر  طور الدراسة ل فا ة ما بين 2015و 2014واط ما بين فا ة 

 ه(163ص  ،2014، )بوجمعة، خي جة ميغا واطه 1700اي رنتاجية ستب غ حوا

http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?page=potentiels-national-des-energies-renouvelables
http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?page=potentiels-national-des-energies-renouvelables
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 الطاقة املائية:  3.1.4

يفا مت د األماارتاو ويكاد  نعد  ساوط شومعتد  را  بارد  ديفاجتميو ال  ا ر بمناخ حار  

و  بمرور السنين ،أما صمما يسفر ق  نظا  مائي معاد مت جا ب الف ،رجفاعاال د د شمعد  جبمر 

حيان اد   يد معد  ى، ويي بعص األ ص  و  يي السنة كحد أا 100ااي فتتساا  حو  األماار

م   يي أاع م   و  واحد، واد  ا ك  ج و كبي  م  أماار العا  خز  أ ا  ا ي ة  100الساوط ق  

ما  البزد   يد ق  شمت ساوط الث وج أحيانا قل  الام  ال ب ية، ومعد  ساوط املار سنويا 

جنوبا  جج ناام   أحيانا ويتنااص املار جدريجيا ك ما   2000أو  1500 ع را صم   ويمك  أن   500

حراو وينعد  جاريبا يي املناطت صل  املناطت املتاخمةم   يي السنة يي  100اع م  أحتى  كون 

 حراوية هصال

% فا  أما النسبة 3وبالنسبة لتوليد الاااة الك ربا ية م  الاااة املا ية فه  ال جتجاوز 

ه ه الاااة كون أن قدد  ستغز اعف ضة، ويرجت دفيت  جوليدها م  الغاز الابيعي خاالبااية 

را  قد  االستغز   باإلضافةمحاا  رنتاج الك رباو انازاا م  الاااة املا ية هو قدد  ي  كايي 

 (31، ص 2018)مواكن ،  ال يد ل محاا  املوجودةه

 طاقة الحرارة الجوفية: 4.1.4

ا  وجود أكث  رهاما لحرارة األرض ال وفية، أد   حتياطاا  بالشما ، يشكع الك س ال راس 

ذ جب غ  البا، رمنبت مياه معدنية حارة متوزقة بالشما  الشرقي والشما  الغربي ل بزد  200م  

ا  راصاها منبت حما  املسخوطين، بدرجة حرارة جصع أدرجة م وية، و  40درجة حرارة ه ه املنابت 

 م ويةه 90

ما  مكعب  2 ه الينابيت الابيعية تسربا  باطنية حارة ذا  جدفت طبيعي  ب غ تعتب  ه

نتاج ه ه الخ انا ه وأكث  ه ه الخ انا   متد نحو رال ج وا يسي ا م  رمكانيا  ربالثانية، وال جمثع 

ل ال اآلا  رذ يشكع التكون الاار  الكب س خ انا واسعا م  حرارة األرض ال وفية،  متد رال نو ، 

ه ا الخ ان املسمى بالاباة األلبية م  خز  الحفر للحصو   ستغز اكي وما ا  املربعة،  ت  ال

ن رم ويةه  57ا  رما  مكعب بالثانيةه حيث جصع درجة حرارة ه ه الاباة  4ا  رقل  جدفت  صع 

)مؤجمر  ميغاواطه 700جب غ  ستااقةااستغز  جدفت الاباة األلبية والتدفت الابيعي  مثع 

 (17، ص 2014الاااة العربي، 

 طاقة الكتلة الحيوية:  5.1.4
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 م يون ط  مكايئ نف ه 37جادر رمكانيا  ال  ا ر الغابية حوااي  الغابات: .أ

م يون ط  م  النفا ا  الحضرية  5هناا حوااي  طاقة النفايات الحضرية والزراعية: .ب

 33ه1النفا ا   مك  أن جنتج ما  اار  وال راقية ال  ت  رقادة جدورهاه وه ه اإلمكانيا  م  

 ه(268، ص 2016)سنوس  ، وجابة،  م يون ط  مكايئ نف  يي السنة م  الاااة

ائر .   2.4  :الهياكل املشرفة على ترقية الطاقات املتجددة في الجز

م  خز   هتما اال حظي  الاااا  املتجددة باهتما  كبي  من  الثمانينيا ، وججسد ه ا      

خي ة الايا  ه وم  م ا  ه ه األ 1982ل  ميزد املحافظة السامية ل اااا  املتجددة قا  املصاداة ق

ب قما  البحث والتكوي  واإلقز  واملساهمة يي جنمية الاااا  املتجددةه وبعد ثزث سنوا  م  

لكا وني بسيد  ل مركب اإل ةفوجو فولاي( اام  املحافظة با كيب لوحة 1985العمع )قا  

فريايا يي مجا  جركيب الخز ا الشمسية وجدخع رهو ما جعع ال  ا ر جحتع الصدارة ب عباسه و 

كما ج  رنشاو  مصال الدو  املتحكمة يي التكنولوجيا العالية يي مجا  جصنيت الخز ا الشمسيةه

)سنوس  ، وجابة،  قدة هياكع مؤسساجية متمصصة يي البحث والتاوير يي ه ا امل ا ، ومنها:

 (269، ص 2016

( ووحدة جاوير املعدا  CDERاملرك  الوطن  لتاوير الاااا  ال د دة واملتجددة ) .أ

 (هUDESالشمسية )

 (هUDTSوحدة جاوير جكنولوجيا  الس  سيو  ) .ب

 (هURAERوحدة البحث يي الاااا  املتجددة ) .ج

 (هURMERوحدة البحث يي معدا  الاااة املتجددة بجامعة ج مسان ) .د

   (هURERMSددة باملنااة الصحراوية )وحدة البحث يي الاااا  املتج .ه

استراتيجية الطاقات املتجددة في تحقيق التنمية املستدامة في إطار البرنامج الوطني . 5

 :للطاقات املتجددة

ائر في إطار البرنامج الوطني )   1.5 ( لتحقيق 2030-2011آفاق الطاقات املتجددة في الجز

 التنمية املستدامة:  

ا  جنمية الاااة رممااا ااتصاد ا  تضم  ويهدل  2011فيفر   03لاد وضع  ال  ا ر يي 

(، حيث   تي ه ا الب نامج ل يادة استغز  2011-2030ال د دة واملتجددة وكفاو ها خز  الفا ة )
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التكنولوجيا الحد ثة إلنتاج الاااة النظيفة يي ال  ا ر خز  املستابع، ويي خض  ه ا الب نامج 

وذلك  2011يي ديسمب   423-11ة املتجددة بموجب ارار جنفي   را  نشاو دندوق ل ااارج  

 ه(162، ص 2015مستو ، )كسي ة،  لدق  وجمويع االستثمار يي مجا  الاااا  املتجددةه

 نجاز املخطط:إمراحل  1.1.5

 سول  ت  رنجاز ه ا الب نامج م  خز  ثزث مراحع وهي:

نجاز املشاريت الرياد ة )النموذجية( الختبار ، وجمصص إل 2013و 2011ما بين  املرحلة األولى:

 ممت ف التكنولوجيا  املتوفرةه

 ، سول جتميو باملباشرة يي نشر الب نامجه2015و 2014ما بين  املرحلة الثانية:

، سول جكون خادة باإلنجاز قل  املستو  الواست ل محاا  2030و 2016ما بين  املرحلة األخيرة:

 الشمسيةه

( مشروع منها محاا  60قل  رنجاز ستون ) 2030ا   ا ة إم  اآلن و يشتمع الب نامج 

شمسية ك روضو ية وشمسية حرارية وم ارع لاااة الرياح ومحاا  ممت اةه ويسمح ه ا 

 الل منادب الشغع املباشرة والغي  مباشرةهآالب نامج، بم ت 

 وجتوزع الادرا  املركبة حسب التكنولوجيا املستعم ة، كما  لي:

 ميغاواطه 2800س ت  جركيب ادرة رجمالية جب غ  (:PVة الشمسية الكهروضوئية )األنظم

 ميغاواطه 7200سول  ت  جركيب ادرة ك ربا ية رجمالية جب غ  (:CSPاألنظمة الشمسية املركزة )

)مؤجمر الاااة  ميغاواطه 2000سول  ت  جركيب ادرة ك ربا ية رجمالية جب غ  طاقة الرياح:

 (26، ص 2014العربي، 

 وسا ع وأنواع الاااا  املتجددة س ت  جركيبها حسب خصوديا  كع منااة:كما أن 

منااة الصحراو لته ين املحاا  املوجودة املشتغ ة بالد   ، وج ويد املواات املتباقدة  .أ

 نظرا ألهمية الادرا  الشمسية والرياح يي ه ه املنااةه

 ر األراض  همنااة ال ضا  الع يا لتعرض ا ل شمس والرياح مت جوف .ب

املنااة الساح ية حسب جوفر وقاو األراض   مت استغز  الفضاوا  الت  جتوفر فيها  .ج

 الاااا  املتجددةه

التكمي ية يي مجاال  أخر  م  التابيت، تشكع ج وا  حتياجا اال وم  ج ة أخر  فإن 

لضخ وموارد مثع مناطت السك  والفزحة وا ،ك لك م  الادرة الك ية ل رياح املاررة يي الب نامج
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، 2016رنامج جاوير الاااا  املتجددة، ررررررررررررررررررررررر)دليع ب املياه والصناقة واإلنارة العمومية والخدما 

 ه(8ص 

 :2030هداف البرنامج الوطني للطاقات املتجددة آفاق أ  2.1.5

ن ردماج الاااة املتجددة يي م يج الاااة الوطنية  مثع جحد ا كبي ا م  أجع الحفاظ قل  ر

رية، وجنويت فروع رنتاج الك رباو واملساهمة يي التنمية املستدامةه بفضع الب نامج املوارد األحفو 

جتموات ه ه الاااا  يي دمي  السياسا  الاااوية  ،2030-2011الوطن  ل اااا  املتجددة 

 وطااة الرياحم  طرل ال  ا ر، السيما م  خز  جاوير الاااة الشمسية  واالاتصاد ة املتبعة

النفا ا (، الاااة الحرارية  ستعادةا، وإدخا  فروع الكت ة الحيوية )جثمين قل  نااق واست

 الشمسية الحراريةه وجاوير الاااةواألرضية، 

رن سعة برنامج الاااة املتجددة املا و  رنجازه لت بية احتياجا  السوق الوطنية خز  

واط منن بح و  قا  ميغا 4500حيث س ت  جحايت  ميغاواط، 22000 ادر    2030-2015الفا ة 

لحصة م  الاااا  املتجددة  2030يي آفاق  الب نامج بالودو  س سمح جحايت ه ا ، و 2020

 ٪ م  الحصي ة الوطنية إلنتاج الك رباوه27بنسبة 

م يار ما  مكعب  300 بادخارالاااا  املتجددة، س سمح  م  ميغاواط 22000رن رنتاج   

وفاا لألنظمة  ه2014مرا  االسملهزا الوطن  لسنة  8م  ح   الغاز الابيعي، أ  ما يعاد  

الب نامج مفتوح أما  املستثمري  م  الاااع العا  والخاص وطنيين  رنجاز ه ااملعمو  بها، فإن 

والت  جنفي  ه ا الب نامج  حصع قل  مساهمة معتب ة ومتعددة األوجن ل دولة  نأوأجانبه كما 

الب نامج  امل دوج، وجدقيما ل  اااا  املتجددة والنتاج سيما م  خز  الصندوق الوطن  ل ا جتدخع

 وك ا شبكةأنش   الحكومة ال  ا رية " املع د ال  ا ر  ل بحث والتاوير ل اااا  املتجددة" 

، الوكالة الوطنية لا اية والغاز والتاوير ل ك رباومرك  البحث  والتاوير مثعمراك  ل بحث 

معدا  الاااة  ووحدة جاويرالاااا  املتجددة  وجرشيد استعما  الاااة، مرك  جاوير

 (2018)الوكالة الوطنية لتاوير االستثمار،  الشمسيةه

وال دو  التااي  بين الادرا  املا اكمة لب نامج الاااة املتجددة، حسب النوع واملرح ة، 

 :2030-2015 الفا ةخز  
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 الفترةالنوع واملرحلة، خالل  املتراكمة لبرنامج الطاقة املتجددة، حسب ت: القدرا2الجدول 

2015-2030 

 
 ه09، ص 2016دليع برنامج جاوير الاااا  املتجددة والنجاقة الاااوية، املصدر: 

ا  أوروبا، تستعد ال  ا ر إلاامة شركا  بمجرد جوفر روألجع جصد ر الك رباو الخضراو 

، 2016اااا  املتجددة، )دليع برنامج جاوير ال الظرول، وه ا م  خز  رنجاز ادرا  رضافيةه

 ه(9ص 

ا  مساهمة ردناه فإن الب نامج الوطن  ل اااا  املتجددة يهدل ل ودع أوكما  وضح الشكع 

، وذلك بمساهمة الاااة الشمسية 2030م  رجمااي الاااة آفاق  %40الاااا  املتجددة بنسبة 

م  رجمااي  %17سبة وطااة الرياح بن %23، الخز ا الفوجوفولاية بنسبة %60املرك ة بنسبة 

 الاااة املتجددةه

 2030هداف الطاقة املتجددة أنسبة القدرات املركبة حاليا و  :1الشكل 

 
 لكا وني:، املوات اإل2013(، RCREEEا يم  ل اااا  املتجددة وكفاوة الاااة )املرك  اإلاملصدر: 

www.rcreee.org 

http://www.rcreee.org/
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 ملشاريع املنجزة في مجال الطاقات املتجددة في الجزائر:هم اأ    .2.5

فيما  تع ت باملشاريت االستثمارية املدرجة يي املرح ة األوا  م  الب نامج الوطن  ل اااا  

 نجاز قدة مشاريت هامة، منها:ر(، فإنن ج  الشروع يي 2013-2011املتجددة )

 ميغاواط سنوياه 140ية لواح الشمسية، جب غ ادر ها اإلنتاجمصنت إلنتاج األ .أ

 ميغاواط بغردا ةه 1ه1( ذا  ادرة Photovoltaicمحاة شمسية ك روضو ية ) .ب

( بال نو  Photovoltaicمنو ( بالاااة الشمسية الك روضو ية ) 2554)ارية  16ج ويد  .ج

 وال ضا  الع ياه

 ميغاواط بإليو ، 19جمالية ر( ذا  ادرة Photovoltaicمحاا  شمسية ك روضو ية ) 05 .د

 جندول وجمن اس ه

 ميغاواط بمنش ة والبيضه 20 وميغاواط ب درار  10م ارع رياح،  02 .ه

 ميغاواط )املشروع ايد الدراسة(ه 5محاة حرارية جوفية باااة رنتاجية جب غ  .و

 343نجاز مجموقة م  املشاريت الشمسية الك روضو ية ذا  ادرة جب غ رالشروع يي  .ز

لت بية الا ب املاوا د قل  الك رباو، لتب غ  2014ئ ميغاواط، جندرج يي رطار مما  الاوار 

ميغاواط م  األنظمة الشمسية  3200جمالية الت  س ت  جركيبها قتبة ب لك الادرة اإل 

 الك روضو يةه

  نجاز:رنفة ال كر، ج  ا  ه ه املشاريت اآل رباإلضافة 

)مؤجمر  اطهميغاو  30ميغاواط بحاس   الرمع، منها  150بادرة   از-املحاة اله ينة شمس   •

 (27، ص 2014الاااة العربي، 

ميغاواط بدا ة م  سنة  30م رقت  رياح بكع م  أدرار وخنش ة باااة مركبة جادر    •

 قل  التواايه 2014و 2013

)س   نادر،  ه2014ميغاواط بدا ة م  سنة  05محاة حرارية بااملة باااة مركبة جادر    •

 (401، ص 2016

حسب مرك  جنمية الاااا  املتجددة  2017ا  املتجددة يي ه  ما ميو الاااأ جاز رويمك  

 بال  ا ر يي النااط التالية:

 ه 2017 ل مرة األو  يي ال  ا ر ج  رنشاو وزارة ل ب  ة والاااا  املتجددة يي سنة ➢
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محاة ل اااة الشمسية الك روضو ية م  طرل  22رنجاز  ختتا ابجميو  ه ه السنة  ➢

جددة فرع سون غاز يي ال ضا  الع يا وال نو  بادرة رجمالية شركة الك رباو والاااا  املت

ميجاواطه وحدة لنظا  خاص "أوراس سوالر" إلنتاج ألواح الاااة الشمسية  343

 .2017ميجاواط دخ   الخدمة يي  30الك روضو ية بادرة 

  ، جددببون، أملانيا 2017حو  التغي ا  املناخية يي نوفمب  23امة املناخ  نعااداخز   ➢

 از ثاني أكسيد  نبعاثا ايي املساهمة يي امل  ود العاملي ل تا يع م   لاواما هااال  ا ر 

خادة نشر برنامجين ل اااا  املتجددة  ،الكربون بواساة س س ة م  اإلجراوا 

 .والفاق ية الاااوية

نشر مرك  جنمية الاااا  املتجددة أط سا ل رياح جد دا وال   أنج   2017أثناو سنة  ➢

 10قل  ااقدة بيانا  لسرقة الرياح لكع ساقة وثزث ساقا  مس  ة ملدة  قتمادال با

محاة لحالة الااس ل مردد الوطن  لألحوا   74يي  2014را   2004سنوا  متتالية م  

 محاة رضافية متمرك ة يي دو  ال واره وأقد املرك  خرا اا ل موارد ال يو 21ال وية و

-0ه2يف الكيميائي، كما طور نسخة ثانية لتابيت ريتا حرارية يي ال  ا ر وفاا ل تصن

التنظي  الحرار  ال  ا ر  م  خز  دمج أنظمة البناو الحرارية ال  ا رية ال د دة الت  

 .2017ظ ر  يي قا  

مشروع بحث ذو ج ثي   28وفيما  تع ت بمشاريت البحث الوطنية أبرم  اجفاايا  لدق   ➢

الاااا  املتجددة واملد رية العامة ل بحث الع م  بين مرك  جنمية  ااتصاد -اجتماعي

 .2017والتاوير التكنولوجي يي 

وقل  مستو  مما  نشر الاااا  املتجددة قل  امليدان فإن مرك  جنمية الاااا   ➢

دراسا  وإنجازا  يي الاااا  املتجددة(  (ER2 املتجددة ) ه هطه ( بواساة فرقن التجار  

ة الشمسية لعدة مناز  ومضخا  آبار املاو الصالحة ل شر  أنج   مشاريت الك ربة بالااا

والحظي ة الوطنية ال اار )وال ة جمن اس (  ()وال ة رليو   ي ناجرليطاسيي الحظي ة الوطنية 

 ه(2018)مرك  جنمية الاااا  املتجددة،  .ومواات اسا اجيجية أخر  

التنمية املستدامة  تجسيدفي  املتجددة ودورها اتثار االقتصادية لالستثمار في الطاقاأل .   3.5

ائر:  بالجز
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 هتما اال باقتبار ال  ا ر م  الدو  الت  تعتمد يي ااتصادها قل  النف ، فه  جدرا مد  

بالب  ة وضرورة ر جاد ح و  فعالة لتا يص آثار ظاهرة التغي  املناخي، فال  ا ر مث  ا مثع باية 

ن فيها بين احتياجا  التنمية والب  ة الصالحة الدو  جؤم  بحا ا يي التنمية املستدامة الت  جواز 

ن  تحمع كع مصدر م  مصادر ج وث الب  ة أنها ماتنعة أجيا  املتعاابة، كما لل يع الحااي واأل 

)مؤجمر الاااة  نص بن لحما ملها، وذلك دون زيادة الفجوة بين الدو  النامية والدو  الصناقيةه

 (49، ص 2014العربي، 

الوطنية لتاوير الاااا  املتجددة ضم  رطار اانوني ونصوص واد وضع  السياسا  

جنظيمية، حيث جمث   النصوص الر  سية يي: اانون التحك  يي الاااة، اانون جراية الاااا  

ا  جانب اانون الك رباو والتوزيت العمومي ل غاز، وجرجك  ه ه راملتجددة يي رطار التنمية املستدامة 

 ي ا  واملؤسسا  االاتصاد ة، بحيث  هت  كع واحدة منها يي حدود السياسا  قل  مجموقة م  ال

 (387، ص 2017)ق ساني، معامي ،  ، بتاوير الاااا  املتجددةهختصاد اا

ال م ورية السيد قبد الع ي  بوجف ياة أن املساقدا  الت  جادم ا الدولة  سواد أكد ر  

جاوير الاااع  بإل امية مشروطةتجددة ل مااولين يي رطار جنفي  الب نامج الوطن  ل اااا  امل

غع يي ال  ا ره ويعد الب نامج شب دمنا حداثاستجنسياا مت ال امعا  ومراك  البحث بهدل 

خي ة م  أجع زيادة الوطن  ل اااا  املتجددة والنجاقة الاااوية ال   جاو  بن ال  ا ر يي الفا ة األ 

ام ة ومنساة بين شفة صا  املتجددة الت  تعمع باو محافظة الاااشيي ه ا امل ا  وإن استثمارا ها

بداع م  يي ممت ف مراحع اإل  املشاركةة لتمكين جميت الفاق ين م  صناقمراك  البحث ورجا  ال

او الكثي  م  شأجع التحك  يي التانيا  والتكنولوجيا  ال د دة وجاويرها ،بابيعة الحا  يي رن

ع صمجا  الاااة املتجددة يي ال  ا ر والت   مك  أن جرة يي شرة والغي  املباشغع املباشب الدمنا

 (32، ص 2018)مواكن ،  هة الاادمةالاصي  غع يي الفا ة شب صمن 54000را  

حز  الاااة املتجددة ج  يا مكان الغاز والنف  ال  ان يستعمزن لتوليد الاااة رن أكما 

لتصد ر، وه ا خادة بالنسبة الك ربا ية، سول  نتج قنن كميا  فا ضة  مك  استغزل ا يي ا

ميجاواط م   000ه10لل  ا ر الت  تعتب  م  الدو  املصدرة ل نف ، كما تعاو  ال  ا ر جصد ر 

، 2017)ق شاو ، بدو ،  قوا د قل  الخ ينة العموميةه رد وهو ما سول  2030فت أالاااة يي 

 ه(51ص 
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 :خاتمة .6

 قل  الحصو   نأ حيث املستدامة، ميةالتن قم ية يي هميةاأل  بالغ دور  املتجددة ل اااة

 الصحة وجحسين الفار قل  الاضاو ق  طريت االستثمار فيها، يساقد يي املتجددة الاااة خدما 

 يي بالغة أهمية املتجددة ل اااا  نأ كما ساسية،األ  نسانيةاإل حتياجا اال  ج بية قل  ويساقد

 .بيئ  ج وث استمدام ا ق   نتج الت  ال م  املصادر الابيعية باقتبارها الب  ة، حما ة

 املستدامة التنمية جحايت جعأ م  طااوية سا اجيجيةيي ا دخ   وال  ا ر كغي ها م  الدو  

 الشراكة خز  م  و املتوفرة والتكنولوجية البشرية املوارد قل  باالقتماد وه ا، الاااة مجا  يي

 الوطنية الاااة م يج يي املتجددة الاااة فإدماج املتجددة، الاااا  اااع وجنمية لتع ي  األجنبية

 فم  النف ، مورد يي ساساأ جتمثع والت  األحفورية املوارد قل  الحفاظ أجع م  كبي ا جحد ا  مثع

 ه أم   يعتب  ال   2030-2011 الوطن  الب نامج املتجددة الاااة مجا  يي املتم ة الب امج ه أ

 نااق قل  الرياح وطااة الشمسية الاااة جاوير خز  م  وذلك املتبعة، الاااوية السياسا 

 واألرضية، الحرارية الاااة ،(النفا ا  استعادة جثمين) الحيوية الكت ة فروع وإدخا  واست،

 هالحرارية الشمسية الاااة وجاوير

 نإف املتجددة، الاااا  جانيا  لتاوير ا مج ود م  ال  ا ر ب لتن مما الر   وقل  

 املؤهز  ر   لينر جصع نأ  جب ال   املا و  املستو   ا ر  رق  ل  راملصاد ه ه استمدا 

كب  خ ان ل اااة أجم ك ا، ففي مجا  الاااة الشمسية جتوفر ال  ا ر قل   الت  الابيعية

 نأ ش نها م  الت  واإلجراوا  السياسا  م  العد د جبن  جتا ب فه  وبالتااي الشمسية يي العال ،

 هاملتجددة ل اااا  ألمثعا االستمدا  قل  تساقد

 ويي ه ا االطار  مك  جاد   املاا حا  اآلجية: 

 العمع قل  جنفي  خا  وبرامج الاااا  املتجددة يي آجال ا املحددة ودون أ ة قراايعه   ➢

سياسا  جحفيو ة لتش يت االستثمار يي الاااا  املتجددة وخادة يي مجا   نملهاجاضرورة  ➢

 الاااة الشمسيةه

 ش يت مراك  البحث املتمصصة يي مجا  الاااا  املتجددةهالعمع قل  ت ➢

 م  التجار  والخب ا  الدولية يي ه ا امل ا ه ستفادةاال  ➢

 :هوامش. قائمة ال7

 : املقاالت
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من الطاقوي بين استهالك مصادر الطاقة الناضبة وتطوير الجزائر وتحديات األ ب  محاد سمي ،  •

 ه2016، 15 ة والتسيي  والع و  التجارية، العدد ، مج ة الع و  االاتصادالطاقات املتجددة

معوقات استخدام الطاقة املتجددة في الجزائر وسبل تطويرها ، خي جة حم ة، بوجمعة بز  •

افية(-)مقاربة تحليلية  ه2014، 30، مج ة الحاياة، العدد استشر

وقات البدائل املستقبلية لتنويع الصادرات خارج املحر ، بوحبع ق الد  ، لياسرحناش  •

، 02فاق ل دراسا  االاتصاد ة، العدد ، مج ة اآل والتقليل من التبعية البترولية في الجزائر

 ه2017

برامج الطاقة املتجددة والفعالية الطاقوية: آلية لتجسيد ، جابة أحمد، سنوس   سعيدة •

، 48، مج ة التوادع يي االاتصاد واإلدارة والاانون، العدد االستدامة )دراسة حالة الجزائر(

 ه2016ديسمب  

-أهمية الطاقة املتجددة في حماية البيئة ألجل التنمية املستدامة، ساحع محمد، طالب  محمد •

 ه2008، 06، مج ة الباحث، العدد -اعرض تجربة املاني

صناعة الطاقات املتجددة في الجزائر وآليات تفعيل أنظمة  معامي  سفيان،ق ساني قامر،  •

، مج ة الدراسا  املالية املحاسبية واإلدارية، ية محلية مستدامةالطاقة الشمسية في إيجاد تنم

 ه2017جوان، 07العدد 

االستثمار في الطاقات املتجددة ودوره في تحقيق التنمية ق شاو  كنوة، بدو  رلياس،  •

 ه2017، 11، مج ة أداو املؤسسا  ال  ا رية، العدد االقتصادية في دول املغرب العربي

ت املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر دراسة الطاقافروحا  حدة،  •

اقع مشروع تطبيق الطاقة الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر ، مج ة الباحث، العدد لو

 ه11/2012

اقع ومأمول املستقبل: التجربة األملانية ، كايي فريدة • الطاقات املتجددة بين تحديات الو

 ه2016، ربيت ديف /75-74قربية، العدد ، مج ة بحوث ااتصاد ة نموذجا

االتجاهات الحالية إلنتاج واستهالك الطاقة الناضبة ومشروع ، مستو  قاد كسي ة سمي ،  •

، مج ة الع و  االاتصاد ة والتسيي  الطاقة املتجددة في الجزائر رؤية تحليلية آنية ومستقبلية

 ه2015، 14والع و  التجارية، العدد 

–، مج ة الحاوق والع و  اإلنسانية ستقبل قائم على الطاقات املتجددةنحو ممراباي نوا ،  •

 ه2014، افريع 18العدد 
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الطاقة املتجددة ثروة عربية متنامية أبو ظبي مارا  ل دراسا  والبحوث االسا اجيجية، مرك  اإل  •

 ه2011، مج ة سياسة ااتصاد ة اسا اجيجية، السنة الثانية،  وليو/ أ ساس مركزا عامليا لها

 الرسائل واألطروحات:

دور الشراكة الجزائرية األجنبية في تمويل وتطوير الطاقات املتجددة في ، برياع هاجر •

، أطروحة دكتوراه، ك ية الع و  سبانيةدراسة حالة الشراكة الجزائرية اإل -الجزائر

 ه2015/2016بسكرة، -االاتصاد ة والتجارية وق و  التسيي ، جامعة محمد خيضر

استراتيجيات الطاقة وامكانيات التوازن البيئي في ضل التنمية املستدامة ، الاادر بلخضر قبد •

، رسالة ماجستي ، ك ية الع و  االاتصاد ة وق و  التسيي ، جامعة سعد دح ب، حالة الجزائر

 ه2005الب يدة، سبتمب  

ماجستي  يي ، رسالة اشكالية التنمية املستدامة في الجزائر: دراسة تقييميةزرنوح  اسمينة،  •

 ه2005/2006الع و  االاتصاد ة، جامعة ال  ا ر، 

اتجاهات التنمية املستدامة للمجتمعات املحلية في منطقة  الب محمود حسين السال ،  •

، رسالة ماجستي  يي التماي  الحضر  واإلا يم ، جامعة النجاح الوطنية يي ناب س، طوباس

 ه2008ف ساين، 

 : علمية مداخالت

، مؤجمر الاااة العربي العاشر، الطاقة والبيئة والتنمية املستدامةال يف خالد، بو أب  محمد  •

 مارا  العربية املتحدةهدولة اإل -بو ظب أ، 2014ديسمب   23-12 ا  أ

االستثمار في الطاقات املتجددة: استراتيجية لتحقيق التنويع االقتصادي س   نادر هاجر،  •

 25م  الاااو  بين التحد ا  والرهانا ،  ومي األ  :و  ، امل تاى الدواي حمن الطاقوي وضمان األ 

 هااملة، ال  ا ر-1945ما   8، جامعة 2016كتوبر أ 26و

اقتصاديات الطاقة البديلة واملتجددة في منتد  الرياض االاتصاد ، نحو جنمية مستدامة،  •

آفاق املستقبل-اململكة العربية السعودية  ه2015، الدورة السابعة، -التحديات و

-21جمر الاااة العربي العاشر، الوراة الاارية: ال م ورية ال  ا رية الد ماراطية الشعبية، مؤ  •

 دولة االمارا  العربية املتحدةه-، أبو ظب 2014كانون األو / ديسمب   23

اقع االنترنيت  :مو

  .مرك  جنمية الاااا  املتجددة •

https://www.cder.dz/spip.php?article3632 : (consulté le 05/01/2019) 

https://www.cder.dz/spip.php?article3632
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االاتصاد ة ملصادر الاااة املتجددة وآفاا ا املستاب ية يي ال  ا ر،  نعكاسا االخد جة رما ،  •

 consulté le)  :2017، املرك  العربي الد ماراطي ل دراسا  االسا اجيجية االاتصاد ة والسياسية

05/01/2019) http://democraticac.de/?p=45404  

ثار االاتصاد ة ملصادر الاااة املتجددة يي ال  ا ر وآفاا ا املستاب ية، نشرية اآلمواكن  س ي ة،  •

 :(consultéle05/01/2019) : 02الاااا  املتجددة، مرك  جنمية الاااا  املتجددة، العدد را  

https://www.cder.dz/spip.php?rubrique451 
 هالوكالة الوطنية لتاوير االستثمار •

 http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables: (consultéle 05/01/2019) 
 ه2016دليع برنامج جاوير الاااا  املتجددة والنجاقة الاااوية، وزارة الاااة، ال  ا ر، جانفي  •

http://democraticac.de/?p=45404
https://www.cder.dz/spip.php?rubrique451
http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables

