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 امللخص
 

 ملخص :
 

وتفعيل دور الطاقة املتجددة  يف اجلزائر، املستدامةالطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية ا ملعرفة دور يةتقدم هذه الورقة البحث         
هذا اجملال ومنه  وذلك بفتح آفاقا واعدة لإلستتمار والتطوير يف  .يف تلبية اإلحتياجات املتزايدة من الطلب على الطاقة يف املستقبل

اقتصادايت  سياسات  بيناسرتاتيجيات ت ا وضع من شاهن، حتقيق التنمية املستدامة جبميع أبعادها اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية
يف آفاق  من خالل اخنفاض التكاليفية اتالقطاعات الصناعية والزراعية واخلدمجناعة تساهم يف الرفع من  اليتالطاقات املتجددة 

 .2030إىل  2025وات سن
  :املفتاحية  الكلمات

 
 .الرايح طاقة الشمسية، الطاقة ،ةاملستدام التنمية املتجددة، الطاقات

 
 
Résumé 

 

Cette recherche met en évidence le rôle des énergies renouvelables pour la réalisation du 

développement durable en Algérie, et de ce fait rendre plus efficace la place de l énergie 

renouvelable pour satisfaire les besoins en augmentation de la demande en énergie pour l’ 

avenir . ceci ,afin d’ ouvrir des perspectives prometteuses pour l’investissement et le 

développement en ce sens. Et de là , réaliser  le développement durable ,économiquement , 

socialement et sur le plan environnemental, qui pourrait permettre de mettre en place les 

politiques économiques des énergies renouvelables ,qui participeraient à augmenter 

l’efficacité des secteurs industriel, agricole et de services ,et diminuer les dépenses, en 

perspective des années 2025 - 2030 

 

 

 
Mots clés:  
 
Les énergies renouvelables , le développement durable, l'énergie solaire, l'énergie éolienne. 
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 :املقدمة

      
اهنيار أسعار   ا إعتمدت على مصادر الطاقات التقليدية لتمويل تنميتها، ولقد شهدت يف اآلونة األخريةإن اجلزائر طامل         

قتصادية، وهذا ما يدعوان إىل اإلنتباه لتحليل التوقعات املستقبلية للطاقات األحفورية إلشاكل ااملالبرتول وما ترتب عن ذلك من 
، وهذا ابألخد بعني اإلعتبار ملصادر مطلب ضروري لتحقيق التنمية املستدامة إلقتصادوالطاقات البديلة على حد سواء، إبعتبارها 

 وكذلك معدالت التنمية القصوى لقدرات اإلنتاج اخلاصة بتكنولوجيا الطاقة املتجددة املتاحة حاليا، الطاقات املتجددة يف اجلزائر،
أجل حتقيق التنمية املستدامة ، وهذا ابإلعتماد على القدرات  ويف هذا اإلطار دخلت اجلزائر يف اسرتاتيجية طاقوية جديدة من

 . التكنولوجية احلديثة من جهة أخرىالذاتية من جهة، ومن خالل الشراكة الدولية واستقطاب رؤوس األموال و 
           

 اجلزائر،إن  الطاقات املتجددة بهاكتست اليت اإلجتماعية و اإلقتصادية األمهية من إنطالقا و ذكره مت ما على بناءالبحث:  إشكالية
الطاقات املتجددة يف حتقيق أبعاد التنمية اإلقتصادية  دورماهو   :هو كالتايل   شكاليةعرب عن اإلي الذي املطروح السؤال إن

 املستدامة يف اجلزائر.
 حماور البحث :

 ممثلة يف :  بتقسيم الدراسة إىل ثالتة حماور أساسية التحقيق الغرض املرجو من البحث قمن
 .حول الطاقة املتجددة والتنمية املستدامة. : اإلطار املفاهيمي أوال         
 . واقع وآفاق  الطاقات املتجددة يف اجلزائر  اثنيا:         
  .الطاقات املتجددة لتحقيق التنمية اإلقتصادية املستدامة يف اجلزائر  :اثلتا         

 
  الطاقة املتجددة والتنمية املستدامة حول  هيمياإلطار املفاول: احملور األ

و الطاقة  تعترب الطاقة املتجددة طاقات غري انضبة وهي تشمل الطاقة املستمدة من الطبيعة كالطاقة الشمسية والرايح         
حتياجات البشرية ذو أمهية ، فهي ترتبط بعملية التنمية ارتباطا عضواي من حيث أهنا املصدر األساسي لتلبية اإلاملائية .....إخل

قصوى ابلنسبة للركائز األساسية الثالثة للتنمية املستدامة، ويؤثر األسلوب الذي يتم به إنتاج هذه الطاقة وتوزيعها واستخدامها 
 على األبعاد اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية.

 
  : مفهوم الطاقة املتجددة -1

 يف الطبيعة على حنو  االطاقة اليت يتكرر وجوده الل تياراتاليت حنصل عليها من خ تعترب الطاقة املتجددة هي تلك املوارد 
، وهي بذلك على عكس الطاقات غري املتجددة املوجودة غالبا يف خمزون جامد يف األرض الميكن اإلفادة منها إال تلقائي ودوري

      . 1 بعد تدخل اإلنسان إلخراجها
أبهنا عبارة عن طاقة ال يكون مصدرها خمزون اثبت وحمدود يف الطبيعة، تتجدد بصفة  ماية البيئةبرانمج األمم املتحدة حل وعرفها 
هر يف األشكال اخلمسة التالية: الكتلة احليوية، أشعة الشمس، الرايح، الطاقة الكهرومائية، ظورية أسرع من وترية استهالكها،وتد

 . 2وطاقة ابطن األرض
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 :مصادر الطاقة املتجددة  -2
  : الطاقة الشمسية 2-1

در الطاقة مصا تعترب الطاقة الشمسية من الطاقات املتجددة النظيفة اليت ال تنضب مادامت الشمس موجودة، كما أن مجيع
املوجودة على األرض قد نشأت أوال من الطاقة الشمسية، وهذه الطاقة ميكن حتويلها بطرق مباشرة أو غري مباشرة إىل حرارة 

وغري املرئي كاألشعة الفوق بنفسجية  %49رومغناطيسية وطيفها املرئي بشكلء وقوة حمركة، وأشعة الشمس أشعة كهوبرودة وكهراب
احلايل تقوم على حماولة استغالهلا يف إنتاج طاقة كهرابئية  فاألحباث والتجارب يف الوقت %،49واألشعة دون احلمراء  %2يشكل 

فإن طاقتها اإلشعاعية تصل إىل  تلف حسب حركتها وبعدها عن األرضوغريها، فهي خت ويف التدفئة وتكييف اهلواء وصهر املعادن
 . 3كيلوواط/ مرت مكعب فهي مصدر وفري لو أمكن جتمعيه واستغالله   1سطح األرض اخلارجي مبعدل 

 : الطاقة املائية 2 -2
ها يتطلب ظروف طبيعية خاصة تتعلق ابجملرى املائي تعترب الطاقة املتولدة من املساقط املائية أرخص موارد الطاقة ولكن استخدام 

وكمية املياه واملناخ السائد والتضاريس وخالفه، هذا إىل جانب ظروف اقتصادية تتعلق بقرب هذه املوارد من السوق وعدم منافسة 
 من املوارد األخرى للطاقة.

 :  طاقة اهليدروجني 2-3
لذا تعمل شركات تصنيع السيارات  صدر للحرارة والكهرابء يف املباين والسيارات،تعترب خالاي الوقود تكنولوجيا واعدة للعمل كم

يفصل اهليدروجني  "Electrochemicalعلى تصنيع وسائل نقل تعمل خبالاي الوقود واليت حتتوي على جهاز كهروكيميائي "
 .كهرابء ميكنها إدارة موتور كهرابئي يتوىل تسيري العربة الإلنتاج  نيواألكسج

 الطاقة اهلوائية :  2-4
اء يف تسيري السفن الشراعية، وإدارة و قدم العصور، سرايح، واستخدمت طاقة الرايح منذ أهي الطاقة املستمدة من حركة اهلواء وال

ية طاقة الرايح إىل طاقة ميكانيك وحدات الرايح يف حتويل، أو رفع املياه من اآلابر وتستخدم احلبوبو  الغاللطواحني اهلواء لطحن 
 . تستخدم مباشرة أو يتم حتويلها إىل طاقة كهرابئية من خالل مولدات

 طاقة الكتلة احليوية :  5 -2
أهم مصادر الطاقة املتجددة، على خالف  ىحدإ يلنباتية أو احليوانية منها، وههي الطاقة املستمدة من الكائنات احلية سواء ا

أنواع الوقود األحفوري والوقود النووي،  ويعرف أيضا أبنه أي وقود  ومجيعجري طبيعية مثل النفط والفحم احلغريها من املوارد ال
 .4% كحد ادىن ابحلجم من مواد مشتقة من كائنات حية حصدت خالل العشر سنوات السابقة لتصنيعه80حيتوي على 

  : الطاقة اجلوفية )طاقة حرارة األرض اجلوفية( 2-6
من ارتفاع درجة احلرارة يف جوف األرض ابستخراج هذه الطاقة وحتويلها إىل أشكال  وهي طاقة احلرارة األرضية، حيث يستفاد

حبيث تالمس   الصدوع والشقوق إىل أعماق كبريةأخرى،ويف بعض مناطق الصدوع والتشققات األرضية تتسرب املياه اجلوفية عرب
يع يثور ويهمد عدة مرات يف الساعة وبعضها السخونة فتسخن وتصعد إىل أعلى فوارة ساخنة، وبعض هذه اليناب دةيشدمناطق 

 .5يتدفق إبستمرار وبشكل انسيايب حامال معه املعادن املذابة من طبقات الصخور العميقة
 : مفهوم التنمية املستدامة -3
ياجات احلاضر دون ورد يف تقرير اللجنة الدولية حول البيئة والتنمية املعروف بتقرير برونتالند " التنمية املستدامة هي تلبية احت 

 . 6" احتياجاهتاتلبية التخلي عن األجيال املستقبلية يف 
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وقد مت تطوير هذا اجلانب يف نظام األمم املتحدة الذي مييل إىل استعمال مصطلح التنمية البشرية املستدامة وابلتايل أتكد       
صحة، التغدية، البيئة، السكن، التشغيل، التوزيع العادل للدخل أبن حاجيات الفرد متثل املوضوع املركزي يف التنمية) مثل التعليم، ال

 .7...إخل ( ومن هنا ظهر الدور اجلديد للدولة 
الطبيعية واليت ميكن ان  دتواصل من منظر استخدامها للموار كما تعرف أيضا أبهنا التنمية احلقيقية ذات القدرة على اإلستمرار وال    

لتوازن البيئي كمحور ضابط هلا لذلك التوازن الذي ميكن أن يتحقق من خالل اإلطار حتدث من خالل إسرتاتيجية تتخذ ا
اإلجتماعية والثقافية اليت حتافظ ، اإلقتصادية ، األفراد من خالل النظم السياسية اإلجتماعي البيئي والذي يهدف إىل رفع معيشة 

 .8على تكامل اإلطار البيئي
 
 : أبعاد التنمية املستدامةدور الطاقات املتجددة يف حتقيق  -4
 : دور الطاقات املتجددة يف حتقيق البعد اإلقتصادي 4-1
تعتمد التنمية اإلقتصادية على توافر خدمات الطاقة الالزمة سواء لرفع وحتسني اإلنتاجية أو للمساعدة على زايدة الدخل احمللي  

لريعي، ومن املعلوم أنه بدون الوصول إىل خدمات طاقة التنمية الزراعية وتوفري فرص عمل خارج القطاع امن خالل حتسني 
ومصادر وقود حديثة يصبح توفر فرص العمل وزايدة اإلنتاجية وابلتايل الفرص اإلقتصادية املتاحة حمدودة بصورة كبرية،إذ أن توفر 

ت ضاف إىل هذا أن وارداهذه اخلدمات يساعد على إنشاء املشاريع الصغرية وعلى القيام أبنشطة معيشية وأعمال خاصة ، وي
 .9الطاقة متثل حاليا من منظور ميزان املدفوعات أحد أكرب مصادر الديون األجنبية يف العديد من الدول األكثر فقرا

 دور الطاقات املتجددة يف حتقيق البعد اإلجتماعي :  4-2
وإاتحة الفرص أمام املرأة، والتحول الدميغرايف وتتضمن القضااي االجتماعية املرتبطة ابستخدام الطاقة التخفيف من وطأة الفقر، 

واحلضري. إذ يؤدي الوصول احملدود خلدمات الطاقة إىل هتميش الفئات الفقرية وإىل تقليل قدرهتا بشكل حاد على حتسني ظروفها 
ما أن اعتماد سكان املعيشية؛ فحوايل ثلث سكان العامل ال تصل إليهم الكهرابء، بينما تصل إىل الثلث اآلخر بصورة ضعيفة، ك

له أتثريات سلبية على البيئة وعلى صحة السكان. وابإلضافة إىل ذلك  والطهواملناطق الريفية على أنواع الوقود التقليدية يف التدفئة 
 25يزيد  األكثر غىن تستهلك الطاقة مبعدل ما زال هناك تباين كبري بني الدول املختلفة يف معدالت استهالك الطاقة، فالدول

                                                                                       .  10  فقرا   األكثر لكل فرد مقارنة ابلدول ضعفا  

 : البيئي البعديف حتقيق   املتجددة الطاقاتدور  4-3
 من الناجتة احلراري االحتباس غازات انبعاث تقليل يف جداي التفكري ينبغي العامل، يشهدها اليت الواضحة املناخية التغريات ظل يف

 والغاز البرتول نضوب إمكانية وبسبب وهلذ اكله .املناخية التغريات هبذه وريقة صلة هلا واليت األحفورية الطاقة مصادر استخدام
 أبشكاهلا تنضب ال اليت النظيفة لةالبدي الطاقة إىل التوجه أصبح لزاما الباحثني، من الكثري يؤكد كما القرن تتجاوز ال سنوات بعد

 ال آمن، إمداد مصدر تعترب فهي الدول رئسا يف املتوافرة احمللية الطاقة مصادر تعتمد على املتجددة الطاقات أنظمة وألن .املتعددة
 .العاملية أو الوطنية أو احمللية ابلبيئة يلحق الضرر وال ستنفذي ن أ ميكن

 إىل املدن من حول العديد قد والطاقة النقل قطاعي بفعل اهلواء تلوث أن حني يف البحر، أو اليابسة أو اهلواء املوارد هذه تلوث ال
 .العامة الصحة يتهدد خطر مصدر

 املنتجات واحلامالت من عديدة أنواع إبنتاج حاليا تسمح فهي ابالهتمام، جديرة هتيئة إمكانيات املتجددة الطاقات تقدم   
 ميكن اجلغرايف توزعها حيوية ( وحسن مواد أو كتل ريح، مشس، (مصادرها بني التكامل وأيضا التطبيقات يف التنوع الطاقية وهذا

 املوجودة التقليدية، الشبكات على ابالعتماد يتم أن ميكن الالمركزي اإلنتاج هذا وأن خاصة هلذه الطاقات، المركزي استعمال من
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 بينها شبكة الكهرابء، التكامل من إطار يف وذلك احملروقات، نقل وسارط شبكة احلرارية، الشبكة الغاز، شبكة الكهرابء، :فعال
 .11 بينها التكامل من إطار يف وذلك احملروقات، نقل وسارط شبكة احلرارية، الشبكة الغاز، شبكة

 
 احملور الثاين: واقع وآفاق  الطاقات املتجددة يف اجلزائر 

قة اخلضراء اليت تقوم على ت املتجددة والفعالية الطاقوية ، تطلق اجلزائر ديناميكية الطاأطلقت اجلزائر برانمج طموح لتطوير الطاقا
جزائر الغد، وهكذا تدخل اجلزائر  قة، وإعداداجية تتمحور حول الطاقات اليت ال تنضب واستعماهلا ألجل تنويع مصادر الطاسرتاتي

 . عهدا جديدا من الطاقة املستدامة
 : 12يف اجلزائر مصادر الطاقات املتجددة -1
 :الشمسية الطاقة 1-1

بل هي األهم يف حوض البحر املتوسط،  ،جلزائر ا يف الشمسية القدرات أهم من واحدة اجلزائر متتلك املتميز، اجلغرايف ملوقعها نظرا
 5000ساعي / السنة، مبا يعادل  كيلواط 169440حيث يقدر جمموع أشعة الشمس الساقطة يف حدود الرتاب اجلزائري ب 

 . 13مرة اإلستهالك اجلزائري من الكهرابء، وفيما يلي اجلدول يوضع القدرات  الشمسية للجزائر
 : القدرات الشمسية يف اجلزائر01 رقم اجلدول

 صحراء هضاب عليا منطقة ساحلية املناطق

 86 10 04 مساحة )%(

 3500 3000 2650 معدل إشراق الشمس )ساعة/سنة(

ا ) كيلواط معدل الطاقة احملصل عليه
 /ساعة/ سنة 2ساعي م

1700 1900 2650 

 
 .13ص ، 2007 طبعة اجلزائر ، ،"املتجددة الطاقات دليل" :واملناجم الطاقة وزراة :املصدر .
 
 :الرايح طاقة 2- 1
 .واجلنوب الشمال متميزتني، كبريتني جغرافيتني منطقتني إىل اجلزائر تنقسم 

 واألطلس التلي كاألطلس جبلية وتضاريس كلم، 1200 على ميتد بساحل ويتميز توسط،امل األبيض البحر حيده الذي ،الشمال
 أننا غري جدا، مرتفعة غري رايح سرعة مبعدل املتميز القاري، املناخ ذات واهلضاب العليا السهول بينهما تتموقع حيث الصحراوي،

 وبسكرة مشاال حتدها جباية اليت املناطق وكذا ، لتيارت علياال وابهلضاب وعنابة، لوهران الساحلية املواقع على مناخات فصلية جند
 .جنواب

 مبنطقة اثنية/م 6 إىل وتصل اثنية،/تتعدى م إذ الغريب، اجلنوب خاصة ابلشمال، منها أكرب رايح بسرعة يتميز فهو جلنوبا أما
 .أدرار

 :الكهرومائية الطاقة 1-3
 إىل الضعيفة االستطاعة هذه وترجع ميغاواط 286 أي  1% نسبة الوطنية ضريةابحل املائية الطاقة من الكهرابء إنتاج حصة تبلغ

 ومن حهة اخرى. املتوفرة استغالل املوارد عدم واىل جهة، من السدود من القليل العدد
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 ان،مد تيزي اجلمعة، إراقن، سوق منصورية، أمدا، إيغيل درقينة، : على وتتوزع الشمالية، املناطق يف املنشات هذه تتمركز
 .تسالة هبدل، بين فوضة، واد بوحنيفية، قورايت، غريب، إغزنشبل،

 :اجلوفية احلرارة طاقة 1-4
 حارة معدنية مياه منبع 200من  أكثر وجود إىل أدى اجلوفية، األرض حلرارة هاما احتياطيا ابلشمال، اجلراسي الكلس يشكل 

 منبع أقصاها و مئوية، درجة 40 املنابع هذه حرارة درجة غالبا، تبلغ إذ .للبالد الغريب والشمال الشرقي ابلشمال أساسا متوزعة
 .مئوية 90 تصل اىل حرارة بدرجة املسخوطني، محام
 جزءا إال متثل وال ابلثانية، مكعب مرت 2 يبلغ ذايت طبيعي تدفق ذات حارة ابطنية خلزاانت تسرابت الطبيعية الينابيع هذه تعترب
 من واسعا خزاان الكبيس القاري التكون يشكل إذ اجلنوب، حنو اخلزاانت ميتد هذه وأكثر .اخلزاانت هذه إنتاج إمكانيات من يسريا
احلفر  خالل من األلبية، ابلطبقة املسمى اخلزان، هذا استغالل يتم .املربعة الكيلومرتات أالف ميتد إىل اجلوفية، األرض حرارة

 تدفق استغالل إن .مئوية 57إىل  الطبقة هذه حرارة درجة تصل ثحي .ابلثانية مكعب مرت 4 إىل يصل تدفق على للحصول
 .ميغاواط 700 تبلغ استطاعة ميثل للمنابع الطبيعي والتدفق األلبية الطبقة

 : احليوية الكتلة 1-5
 :منطقتني إيل اجلزائر تنقسم : الغابية القدرات -
 اإلمجالية املساحة من % 10 من بقليل أكثر أي هكتار يونمل 25 حبوايل تقدر مساحة حتتل اليت االستوائية الغاابت منطقة  

 .للبالد
 .البالد مساحة من % 90 من أكثر تغطي واليت اجلرداء الصحراوية املنطقة  

 : احليوانية الفضالت -
 تصاداياق حال تعترب ميكن أن ، (الطاقة) احليوي الغاز إلنتاج احليوانية الفضالت ابألخص و العضوية النفاايت تثمني إن

 .املدى املتوسط على الريفية ابملناطق املستدامة التنمية حتقيق شأهنا من وايكولوجيا
 برامج ومشاريع الطاقات املتجددة يف اجلزائر : -2

 :14 ويتضمن برانمج تنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية مخسة حماور
 ؛ برانمج تنمية الطاقات املتجددة •
 ؛اقوية واقتصاد الطاقة برانمج تنمية النجاعة الط •
 ؛القدرات الصناعية الواجب تنميتها ملرافقة الربانمج  •
 ؛البحث والتطوير •
 اإلطار القانوين والتنظيمي واإلجراءات احملفزة . •

 .2020ويتضمن برانمج الطاقات املتجددة إجناز حوايل ستني من احملطات الشمسية ومساحات طاقة الرايح يف حدود 
 : 15 املتجددة لإلنتاج الكهرابئي املوجهة للسوق الوطنية على مرحلتني ستتم مشاريع الطاقة

 : 2020 -2015املرحلة األوىل 
ميغاوات بني الكتلة احليوية والتوليد  500ميغاوات، بني الشمسية والرايح، و  4000سرتى هذه املرحلة إجناز طاقة قدرها 

 املشرتك واحلرارة اجلوفية .
 :  2030 -2021املرحلة الثانية 

تنمية الربط الكهرابئي بني الشمال والصحراء ) أدرار ( ستمكن من تركيب حمطات كربى للطاقات املتجددة يف مناطق عني صاحل، 
 أدرار، تيميمون وبشار، ودجمها يف منظومة الطاقة الوطنية، وعند هذا املوعد، فإن احلرارة الشمسية قد تصبح صاحلة اقتصاداي. 
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 حرارية ومشسية كهروضوئيةسية  مش حمطات منها مشروع ( 60 ) نيست إجناز على 2030 غاية وإىل آلنا من الربانمج يشتمل
 .16 مباشرة غريو  مباشرة الشغل مناصب أالف نشاءإب الربانمج، هذا ويسمح .خمتلطة وحمطات الرايح لطاقة ومزارع

 
 :يلي كما املستعملة، التكنولوجيا حسب املركبة القدرات تتوزع

كما هو موضح   2030يف السنة  ميغاواط 2800 تبلغ إمجالية قدرة تركيب سيتم : الكهروضوئية الشمسية األنظمة •
 يف الشكل التايل :

 
 2030 -2011طاقة املتجددة الاقة الشمسية املنتظرة من مشروع (: نسب مشروع الط01الشكل رقم )

 
 

خصصة صادرة عن األمانة العامة لإلحتاد العريب للكهرابء، اإلحتاد العريب للكهرابء،كهرابء العرب،جملة دورية مت :املصدر
 .64،ص 2012العدد اثمن عشر ،

كما هو    2030يف السنة  ميغاواط7200تبلغ  إمجالية كهرابئية قدرة تركيب يتم سوف :املركزة  الشمسية األنظمة •
 موضح يف الشكل التايل :

  2030 -2011طاقة املتجددة الاقة الشمسية املنتظرة من مشروع (: نسب مشروع الط02الشكل رقم )

 
 . 64املصدر : اإلحتاد العريب للكهرابء : " املرجع السابق " ص 
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كما هو موضح يف   2030 يف السنة ميغاواط 2000 تبلغ إمجالية كهرابئية قدرة تركيب يتم سوف: الرايح طاقة •
 الشكل التايل :

 2030 -2011طاقة املتجددة الاملنتظرة من مشروع الرايح اقة ط (: نسب مشروع03الشكل رقم )

 

 
 

 64املصدر : اإلحتاد العريب للكهرابء : " املرجع السابق " ص 

من الطاقة املتجددة واليت ستكون حمرك لتطوير  %40سيكون حوايل  2030األهداف املسطرة يف سنة  أما من انحية   
 : 2030الطاقة املتجددة أهداف  يوضح الشكل التايلو  اقتصادي مستدام

 2030( : أهداف الطاقة املتجددة 04الشكل رقم )

 
 www.rcreee.org   2012  املتجددة،اجلزائر الطاقة عن نبذة زيد، بن فوزي بوزيدي، زد راشه :املصدر



10 
 

 

 ويتمثل برانمج النجاعة الطاقوية واقتصاد الطاقة أساسا يف القيام ابلعمليات التالية :
 

 ؛ العزل احلراري للبناايتحتسني -
 ؛ تطوير السخان الشمسي للماء -
 ؛تعميم استعمال املصابيح ذات اإلستهالك املنخفض -
 ؛ استبدال مجيع مصابيح الزئبق مبصابيح الصوديوم -
 ؛د وقو طبيعي  غاز  وقود و/املميع البرتول غاز ترقية -
 ؛املشرتك التوليد ترقية -
 ؛ اإلمكان عند ملتزامنةا الدورة إىل الكهرابئية احملطات حتويل -
 ؛الشمسية ابلطاقة للتكييف مشاريع إجناز -
 .املنزلية النفاايت من الكهرابء توليد -

 
 املتجددة للطاقة الوطين ربانمجال خالل من املتوقعة تز :  االجنا02رقم  اجلدول

 
 ايلاإلمج الطاقة الشمسية الفوتوفولطية اخلالاي طاقة الرايح الطاقة املستهدف / نوعالتاريخ 

2013 10 6 25 41 

2015 50 182 325 557 
2020 270 831 1500 2601 
2030 2000 2800 7200 12000 

 
 www.rcreee.org.    2012 املتجددة،اجلزائر الطاقة عن نبذة زيد، بن فوزي بوزيدي، زدراشه :املصدر

 
  دة لتحقيق التنمية اإلقتصادية املستدامة يف اجلزائر الطاقات املتجداحملور الثالث: 

 
تعترب الطاقة من العناصر املهمة لتحقيق التنمية اإلقتصادية، إذ تشكل إمداداهتا عامال أساسيا يف دفع عجلة اإلنتاج وحتقيق 

 ن الفقر، والنمو، مما يوفر فرص العمل ويساهم يف حتسني مستوايت املعيشة واحلد م اإلستقرار
 

 :  17ابجلزائر دور مشاريع الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية املستامة  -1
احتياطي هائل للطاقة التقليدية واملتجددة، وعلى وجه اخلصوص الغاز الطبيعي، ابإلضافة إىل وجود  تتميز اجلزائر بوجود        

 هلذا اجملال مث اإلنطالق  مةعثر سياسة اجلزائر املدوعلى إقدرات هائلة لإلستفادة  من الطاقة املتجددة وخباصة الشمس والرايح، 
والذي يقوم بتنفيذه احتاد شركات إسباين " BOOT" يف مشروع احملطة الشمسية احلرارية ابلتكامل مع الدورة املركبة بنظام 

مشاريع الطاقة  حيث سامهت ميغاوات، 100إبستحدام تقنية املركزات الشمسية ذات القطع املكافئ بقدرة إمجالية تفوق ال 

http://www.rcreee.org/
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الشمسية يف خلق مناصب الشغل ابجلنوب الكبري وفك العزلة عن املناطق النائية، وضمان مورد مستدام لتمويل مسار التنمية 
ابجلزائر، حيث تعتمد اجلزائر يف متويل مشاريع الطاقات املتجددة عن طريق فرض رسوم عالية على عمليات التنقيب واإلستخراج 

 .للبرتول  والغاز 
وضعت السياسات الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة ضمن إطار قانوين ونصوص تنظيمية، حيث متثلت النصوص  وقد       

الرئيسية يف: قانون التحكم يف الطاقة، قانون ترقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة إىل جانب قانون الكهرابء والتوزيع 
 العمومي للغاز.

تكز هذه السياسات على جمموعة من اهليئات واملؤسسات االقتصادية، حبيث هتتم كل واحدة منها، يف حدود وتر       
 : 1988 اختصاصها، بتطوير الطاقات املتجددة. هناك ثالث هيئات اتبعة لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي تنشط منذ

 مركز تطوير الطاقات املتجددة ؛ -

 الشمسية ؛ وحدة تطوير التجهيزات -

 . وحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم -

أما بداخل قطاع الطاقة فيتم التكفل ابلنشاط املتعلق برتقية الطاقات املتجددة من طرف وزارة الطاقة واملناجم، وكالة ترقية         
يف اجناز  CREDEGمن جهة أخرى يتدخل مركز البحث وتطوير الكهرابء والغاز ، UPRUEوعقلنة استعمال الطاقة 

الوطين لإلانرة الريفية. أما يف قطاع الفالحة، فتجدر اإلشارة اىل  وصيانة التجهيزات الشمسية اليت مت اجنازها يف إطار الربانمج
طريق عن  ضخ املياه والتزويد ابلكهرابء ، اليت تقوم ابجناز برامج هامة يف ميدانHCDSوجود احملافظة السامية لتنمية السهوب 

أما على مستوى املتعاملني االقتصاديني، فهناك عدة شركات تنشط يف ميدان الطاقات  السهوبية.الشمسية لفائدة املناطق الطاقة 
 املتجددة.

وبغرض وضع إطار تثمن فيه كل جهود البحث وإعداد أداة فعالة تسمح بوضع سياسة وطنية حول الطاقات املتجددة؛  
"نيو اينارجي    كة مشرتكة بني كل من سونطراك، سونلغاز وجمموعة سيم، يتعلق األمر بقامت وزارة الطاقة واملناجم إبنشاء شر 

 ها، وتتمثل مهمتها يف تطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر على املستوى الصناعي. وتتلخص مهام2002أجلرياي" املؤسسة سنة 
 يف:

 تطوير املوارد الطاقوية املتجددة؛ ❖
 طاقات املتجددة ، ومن أهم املشاريع :اجناز املشاريع املرتبطة ابل ❖

      25إبستطاعة تقدر ب  2011والذي بدأ اإلنتاج حقا سنة  ميغاواط هتجني مشسي  يف حاسي الرمل 150مشروع     •
 ؛ميغاوات من أصل مشسي 

 ميغاواط يف منطقة تندوف ؛ 10مشروع اجناز حظرية هوائية  بطاقة       •
منزل  1500إلانرة الريفية يف متنراست واجلنوب الغريب)مشروع إيصال الكهرابء إىل استعمال الطاقة الشمسية يف ا     •

 .2009والذي دخل كليا نطاق العمل سنة  ريفي (



12 
 

 
، إذ قدر عدد 2025منصب عمل حبلول سنة  1.421.619 نشأحيث من املقدر ملشاريع الطاقات املتجددة أن ت       

مؤسسة تبنت على األقل نظام طاقوي واحد متجدد املصدر  289594ديدة والنظيفة ب املشاريع الناشطة يف جمال الطاقات اجل
 ، كما أن عملية تنمية مشاريع الطاقات2011منصب عمل دائم سنة  589837 إبنشاء، وقامت هذه املؤسسات 2011سنة 

كما   غريها اليت تتطلب املزيد من الطاقة ،املتجددة لتزويد مجيع القطاعات اإلقتصادية األخرى كالبحث والتعليم واملوارد املائية و 
غري  ، السيما اجلزائر تعد من أكرب  الدول اليت متتلك قدرات للطاقة الشمسية .نعكس إجيابيا على التنمية اإلجتماعية ا أن تميكنه

ركز الوطين لتطوير الطاقات وسائل تقنية وبشرية وصناعية ابلشراكة احمللية مثل امل تصخريإجناح برامج الطاقات املتجددة يتطلب ن أ
املتجددة واألجنبية يف إطار " ديزيرتيك" أو" ترانسغرين " أو املخطط الشمسي املتوسطي كما ال يقتصر اإلهتمام على الطاقة 

 الشمسية بل يشمل أيضا طاقة الرايح.
 : 18اجلزائر من أجل حتقيق التنمية املستدامة يف املتجددة الطاقات اسرتاتيجية -2
 من ثمني جديدة اسرتاجتية طاقوية تبين يف األخرية السنوات يف اجلزائر شرعت الدولية الطاقة أسواق يف احلاصلة لتغرياتا ملواكبة
 جهة من اخلارجية التزاماهتا وتعزيز من جهة املستدامة االقتصادية التنمية وحتقيق احمللية، متطلباهتا لتلبية املتوفرة إمكانياهتا خالهلا
 اإلجراءات من مجلةعلى   املتجددة للطاقات سرتاتيجية اجلديدةإلا صلتحت ،التنظيمية والقانونية الشروط وفريت أجل ومن أخرى،
  :التالية 

 :املستدام واالقتصاد الثروة إدارة اسرتاتيجية 2-1
 مورد على اجلزائر نظرا العتماد يالألجا بني ابملساواة االهتمام وضرورة للنفاذ القابلة الثروة هذه طبيعة االعتبار بعني خذألاب وهذا

 مسار يستخدم نوأ النفطية الثروة على قيمة احلفاظ تضمن العامة للمالية سياسة وضع ابلضرورة هذا ويتطلب واحد، طبيعي
 أوضاع استمرار لتقدير النفطي غري العامة املالية نعلى ميزا الرتكيز جيب وعليه الدائمة، الثروة حساب عند النفط لسعر متحفظ

 . للنفاذ قابلة وغري جناعة أكثر ببدائل احلالية، وإحالهلا زوالغا النفط احتياطيات وتثمني العامة، املالية
 :األجنبية الشراكة إطار يف والتنقيب البحث جهود وتكثيف تنشيط 2-2

 فيها االكتشاف بقي اليت بيةالرسو  املناطق مساحة تبلغ إذ للطاقة اجلديدة سرتاتيجيةإلا أولوايت من البالد احتياطي ايدةز  تعد
 ىوتبق الرسوبية، املساحة إمجايل من فقط  %  13  املمنوحة التنقيب رخص جمموع يغطي حيث ، 2م نمليو  1.5 حوايل ضعيفا

 العاملي املعدل بينما ، 2كم  10000كل يف  آابر  8ب للجزائر املتوسطة الكثافة تقدر إذ االستغالل إىل حاجة يف املناطق هذه
 للشركات ابلنسبة أما ، 2كم  10000لكل بئر   500جند مثال تكساس ففي ، 2كم  10000لكل بئر  100ب يقدر

 سرتاتيجيةإل املسطر اهلدف ويصبو شركة، 30 ال يتعدى ال إذ اجلزائر يف جدا حمدود فعددها واالستغالل ابلبحث هلا املرخص
 لسنة .ا يف بئر 80 إىل التنقيب وترية من الرفع اجلديدة الطاقة

 :الشمسية املركزات بطاقة التقليدية الطاقات إحالل اسرتاتيجية 2-3
 الشمسية توليد الطاقة حمطات وإنشاء معدات لتطوير مةز الال التحتيةية البنى إقامة على العمل إىل سرتاتيجيةإلا هذه هتدف     

 مت حيث يف املستقبل، والتصدير الشمسية طاقةابل احمللي الطلب إحالل أجل من الشمسية املركزات بطاقةالقطات  ابستعمال
 مليون يور، 315 ب قدرت وبتكلفة 2011جوان  يف استلمت الشمسية والطاقة الطبيعي زابلغا تعمل هجينة حمطة أول إنشاء
 الطاقة تساهم حيث رمل، حباسي ، إلسباينABENERجممع  مع الشراكة إطار يف شهرا 33 ب ترواحت إجناه ومبدة

 اهلجينة املصادر من املولد الكهرابء ببيع احملطة وتقوم جيغاوات 1250 ب يقدر إمجايل أصل من ميغاوات 25 إنتاج يف الشمسية
 الكهرابء . من حاجيات اجلنوب تغطية أجل من  سوانطراك ملركب
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 نفإ املتجددة املصادر من للطاقة منزلية أو فردية حمطات جتهيز خدمات وتقدمي املتجددة الطاقات معدات عرض تثمني إطار ويف

 إلنتاج املربجمة املشاريع( 03)  رقم اجلدول ويوضح ، ناآل حلد االعتبارات من النوع هذا بعد تدمج مل الرتقوية اجلزائر اسرتاتيجية
 .الشمسية املركزات من الطاقة

  
 CSPبتقنية  الشمسية الطاقة إنتاج : مشاريع03رقم  اجلدول

 .  
 الشمسية احملطة قدرة املنطقة اهلجينة الشمسية احملطات

 )ميغاوات(
 السنة

SPP I الطاقة حمطة 
 الشمسية األوىل

 62 منها ميغاوات 20 رمل حاسي
 مشسي أصل ميغاوات من

 2011جوان يف سلمت

SPP II الطاقة حمطة 
 الشمسية الثانية

 20 منها ميغاوات 20 مغاير
 مشسي أصل ميغاوات من

 2014 فاقآ

SPP III الطاقة حمطة 
 الشمسية الثالثة

 أصل من ميغاوات 70 النعامة
 مشسي

 2016فاقآ

SPP IV الطاقة حمطة 
 الشمسية الرابعة

 أصل من ميغاوات 70 رمل حاسي
 مشسي

 2018اقآف

 
 .344زواوية حالم ، مرجع سابق ، ص  :املصدر

 
 
 
 خلامتةا

 
مت اجلزائر خالل العقود املاضية اهتلقد مستدام،وهلذا  تعترب اخليارات الطاقوية البديلة عنصرا هاما يف سياق التحول حنو منوذج 

إبعتبار اجلزائر غنية جدا  ،عيةنظرا للمكانة اليت حتتلها يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماا كبريا بقطاع الطاقات املتجددة اهتمام
لتكريس مبدأ احملافظة على البيئة  ةمبصادر الطاقة الشمسية  واملستقطب األول ملشاريع حمطات توليد الكهرابء، فهي تسعى جاهز 

والتنمية املستدامة لللنهوض إبقتصادها مستقبال، وذلك إبعتمادها على السياسة الطاقوية  اليت متكنها من إجياد العناصر البديلة 
ومنه هذا اجملال والتطور يف  ، حيث تفتح آفاقا واعدة لإلستثمار اصةاخل تستجيب للمتطلبات واإلحتياجات الضروريةالفعلية اليت 

هذا القطاع من خالل العديد من الدعائم  ات الأبس هبا يف إنشاء وتطوير بنيةحتقيق التنمية املستدامة.ومتكنت من حتقيق إجناز 
واخلطط والقوانني احملفزة، وعن طريق إنشاء العديد من احملطات النموذجية وتسهيل آليات اإلستثمار احمللي أو األجنيب يف هذا 

 .اجملال 
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ومن خالل الدخول يف صلب موضوع الطاقات املتجددة وربطه بقضااي التنمية اإلقتصادية يف اجلزائر أمكن اخلروج جبلة من النتائج 
 التالية :

 
ومن أهم املصادر الطاقوية املستقبلية، خاصة فيما يتعلق ابلطاقة  تعترب الطاقة املتجددة بديال حقيقا ومكمال للطاقة األحفورية ، -

نظرا للخصائص اليت تتميز هبا وابألخص أهنا حتافظ على مسية اليت هي مبثابة فرصة وحمرك للتطور اإلقتصادي واإلجتماعي الش
 ؛األصول البيئية

تلعب الطاقات املتجددة دورا هاما يف ترمجة أبعاد التنمية املستدامة ، وتساهم مشاريعها التنموية يف حتقيق املكاسب اإلقتصادية -
 ؛وضاع اإلجتماعية واحلفاظ على املوروث البيئي لألجيال القادمةوحتسني األ

 يتوجب أنه إال نسبيا، مرتفعةل از ت ما استخدامها تكلفة أن رغم املتجددة، الطاقات استغالل جمال يف كبرية ئرزااجل إمكانيات-
 ألي واإلنتاجية التشغيل كلفة ختفيض إىل املتجددة الطاقة استخدام سيؤدي حيث اإلنشاء، عملية بعد ما إىل النظر ئرزااجل على

 املال؛ توفري إىل إضافة للبيئة وصديقة مستدامة طاقة توفري وابلتايل الناضبة، وغري املتجددة الطاقة من النوع هذا على يعتمد مشروع
عية والزراعية واخلدمية سرتاتيجيات تبين اقتصادايت الطاقات املتجددة ان تساهم يف الرفع من كفاءة القطاعات الصناإن أمن ش -

 .2030إىل  2025من خالل تعزيز جمانية اإلمداد الطاقوي مستقبال واخنفاض التكاليف املتعلقة يف آفاق سنوات  يف اجلزائر
 و ما نوصي به هو:

 
 أخذ عن فضال املتجددة، مراكز الطاقات ودعم يف اجلزائر املتجددة الطاقات استخدام إمكانيات يف والتطوير البحث تشجيع -

 إليها ؛ املتوصل والنتائج من األحباث لالستفادة االقتصادية والقطاعات املؤسسات على ئريةزااجل اجلامعة النفتاح املبادرة
 األحفورية؛ الطاقة استعمال وترشيد والنظيفة، املتجددة الطاقة استعمال لتشجيع القوانني تفعيل ضرورة -
 .املعيشي برفع املستوى يسمح مما دائم منو إىل للوصول منها، الشمسية خصوصا املتجددة الطاقوية مصادر من االستفادة ضرورة -
البد من التعاون والشراكة يف جمال الطاقات املتجددة سواء بني اجلزائر والدول األوربية فهي فرصة ذهبية لنقل التكنولوجيات  -

 ؛ااحلديثة ودعم القطاع الطاقوي هب
 ابلتنميةاالقتصادية والنهوض والنامية، املتقدمة الدول من كل بني املتجددة الطاقة اقتصادايت ميدان يف التعاون ضرورة -

 واالجتماعية؛
 دور حنوتعظيم دولية اجتاهات وجود االعتبار بعني واألخذ جنب إىل جنبا اخلاص والقطاع احلكومة بني املشرتك العمل شجيعت -

 . املتجددة الطاقات لنظم املستقبلي للتطوير ةاألساسي الركائز أحد ابعتباره اخلاص القطاع
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