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و الطاقات ادلتجددة اىتمام العامل خالل السنوات ادلنصرمة بالتزامن مع بروز  استحوذ موضوع التنمية ادلستدامة   
مشكلة نضوب مصادر الطاقة التقليدية الناشئ عن االستهالك ادلتزايد للنفط  من طرف الدول الصناعية ناىيك عن ما ترتب على 

امي. ما يدعونا إىل ضرورة االلتفات إىل ما أنعم ااهلل بو على بالدنا من مصادر للطاقة ذلك من مشاكل اقتصادية لدول العامل الن
ادلتجددة وضرورة استغالذلا  عقالنيا وذلك باستخدام التكنولوجيا اخلضراء. تشري كل  التوقعات إىل أن الطاقات ادلتجددة ستلعب 

م بالتطورات العلمية اليت يتم ربقيقها يف رلال تلك الطاقات، واليت من دورا متزايدا يف ادلستقبل، وعليو فإن الدول ستواصل االىتما
 .شأهناا دون شك أن تلعب دورا رياديا يف ربقيق التنمية ادلستدامة القتصادياهتا

فمن خالل ىذه ادلداخلة سوف نتطرق إىل  أعلية الطاقات ادلتجددة و وزهنا االقتصادي يف اجلزائر وإلقاء الضوء عليها  
إغلايب وضروري يف ظل عدم كفاية مصادر الطاقة احلفرية "البًتول باألخص" على تأمني إمدادات الطاقة على ادلدى كجانب 

 .ادلتوسط والبعيد وكذا امكانية تقليص االستهالك الذاخلي للغاز خاصة يف توليد الكهرباء و توجيهو ضلو التصدير
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 .الجزائر في ستدامةم تنمية لتحقيق استراتيجية كدعامة المتجددة الطاقات

 المقدمة :

فرضت الطاقات ادلتجددة نفسها يف السنوات االخرية كحل بديل للمحروقات اليت دّق ادلراقبون خبصوصها ناقوس اخلطر 
 وانتهاء اخلزانات العادلية منها، ضف إىل ذلك الوضعية االقتصادية العادلية ادلرىونة بتقلبات اسعار ىا قرب نبوضها ابعدما أثبتو 

من  للبيئة، يف اأأطول عمرا وأقل ضررا و كّدوا على ضرورة دراسة كل اخليارات احملتملة ضلو طاقات بديلة فقد أ ، وعليوادلضطربة
سبيل ربقيق مبادئ التنمية ادلستدامة  السيما وأهنا تساعد على خلق فرص العمل وكذا تطوير الشراكة بني الدول الغنية بالطاقات 

 دلتمتعة بتكنولوجيات استغالذلاالطبيعية واألخرى ا

وتبقى اجلزائر من ابرز الدول اليت تلعب دور مهم يف معادلة الطاقة نظرا المتالكها مصادر طبيعية ىائلة يف رلال انتاج 
ة الطاقات البديلة دلصادر الطاقة األحفورية، نذكر منها الطاقة الشمسية، طاقة الرياح وغريىا، وهبدف معاجلة ىذا ادلوضوع بدق

 اقًتحنا االشكالية التالية :

 ما واقع الطاقات المتجددة في الجزائر ؟ وما مدى مساهمتها في التنمية المستدامة بهذا البلد ؟

 على االشكالية اعتمدنا على احملاور التالية : ولإلجابة

 مفاىيم حول الطاقات ادلتجددة والتنمية ادلستدامة -أوال

 الطاقات ادلتجددة يف اجلزائر السياسات الوطنية لتطوير –انيا ث

  واقع وآفاق  الطاقات ادلتجددة باجلزائر  –الثا ث

من خالل ىذا احملور سيتم التطرق غلى أىم اجلوانب ادلتعلقة   مفاهيم حول الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة : -1
 خالذلا مساعلة تلك البدائل يف التنمية ادلستدامةبالطاقات ادلتجددة ومصادرىا باإلضافة غلى توضيح الكيفية اليت ؽلكن من 

 :ومصادرها مفهوم الطاقات المتجددة  -1-1

 مفهوم الطاقات المتجددة : -أ

تعّرف الطاقة ادلتجددة على اهنا تلك ادلوارد اليت ضلصل عليها من خالل تيارات الطاقة اليت يتكرر وجودىا يف الطبيعة على ضلو 
 1تلقائي ودوري

 على اهنا الطاقة ادلكتسبة من عمليات طبيعية تتجدد باستمراركما تعرف أيضا 

ومن خالل التعريفني السابقني ؽلكننا القول ان الطاقة ادلتجددة ىي عبارة عن كل مصادر الطاقة ادلوجودة يف الطبيعة، واليت ؽلكن 
ديقة للبيئة، وىي بذلك على خالف استعماذلا يف انتاج أشكال أخرى للطاقة، كما تتميز الطاقات ادلتجددة باهنا ابدية وص

الطاقات غري ادلتجددة )قابلة للنضوب( ادلوجودة غالبا يف سلزون جامد يف االرض ال ؽلكن االستفادة منها اال بعد تدخل االنسان 
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حلال عليو عند إلخراجها منو، ومصادر الطاقة زبتلف كليا عن الثروة البًتولية حيث أن سللفاهتا ال تسبب يف تلويث البيئة كما ىو ا
 احًتاق البًتول. 

 ؽلكن تصنيف مصادر الطاقة ادلتجددة كما يلي  مصادر الطاقة المتجددة : -ب

  : ؽلكن ربويل الطاقة الشمسية إىل طاقة كهربائية وطاقة حرارية من خالل آلييت التحويل الكهروضوئية الطاقة الشمسية
الكهروضوئية ربويل اإلشعاع الشمسي أو الضوئي مباشرة إىل طاقة   والتحويل احلراري للطاقة الشمسية ، ويقصد بالتحويل

كهربائية بوساطة اخلاليا الشمسية ) الكهروضوئية ( ، وكما ىو معلوم ىناك بعض ادلواد اليت تقوم بعملية التحويل 
الكهرومغناطيسية  من االشعاعات %47، مع العلم أن الكهروضوئية تدعى اشباه ادلوصالت كالسيليكون واجلرمانيوم وغريىا

منها أشعة فوق البنفسجية، ويقدر معدل الثابت  %8منها أشعة ربت احلمراء، وضلو  %45للشمس ىي اشعة مرئية، و
منها والباقي ينعكس اىل الفضاء  %70بينما يصل من ىذه الطاقة اىل االرض ضلو ، 2كيلو وات/م  1.35الشمسي بنحو 

  .2على ىيئة موجات واشعاعات
  ات والنفايات وادلخلفات وىي الطاقة اليت تستمد من ادلواد العضوية كإحراق النباتات وعظام وسللفات احليوان:  الحيويةالطاقة

والنباتات ادلستخدمة يف إنتاج طاقة الكتلة احليوية ؽلكن أن تكون أشجاراً سريعة النمو، أو حبوباً، أو زيوتاً نباتية، أو  ،الزراعية
ويستعمل للطهي والتدفئة وإنتاج  ) احلرق ادلباشر : منها لفة دلعاجلة أنواع الوقود احليويسللفات زراعية، وىناك أساليب سلت

ويعطي كل أسلوب ، والتقطري (إلنتاج غاز ادليثان) طرق التخمري (،إلنتاج الفحم بدون أوكسجني) شراحلرق غري ادلبا (،البخار
غاز اإليثانول  كما يعدّ ل والبخار واألمسدة الكيماوية،  من األساليب السابقة منتوجاتو اخلاصة بو مثل غاز ادليثان والكحو 

، الوقود ادلستخلصة من الكتلة احليوية وىو يستخرج بشكل رئيسي من زلاصيل الذرة وقصب السكر أنواع واحدًا من أفضل
 العادلية. للطاقة األولية ادلصادر من %10وتشكل ىذه الطاقة حوايل 

  : بأماكن مرتفعة بفعل اذلواء، ويتم إنتاج الطاقة  ربريك مراوح عمالقة مثبتة على أعمدة ىي الطاقة ادلتولدة من طاقة الرياح
وبشكل عام فهي  ،بينات( وىنالك عدة أنواع وأشكالالكهربائية من الرياح بواسطة ادلراوح واليت تشكل كمحركات )أو تور 

ذات ثالثة أذرع دوًّارة ربمل على عمود تعمل على ربويل الطاقة احلركية للرياح إىل طاقة كهربائية، فعند مرور الرياح على 
 ادلراوح فإهنا تتسبب يف دوراهنا، وىذا الدوران يشغل التوربينات فتنتج طاقة كهربائية. "شفرات"

يل ادلصانع لذلك توضع التوربينات اليت تستخدم لتشغ ،ياح على سرعة الرياح وقطر الذراعالر وتعتمد كمية الطاقة ادلنتجة من توربني 
ألن سرعة الرياح تزداد مع االرتفاع عن سطح األرض، ويتم وضع تلك التوربينات بأعداد كبرية على  ،أو لإلنارة فوق أبراج

البلدان ادلستخدمة لذلك الداظلارك اليت ربصل على ، ومثال عن رض إلنتاج أكرب كمية من الكهرباءمساحات واسعة من األ
  3من الطاقة الكهربائية من الرياح %75من طاقتها الكهربائية من تروبينات الرياح، ويف اجزاء من أدلانيا يتم ربويل حوايل  15%
 : يب سلتلفة وفيما يلي نذكر بعضها أيت الطاقة من ادلياه من عدة طرق وأسالت الطاقة المائية 

 ادلياه( كما ىو احلال يف السدود الطاقة ادلتولدة من تدفق ادلياه أو سقوطها يف حالة الشالالت )مساقط -
طاقة األمواج يف البحار، حيث تنشأ األمواج نتيجة حلركة الرياح وفعلها على مياه البحار واحمليطات والبحريات، ومن  -

تنتج األمواج يف األحوال العادية طاقة تقدر ، و إىل طاقة كهربائية وربويلها ج ىذه تنشأ طاقة ؽلكن استغالذلا،حركة األموا 
 كيلو وات لكل مًت من الشاطئ   100إىل  10ما بني  

 من حركات ادلد واجلزر يف ادلياه الطاقة ادلتولدة  -
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والسفلى من ادلياه اليت يف درجات احلرارة بني الطبقتني العليا  من الفارق الفوارق احلرارية لطبقات ادلياهالطاقة ادلتولدة من  -
 4درجات مئوية 10ؽلكن أن يصل إىل فرق 

 : الساخنة ادلياه من سلزون بشكل وموجودة األرض أعماق يف دفينة حرارية طاقات ىي اجلوفية احلرارة طاقة الحرارة الجوفية 
استخراجها وربويلها إىل أشكال ، حيث ترتفع احلرارة اساسا من سطح األرض ضلو باطنها، ويتم احلارة والصخور البخار أو

دولة  58، كما تعّد ىذه الطاقة مصدرا اساسيا للطاقة ادلتجددة لنحو 5اخرى على حسب ادلكونات اجليولوجية لباطن األرض
 6من تلك الطاقة %100دولة ؽلكن امدادىا بالكامل بنسبة  39منها 

 :  وأهدافها مفهوم التنمية المستدامة -1-2
 على واحلصول ،الطبيعية ادلوارد استخدام من احلاضر أجيال احتياجات تليب اليت التنمية ىي:  المستدامةمفهوم التنمية  -أ

 االعتبار بعني آخذة ،واالجتماعي االقتصادي الرخاء وربقيق والبطالة الفقر وزلاربة العمل وفرص والتعليمية الصحية اخلدمات
 .واالحتياجات ادلوارد ىذه من القادمة األجيال احتياجات

 :ىي رئيسية أبعاد ثالثة ادلستدامة التنمية وتعاجل
 .البيئي البعد -
 .)االقتصادية التنمية (االقتصادي البعد -
 .والسياسي االجتماعي البعد -
 اكإهن دونب رةاحلاض اتاحلاجي وفريت يى والتنمية ةللبيئ العادلية اللجنة حسب تعريفها جاء كما ادلستدامة التنمية خرآ مفهوم يفو
 7مستقبال ذلم وتوفريىاالقادمة  الاألجي دراتق

األىداف ؽلكن تلخيصها فيما  تسعى التنمية ادلستدامة من خالل آلياهتا إىل ربقيق رلموعة من: التنمية المستدامة  أهداف -ب
 : 8يلي
 نللسكا أفضل حياة نوعية ربقيق -
  الطبيعية البيئة حًتاما  -
  البيئية بادلشكالت السكان وعي تعزيز  -
  الطبيعية للموارد الرشيد ستغاللاال ربقيق  -
 اجملتمع أىداف ؼلدم دبا احلديثة التكنولوجيا ربط -
ية التنمية ادلستدامة ؽلكن للطاقات ادلتجددة أن تعزز من عمل: دور الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة  -1-3

 حيث : بشكل فعال

ان اعتماد الدول على مصادر الطاقة األولية خلق أضرار بيئية : الطاقة المتجددة واألبعاد البيئية للتنمية المستدامة  -أ
مثل انبعاث غازات االحتباس احلراري، األمطار احلمضية، تلوث اذلواء اضافة إىل التغري أصبحت هتّدد حياة الفرد والكائنات احلية، 

 من حدق الوقود األحفوري أحد مصادر تلوث اذلواء ذو االنعكاس السليب ادلباشر على الصحة، وللادلناخي..، وؽلثل احًتا
وربقيق تنمية مستدؽلة يتطلب العمل على القضاء أو التخفيف من التأثريات غري ادلرغوبة للقطاع من خالل  السلبية التأثريات

 مضرة للبيئة ربسني كفاءة الطاقة وكذا البحث عن مصادر جديدة للطاقة غري
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 الطاقة باستخدام ادلرتبطة االجتماعية القضايا أىم إمجال ؽلكنللتنمية المستدامة :  االجتماعيةالطاقة المتجددة واألبعاد  -ب
 :9يلي فيما

 الدخل مستوى ربسني على يعتمد ذلك ربقيق و ادلستدامة التنمية أولويات من الفقر مكافحة تعترب :الفقر وطأة من التخفيف  -
 توفر مدى على بدوره يعتمد األخري ىذا احلقيقي، القومي اإلنتاج أو القومي الناتج زيادة على يعتمد والذي احلقيقي، الفردي

 .الطاقة خدمات
يؤدي الوصول احملدود خلدمات الطاقة اىل هتميش الفئات الفقرية وتقليل فرصها بشكل حاد يف  :واحلضري الدؽلغرايف التحول  -

 األكثر فالدول الطاقة استهالك معدالت يف ادلختلفة الدول بني كبري تباين ىناك مازال أنو إىل باإلضافة ، ادلعيشية ظروفها ربسني
 فقرا األكثر بالدول مقارنة فرد لكل ضعفا 25 عن يزيد دبعدل الطاقة تستهلك تقدما

 مالتصمي سيئة ادلواقد عن الناجم الداخلي التلوث من باحلد التعليمو  الصحة ربسني -
الزيادة ادلطردة يف االستهالك نتيجة للنمو السكاين،  يف ظل الطاقة المتجددة واألبعاد االقتصادية للتنمية المستدامة : -ج

وجب وضع سياسات تسعري مالئمة من شأهنا اتاحة حوافز زيادة كفاءة االستهالك، وادلساعدة على تطبيق االصالحات القانونية 
على ضرورة االستغالل ادلستدام للموارد الطبيعية وتنمية موارد الطاقة ادلتجددة، اضافة إىل تسهيل احلصول والتنظيمية اليت تؤكد 

 على التجهيزات ادلتسمة بالكفاءة يف استهالك الطاقة والعمل على تطوير آليات التمويل ادلالئمة
 : السياسات الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر -2

وضعت السياسات الوطنية لتطوير الطاقات ادلتجددة ضمن : للطاقات المتجددة بالجزائرالتنظيمية  القانونية األسس -2-1
 إطار قانوين ونصوص تنظيمية، حيث سبثلت النصوص الرئيسية يف:

لطاقة، بالتحكم يف اوادلتعلق  1999جويلية  28الصادر يف  09-99وادلتمثل يف القانون رقم  قانون التحكم في الطاقة -
الذي يهدف إىل ربديد شروط السياسة الوطنية للتحكم يف الطاقة ووسائل تأطريىا ووضعها حّيز التنفيذ، ترشيد استخدام الطاقة 

 اضافة إىل التحسيس والًتبية واالعالم والتكوين يف رلال الفعالية الطاقويةادلتجددة واحلد من تأثري النظام الطاقوي على البيئة، 
 10مراقبة وتنسيق عمليات التحكم يف الطاقة وذلك عن طريق

وادلرسوم التنفيذي الذي تبعو وادلتعلق بتكاليف التنويع، ويتعلق األمر بالقانون رقم  قانون الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز -
 11، وادلتعلق بالكهرباء والتنويع العمومي للغاز عن طريق القنوات2002فرباير  05الصادر يف  02-01

 2004أوت  14الصادر يف  09-04ويتعلق األمر بالقانون  قانون ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة -
البيئة بتشجيع اللجوء إىل مصادر الطاقة غري  محايةنمية ادلستدامة، والذي يهدف إىل وادلتعلق بًتقية الطاقات ادلتجددة يف اطار الت

ي، ادلساعلة يف التنمية ادلستدامة ر ادللوثة، ادلساعلة يف مكافحة التغريات ادلناخية باحلد من افرازات الغاز ادلتسبب يف االحتباس احلرا
يم بتثمني مصادر الطاقة ادلتجددة بتعميم باحملافظة على الطاقات التقليدية وحفظها، وكذا ادلساعلة يف السياسة الوطنية لتهيئة االقل

 12استعماذلا

أولوية للبحث لتجعل من برنامج  أعطت اجلزائر :مجال الطاقات المتجددة بالجزائر الهيئات المؤسساتية في -2-2
تأطريا نوعيا دلوارد ىذا ما فرض  لتوفري الدعامة العلمية والتكنولوجية والصناعة لربنارلها التنموي،الطاقات ادلتجددة حافزا حقيقيا 

 13البشرية وتشجيع التعاون بني كل من اجلامعات ومراكز البحث، وسلتلف ادلتعاملني يف رلال الطاقات ادلتجددة
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 : البحث العلميالتعليم العالي و مراكز البحث التابعة لوزارة  -أ

وىو مركز مكلف بوضع وتنفيذ الربامج  22/03/1988أنشئ يوم  : (CDER) مركز تطوير الطاقات المتجددة  -1-أ
اجلوفية،  احلرارة طاقةالطاقة الشمسية، طاقة الرياح،  البحثية وكذا التطوير العلمي والتكنولوجي، أنظمة الطاقة من خالل استخدام

 :14، ولو ثالث وحدات حبثيةوطاقة احليوية البيئية
 1988جانفي  09ادلوافق لـ  08مت انشاؤىا وفقا للمرسوم رقم : (UDES)  معدات الشمسيةالوحدة تطوير   -

بتيبازة من مهامها القيام بدراسات فنية اقتصادية وىندسية إلنشاء زلطات ذبريبية لضمان نقل والتمكن من 
قة والتصديق على ، انشاء تقنيات توصيف الختبار ومراقبة اجلودة واالمتثال لضمان التأىل، ادلوافالتكنولوجيات احلديثة

 ادلعدات ادلطورة
بغرض ادارة بغرداية  1999مت تدشينها عام : (URAER)  المتجددة اتالتطبيقي في الطاق البحثوحدة   -

وتطوير تقنيات البحث مع اجلامعات وادلراكز البحثية، وكذا امكانية تقدمي تدريبات ذات جودة عالية داخل الوحدة يف 
 رلال الطاقات ادلتجددة

: مت انشاؤىا وفق القرار الوزاري (URERMS)  الصحراوي وسطالمتجددة في ال اتالطاق في البحثوحدة  -
مجع واستخدام ومعاجلة مجيع البيانات الالزمة  ا، من مهامهوالية ادرارتوى على مس 2004ماي  22يف  76رقم 

 تقييم دقيق للحقول الشمسية، طاقة الرياح، والكتل احليوية يف ادلناطق الصحراوية إلجراء
مارس  01يف  21: انشأت وفقا للقرار الوزاري رقم (URMER)  والطاقة المتجددة وحدة بحوث المعدات  -2-أ

الوطنية واألجنبية، فضال عن ، هتدف إىل خلق شراكة مع سلتلف ادلراكز وادلختربات ووحدات البحوث جبامعة تلمسان 2004
  15الشركاء االجتماعيني االقتصاديني احملليني لتعزيز البحث والتطوير يف رلال الطاقات ادلتجددة

، تتمثل مهامها يف تطوير تكنولوجيا 1988أنشأت سنة : (UDTS)  وحدة تطوير تكنولوجيا السيلسيوم -3-أ
التكنولوجي، التكوين دلا بعد التدرج يف رلال العلوم وتكنولوجيات ادلواد العلمي واالبداع السيلسيوم، إجراء أعمال البحث 

 16واألجهزة نصف ادلوصلة للتطبيقات يف ميادين عدة )الكهروضوئية، البصريات االلكًتونية، زبزين الطاقة(
 الطاقة والمناجم :  مراكز البحث التابعة لوزارة -ب
ىي ىيئة عمومية ذات طبيعة صناعية وذبارية، :  (APRUE)الوكالة الوطنية لترقية وترشد استخدام الطاقة  -1-ب

، تعمل ربت إشراف وزارة الطاقة وادلناجم، تتمثل مهمتها 1985دبوجب ادلرسوم الرئاسي الصادر سنة  1987أنشأت سنة 
من خالل تعزيز كفاءة استخدامها، نشر الوعي وادلعلومات يف رلال إدارة  الرئيسية يف تنفيذ السياسة الوطنية للحفاظ على الطاقة

(، وسلتلف الربامج اليت سبت ادلصادقة عليها مع سلتلف القطاعات PNMEالطاقة، تنفيذ الربنامج الوطين للتحكم يف الطاقة )
   17)الصناعة، البناء، النقل ..(

تتمثل  SONELGAZىي شركة فرعية جملمع : (CREDEG)مركز البحث والتطوير في الكهرباء والغاز  -2-ب
، التطوير التكنولوجي، معاينة التجهيزات الصناعية وربليل سلوك األجهزة وادلواد اليت ىي يف مهامها األساسية يف البحث التطبيقي

وترويج استخدام ، من بني صالحياهتا تطوير SONELGAZطور االستغالل والتصنيع يف ميدان ادلهن القاعدية جملمع 
  18الطاقات ادلتجددة، ادلوافقة واعتماد التجهيزات واللواحق الكهربائية الغازية

عن طريق الشراكة بني  2002جويلية  28أنشأت  : (NEAL)الشركة الجزائرية للطاقات الجديدة  -3-ب
SONATRACH   وSONELGAZ  شركة وSIM  45ادلتخصصة يف صناعة ادلواد الغذائية، وفقا للنسب% ،
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على التوايل، تكمن مهامها يف ترقية وتطوير الطاقات ادلتجددة، وتعيني واصلاز ادلشاريع ادلرتبطة بالطاقات اجلديدة  10%، 45%
ات الطاقة الشمسية إبتداءا من واليت تكون لديها فائدة مشًتكة بالنسبة للشركاء داخل اجلزائر وخارجها، تعزيز وحد وادلتجددة

 19، تعميم التدفئة احلرارية الشمسية استنادا إىل الصناعة احملليةاالسواق ادلتخصصة يف اجلنوب
 27ادلوافق ل  33-11: مت تأسيسو وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  (IAREالمعهد الجزائري للطاقات المتجددة ) -4-ب

تطوير البحث ، وىي مؤسسة ذات طابع صناعي وذباري مقرىا حباسي الرمل والية األغواط، تتمثل مهامو يف 2011جانفي 
ى وذبديد ادلعارف واصلاز التطبيقي وتثمني نتائج األحباث يف رلال الطاقات ادلتجددة والفعالية الطاقوية، التكفل بتحسني ادلستو 

ادلنشآت النموذجية يف رلال الطاقات ادلتجددة، التكفل ببتابعة وتأطري زبائنو فيما ؼلص ادلساعدة والتوجيو، إبرام اتفاقيات التعاون 
 20يف رلال الطاقات ادلتجددة والفعالية الطاقوية على ادلستويني الوطين والدويل

 المتجددة بالجزائر : الطاقات واقع وآفاق -3
 امكانيات الجزائر من توفير مصادر الطاقات المتجددة : -3-1

، تتوفر اجلزائر جراء موقعها اجلغرايف على امكانيات طبيعية ىائلة يف رلال الطاقات ادلتجددة خاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح
 ، الطاقة احليوية،....الطاقة 

  الطاقة الشمسية : -أ
مليارات ميغاواط يف السنة، واجلدول التايل يوضح توزع الطاقة  5اجلزائر على كميات كبرية من األشعة الشمسية تتجاوز تستحوذ 

 الشمسية يف اجلزائر :
 ( : توزيع الطاقة الشمسية في الجزائر11الجدول )

 الصحراء اذلضاب العليا ادلناطق الساحلية ادلناطق
 86 10 04 (%ادلساحة )

 3500 3000 2650 إشراق الشمس )ساعات/سنة(معدل مدة 
 2650 1900 1700 /سنة(2معدل الطاقة احملصل عليها )كيلواط ساعي/ م

Source:Guide des énergies renouvelables Ministère de l’énergie et des mines, édition 2007, p39 
مرات  4الطاقة الشمسية يف حوض البحر ادلتوسط وتقدر بـ  وتشري العديد من الدراسات أن اجلزائر بذلك سبلك أكرب نسبة من

 مرة من حاجة الدول األوروبية من الطاقة الكهربائية 60رلمل االستهالك العادلي للطاقة و
 

 :  طاقة الرياح -ب
يتميز اجلنوب اجلزائري  يتغري مورد الرياح يف اجلزائر من مكان آلخر، وىذا ناتج اساسا عن الطبوغرافيا وعن ادلناخ ادلتنوع، ففي حني

م/ثا، 6م/ثا وتزيد السرعة بأدرار عن 4بسرعة رياح أكرب منها يف الشمال، خاصة يف اجلنوب الغريب حيث تزيد سرعتها عن 
فيالحظ على العموم أن معدل سرعة الرياح غري مرتفعة جدا يف الشمال، لكن مت تسجيل وجود مناخات تفضيلية على ادلواقع 

، جباية وعنابة وكذلك على اذلضاب العليا لوالية تيارت، وكذا مشال جباية وجنوب بسكرة، وىو األمر الذي يعزز الساحلية لوىران
 نسبة امكانية طاقة الرياح يف اجلزائر مقارنة مع نضريهتا الشمسية حسب اجلدول التايل :، وتقدر 21قيام الرياح النموذجية
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موقع وزارة الطاقة وادلناجم  : المصدر
index.php?page=potentielshttp://www.energy.gov.dz/francais/  

 
 ىذه وترجع جيغاواط، 286 حوايل أي 5 ىي الكهربائي االنتاج حظرية الري قدرات حصة انالطاقة المائية :  -ج

ادلوجودة، اضافة إىل حالة اجلفاف اليت مست  الري مواقع استغالل عدم وإىل الري دلواقع الكايف غري العدد إىل الضعيفة االستطاعة
 223، حيث مت انتاج ، فقد اطلفضت حصة الطاقة الكهرومائية من امجايل االستهالك احمللي للطاقةالبالد يف السنوات االخرية

   (%12.2-)باطلفاض قدره  2014جيغاواط يف  254مقابل  2015سنة  جيغاواط/ساعي من الطاقة الكهرومائية
فيتواجد أكثر من يشكل كلس اجلوارسي يف الشمل اجلزائري احتياطا ىاما حلرارة االرض اجلوفية، الجوفية :  الحرارة طاقة -د

وىناك مصادر أعلى درجة  ، م°45أكثر من  ينابيعمصدر ساخن مشال اجلزائر ،حيث تفوق حرارتو حوايل ثلثي ىذه ال 200
بتحديد ثالث  ويف دراسات عن التدرج احلراري مسحت ، م°96 بقادلة منبع ادلسخوطني بوالية بسكرة،° 118حرارة تصل إىل 

 وىي :  م100°/5مناطق تتجاوز فيها الدرجة احلرارية 
 منطقة غليزان ومعسكر

 منطقة عني بوسيف و سيدي عيسى
  جبال العنق منطقة قادلة و

 ادلساحة من 90% تغطي واليت اجلرداء الصحراوية ادلنطقة : منطقتني اىل اجلزائر تنقسم حيثطاقة الكتلة الحيوية :  -ه
 البالد، مساحة من  %10حوال أي ىكتار، 2500000 قدرىا مساحة تغطي اليت االستوائية الغابات ومنطقة للبالد، االمجالية
، ىكتار 1900000اجلبال يف ادلتدرجة الغابية التشكيالت سبثل حسن يف ىكتار، 1800000 حوايل فيها الغابات وتغطي

ميغا طن معادل نفط/السنة أي  3.7ميغا طن معدل نفط/السنة، بقدرة اسًتجاع تقدر بـ  37وتقدر الطاقة االمجالية ذلذا ادلورد بـ 
معادل نفط مل تتم عملية اعادة تدويرىا، وىذا مليون  5، أما موارد الطاقة من النفايات احلضرية والزراعية تقدر بـ %10دبعدل 

 مليون طن معادل نفط سنويا 1.33قادرا على استيعاب ادلورد ؽلثل حقال 
 استراتيجية تطوير استغالل الطاقات المتجددة في الجزائر -3-2

ادلتصلة احتياجات اجلزائر من الطاقة على ادلدى ادلتوسط والبعيد، ويف سياق التطورات الدولية  وزلاولة تغطية اطار زبطيطفي 
بالبيئة والسيما اطلفاض استهالك احملروقات يف منطقة االرباد االورويب وتشجيع انتاج الطاقات البديلة يف ادلنطقة، تقود احلكومة 

 الجزائر في المتجددة الطاقة موارد توزيع( : 01الشكل )                     الجزائر في المتجددة الطاقة موارد ( : توزيع02الجدول )   

 طاقة مركبة )واط( المورد
 2.279.960 الشمس

 73.300 الرياح
 2.353.260 المجموع

 

97% 

3% 

 الشمس

 الرياح

http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?page=potentiels
http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?page=potentiels
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 ،2030وادلمتد إىل غاية  2011فرباير  03وادلتجددة سبت ادلصادقة عليو يوم  اجلزائرية برنارلا جديدا لتطوير الطاقات اجلديدة
 203022سنة  %10إىل قليص الطلب على الطاقة ىذا الربنامج على ت ويزمع

 أهداف البرنامج : -أ
اىل غاية  (الفوتوفولطية) الضوئية والطاقة تأمل اجلزائر من خالل اسًتاتيجية انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

  االنتاج الكلي للكهرباء حسب الشكل ادلوايل : من %40بنسبة  2030
 2131الجزائر لغاية في ( : أهداف برنامج الطاقة المتجددة 12الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

 01، ص2012نبذة عن الطاقة ادلتجددة، ادلركز االقليمي للطاقة ادلتجددة وكفاءة الطاقة، اجلزائر المصدر : 
 

غاواط للتصدير، مي 10000ميغاواط ستوجو لالستهالك اخلاص، و  12000ويتطلب األمر إنشاء زلطات بقدرة إمجالية 
كما ستسمح السلطات العمومية  ،2030من حجم االنتاج االمجايل للكهرباء ادلتوقع يف  %27يمثل ذلك ما يقارب سو 

يف تطوير الطاقات ادلتجددة، ويف ىذا االطار ستمنح الدولة ادلساعدات ادلالية وتشجع التعامل مع متعاملني خواص أو عموميني 
منصب شغل  300.000، وعلى غرار ذلك ستخلق والتقنية الضرورية يف ظروف ػلددىا التنظيم الواجب ربديده ذلذا الغرض

 23جديد
 غليا حسب الشكل التايل :ويهدف الربنامج إىل انتاج طاقة الرياح، الطاقة الشمسية والشمسية الضوئية تدر 

 
 الوحدة ميغاواط        2131(: اهداف انتاج الطاقات : الشمسية، الشمسية الضوئية والرياح آفاق 13الشكل )

  
 
 
 
 
 
 

 64، ص 2012رمي بوعروج، الطاقة الكهربائية يف اجلزائر، رللة كهرباء العرب، العدد الثامن عشر، المصدر : 
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 : مراحل البرنامج -ب
 : خطواتسيتم اصلاز ىذا الربنامج عرب ثالث 

تكريس سلتلف ادلعارف والتقنيات ادلتعلقة بالطاقات ادلتجددة، لكوهنا  2013و 2012، 2001األوىل : مّت بالسنوات  اخلطوة -
ر اصلع رلاال جديدا على ادلستوى الوطين، وذلك جبمع ادلعطيات من سلتلف الدراسات وادلشاريع النموذجية هبدف اختيا

 التكنولوجيات القادرة على التكيف بشكل جيد مع الظروف ادلناخية باجلزائر ووضعها حيز التنفيذ
  2015بداية سنة و  2014بني سنة الثانية : القيام  بنشر الربنامج  اخلطوة -
 مرحلتني :إىل  فًتةوتنقسم ىذه ال 2030إىل سنة  2015الثالثة : تقوم على توسيع شامل للربنامج من سنة  اخلطوة -

الوحدة:  (2131-2115( : القدرات المتراكمة لبرنامج الطاقة المتجددة حسب النوع والمرحلة خالل الفترة )13الجدول )
 ميغاواط

 انواع الطاقة
 المتجددة

 المرحلة االولى
2115-2121 

 المرحلة الثانية
 المجموع 2121-2131

 13575 10575 3000 الطاقة الشمسية الضوئية
 5111 4000 1010 طاقة الرياح 

 2111 2000 0 الطاقة الشمسية احلرارية
 411 250 150 التوليد ادلشًتك

 1111 640 360 طاقة الكتلة احليوية
 15 10 05 الطاقة احلرارية اجلوفية

 22111 17475 4525 المجموع
Source :CDER, Renewables Overview Algeria, September 2016, p01 

 
 2030قدرات الطاقة ادلتجددة آفاق والشكل التايل يوضح 

 2131( : القدرات المتراكمة لبرنامج الطاقة المتجددة آفاق 14الشكل )

 
 (02: حسب معطيات اجلدول )المصدر    

62% 
23% 

9% 

2% 4% 0% 

Chart Title 

 الطاقة الشمسية الضوئية

 طاقة الرياح 

 الطاقة الشمسية الحرارية

 التوليد المشترك

 طاقة الكتلة الحيوية

 الطاقة الحرارية الجوفية
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 (2020-2011وسنعرض فيما يلي قائمة ادلشاريع للطاقات ادلتجددة خالل الفًتة ) -
 الضوئية الشمسية  الطاقة محطات مشاريع 

 (2121-2111الشمسية الضوئية خالل الفترة )  الطاقة محطات مشاريع( : 14الجدول )

 الموقع
الطاقة المنتجة 

 )ميغاواط(

مساحة 
 المشروع
 )هكتار(

 الموقع
الطاقة 
المنتجة 
 )ميغاواط(

مساحة 
 المشروع
 )هكتار(

 الموقع
الطاقة 
المنتجة 
 )ميغاواط(

مساحة 
 المشروع
 )هكتار(

 50 25 بسكرة 40 20 غرداية 36 18 الوادي
 88 44 ادلسيلة 40 20 األغواط 50 25 سعيدة
 18 9 العبادلة 46 23 تقرت 50 25 النعامة
 16 8 عني الصفراء 78 39 ورقلة 40 20 مشرية

 56 28 مغاير 40 20 ادلدية 52 26 تيسمسيلت
 20 10 واد جالل 52 26 عني وسارة 60 30 البيض
 70 35 طولقة 96 48 اجللفة 54 27 البيضاءعني 

لبيوض سيدي  44 22 بوسعادة 40 20 تيارت
 52 26 بشار 32 16 أفلو 16 8 الشيخ

Source : Présentation du programme de développement des énergies nouvelles et renouvelables 
et de l’efficacité énergétique 2011-2030, Commission de Régulation de l’Electricité et Gaz 
(CREG), Mars 2011, P02-04  

 : مشاريع الطاقة الهجينة بين الطاقة الشمسية والغاز 
 (2121-2111خالل الفترة ) والغازالشمسية  بين الهجينة الطاقة محطات ( : مشاريع15الجدول )

Projets d’hybridation des centrales diesel et TG des réseaux isolés du sud 

 الموقع
الطاقة 
المنتجة 
 )ميغاواط(

مساحة 
المشروع 
 )هكتار(

 الموقع
الطاقة 
المنتجة 
 )ميغاواط(

مساحة 
المشروع 
 )هكتار(

 الموقع
الطاقة 
المنتجة 
 )ميغاواط(

مساحة 
المشروع 
 )هكتار(

 0.1 0.03 العفراء 18 9 تندوف 10 5 عوف
 0.3 0.14 مقيدن 26 13 سبنراست 12 6 زاويت كونتا

 1 0.44 ادليس 2 1 طابلبالة 40 20 ادرار
 1 0.3 برج احلواس 2 1 طادلني 18 9 تيميمون
 0.1 0.02 تني الكوم 6 3 جانيت 6 3 كابرتني

 1 0.4 تني زاوتني 16 8 القليعة 10 5 رقان
 0.2 0.05 عني بلبال 1 0.3 عني قزام 10 5 عني صاحل
 16 8 عني اميناس 2 1 دبداب 14 7 بين عباس

برج عمار  2 1 برج باجي ادلختار
 ادريس

 4 2 اليزي 1 0.3
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Source : Présentation du programme de développement des énergies nouvelles et renouvelables 
et de l’efficacité énergétique 2011-2030, Op Cit, P04-06 
 
 
 

  مشاريع الطاقة الشمسية الحرارية:  
 (2121-2111خالل الفترة ) الحراريةالشمسية   الطاقة محطات ( : مشاريع16الجدول )

الطاقة المنتجة  الموقع
 )ميغاواط(

مساحة 
المشروع 
 )هكتار(

 الموقع
الطاقة 
المنتجة 
 )ميغاواط(

مساحة 
المشروع 
 )هكتار(

 الموقع
الطاقة 
المنتجة 
 )ميغاواط(

مساحة 
المشروع 
 )هكتار(

 600 300 05مشروع  300 150 03مشروع  300 150 بشار
 800 400 06مشروع  400 200 04مشروع  300 150 الوادي

Source : Présentation du programme de développement des énergies nouvelles et renouvelables 
et de l’efficacité énergétique 2011-2030, Op Cit, PP06-07 

  : مشاريع طاقة الرياح 
 (2121-2111خالل الفترة )طاقة الرياح  محطات مشاريع ( :17الجدول )

 17 16 15 14 13 12 11 المشاريع
 50 50 50 50 20 20 20 )ميغاواطالطاقة المنتجة 

 100 100 100 100 40 40 40 مساحة المشروع )هكتار(
Source : Présentation du programme de développement des énergies nouvelles et renouvelables 
et de l’efficacité énergétique 2011-2030, Op Cit, P07 

دلختلف األظلاط بشكل كبري يف ادلزج بني الطاقة ادلتجددة والطاقة  2020ستساىم  ادماج كمية الطاقة ادلزمع انتاجها يف آفاق 
، وما بني 2020تريا واط ساعي يف سنة  80و 75أن انتاج الكهرباء سيقدر ما بني  التقديراتما تشري اليو األحفورية، حسب 

، وىذا يعد رىانا أساسيا قصد احلفاظ على موارد الطاقة األحفورية والتنويع يف 2030نة تري واط ساعي يف س 150إىل  130
 24فروع انتاج الكهرباء وادلساعلة يف التنمية ادلستدامة

 
 :في طور اإلنجاز في مجال الطاقات المتجددة المشاريع األساسية المنجزة أو -3-2

ميغاواط  268زلطة للطاقة الشمسية الضوئية بطاقة انتاج  14مّت انشاء (، فإنو CDERتطوير الطاقات ادلتجددة ) ركزدل وفقا
مليار دج، باإلضافة أنو مت  70يف مناطق اذلضاب العليا والصحراء، قدرت امجايل تكلفتها بـ  2015دخلت حّيز اخلدمة سنة 

، وتعد ىذه االصلازات لمنصب آخر خالل فًتة االستغال 50منصب شغل جديد خالل فًتة التنفيذ و 250بواسطتهم خلق 
 2016جزء من ادلرحلة االوىل للربنامج الوطين لتطوير الطاقات ادلتجددة وستصل انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية هناية سنة 

 25زلطات باجلنوب الصحراوي 07باذلضاب العليا، و  13زلطة منها  20ميغاواط ليصل بذلك عدد احملطات إىل  400إىل 
 :نذكر منها اصلازات الطاقة ادلتجددة يف اجلزائر  برزوعن أ -
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 الشركة اجلزائرية للطاقات باتفاق الشراكة بني  2011جويلية  14مت تدشينها يف :  بحاسي الرمل محطة الطاقة الهجينة
األوىل  ىذه احملطة وتعترب، مليون دوالر 350باستثمار مايل قدره  (Abener)والشركة االسبانية  (NEAL)اجلديدة 

اليت تًتبع على مساحة االنتاجية  وتبلغ طاقتهامن نوعها على مستوى العامل اليت تعمل بادلزج بني الغاز والطاقة الشمسية، 
 ميغاواط عن طريق الطاقة الشمسية 30ميغاواط يتم انتاجها بواسطة الغاز، و 120ميغاواط منها  150ىكتار، بـ  64
 وتندرج ىذه احملطة يف 2015الذي دخل حّيز اخلدمة يف ديسمرب مسية بتندوف : حطة انتاج الكهرباء بالطاقة الشم ،

ميغاواط من الطاقة  9اطار تدعيم انتاج الكهرباء وتغطية احتياجات السكان هبذه الطاقة احليوية، تتوفر حاليا على 
من الطاقة ادلستعملة يف فصل  %15 الكهربائية كمرحلة ذبريبية من شأهنا ادلساعلة يف االنتاج العام من الكهرباء بنسبة

  نفقات المستقبال، مساعلة بذلك يف تقليص  %30الشتاء قابلة للتوسع إىل 
  دبنطقة واد نشو تبلغ طاقتها االنتاجية للكهرباء  10/07/2014مت تدشينها يوم  :محطة الطاقة الشمسية بغرداية

مليون دج،  900خصص إلنشاء ىذه احملطة حوايل ىكتارات، وقد  10ميغاواط، وتًتبع على مساحة قدرىا  1.1
 آالف صفيحة كهروضوئية 6وتشمل على 

 تعززت أدرار بثالث زلطات جديدة لتوليد الكهرباء بقوة امجالية  بأدرار : الشمسية وطاقة الرياح محطات الطاقة
يغاواط بادلدخل الشمايل لبلدية م 20يف مقدمتها أكرب زلطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقوة  ميغاواط، 33وصلت 
أما احملطة الثانية، واليت تقع بقصر كربتن  ،مليار سنتيم 38ينة الدولة ين قامت شركة صينية بإصلازىا وكلفت خز أدرار،  أ

 3كلم عن أدرار واليت تنتج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، حيث تقدر طاقة إنتاجها بقوة   60ببلدية تسابيت، ضلو 
ميغاواط وىي تساىم بشكل كبري يف احلفاظ على البيئة، كما مت أيضا إصلاز زلطة أخرى لتوليد الكهرباء بواسطة عامل 

عمودا ىوائيا كمرحلة أوىل يف منطقة هبا  12فرنسية، إذ تتوفر حاليا على  -ميغاواط وىذا بشراكة جزائرية  10لرياح بقوة ا
الرياح طوال السنة بعد دراسة عميقة. وتبقى اجلزائر تراىن على استغالل الطاقات ادلتجددة خاصة بأدرار نتيجة تربعها 

 ليد الكهرباءعلى العوامل اليت تساعد يف إنتاج وتو 
سباشيا  2030ألف ميغاواط يف آفاق  22أن أدرار هتدف إىل إنتاج واستغالل، مستقبال  ادلختصون يف ادليدانكشفوا 

وسياسة اجلزائر الرامية إىل تنويع مصادر الطاقة اليت أصبحت توفر اجلهد واحلفاظ على البيئة واإلسهام يف رفع طاقة 
كل االنقطاع وتوفري مناصب شغل جديدة، كما مت أيضا إصلاز العديد من األلواح االستغالل خاصة باجلنوب لتطليق مش

سني ظروفهم االجتماعية من طرف وحدة البحث والتطور ربالشمسية بادلناطق النائية لسكان البدو الرحل، شلا ساىم يف 
 اللذين قدموا يف عرض عدة ظلاذج يف الوسط الصحراوي ادلتواجدة بوالية أدرار واليت يشرف على تأطريىا عدد من الباحثني

ناجحة يف استغالل الطاقات ادلتجددة منها أفران للطبخ تشتغل بالطاقة الشمسية، وكانت مؤخرا زلل ذبارب، باإلضافة 
إىل لوحات مشسية وغريىا من اإلصلازات اليت تبقى زلل اىتمام السلطات وقطاع الطاقة ألجل ربويلها كبديل اقتصادي 

ا بيئيا يف الوسط الصحراوي والنتائج احملققة أكثر دليل على بالشمسية والرياح اليت تعترب مكس ل الطاقةناجح يف استغال
توجو الدولة واىتمام السلطات على ادلراىنة بشكل أوسع يف تطوير الطاقات ادلتجددة واستغالذلا يف عدة قطاعات هبدف 

 .الرفع من منتوج الطاقة بادلنطقة
 حطة توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية دخلت حيز اخلدمة دب 2016جبوان :  بإيليزي محطة الطاقة الشمسية

دبدينة جانيت بوالية إليزي من شأهنا تعزيز منشآت التموين بطاقة الكهرباء بالوالية، وتعد ىذه ادلنشأة االوىل من نوعها 
 من طاقة الكهرباء %20ميغاواط دبعدل انتاج يعادل  3بادلنطقة بقدرة 
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 : دبنطقة زلطة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية  2016سيدشن شهر نوفمرب  محطة الطاقة الشمسية بالنعامة
وكانت أشغال ىذه احملطة التابعة لشركة الكهرباء ، ميغاواط 20 انتاج تقدر بـ بطاقةسدرة الغزال غرب بلدية النعامة 

يف إطار برنامج وطين لتنويع مصادر طاقة الكهرباء وتنمية قدرات  2014والطاقات ادلتجددة قد انطلقت يف أفريل 
       قيمتو  مايل ىكتارا غالف 40ذلذه احملطة اليت تًتبع على مساحة  دة، وقد رصدادلتجداإلنتاج انطالقا من الطاقات 

 40 ىذه احملطة حيث توفّر ،يك( إىل جانب مقاولة إصلاز وطنيةماليري دج وتكفلت بأشغاذلا شركة أدلانية )بيت إليكًت  4
وفقا ألحدث التكنولوجيات مزايا اقتصاد تكاليف إنتاج  ادلزمع تدشينهاوتوفر زلطة الطاقة الشمسية  منصبا عمل دائما

الطاقة الكهربائية انطالقا من استغالل قدرات ربويل الطّاقات النظيفة واحملافظة على البيئة وزبفيض انبعاث الغاز مع تقليل 
قيات فيما يتعلق بإتفا اجلزائر استعمال ىذا األخري يف توليد الكهرباء تفاديا ألخطار تلوث اذلواء وذلك تنفيذا اللتزامات

 محاية ادلناخ
  الطاقة الشمسية احلرارية ىو مشروع ضخم يهدف إىل ربط العديد من مراكز :  محطة الطاقة الشمسية ديزارتيك

يضم تثبيتا للطاقات ادلتجددة كمزرعة الرياح، كما أن شبكة توزيع الكهرباء اليت تغذي ، ومن ادلمكن أيضا أن الكبرية
ناديي روما رعاية ربت  2003سنة  Desertec، وقد أنشأت مؤسسة روبا الشرقية وكذلك الشرق األوسطإفريقيا، أو 

الصناعية  (، فيما تكفلت مؤسسيت مبادرة ديرتيكNERCوادلركز الوطين لبحوث الطاقة يف األردن )
(DiiGMBH( و )Medgrid بوضع األساس الصناعي لديزرتيك، قصد تعزيز تنفيذ ىذا ادلشروع يف منطقة )

(، ومن بني الشركات الداعمة للمشروع صلد رلموعات الطاقة Eu-Menaأوروبا، الشرق األوسط ومشال افريقيا )
تش بنك ورلموعة سيفيتال اجلزائرية، وزيادة على ( وشركة اعادة التأمني اميونيخ، و دو RWE( وكذا )EONاالدلانية )

 (Abengoa Solarذلك صلد ادلصنع االسباين ادلتخصص يف زلطات الطاقة الشمسية )
سنة انطالقا من الطاقات ادلتجددة وتصدير ضلو  20من الكهرباء يف غضون  %40انتاج ويهدف ىذا ادلشروع إىل 

 منها ألوروبا 20%
توقيع بروتوكول اتفاق لتنفيذ ىذا ادلشروع من قبل مؤسسة ديزرتيك يف ادلنطقة وشركة إعادة مت  2009جويلية  13يف 

ديزرتيك الصناعية اليت  2009اكتوبر  30شريك من أوروبا، الشرق االوسط ومشال افريقيا، انشأوا يف  12تامني دليونيخ، 
 (DiiGMBHاصبحت فيما بعد )

، اتفاق تعاون لتعزيز تبادل اخلربات Diiئر، مع مبادرة ديزرتيك الصناعية وقعت شركة سونلغاز اجلزا 2011يف ديسمرب 
 ميغاواط 1000الفنية يف رلال الطاقات ادلتجددة، مع دراسة جدوى مشروع مرجعي بطاقة امجالية تقدر بـ 

ديزرتيك الصناعية سنوات واكثر مل ير النور إىل يومنا ىذا، حيث ألغى ادلدير العام دلبادرة  4لكن مشروع ديزرتيك منذ 
Dii " السيدPaul Van Son   أعلن عن إلغاء اجملموعة الصناعية للمشروع، وقال انو أحادي النظرة، وقال أن ،"

، ؽلكنها من 2050من الطلب على الكهرباء يف مطلع  %20اجملموعة اليت كانت هتدف من ادلشروع سبوين أوروبا بـ 
تياجات احمللية االوروبية من الكهرباء، كما أن ادلشروع كلفتو االمجالية جد من االح %90خالل السوق االوروبية تلبية 

 2050جيغاواط يف حدود  100نتاج إلمليار أورو  400عالية، إذ تقدر بـ 
على  Diiاألدلانية انسحاهبا إىل جانب عدم حصول مؤسسة ديزرتيك الصناعية  Boshأعلنت شركة  2012ويف نوفرب 

ميغاواط  500( بقدرة ESCالدعم ادلايل من قبل احلكومة االسبانية، فيما ؼلص مشروع ربويل الطاقة الشمسية ادلركزة )
 26من أورزازات بادلغرب ذباه اوروبا، والذي بقي يراوح مكانو

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
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 الخاتمة :
الية فقط، فتقدم وذبسيد تلك ادلشاريع من غري الصحيح القول أن مشاريع الربنامج الوطين للطاقات ادلتجددة تواجو صعوبات م 

 بادلغرب وتونس ما نراه حاليا ايضا يف بعض دول الضفة اجلنوبية للمتوسط بالتعاون مع االرباد األورويب يثبت عكس ذلك، وىو
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