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الملخص
تعترب الطاقة من املوارد واالستعماالت األساسية
يف حياة البشرية واليت ال تستطيع االستغناء عنها يف
مسرية حياهتا ،حيث بدا استعمال الطاقة يف القدمي بصورة
حمدودة ليتطور هذا االستعمال مع تطور االقتصاد وتوسع
حاجات اإلنسان ،لتظهر الطاقة النفطية ومع بروز فناءها
وحتمية إجياد بدائلها ظهرت الطاقات املتجددة ،هذه
األخرية أصبحت تكتسي أمهية بالغة ضمن الدراسات
والبحوث الراهنة لدى الباحثني واملتخصصني ،وحتتل
مكانا بارزا يف جممل حماور التنمية االقتصادية والتنمية
املستدامة واليت من املتوقع أن تلعب دورا كبريا ومتزايدا يف
املستقبل.
من جهة أخرى وضمن هذا السياق وباعتبار
اجلزائر من البلدان النفطية ،وأمام نضوب هذه املادة
وتذبذب أسعارها وأثرها السليب للبيئة ،ومتاشيا مع
التطورات االقتصادية العاملية جعلت اجلزائر تقف على
خيار تبين إسرتاتيجية وطنية هدفها تطوير الطاقات
املتجددة والوصول إىل مستوى مقبول من إنتاج الطاقة
املتجددة مستقبال .ومن هذا املنطلق جاء هذا املقال
العلمي حملاولة دراسة وحتليل سياسة ،وتطور إنتاج
واستهالك الطاقة الناضبة يف اجلزائر ،ودراسة وحتليل آفاق
االسرتاتيجيات املسطرة حول مشاريع الطاقة املتجددة يف
اجلزائر يف آفاق .0202
الكلمات المفااحية :الطاقة الناضبة ،الطاقة املتجددة،
السياسات الطاقوية ،إنتاج الطاقة ،استهالك الطاقة.
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Abstract
Energy is considered as essential
resources and uses in human life. The use of
the energy was used in the old time in a
limited way to develop with the evolution of
the economy and the expansion of human
needs, the oil energy has appeared, and with
the appearance of its disappearance and the
obligation to find substitute , renewable
energies were born which became very
important in actual studies and researches to
specialists and researchers, and occupies a
very important place in the economic
development
and
the
sustainable
development wich are expected to play a big
and
increasing
role
in
the
futur.
On
the
other
hand,
considering Algeria one of the oil countries,
in front of the depletion of this substance, the
instability of its prices, and its bad influance
on nature , and on parallel with the world
economic evolution has made Algeria to
build national strategy in order to develop the
renewable energies and to reach an
acceptable level in producing that energy in
the future. From here, this research paper try
to study and analyse the policy, and the
evolution of producing and consumption of
vibrant energy in Algeria, and study and
analyse horizons about renewable energy's
projects
in Algeria
prospected
for
2030.
Key words: vibrant energy,
renewable
energy,
energetic
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producing energy, consumption energy.
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مقدمة

تعترب الطاقة شرايني احلياة للكثري من القطاعات واألنشطة الصناعية والتجارية واملنزلية ،لذا اكتسى
ملف الطاقة أمهية بالغة ضمن الدراسات والبحوث الراهنة للدول النامية واملتطورة ،حيث مل يعد موضوع

الطاقة أمرا يقتصر على فئة من األكادمييني وصانعي القرار فقط بل إنه تعدى تلك األطر ليصبح موضع
اهتمام اجلميع ،حيث أن جممل الدراسات وأفكار الباحثني تصب يف كيفية دمج الطاقة املتجددة يف
استخالف الطاقة الناضبة أي كيفية التخلي عن الطاقة االحفورية الغري قابلة للتجديد واالعتماد على مصادر
أكثر دميومة وأقل تلويثا للبيئة ،وعليه إن التنوع يف مصادر ومدخالت الطاقة غدا أمرا ضروريا إن مل نقل
حتميا لتحقيق التنمية االقتصادية والتوازن املطلوب بني االقتصاد والبيئة ،وهبذا احتلت الطاقة مكانا بارزا يف
جممل حماور التنمية االقتصادية والتنمية املستدامة.
من جهة أخرى ويف هذا السياق عملت اجلزائر على اعتماد سياسة وإسرتاجتية طاقوية يف آفاق 0202
متكنها من تكثيف استثماراهتا إلجناح مشروعها يف جمال إنتاج الطاقة املتجددة ،وذلك للتخفيف من االعتماد
(استهالك وإنتاج) الطاقة الناضبة والتنويع يف مصادر ومدخالت الطاقة.
إشكالية الدراتة
يواجه استخدام واستهالك الطاقة االحفورية يف البلدان الطاقوية على غرار اجلزائر الكثري من القيود
والتحديات من بينها قضايا تلويث البيئة ،تذبذب إنتاجها وأسعارها وأخريا نضوب احتياطاهتا ،لذا غدا التوجه
حنو الطاقات املتجددة أو البديلة أمرا ضروريا ،من هنا أمكن طرح اإلشكالية الرئيسية هلذه املداخلة يف شكل
سؤال رئيسي كما يلي:
ما هي االتجاهات الحالية إلتناا ااتالاك الطاقة الناضبة ااالتاراتجيات االرهاتنات المساقبلية
للطاقة البديلة في الجزائر؟.
وحىت نتمكن من اإلحاطة جبوانب املوضوع فقد ارتأينا اشتقاق اإلشكالية الرئيسة إىل األسئلة الفرعية
املوالية:
ما مفلوم الطاقة امصادرها؟.
ما هي االتجاهات الحالية التالاك اإتناا الطاقة الناضبة في الجزائر؟.
ما هي ااآلفاق اآلفاق المساقبلية للطاقة الماجددة في الجزائر؟.

وقد جاءت اإلجابة على هذه األسئلة مهيكلة يف احملاور التالية:

أاال :مفاهيم حول الطاقة اأتباب الاوجه تنحو الطاقات الماجددة.
ثاتنيا :االتجاهات الحالية إلتناا ااتالاك الطاقة الناضبة في الجزائر.
مجلة العلوم االقاصادية االاسيير االعلوم الاجارية
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ثالثا :االتاراتجيات ااآلفاق المساقبلية إلتناا ااتاغال الطاقات الماجددة في الجزائر.

تتمثل أهداف هذه الدراسة فيما يلي:

 -التعريف بالطاقة ،والطاقة املتجددة واهم أسباب التوجه إليها.

 -دراسة وحتليل االجتاهات احلالية إلنتاج واستهالك الطاقة يف اجلزائر.

 -حتليل السياسات واالجتاهات املستقبلية للطاقة املتجددة يف اجلزائر يف آفاق .0202

أاال :مفاهيم حول الطاقة اأتباب الاوجه تنحو الطاقات الماجددة.

يكتسي موضوع الطاقة أمهية كبرية يف االقتصاد ،لذا حضت الطاقة بعدة مفاهيم من قبل الباحثني
واملختصني واملفكرين ،ومن خالل ذلك ميكن إلقاء الضوء على البعض منها ،تشخيص خمتلف مصادر الطاقة
وأسباب التوجه حنو الطاقات املتجددة كما يلي:
 -6مفلوم الطاقة:

لقد حجزت الطاقة مكانا هلا يف األدبيات االقتصادية أكثر من مرة ولقد وردت عدة تعاريف للطاقة يف

خمتلف األحباث والدراسة وعليه أمكن تعريف الطاقة كما يلي:
 الطاقة هي أحد املقومات الرئيسية للمجتمعات املتحضرة ،وحتتاج إليها كافة قطاعات اجملتمع احلياةاليومية ،إذ يتم استخدامها يف تشغيل املصانع ،باإلضافة إىل احلاجة املاسة إليها يف تسيري وحتريك
وسائل النقل املختلفة وتشغيل األدوات املنزلية وغري ذلك من األغراض(...)1اخل.
 الطاقة هي الوسيلة الرئيسية اليت يعتمدها اإلنسان لتحقيق عامل أفضل وراحة أكرب وسعادة ورفاه أمثلكما أهنا تعترب املفتاح الرئيسي لنمو احلضارة اإلنسانية على امتداد احلقب التارخيية حلياة اإلنسان على
األرض ومنه ميكن قياس مدى تقدم اإلنسان من قدرته على التحكم بالطاقة واستغالل مصادرها

بالصورة اليت تعطي أفضل النتائج(.)2
من خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف الطاقة على أهنا تلك الوسيلة األساسية اليت حتتاج إليها كافة
القطاعات االقتصادية للقيام بنشاطاهتا ،حيث تعترب الطاقة احملرك األساسي حلياة اإلنسان ومصدر كل تنمية.
 -2مصادر الطاقة:
تقسم الطاقة املستعملة يف الوقت احلاضر حسب مصادرها إىل مصادر غري متجددة ومصادرة متجددة،
والشكل البياين املوايل يبني أهم تلك املصادر كما يلي:
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الشكل البياتني رقم  -6-أهم مصادر الطاقة.

مصادر الطاقة
مصادر الطاقة
الشمسية

مصادر الطاقة

الماجددة اهليدروجني

املائية

اهلوائية

احلرارية

احليوية

الفحم

االحفورية
الغاز
الطبيعي

النفط
(البرتول)

النووية
المصدر :من إعداد الباحثني.
من خالل الشكل أعاله يتبني أنه هناك نوعني أساسيني من مصادر الطاقة أي مصادر متجددة وهي
موجودة يف الطبيعة وتتجدد باستمرار ،ومصادر احفورية ناضبة موجودة يف باطن األرض تتمثل كما يلي:
 -6-2مصادر الطاقة الغير ماجددة (مصادر الطاقة االحفورية):

يطلق على مصادر الطاقة الغري متجددة بالوقود األحفوري ،حيث تعترب مصادر ناضبة وهي أيضا

املصادر اليت تنتهي مع مرور الزمن وبزيادة استهالكها ،وهي ناجتة من الطبيعة وتتميز إضافة إىل أهنا موارد
ناضبة أكثر ملوثة للجو والبيئة ،كما تتميز بكثرة استعماهلا يف العامل يف الوقت الراهن ،وتتمثل فيما يلي:
 -الفحم :ظهرت أمهية الفحم احلجري كمصدر للوقود يف عصر الثورة الصناعية يف أوروبا الغربية ومنها

انتشر استعماله يف أماكن أخرى ،ولقد كان الفحم ميثل ثلثي استهالك العاملي للطاقة عام
لينخفض إىل ربع إمدادات الطاقة عامليا خالل التسعينات من القرن املاضي ،ولقد قدر االحتياطي
العاملي من خمزون الفحم أواخر  0202ب 832508مليون طن(.)3
،0592

 النفط (البارال) :كلمة برتول وهي كلمة التينية مبعىن  Petr oléumذات أصل يوناين تعين زيتالصخر ،حيث يعترب النفط مادة عضوية ناجتة عن حتلل وتفكك خمتلف املواد العضوية املوجودة يف
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باطن األرض نتيجة احلرارة والضغوط املوجودة .من جهة أخرى يعترب أول اكتشاف تنقييب للبرتول بئر
يف والية بنسلفانيا األمريكية والذي كلل عام  9581عن عمق  09.95مرت.
 الغاز الطبيعي :يقع الغاز يف املرتبة الثالثة من حيث األمهية يف استهالك العامل من الطاقة بعد الفحموالنفط ،إذ يشكل الغاز ما نسبته  %02من جممل االستهالك العاملي من الطاقة األولية ،وكما يف
حالة البرتول فليس هناك نظرية متكاملة لتفسري كيفية تكون الغاز تارخييا(.)4

 -2-2مصادر الطاقة الماجددة:
تعترب املصادر املتجددة للطاقة أو الطاقات البديلة عكس املصادر األخرى التقليدية الناضبة حيث
تتميز الطاقات املتجددة بكوهنا دائمة وال تنضب من جهة ،كما أهنا غري ملوثة للجو والبيئة مقارنة بالطاقات
األخرى ،وتعترب الطاقات املتجددة وسيلة جديدة لنشر املزيد من العدالة بني دول العامل ،كما اهنا ليست
حصراً على جيل اليوم وفقط بل ان استعمال هذه الطاقات (الشمس والرياح )...لن يقلل من فرص األجيال
القادمة بل بالعكس جيعلها أكثر أماناً.
امن هنا يمكن الاعريف بالطاقة الماجددة كما يلي:

 الطاقة املتجددة هي الطّاقة املستمدة من املوارد الطّبيعية اليت تتجدد أو الّيت ال ميكن أن تنفذ (الطّاقةاملستدامة) ،ومصادر الطّاقة املتجددة ،ختتلف جوهرياً عن الوقود األحفوري من برتول وفحم والغاز
الطبيعي ،أو الوقود النووي الّذي يستخدم يف املفاعالت النووية .وال أو غازات ضارة أو تعمل على
زيادة االحتباس احلراري كما حيدث تنشأ عن الطّاقة املتجددة عادةً خملّفات كثنائي أكسيد الكربون
الضارة النّاجتة من مفاعالت القوي
( )co2عند احرتاق الوقود األحفوري أو املخلفات الذرية ّ
(.)5
النووية
 ونعين بالطاقة املتجددة "الكهرباء اليت يتم توليدها من الشمس والرياح والكتلة احليوية واحلرارة اجلوفيةواملائية ،وكذلك الوقود احليوي واهليدروجني املستخرج من املصادر املتجددة ،أو هي تلك املصادر
الطبيعية الغري ناضبة واملتوفرة يف الطبيعة سواء كانت حمدودة أو غري حمدودة إال أهنا متجددة ،وهي
نظيفة ال ينتج عن استخدامها تلوث بيئي(.)6
 كما تعين الطاقة املتجددة الطاقات اليت ميكن احلصول عليها من خالل تيارات الطاقة اليت يتكرروجودها يف الطبيعة على حنو تلقائي ودوري ،وهي بذلك على عكس الطاقات الغري متجددة املوجودة
غالبا يف خمزون جامد يف األرض ال ميكن اإلفادة منها إال بعد تدخل اإلنسان إلخراجها( .)7حيث
تتميز مصادر الطاقة املتجددة بقابلية استغالهلا املستمر دون أن يؤدي ذلك إىل استنفاذ منبعها ،لذا
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تعترب الطاقة املتجددة تلك اليت حنصل عليها من خالل تيارات الطاقة اليت يتكرر وجودها يف الطبيعة

على حنو تلقائي ودوري(.)8

وعليه من خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف الطاقة املتجددة على أهنا تلك الطاقة املكتسبة من
الطبيعة واليت تتجدد باستمرار وغري ناضبة وغري ملوثة للطبيعة ،ومتوفرة يف الطبيعة سواء كانت حمدودة أو غري
حمدودة ومن أهم هذه املصادر نذكر طاقة الرياح ،طاقة األمواج ،طاقة الشمس ،طاقة املد واجلزر...اخل.
من جلة اخرى تامثل مخالف مصادر الطاقة الماجددة فيما يلي:
 الطاقة الشمسية :تعترب الطاقة الشمسية احد افضل املصادر الطاقوية النظيفة والغري ناظبة ،ولقد بدااالهتما م هبذا املصدر يف بداية اخلمسينات ،حيث تتميز تكاليف هذا املصدر الطاقوي عالية جدا
مقارنة بالطاقة البرتولية...اخل .ولقد زاد االهتمام هبذا املصدر الطاقوي السيما بعد فرتة الستينات اين
ظهرت الطاقة الكهربائية املولدة من الشمس خاصة يف البلدان ذات الطاقة الشمسية العالية (اليمن،
السعودية...اخل).
 الطاقة المائية :وتتمثل يف طاقة املد واجلزر املوجودة يف البحار واحمليطات وطاقة االمواج والطاقة احلراريةلبعض احمليطات...وغريها.

 الطاقة الحرارية المااتية من االرض :يعود تاريخ استخدام هذا املصدر للطاقة يف بداية القرن العشرينحيث تستعمل الطاقة احلرارية االرضية النتاج الكهرباء وتوفري احلرارة والصناعة وغريها.

 طاقة الليدراجين :يعد اهليدروجني من أهم مصادر الطاقة البديلة املستدامة ،حيث ميكن أن جيعلتصور التجديد تصورا واقعيا عن طريق ختزين الطاقة املتجددة ،حبيث تكون متاحة لالستخدام واألهم
من ذلك هو عدم وجود آثار سلبية على البيئة ،حيث أن استعمال اهليدروجني يف خاليا الوقود يولد
الكهرباء ويطلق فقط خبار املاء كما أن كفاءة السيارات اليت تعمل على اهليدروجني أكرب مبرتني أو
ثالث من تلك اليت تعمل بواسطة حمرك البنزين(.)9

 الطاقة اللوائية( :طاقة الرياح):وهي تلك الطاقة اليت تعتمد على سرعة الرياح ،حيث تكون وتوضعحمطات توليد طاقة الرياح يف املناظق العالية ذات السرعة العالية لرياح ،وتعتربطاقة الرياح من اهم
الطاقات اليت التضر بالبيئة.
 طاقة الكالة الحيوية :الوقود احليوي هو الطاقة املستمدة من الكائنات احلية سواء النباتية أو احليوانيةمنها ،وهو أحد أهم مصادر الطاقة املتجددة ،على خالف غريها من املوارد الطبيعية مثل النفط
والفحم احلجري وكافة أنواع الوقود األحفوري والوقود النووي(.)10
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 الطاقة النواية :تعترب الطاقة النووية أحد أشكال الطاقة احلديثة واليت تتطلب تكنولوجيا عالية إلنتاجها،حيث تنشأ الطاقة من خالل تكسر الروابط بني مكونات النواة ،مما يؤدي إىل احلصول على طاقة
حرارية هائلة وتعمل مفاعالت الطاقة على إنتاج الطاقة الكهربائية.

-3

داافع ااتباب الاوجه تنحو الطاقات الماجددة:

لقد تعددت االسباب اليت تنذر بنضوب مصادر الطاقة االحفورية وحتمية التوجه حنو الطاقات

املتجددة ،حيث ميكن اعتبار االسباب الرئيسية واالساسية للتوجه حنو الطاقات املتجددة فيما يلي:
 -زمن ما بعد النفط االطاقات البديلة :ال خيتلف منتجني ومستهلكني النفط فيما بعضهما أن النفط

كان وال يزال املصدر األساسي للطاقة ملعظم بلدان العامل والذي تعتمد عليه معظم القطاعات
االقتصادية ،هذا ما زاد االستهالك الواسع هلذا املورد جعل يطرح مشكل إجياد أو استبدال النفط يف
بعض استخداماته بطاقات أخرى لضمان دميومة استعمال الطاقة.

ويف هذا اجملال هناك عدة دراسات هلا صلة هبذه الفكرة ،السيما منها دراسة هوبرت سنة  1956أين
توقع أن اإلنتاج األمريكي للبرتول سيعرف ذروته سنة 1970وبعدها ينخفض اإلنتاج ،إال أن هذه الدراسة
مل تلق تقبال كبريا يف ذلك الوقت ،إىل أن أثبتت األحداث صحة هذه النظرية ،فقد عرف اإلنتاج األمريكي
للبرتول ذروته سنة  1971وبعدها سجل اخنفاضا يف اإلنتاج( ،)11ويف هذا السياق توقعت وكالة الطاقة
العاملية باستخدام منوذج هوبرت ارتفاع إنتاج النفط إىل مستوى معني (الذروة يف آفاق  )0208لينخفض
بعدها والشكل املوايل يبني ذلك:
الشكل البياتني رقم –-2
توقعات اكالة الطاقة العالمية لذراة النفط باتاخدام تنموذ هوبرت تنة .2111

المصدر :زواوية أحالم ،مرجع سبق ذكره ،ص.05
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يتبني من خالل الشكل أعاله أن توقعات إنتاج النفط حسب وكالة الطاقة العاملية خالل الفرتة
)0022

حسب منوذج دراسة هوبرت سنة

،0593

متر مبرحلة متزايدة خالل الفرتة

()0209-0892

(-0892

وبعدها

يصل اإلنتاج العاملي للنفط إىل الذروة (حوايل 92الف مليون برميل سنويا) وبعدها أي خالل الفرتة
 )0022يبدأ إنتاج النفط العاملي يف االخنفاض إىل أن يصل إىل املستوى األصلي الذي كان عند اكتشافه أي
إنتاج بكمية ضئيلة.
من جهة أخرى لقد أثبتت الدراسات من خالل الواقع االقتصادي يف بعض الدول جناح وصحة نظرية
هوربت ونضوب النفط بعدما كانت هذه النظرية حمل شك عام ( .0590الواليات املتحدة األمريكية واليت
كانت من أوائل الدول املصدرة للنفط أصبحت مستوردة لنضوب بعض مصادرها ،نفس الشيء بالنسبة
للنرويج وبريطانيا عرفتا اخنفاض يف تغطية حجم متطلباهتما من الطاقة).

(-0209

 المشاكل البيئية :ونقصد باملشاكل البيئية تلك الناجتة عن إنتاج النفط واستهالكه ،لذا البد مناستبدال النفط يف بعض استخداماته بطاقات أخرى للحفاظ على البيئة ،حيث انه وهناك العديد من
الطاقات البديلة اليت ميكن استغالهلا منها املتجددة ونذكر الطاقة املائية ،الطاقة الشمسية ،طاقة الرياح،

طاقة األمواج ،الطاقة العضوية...اخل(.)12

 ضرارية الانويع في مصادر الطاقة :لتقليل الضغط على استخدامات النفط والسيما وان هذا األخريمورد ناضب ،يستلزم وجوب ترشيد استخدام هذا املورد الناضب من جهة وإجياد بدائل طاقوية متجددة
ومستدامة من جهة أخرى.
 كثرة الدراتات الماعلقة بالطاقات البديلة :لقد اظهر املؤمتر الدويل حول الطاقة املتجددة املنعقد يفبرلني سنة  0220االحتياج الكبري لدفع عجلة استغالل الطاقات املتجددة ،وذلك لكون االحتياج
للطاقة يزداد بشكل سريع جداً ،وأسعار البرتول ترتفع واملخزون النفطي يقل ،لذلك كان هناك حافزاً
كبرياً إلنشاء هيئة دولية للطاقة املتجددة للبحث عن مصادر جديدة للطاقة غري الناضبة والنظيفة.

 اجوب الاوجه تنحو الطاقة الماجددة :حيث ان الطاقة املتجددة تلعب دورا رئيسيا يف امداداتالطاقة العاملية وذلك من اجل مواجهة التهديدات البيئية واالقتصادية للتغري اليت تتزايد خطرا ،من جهة
اخرى توقع اخلرباء تفاقم ازمة الطاقة خالل السنوات االخرية القليلة املقبلة (الطاقة التقليدية) (.)13
وهذا دافع حقيقي حنو التوجه اىل الطاقة البديلة –املتجددة.-

 -4اهمية الطاقة الماجددة:
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لقد ازدادت امهية الطاقة املتجددة السيما عند ظهور فكرة نضوب النفط مستقبال ،ومن هنا تكمن امهية
الطاقة املتجددة يف دورها الكبري يف حتقيق اهداف املرحلة الراهنة واملستقبلية وحتسني وضعية الفقراء من جهة،
وحتقيق ضمان امدادات الطاقة لالجيال القادمة واالقتصاد املستقبلي ،وعليه ميكن تشخيص امهية الطاقة
املتجددة كما يلي(:)14
 الطاقات املتجددة مرشحة بقوة لتخفيف الضغط على الطلب على الطاقات التقليدية الناضبة ،حيثتعترب مصادر مستدامة للطاقة.
 تقليص حجم اآلثار والتكاليف البيئية ،ذلك أن مصادر الطاقة املتجددة وخمتلف تطبيقاهتا صديقةللبيئة.
 حتقيق وفورات اقتصادية هامة ،واملسامهة يف خلق فرص عمل إضافية وجديدة مما يدعم املساعيلتحسني شروط احلياة ورفع الدخل اإلمجايل لالقتصاد ،باإلضافة إىل حتسني فرص الوصول ،وتأمني
إمدادات الطاقة للمناطق النائية ،فضال عن ختفيف الضغط على األسواق العاملية للطاقة.
 إن أمهية اللجوء لتطوير حمفظة متوازنة من مصادر الطاقة املتجددة خطوة منطقية لتحقيق األمنالطاقوي واملسامهة يف التحول االسرتاتيجي للدول املصدرة للنفط والغاز إىل قطب هام يف جمال الطاقة
يف العامل باإلضافة إىل خلق فرص لتنويع اقتصاديات هذه البلدان وتنمية وتطوير رأس املال البشري لبناء
اقتصاد مستدام قائم على املعرفة.
من جلة أخرى تكمن أهمية الطاقة الماجددة في:

 تعترب الطاقة املتجددة مصدر جماين للطاقة باستبعاد ودون احتساب تكاليف اإلنتاج أي أهنا منالطبيعة.
 زيادة استهالك الطاقة املتجددة يف العامل بعدما كانت متثل نسبة ضعيفة اقل من  %9خالل التسعيناتأصبحت متثل الطاقة املتجددة  %03من حجم الطاقة الكلية املستهلكة عامليا سنة .0225

ثاتنيا :االتجاهات الحالية إلتناا ااتالاك الطاقة الناضبة في الجزائر.
تعترب اجلزائر من البلدان املنتجة للطاقة أكثر مما هي مستهلكة هلا حيث تشري املعطيات االقتصادية
الراهنة حول االقتصاد اجلزائري تطور وترية إنتاج واستهالك الطاقة الناضبة يف اجلزائر منذ االستقالل إىل يومنا
هذا ،كما تشري املعطيات املستقبلية إىل ارتفاع ومنو إنتاجها ،وسنبني ذلك من خالل ما يلي:

 -6تنشأة اتاريخ الثراة النفطية (البارال) في الجزائر:
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بدأت أوىل حماوالت التنقيب والبحث عن البرتول اجلزائري عام

0500

يف اإلقليم الغريب لوالية غليزان

وظلت الشركات الفرنسية تتابع مسحها اجليولوجي أثناء يف عدد من الواليات واملدن اجلزائرية األخرى مثل
قسنطينة ،والعلمة...وغريها من املناطق ،ومل تسفر هذه احملاوالت عن أي اكتشافات نفطية ،غري أهنا كللت
بعدة اكتشافات من الثروات املعدنية كالفحم واحلديد والنحاس والرصاص والقصدير ،وبروز احتماالت كبري
عن وجود اليورانيوم...وغريها من املعادن اليت تزخر هبا اجلزائر( ،)15ومع تكثيف النشاط التنقييب والبحثي عن
النفط يف اجلزائر مت اكتشاف البرتول يف مرحلة اخلمسينات ،حيث يعود اكتشاف البرتول بصورة رمسية يف
اجلزائر إىل سنة  ) 0593أول بئر برتولية هامة يف الصحراء اجلزائرية :حقل عجيلة وحقل حاسي مسعود)(،)16
حيث بقيت هذه الثروة املكتشفة أو احلقول تستغل من قبل الشركات األجنبية إىل غاية تأسيس شركة
سوناطراك يف  0530/00/00ليتم تأميم قطاع احملروقات اجلزائري  0590أين أصبحت اجلزائر هتيمن على هذه
الثروة ،من جهة أخرى من أهم مناطق الثروة البرتولية يف اجلزائر كما يلي:
 -منطقة حاتي مسعود (الجلة الشمالية) :حتتوي هذه املنطقة على أكثر من

39

بئر ،تقدر الطاقة

اإلنتاجية هلذه املنطقة ب  052ألف برميل يوميا.

 منطقة حاتي مسعود (الجلة الجنوبية) :يزيد عدد اآلبار يف هذه املنطقة عن 022بئر ،حيث تقدرالطاقة اإلنتاجية هلذه املنطقة ب  092ألف برميل يوميا.

 منطقة زرزارتين :وهي منطقة تتوفر على  88بئر وتقدر الطاقة اإلنتاجية هلذه املنطقة ب 50ألف برميليوميا.

 -2قراءة حول السياتة الطاقوية في الجزائر خال الفارة
ميكن حتليل تشخيص السياسة الطاقوية للجزائر خالل الفرتة ( )1122-2691من خالل املراحل والنقاط
(:)1122-2691

والتطورات اليت عرفها قطاع احملروقات اجلزائري خالل املرحل التالية:
 -مرحلة تنظام االمايازات

(:)2691-2691

خالل فرتة الستينات عرفت اجلزائر عدة نقاط اجيابية يف قطاع احملروقات ،حيث مت تأسيس شركة
سوناطراك (الشركة الوطنية ألحباث اهليدروكاربونات وإنتاجها وحتويلها وتسويقها) سنة  0530مبوجب القانون
 850/30حيث يعترب إنشاء هذه الشركة مبثابة البداية األوىل السرتجاع السيادة النفطية للجزائر ،باملوازاة مع
هذه اخلطوة قامت اجلزائر ببعض املفاوضات مع فرنسا فيما خيص اتفاقيات ايفيان أين قامت بتغيري بعض
البنود املتعلقة باستغالل احملروقات خالل سنة

.0539

 -مرحلة تأميم قطاع المحراقات ااالتارجاع الفعلي للسيادة النفطية الجزائرية
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ا.كسيرة تمير

بعد إنشاء اجلزائر شركة سوناطراك زاد اهتمام الدولة اجلزائرية بقطاع احملروقات حيث عملت على تأميم
قطاع احملروقات حيث يعترب تاريخ

0590/20/08

تاريخ اسرتجاع السيادة على الثروة البرتولية يف اجلزائر(،)17

ويف يف هذا اإلطار خولت الدولة اجلزائرية للمؤسسات ذات اجلنسية الوطنية (سوناطراك )...تسيري الثروة
البرتولية الوطنية من جهة كما عملت الدولة على وضع ما يلي:
 oشرط استحواذ الشركات الوطنية املشاركة لألجانب فيما خيص التنقيب عن البرتول على حصة %90
من امللكية الكلية.
 oتأميم خمتلف حقول الغاز الطبيعي وتأميم خمتلف هياكل ووسائل النقل الربي للغاز الطبيعي
والبرتول.
وضمن هذا السياق عرفت اجلزائر عقد حوايل  09اتفاقية شراكة وتعاون بني الشركة البرتولية اجلزائرية
سوناطراك والشركات االجنبية العاملية الناشطة يف الصحراء اجلزائرية ،يف جمال االستكشاف ،البحث
والتنقيب عن البرتول والغاز خالل الفرتة
ويف جمال تكثيف نشاط البحث والتنقيب عن البرتول يف اجلزائر مت الرتخيص للشركات األجنبية
.0589-0590

بالتنقيب عن البرتول يف الصحراء اجلزائرية وفق الشروط القانونية احملددة وفق القانون  08-83الصادر سنة
 .0583أما يف اجملال االقتصادي عرفت اجلزائر أزمة نفطية سنة  0583ناجتة عن اخنفاض أسعار البرتول،
حيث بينت هذه األزمة وأعطت االقتصاد درسا حول االعتماد على عامل واحد لبناء االقتصاد(.أحادية
التصدير وأحادية القطاع)
 المرحلة الراهنة (:)2164 -6111بعد مطلع التسعينات وعند انفتاح االقتصاد الوطين وقطاع احملروقات على الشركات األجنبية والشراكة،
قمت اجلزائر بانتهاج سياسة واضحة يف جمال قطاع احملروقات حيث سنت جمموعة من القوانني اليت تتعلق
بتطوير والنهوض هبذا القطاع ونذكر منها البعض كما يلي:
 oالقانون  50/08واملتعلق بإمكانية إنشاء مؤسسات وشركات تنقيب وحبث خمتلطة عن النفط وذلك
لغرض تكثيف إنتاج النفط للجزائر من جهة ودفع الشركات الوطنية –سوناطراك...اخل-
باالحتكاك مع الشركات األجنبية لكسب اخلربة والتقنيات العالية واالستفادة منها .وخالل إبرام
هذا العقد وبعد سنتني مت إبرام حوايل  02عقد مع الشركات األجنبية للتنقيب والبحث عن النفط.
o

القانون رقم  20-20الصادر يف  29فيفري  0220واملتعلق بتحرير قطاع الكهرباء والتوزيع العمومي
للغاز الطبيعي ،مع فتح اجملال للتنافس يف إنتاج وتوزيع الكهرباء ومنح حق الدخول دون متييز
إىل شبكة الكهرباء مع احلفاظ على مهام اخلدمة العمومية ،حيث مت تنصيب اللجنة الوطنية
لضبط الكهرباء والغاز(.)18
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 oالقانون  29/29الصادر يف  08افريل  0229املتعلق بإصالح قطاع احملروقات اجلزائري والذي يهدف
إىل تغيري النظام اجلبائي لقطاع احملروقات ،فصل نشاط شركة سوناطراك عن الدولة ،اعتماد
سياسة نقل جديدة لنقل احملروقات ،استحداث بنود وشروط جديدي لعقود الشراكة مع
األجانب...اخل.
ومن خالل قانون

29/29

مت إنشاء وكالتان وطنيتان مستقلتان مبوجب املادة  90ومها( :)19الوكالة

الوطنية لمراقبة النشاطات اضبطلا في مجال المحراقات واألخرى تتمثل يف الوكالة الوطنية لاثمين
موارد المحراقات.
هذا باإلضافة إىل جموعة من القوانني والتشريعات والتعديالت واملتعلقة يف االستثمار يف جمال احملروقات
السيما منها:
 oاألمر  92-20املؤرخ يف  01يوليو .0220
 oقانون  29-90الصادر يف  02فرباير .0290
ويف األخري ميكن القول أن اجلزائر اعتمدت يف جمال الطاقة سياسة واسعة املعامل وأعطت هذا القطاع
األولية من بني مجيع القطاعات االقتصادية يف اجلزائر وجمهودات الكافية والالزمة له.
 -3االتجاهات الحالية االمساقبلية إلتناا ااتالاك الطاقة النفطية في الجزائر:

ترتبط حصيلة إنتاج واستهالك النفط يف اجلزائر بنشاط مؤسسة سوناطراك واملؤسسات األجنبية الناشطة يف
جمال البحث والتنقيب على البرتول يف الصحراء اجلزائرية ،حيث ميكن حتليل هذه احلصيلة خالل الفرتة
( ،)0200-0539وحتليل التوقع املستقبلي لتطور إلنتاج واستهالك النفط يف اجلزائر يف آفاق  0202كما يلي:
 -تطور إتناا ااتالاك الطاقة النفطية في الجزائر خال الفارة (:)2162-6115

تلعب اجلزائر دورا كبريا يف متويل السوق األوربية خصوصا والسوق العاملية عموما مبادة النفط ،والشكل
املوايل يبني تطور معدل إنتاج واستهالك النفط يف اجلزائر خالل الفرتة (.)0290-9108

الشكل البياتني رقم – -3االتجاهات الحالية إلتناا ااتالاك الطاقة النفط في الجزائر خال الفارة (.)1121-2691
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المصدر :تنبذة عن الطاقة الماجددة  ،2162المركز اإلقليمي للطاقة الماجددة اكفاءة الطاقة ،الجزائر  ،-2163-ص.6

يتبني من الشكل البياين أعاله:
o

فيما يخص إتناا النفط :هناك ارتفاع مستمر ومتزايد يف إنتاج النفط يف اجلزائر رغم تسجيل بعض

الرتاجعات يف بعض املناسبات كسنة  ،0590سنة  0598وسنة  ،0589واخنفاض سنة  ،0200على
العموم هناك ارتفاع متزايد إلنتاج النفط يف اجلزائر حيث سجل هذا االرتفاع من  02مليون برميل
سنويا سنة  0539إىل  02مليون برميل سنويا سنة  ،0599إىل  09مليون برميل سنويا سنة 0559
ويصبح أكثر من  09مليون برميل سنويا سنة  0202ويصل أي ينخفض إىل حوايل  00مليون برميل
سنويا سنة  ،0200حيث يرجع هذا التزايد يف إنتاج النفط يف اجلزائر إىل االكتشافات احملققة من
اآلبار البرتولية نتيجة تزايد الطلب العاملي على هذه املادة من طرف الشركات البرتولية املنقبة على
البرتول يف اجلزائر ،ويرجع اخنفاض مستوى إنتاج البرتول يف املناسبات السابقة إىل اخنفاض أسعار
البرتول والذي يؤدي إىل ختفيض اإلنتاج لرفع السعر.
o

فيما يخص اتالاك النفط :يتبني من الشكل البياين أعاله إن حجم استهالك النفط يف اجلزائر

ميثل نسبة ضعيفة أمام إنتاجه (حوايل  )%02وهذا راجع إىل اعتماد اجلزائر بالدرجة األوىل هلذه املادة
وتوجيهها حنو التصدير ،وقلة الصناعات يف اجلزائر اليت تستهلك هذا النوع من الطاقة ،من جهة
أخرى هناك ارتفاع مستمر يف حجم استهالك النفط يف اجلزائر خالل الفرتة ( )0200-0539وذلك
من  2.9مليون برميل سنويا سنة  0539إىل  0مليون برميل سنويا سنة  ،0582إىل
سنويا سنة  0552إىل  8مليون برميل سنويا سنة  0222إىل  9.9مليون برميل سنويا سنة .0200
9
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فيما يخص تصدير مادة النفط :يتبني من الشكل البياين أعاله أن صايف تصدير النفط يف اجلزائر

يأخذ نفس خصائص تصديره ،حيث تزداد وترية التصدير بنفس حجم زيادة إنتاج النفط يف اجلزائر
خالل الفرتة ( ،)0200-0539وهذا يرجع إىل كون أن معظم إنتاج النفط يوجه إىل التصدير.
من جهة أخرى تشري التوقعات املستقبلية لتطور إنتاج النفط يف اجلزائر يف آفاق  .0202أن القدرة
االنتاجية املتوقعة يف اجلزائر اهنا سرتتفع اىل  0.5مليون برميل يوميا يف افاق  0202وستنخفض اىل 0.8

مليون برميل يوميا سنة .)20(0202

 -4الاحديات الاي تواجه مساقبل النفط في الجزائر.
يواجه مستقبل النفط يف اجلزائر حتديات كثرية وكبرية تتمثل أمهها فيما يلي:

 الاحدي األال :الثروة النفطية ثروة زائلة وناضبة مع مرور الوقت ،أي أهنا معرضة للتقلص والزوال ،لذايشكل هذا التحدي دافع أول للتوجه حنو الطاقات البديلة املتجددة.

 الاحدي الثاتني :ضريبة الكربون هي ضريبة تعتزم دول االحتاد األورويب فرضها على استهالك الوقودالعضوي (برتول– فحم) بغرض احلد من االستهالك من هذا الوقود ،وكذلك استخدام حصيلة هذه
الضريبة يف معاجلة آثار تلوث البيئة بغاز ثاين أكسيد الكربون الناتج عن استخدام هذا الوقود،إن
الداعني إىل هذه الضريبة يقررون أن ارتفاع درجة حرارة اجلو شانه شأن تلوث البيئة( ،)21وعليه فان
هذه السياسة ستؤدي بصفة مباشرة إىل ختفيض إنتاج واستهالك النفط والتوجه حصريا حنو الطاقات
البديلة واليت ال يكون عليها ضريبة وال تلوث البيئة.
 الاحدي الثالث :التجربة األملانية يف جمال الطاقة املتجددة وجناحها جعلت الدول النفطية ال ترتاح هلذهالتجربة وهي تشكل منافسة حقيقية للنفط االحفوري.

 الاحدي الرابع :تذبذب أسعار النفط (البرتول) حيث عرفت أسعار النفط عدة اخنفاضات منذاالستقالل إىل يومنا هذا السيما سنة
 02( 0555دوالر) ،سنة  05( 0220دوالر) ،سنة  03( 0228دوالر) ،سنة  32( 0208دوالر).
(0590حوالي 9دوالر)،

سنة

( 0583حوالي  00دوالر)،

سنة

 الاحدي الرابع :احتكار الواليات املتحدة األمريكية ألكرب منابع النفط وذلك لغرض التحكم والضغطيف أسعاره ،ضف إىل ذلك التكتالت وعمليا االندماج املستمرة اليت تعرفها الشركات املتعددة اجلنسيات
يف جمال النفط وهيمنتها على منابع النفط العربية ...اخل.
 الاحدي الخامس :املنافسة اليت تواجهها اجلزائر يف جمال النفط من السعودية والدول العربية النفطية،ويف جمال النفط من قبل روسيا جعلها تصمد لالزمات اخنفاض البرتول دون التخفيض يف اإلنتاج
أو...اخل.
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 الاحدي السادس :تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية يف اجلزائر لزيادة استعماالهتا نسبيا والذي وصلإلى  TWh 80سنة  0225ومن املتوقع أن يصل إىل  TWh 38و  TWh 80سنة  .0202حيث أن هذا
التزايد املستمر يف الطلب يدفع اجلزائر إىل التوجه والتفكري يف صناعة طاقة متجددة.
 الاحدي السابع :بدا وتوجه الدول املستهلكة للنفط السيما الدول األوروبية ترشيد استهالكها منالنفط والتوجه إىل الطاقة املتجددة والبديلة.

ثالثا :االتاراتجيات ااآلفاق المساقبلية إلتناا ااتاغال الطاقات الماجددة في الجزائر.

يعترب التوجه حنو الطاقة املتجددة واالستثمار يف هذا النوع من مصادر الطاقة احد عناصر التنمية
الطاقوية واالقتصادية يف اجلزائر ،والسيما أن اجلزائر متلك بعض املقومات األساسية والطبيعية اليت جتعلها
تستثمر يف هذه املادة الطاقوية ،ويف هذا اجملال استحدثت اجلزائر عدة مشاريع سواء يف جمال الكهرباء والطاقة
الشمسية وطاقة الرياح لبعث الطاقة املتجددة يف اجلزائر ،وفيما يلي أهم املقومات اليت متلكها اجلزائر يف هذا
اجملال ،أهم مشاريع إنتاج واستعمال الطاقات املتجددة يف اجلزائر واآلفاق املستقبلية الستغالل الطاقات
املتجددة يف اجلزائر يف سنة  0202و 0202وذلك كما يلي:
 -6مقومات الطاقة الماجددة في الجزائر:
متلك اجلزائر بعض املقومات أي املصادر الطاقوية املتجددة اليت ميكن هلا أن تطور الطاقة املتجددة يف
اجلزائر ميكن إجيازها فيما يلي:

 الطاقة الكلريائية :متلك اجلزائر نظام كهربائي يتكون من 92حمطة كهربائية ،ومن شبكة نقل مرتابطةتغطي مشال البالد من الشبكات املعزولة اليت متون مناطق اجلنوب البعيدة عن الشبكة املرتابطة ،إضافة
إىل بعض املنتجني الذاتيني (اجملمعات الصناعية الكربى) الذين ينتجون الكهرباء لسد حاجاهتم وذلك

باستعمال وسائل إنتاج خاصة(.)22

 الطاقة الشمسية :متلك اجلزائر من خالل حميطها اجلغرايف اهلائل على مساحات شاسعة غري مستغلةوصحراوية ،تعترب منجما للطاقة الشمسية حيث يقدر املتوسط السنوي لإلشعاع الشمسي يف اجلزائر
حسب املناطق كما يلي:

الجدال رقم –-9معدل اإلشراق الشمسي حسب المناطق في الجزائر (كيلواات تاعي/تنة)(تاعات /السنة)
املناطق

منطقة ساحلية

هضاب عليا

صحراء

مساحة

2

92

50

معدل اإلشراق الشمسي

0082

022

0822
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9022

0082

9122

المصدر :صباح براجي ،مرجع تبق ذكره ،ص.636

 طاقة الرياح :باعتبار اجلزائر ذات تنوع طبيعي من مناطق جبلية ومسطحة وصحراوية فهي متتاز هببوبرياح تارة حمملة بالكثري من اهلواء الرطب وتارة حمملة باهلواء الصحراوي اجلاف...،اخل ،حيث تفوق
سرعة هذه الرياح 0م/ثانية ،جيعلها مصدرا لطاقة الرياح.
 الطاقة الكلرامائية :تعترب الطاقة الكهرومائية مصدر عاملي إلنتاج الطاقة ،وذلك الستعماهلا بكثرة يفإنتاج الكهرباء ،ولقد قدر إنتاج الطاقة الكهرومائية للجزائر سنة  0228ب  090جيجياواط .واجلزائر
باعتبارها تطل على البحر املتوسط متلك حمطات كثرية وكبرية إلنتاج الطاقة الكهرومائية نذكر أمهها:
الجدال رقم – -2محطات الطاقة الكلرامائية( .الوحدة :جيجياواط)
المحطة

القدرة

درقينة

16.5

توق الجمعة

اغيل مدى

24

تيزي مدن

4.51

منصورية

611

اقزرتنشبال

2.162

الطاقوية

المحطة

القدرة

1.11

قوريت
بوحنيفية

5.1

ااد الفضة

65.1

الطاقوية

المحطة

القدرة

1.42

ارقان
غريب

1

تسيالة

4.221

المصدر :صباح براجي ،مرجع تبق ذكره ،ص.634

الطاقوية

المحطة

القدرة
61

الطاقوية

()23

 الطاقة الحيوية :متلك اجلزائر فيما خيص الطاقة احليوية مصدرين هامني ومها oموارد غابية :واليت ترتبع على حوايل 092.222.222هكتار أو أقل من  %02من إمجايل مساحة
اجلزائر أما الباقي فهي عبارة عن صحراء متثل  %52من اإلقليم ،وتقدر الطاقة اإلمجالية للمورد
الغايب للجزائر حبوايل  37ميجا طن مكافئ برتويل.
:

o

موارد طاقوية من النفايات احلضرية والزراعية :واليت مل يتم إعادة تدويرها حيث تقدر طاقتها حوايل
5مليون طن مكافئ برتويل.

 الطاقة الحرارية :ترتبع اجلزائر على أماكن كثرية عالية احلارة واليت ميكن استعماهلا كطاقة ومن هذهاملناطق محام املسخوطني ...532اخل.

 -2برتنامج امشراع الطاقة الماجددة في الجزائر:

لقد وضعت اجلزائر يف  20فيفري  0200خمططا اقتصاديا يتضمن ويهدف إىل تنمية الطاقة اجلديدة
واملتجددة وكفاءهتا خالل الفرتة ( ،)0202-0200حيث يأيت هذا الربنامج لزيادة استغال التكنولوجيا احلديثة
إلنتاج الطاقة النظيفة يف اجلزائر خالل املستقبل ،ويف خضم هذا الربنامج مت إنشاء صندوق للطاقة املتجددة
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ا.كسيرة تمير

مبوجب القرار التنفيذي رقم

800-00

ا.عادل مساوي

يف ديسمرب  0200وذلك لدعم ومتويل االستثمار يف جمال الطاقات

املتجددة .حيث كان يهدف هذا املشروع إىل:
 -استعمال وتنويع مصادر الطاقة يف اجلزائر وهذا إلعداد جزائر املستقبل.

 اعتزام اجلزائر دخول عصر الطاقة اجلديد.من جهة أخرى هتدف اجلزائر من خالل مشاريع الطاقات املتجددة إىل(:)24
 -فيما خيص طاقة الرياح الوصول إىل  922ميجاواط حبلول .0298

 -فيما خيص احلرارة الشمسية الوصول اىل  902ميجاواط حبلول .0298

 -فيما خيص الطاقة الشمسية (فوتوفولطية مشسية الوصول اىل  8.9ميجاواط عام .0298

 فيما خيص التوليد املشرتك الوصول إىل  282ميجاواط حبلول .0298كما وضعت اجلزائر يف جمال طاقة الكهرباء برنامج تطوير شبكة نقل الكهرباء يف آفاق  2020يتضمن
اجناز حوايل  05922كلم من اخلطوط) بتوتر 60كف , 220كف و  400كف(.وفيما يتعلق مبحطات التحويل
هناك حوالي  320حمطة جديدة ( 002/822كف  02-32/002,كف ( بطاقة حتويل إمجالية تقدر ب
ميغافولط أمبري(.)25

05922

 -3األفاق المساقبلية التاغال اإتناا الطاقات الماجددة في الجزائر.
تسعى اجلزائر من خالل مشاريعها واستثماراهتا يف جمال الطاقة املتجددة إىل بلوغ حجم معترب من الطاقة
املتجددة ،وذلك بغية بعثها يف االقتصاد الوطين وترشيد استخدام واستعمال الطاقة االحفورية وفيما يلي،
آفاق تطور حجم الطاقات املتجددة يف اإلنتاج الوطين ،واآلفاق املستقبلية املرصودة لتطور حجم إنتاج الطاقة
املتجددة يف اجلزائر يف آفاق :0202
 -تطور حجم الطاقات الماجددة في اإلتناا الوطني في أفاق .2131

تتوقع اجلزائ ر تطور حجم الطاقات املتجددة يف اإلنتاج الوطين يف آفاق  0202كما يبينه الشكل البياين
املوايل:

الشكل البياتني رقم – -4تطور حجم الطاقات الماجددة في اإلتناا الوطني في آفاق .1101
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ا.كسيرة تمير

ا.عادل مساوي

المصدر :صباح براجي ،مرجع سبق ذكره ،ص.900
يتبني من الشكل البيا ين أعاله أن توقع تطور حجم الطاقة املتجددة يف االقتصاد الوطين سيزداد بنسب
متزايد أي سيصل إىل  %9يف أواخر  ،0209و %09يف سنة  0202و% 02يف سنة  0209وسيصل إىل %82
يف سنة  .0202من جهة أخرى ميثل اإلنتاج بالطاقات املتجددة  %90من اإلنتاج الوطين الكلي سنة 0200
وسريتفع إىل  %09يف آفاق  ،0209ليصبح  %09.0يف آفاق 0202و  %09.9يف آفاق  0209وأخري يصل
إىل  %00.9يف آفاق
بينما نتوقع من خالل الشكل البياين أعاله أن يرتفع حجم اإلنتاج بالوسائل التقليدية يف اإلنتاج
الوطين اجلزائري الكلي حيث نسبة اإلنتاج بالوسائل التقليدية يف اجلزائر  %00.9من اإلنتاج لوطين سنة
.0202

0200و نتوقع أن ترتفع إىل  %02سنة  0209لتصبح  %02سنة  ،0202وترتفع إىل %02سنة  ،0209وأخريا
نتوقع أن تصبح  %09.9سنة .0202
 -اآلفاق المساقبلية المرصودة لاطور حجم إتناا الطاقة الماجددة في الجزائر في آفاق :2131

تسعى اجلزائر إىل يف آفاق  0202إىل حتقيق إنتاج مقبول من الطاقة املتجددة يغطي مستوى الطلب املتزايد
من الطاقة يف اجلزائر ،واجلدول املوايل يبني حجم الطاقة املتجددة يف آفاق :0202

الجدال رقم  -3-تطور حجم الطاقة الماجددة للجزائر في آفاق  2121ا( .2131الوحدة :ميجاااط)
السنة

طاقة الرياح

اخلاليا الفوتوفولطية

الطاقة الشمسية
املركزة

الطاقة املائية

إمجايل الطاقة

0290

92

0

08

00

29

0298

82

950

008

80

880
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0202

002

509

9822

982

0029

2131

2111

2111

1211

221

62111

المصدر :نبذة عن الطاقة املتجددة  ،0290مرجع سبق ذكره ،ص.20

يتبنينيني منينين اجلنينيدول أعنينياله أن توقنينيع تطنينيور حجنينيم الطاقنينية املتجنينيددة سنينييتطور منينين  80ميجنينياواط سنينينة
إىل  999ميج نينياواط س نينينة  ،0209إلىىىىى  0320ميج نينياواط س نينينة  0202بزي نينيادة ق نينيدرها اك نينيرب م نينين  %822ليص نينيبح

0200

 00222ميجاواط سنة  0202بزيادة كبنيرية ،كمنيا يبنيني اجلنيدول أن حجنيم الطاقنية الشمسنيية سنييعرف زينيادة معتنيربة
خنينيالل هنينيذه الفنينيرتة ،وهنينيي النينييت متثنينيل احلصنينية األكنينيرب منينين حجنينيم الطاقنينية املتجنينيددة يف آفنينياق  0209وآفنينياق

0202

وآفاق .0202

 -3الدار ااألهمية االقاصادية للطاقة الماجددة في الجزائر:

تربز الطاقة املتجددة دور وأمهية كبرية لالقتصاد الوطين اجلزائر ،حيث يتمثل ذلك يف ارتباطها الوثيق مبسامهتها
يف التنمية االقتصادية السيما يف خمتلف املشاريع التنموية ،وميكن تشخيص هذا الدور واألمهية كما يلي:
 يعترب التوجه حنو الطاقات املتجددة يف البلدان النامية املصدر للنفط على غرار اجلزائر مصدر بديلللطاقة كون املصادر التقليدية يف طريق النفاذ.
 تساهم الطاقة املتجددة يف تقليص التكاليف مقارنة مع الطاقة التقليدية السيما يف املناطق النائية،وأين يزيد استعمال املضخات الشمسية يف سقي األراضي الفالحية ،واإلنارة بالنسبة للسكان،
واالستغالل التقين للخاليا الشمسية(.)26
 يف اجملال االقتصادي االجتماعي باستخدام الطاقة املتجددة –الطاقة الشمسية -ميكن ختفيض سعرتكلفة اإلنارة يف اجلزائر السيما يف القرى النائية وكذا ترقية األداء يف األماكن واهلياكل العمومية(.)27
 من ناحية التشغيل إن اعتماد الطاقة املتجددة أي تطبيق التقنيات احلديثة لتوليد هذه النوع من الطاقةسيوفر فرص عمل متعددة للشباب يف اجملال العلمي والعملي يف اجلزائر.
 اعتماد الطاقة املتجددة يف اجلزائر يساهم تعزيز امن الطاقة وتلبية الزيادة الكربى يف الطلب ومعاجلةندرة املياه يف اجلزائر مستقبال من جهة ،وتوفري املداخيل من خالل التصدير باإلضافة إىل النفط
والغاز.
 تساهم الطاقة املتجددة يف تغيري منط االستهالك واإلنتاج وهذا يوثر على اجلانب االقتصاديللمؤسسات واالفراد.
 من جهة أخرى يف اجملال االجتماعي الطاقة املتجددة طاقة نظيفة ونقية وغري ناضبة هذا ما جيعلهاتغري املناخ.
ترفع مستوى جودة اهلواء والصحة العامة ،والتخفيف من حدة ّ

 -4عوائق تطوير الطاقة الماجددة في الجزائر:
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ا.كسيرة تمير

ا.عادل مساوي

يواجه مشروع تطوير واعتماد الطاقات املتجددة يف اجلزائر عدة عوائق تتمثل أمهها فيما يلي:
 ارتفاع الاكلفة الرأتمالية لمشاريع ااالتاثمار في الطاقة الماجددة :تصل تكلفة احملطة الشمسيةحنو أربعة أو مخسة أضعاف ،وهو ما جيعل الكثري من املستثمرين حيجمون عن االستثمار يف جمال
الطاقة الشمسية إلنتاج الكهربائية خاصة يف الدول اليت توفر دعم للوقود االحفوري ،وهو ما يرفع
تكلفة اإلنتاج من الطاقة الشمسية ،إال أن املقارنة بني هذين البلدين يأخذ سعر الوقود املستخدم يف

احملطات احلرارية يف االعتبار حيسن موقف احملطات الشمسية اليت ال تستخدم وقود(.)28

 -مشكل الطاقات الماجددة أتنلا ليست مخزاتنا جاهزا أي بمعنى كل ما يناج يساللك.

 تنقص البنية الاحاية في مجال الطاقة الماجددة :ونقصد بذلك غياب املؤسسات اليت حتتاج إىلالطاقة املتجددة من جهة ،وغياب ونقص تأهيل املؤسسات والكفاءة لتطبيق مشاريع واستخدام الطاقة
املتجددة.
 المخاطر الفنية :إن إنتاج الطاقات املتجددة مرهون مبدى توفر الوسائل الطبيعية فمثال الطاقةالشمسية إنتاجها حمدد مبدى توفر اإلشعاع الشمسي ،ضف إىل ذلك املخاطر والكوارث الطبيعية
كالزالزل والرباكني وسوء األحوال اجلوية.

 غياب السياتات المحفزة لاتاثمار :ونقصد بذلك غياب السياسات اليت تدعم التوجه وتصب حنوالطاقات البديلة أو املتجددة ،من جهة أخرى ضعف احلوافز املادية والكفاءات لالستثمار يف جمال
الطاقة املتجددة كالطاقة الشمسية.
 ارتفاع ماطلبات اتنجاز الطاقات الماجددة :حيث أن الطاقات املتجددة متوفرة ومتواجدة بكثرة يفالطبيعة لكنها تتطلب استعمال العديد من الوسائل والتقنيات واألجهزة ذات احلجم الكبري.

الخاتمة

ميكن القول كخالصة من خالل هذه املداخلة أن حجم إنتاج واستهالك الطاقة التقليدية أو
االحفورية –النفط -يف اجلزائر يعرف منوا متزايدا خالل الفرتة (  )0200-0539غري انه يعرف تراجعا خالل
سنة  ،0200من جهة أخرى تواجه اجلزائر حتديات كبرية يف جمال النفط ،الشيء الذي جيعل االهتمام مبوضوع
الطاقة أمر ضروري يف اجلزائر وذلك من خالل اعتماد مشروع الطاقة املتجددة وهي خطوة اجيابية يف هذا

ا جملال والسيما أن اجلزائر متلك بعض املقومات الطبيعية الجناز هذا املشروع ،بالرغم من هذا إال أن مجيع
الدالئل واإلحصائيات املتوقعة واملرصودة حول هذا املشروع واإلسرتاتيجية توضحان هذا االجناز مرغوب لكنه
مل يصل إىل املستوى العاملي وأن الطاقة املتجددة لن تستطيع أن تلعب الدور الكبري يف اإلنتاج الوطين الكلي
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ا.كسيرة تمير

من الطاقة يف اجلزائر يف آفاق

0202

ا.عادل مساوي

وحىت يف املستقبل البعيد ،وذلك نتيجة لتوفرها للتكاليف العالية

والتكنولوجيا العالية أيضا اليت تتطلبها يف إنتاجها.
المقارحات

بناءا حول ما سبق ميكن أن نتقدم ببعض التوصيات كما يلي:
 إنشنياء مراكنيز حبثينية يف جمنيال الطاقنية املتجنيددة يشنيارك هبنيا القطنياع العنيام واخلنياص لنيدفع مشنيروع الطاقنيةاملتجددة يف اجلزائر.
 تشنيجيع التعنياون منيع املؤسسنيات العلمينية األجنبينية لتنفينيذ بنيرامج تدريبينية للكنيوادر اجلزائرينية يف جمنياالتالطاقة املتجددة.
 -ترقية التعاون العريب يف اجلانب الطاقوي.

 االستفادة من الظروف املناخية واملقومات الطبيعية إلقامة وتطوير الطاقة املتجددة يف اجلزائنير منين خنياللبعض الشراكة مع املؤسسات األجنبية املتطورة يف هذا اجملال.
 -االهتمام بتطوير تكنولوجيات الطاقة يف اجلزائر.

اللوامش االمراجع:

( )1زغيب نبيل ،اثر السياسات الطاقوية لالحتاد األوريب على قطاع احملروقات يف االقتصاد اجلزائري ،مذكرة ماجستري يف العلوم
االقتصادية ،جامعة فرحات عباس -سطيف ،0290 ،ص.21
( )2مسري بن حماد ،استهالك الطاقة يف اجلزائر دراسة حتليلية وقياسية ،مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر،
 ،0221ص.0
( )3زواوية أحالم ،دور اقتصاديات الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة يف الدول املغاربية -دراسة مقارنة بني
اجلزائر ،املغرب وتونس ،-مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ،جامعة فرحات عباس –سطيف ،0290 ،-ص.00
()4زواوية حالم ،مرجع سبق ذكره ،ص.02
( )5خبابه عبد اهلل ،خبابه صهيب ،كعرار أمحد ،تطوير الطاقات املتجددة بني األهداف الطموحة وحتديات التنفيذ -دراسة حالة
برنامج التحول الطاقوي ألملانيا ،جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية 2013/جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم
التجارية ،العدد ،0290/92:ص .28
( )6راتول حممد ،مداحي حممد ،صناعة الطاقات املتجددة باملانيا وتوجه اجلزائر ملشاريع الطاقة املتجددة كمرحلة لتامني إمدادات
الطاقة االحفورية ومحاية البيئة 'حالة مشروع ديزرتاك' ،ص.922
( )7قدي ع بد اجمليد ،وآخرون ،االقتصاد البيئي ،دار اخللدونية للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،اجلزائر ،0292 ،ص.900
( )8حممد طاليب ،حممد ساحل ،أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة الجل التنمية املستدامة –عرض جتربة املانيا ،-جملة الباحث
–عدد  ،0225/20ص ،020بتصرف.
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( )9صباح براجي ،دور حوكمة املوارد الطاقوية يف إعادة ملكية االقتصاد اجلزائري يف ظل ظوابط االستدامة ،مذكرة ماجستري يف
العلوم االقتصادية ،جامعة فرحات عباس سطيف  ،0290 ،9ص.10
( )10راتول حممد ،مرجع سبق ذكره ،ص.920
( )11رمحان امال ،النفط والتنمية املستدامة ،أحباث اقتصادية وإدارية -العدد الرابع ديسمرب  ،0225ص.955
( )12رمحان امال ،مرجع سبق ذكره ،ص .955بتصرف.
( )13حممد طاليب ،حممد ساحل ،مرجع سبق ذكره ،ص.028
( )14صباح براجي ،مرجع سبق ذكره ،ص.50
( )15وحيد خري الدين ،أمهية الثروة النفطية يف االقتصاد الدويل واالسرتاتيجيات البديلة لقطاع احملروقات –دراسة حالة اجلزائر،-
مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،0290 ،ص .902بتصرف.
( )16صباح براجي ،مرجع سبق ذكره ،ص.909
()17قريف شافية  ،مسارة رحيمة ،االقتصاد اجلزائري بني واقع الثروة البرتولية وحتمية تنمية الصادرات خارج احملروقات ،جملة حوليات
جامعة بشار يف العلوم االقتصادية ،العدد -98أ ،0292 -ص.950
( )18صباح براجي ،مرجع سبق ذكره ،ص.920
()19وحيد خري الدين ،مرجع سبق ذكره ،ص.080
()20حسني عبد اهلل ،املخاطر احمليطة بنفط اخلليج ،جملة السياسة الدولية ،اجمللد  ،20العدد  909يناير  ،0225ص.00
( )21مصطفى بودرامة ،التحديات اليت تواجه مستقبل النفط يف اجلزائر ،املؤمتر العلمي الدويل :التنمية املستدامة والكفاءة
االستخدامية للموارد املتاحة  25/20افريل  ،0225جامعة سطيف ،ص ،98ص.90
( )22رمي بوعروج ،الشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز –اجلزائر ،-جملة كهرباء العرب ،االحتاد العريب للكهرباء ،العدد الثامن عشر
 ،0290ص.02
( )23صباح براجي ،مرجع سبق ذكره ،ص.902
( )24عدنان بدران ،بناء منظومة الطاقة يف الوطن العريب مقارنة مع العامل ،ملتقى احتاد رجال األعمال العرب اخلامس عشر-
مقر الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي  ،-الكويت  ،0290/90/99ص00
()25رمي بوعروج ،مرجع سبق ذكره ،ص-00ص.02
( )26شريف عمر ،الطاقة الشمسية واثارها االقتصادية يف اجلزائر ،جملة العلوم االنسانية -جامعة حممد خيضر بسكرة ،العدد
السادس ،جوان  ،0222ص .0بتصرف
( )27فروحات حدة ،الطاقات املتجددة آمدخل لتحقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر دراسة لواقع مشروع تطبيق الطاقة الشمسية
يف اجلنوب الكبري باجلزائر ،جملة الباحث  -عدد،0298/ 11ص.982
( )28حممد مصطفي حممد اخلياط ،حمطات مركزات الطاقة الشمسية ،جملة الكهرباء العربية ،العدد  -11يناير  ،0292ص،25
ص.21
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