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وعظيم سلطانك والصالة والسالم على أشرف احلمد هلل ريب العادلني، اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك 

 األنبياء وادلرسلني سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىديو اىل يوم ...... أما بعد:

 ة حاجي فاطمةاليتالفاضل ى آايت الشكر والتقدير اىل األستاذةيسعدين يف ىذه اللحظات ادلباركة، أن أتوجو أبمس
ا فائق الشكر والعرفان على على ىذه الرسالة واخراجها هبذه الصورة، فلهتوىل مهمة االشراف ت ت مشكورةتكرم

 هللا عين كل خري. انفس يف ذلك، فجزاى امن جهد وسعة صدر ورحاهب ما بذلتو

 يف مشواري الدراسي.والشكر موصول اىل االساتذة األفاضل 

 هتم يل.وكما أتقدم خبالص شكري وتقدري اىل زمالئي وأصدقائي على تشجيعهم ومساعد

يل النصيحة فلهم مين جزيل الشكر وفائق  ومعنواي ومد يل يد العون، وأسدىوأخريا أشكر كل من ساعدين علميا 
 الاحرتام والتلدير.

 نعمو...... وأن يوفق اجلميع اىل ما حيبو ويرضاه. أ سأ ل هللا  س بحانو وثعاىل أ ن يعطهيم من فيض
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 ا ىل أ خويت اذلين همدو الطريق أ مايم يك أ حلق ىديف املنشود

 اىل كدويت ومثايل يف لك ش ىيء أ خيت منال حفضيا هللا 

 اىل لك عائةل سلال وعائةل سييًل 
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 قطاع الطاقة  عديانة ىامة على الصعيد الدكرل حيث أنبية تندرج من خبلؿ امتبلكها مك تكتسب الطاقة
اعبزائر من ك ضمن أجندهتا، الشرايف الرئيسي القتصادايت الدكؿ كاحملرؾ األساسي ؽبا كمن األكلوايت اليت تضعها الدكؿ

لطاقة كالنفط يف اعبزائر دكرا ىاما كرئيسيا يف يلعب قطاع احيث  بُت ىذه الدكؿ اليت تسعى لضماف التزكد اؼبتواصلبالطاقة
كيعترب األداةاحملركة لباقي فركع االقتصاد الوطٍت كذلك بفضل اؼبوارد اؽبامة من احملركقات كالثركااتلطبيعية  ،التنمية االقتصادية

أماـ كجدت نفسها تهااليت لطاؼبا اعتمدت على مصادر الطاقات التقليدية لتمويل تنمياعبزائر ك  ،اليت يزخر هبا الوطن
 .الوطٍت االقتصادكتداعياهتا على  األخَتةالنفطية  األزمة

مع ك ، أحد مصادر الطاقة اؽبامة كالرئيسية للبشرية فهي تساىم يف دفع عمليػة التنميػة للػببلدئيةالكهرابالطاقة تعد
التخفيض من مُت الوصوؿ اليها يف اؼبستقبل ك ، اذل جانب تزايد اغباجة اذل أتة الكهرابئية يف اعبزائرتزايد اغباجة اذل الطاق

من ها من عدة جوانب ،يصبح من الضركرم أف تنظر اعبزائر الىمصادر الطاقة اذل طاقة كهرابئية األضرار الناذبة عن ربويل
ترشيدىا من خبلؿ دراسة كالبحث يف كفاءة استخداـ الطاقة ك ضباية البيئة ك ، تكاليف مردكد اقتصادمك  أتمُتكتوفَت 

 .التحدايت اليت يعاين منها القطاعمعاعبة ك  ،جدكل اؼبصادر اؼبتوفرة يف الدكلة كدراسة كاقع قطاع  الطاقة بشكل عاـ
 :تبلورت اشكالية ىذا البحث يف التساؤؿ الرئيسي التارل كمنو قد
 الطاقة يف اجلزائر ؟؟ وما ىي أىم التحدايت اليت يواجهها قطاع اج الطاقة الكهرابئية يف اجلزائرما ىو واقع انت

 :األسئلة الفرعية للدراسة
 ؟كاقع انتاج الطاقة يف اعبزائر وما ى 
 ؟ية للطاقة الكهرابئية يف اعبزائرماىي مرتكزات العملية االنتاج 

 ؟ية للطاقة الكهرابئية يف اعبزائرفعالية العملية االنتاج لما مد 
  ؟قي اعبزائر مع مصادر الطاقة التقليديةما مدل قدرة مصادر الطاقة البديلة على االنتاج مقارنة 
 ؟ماىي أىم التحدايت اليت يواجهها قطاع الطاقة يف اعبزائر 

 فرضيات الدراسة 
 يعترب قطاع الطاقة الشرايف الرئيسي لبلقتصاد اعبزائرم حيث تعتمد عليو الدكلة بنسبة كبَتة يف االقتصاد الوطٍت -

 .فهي تعتمد بصفة مباشرة على احملركقات
مصادر الطاقة الغَت متجددة نفط كغاز حيث تتمثل مرتكزات العملية االنتاجية للطاقة الكهرابئية يف اعبزائر يف  -

 .تغطية الطلب احملليتعتمد عليها الدكلة كتستغلها النتاج الكهرابء ك 

يليب الطلب احمللي اال أنو يف حاؿ ما تواصل االعتماد على ائر فعاؿ يف الوقت اغبارل ك اعبز  قطاع الطاقة يف -
 .مصادر الطاقة الغَت متجددة فإهنا تنضب
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ربتوم اعبزائر على امكانيات ىائلة من مصادر الطاقة اؼبتجددة ك كذا الغَت متجددة اال أف ىذه األخَت آيلة  -
اػبارجي أحسن من مصادر لئلنتاج ك تغطية الطلب احمللي ك  اقات اؼبتجددة مؤىلةللزكاؿ ك النضوب لذلك تعترب الط

 .الطاقة الغَت متجددة يف اعبزائر
االدارية اليت تعرقل عمليات اعبزائر ىي التحدايت السياسية ك  من بُت أىم التحدايت اليت تعرقل قطاع الطاقة يف -

غيابة ثقافة اؼبستهلك لبلذباه اذل مثل رتفاع تكاليف ىذه اؼبصادر ك ا االستثمار يف مصادر الطاقة اؼبتجددة ابإلضافة اذل
 .ىذا النوع من الطاقة
 الدراسة:أسباب اختيار 

 .التحدايت التيتعرقل مبوهة كاقع قطاع الطاقة يف اعبزائر كاالمكانيات ك الرغبة يف معرفك االىتماـ ابلدراسة -
ىي الطاقة كما أف توجو اعبزائر كبو ىذه كاحدل مقوماتو اال ك ؼبي يتعلق بواقع االقتصاد العاموضوع حيوم ك -

 اكتشافها لطاقوية اغبديثة يدعو لدراستها ك اؼبصادر ا
 .مستقبل جيدكحبكم أنو موضوع جديد ك بتخصص الدراسة  لدراسة ارتباط ا-
ك حبوث يف ىذا كوف اعبزائر دكلة نفطية فهي معنية دبوضوع الطاقات اؼبتجددة فمن الواجب اجراء الدراسات -

 اجملاؿ للمسانبة يف اهباد اغبلوؿ لتنوع مصادر الطاقة يف اعبزائر
 :أمهية الدراسة

البالغة ؼبصادر  األنبيةفإذل جانب  ،الدكؿ الناميةلقات البينية بُت الدكؿ الكربل ك تعد الطاقة أحد ؿبددات العا
السياسية  كاؼبشاريع التنموية كعجلة اغبياة ككل فهي مصدر للنقاشات االقتصادالطاقة يف ربريك عجلة 

 .كمؤشر للهيمنة كالتفوؽ ك النفوذ

اعبزائر جراء التوجو اذل استغبلؿ الطاقات اؼبتجددة تَسليط الَضوء على اؼبنافع كالقيم اؼبَضافة اليت تتحَصل عليها 
 .يديةإلنتاج الطاقة الكهرابئية بدال من مصادر الطاقة التقل

جياؿ ؤلل كاحتياطياسًتاتيجيعليها   ظاَستخداـ الطاقة التقليدية، كرباف االشارة اذل ضركرة زبفيضمعدالت
 .ابلبيئةالقادمةعلى اعتبار الطاقات اؼبتجددة سبثل طاقة مستدامة كالتلحق الضرر 

 أىداف الدراسة

 ؛أنبيتهابالطاقة كمصادرىا اؼبتنوعة ك التعريف -

 ؛ات الطاقوية يف اعبزائرامكانيمعرفة مرتكزات ك  -

 ؛دراسة فعالية قطاع الطاقة الكهرابئية يف اعبزائر -
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 ؛التعرؼ على اؼبردكدية االقتصادية ؼبصادر الطاقة اؼبتنوعة -

 ؛مدل قدرة مصادر الطاقة البديلة على االنتاج مقارنة مع مصادر الطاقة التقليديةمعرفة  -

 .يف اعبزائر يواجهها قطاع الطاقةأىم التحدايت التيالى التطرؽ -

 حدود الدراسة

 2000أما من الناحية الزمنية فالفًتة ؿبل الدراسة ىي ،اف ىذه الدراسة ؿبدكدة من الناحية اؼبكانية يف اعبزائر 
 .2017اذل غاية 
 :منهج الدراسة

 اليها للتوصل اذل نتائج البحث   اليت يتم اللجوء كاألدكاتإذل ؾبموعة من اؼبناىج  االستناديقتضي أم حبث علمي 
على اؼبنهج الوصفي التحليلي ضمن اغبدكد اليت عتمادمت االكمن ىنا فقد ،من أف تستمد اؼبعطيات من الواقعككاف البد

 .يقتضيها البحث
 الدراسات السابقة:

اقة كفاءة مصادر الطحث يف  الدراسات اؼبتعلقة ابلبع الكهرابء ك و ع الطاقة اال أف موضتتعدد الدراسات حوؿ موضو 
  : غَت متوفرة كمن بُت أىم الدراسات اليت صادفتهاقليلة ك 

ذير غانية،اسًتاتيجية التسيَت األمثل للطاقة ألجل التنمية اؼبستدامة، دراسة حالة بعض نالدراسة األوىل: 
وصل كقد ت 2016جانفي  31االقتصادايت، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة قاصدم مرابح، كرقلة، 

 اذل ما يلي: الطالب
 أما التنمية، أكؽبا اهبايب يتعلق بدفع عجلة بلؿ مصادر الطاقة الغَت متجددة أنو سبلح ذك حدينأثبت استغ ،

لتنفيذ اما على كل دكؿ العادل أف ىبطط كا. لذلك كاف الز الثاين فهو سليب كيتعلق ابؼبشاكل البيئية كالتلوث
البحث ترشيد استهبلؾ الطاقة كمحور أكؿ ك ، مُتمستدامة تركز على ؿبورين أساسيُت متبلز اسًتاتيجية طاقوية 

ر الطاقات الغَت متجددة من جهة عن مصادر بديلة ؽبذا النوع  من الطاقات كمحور اثين. هبدؼ اطالة عم
 ؛غبفاظ على البيئة من جهة أخرل  كابلتارل ربقيق نظاـ طاقة مستداـاك 

 
 
 



 مقدمة:.................................................................................................
 

 ق  

 ي ال تنضب عكس ابقي يبكن القوؿ أف الطاقات اؼبتجددة ىي بديل فبكن ؼبصادر الطاقة الغَت متجددة فه
اجة اليها قد أصبح مطلبا عبلكة عن ذلك ىي طاقة نظيفة ال تؤثر على البيئة ككما أف اغبمصادر الطاقة، ك 

 استخدامها خبلؿ السنوات القادمة؛ تنميةأنو البد من العمل على تطويرىا ك ملحا ك 
الكفاءةاالستخداميةالستغبلاللطاقااتؼبتجددةفياالقتصادايت العربية دراسة مقارنة عبد القادر ىوارم، الدراسة الثانية:

للمردكدية االقتصادية بُت الطاقات اؼبتجددة كالطاقات غَت اؼبتجددة، أطركحة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة 
السنة  ارية كعلـو التسيَتكلية العلـو االقتصادية كالتج  1دكتوراه علـو اقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف، 

 :اذل ؾبموعة من النتائج أنبها كقد توصل الطالب . 2017/2018اعبامعية 
 دة يف انتاج ، اال أهنا ال تزاؿ تعتمد على اؼبصادر الغَت متجدكؿ العربية ؼبصادر طاقوية متنوعةامتبلؾ الد

 ؛ر مكلفة كمضرة ابلبيئةىي مصادالطاقة الكهرابئية ك 
  متنوعة؛لك الحتوائها على كميات ىائلة  ك ذية تنويع استغبلؿ مصادر الطاقة ك العربامكانية الدكؿ 
 ؛من مصادر الطاقة 
  التزاؿ التشريعات ك القاكانُت اؼبتعلقة ابلطاقات اؼبتجددة بعيدة عن ما ىو مطلوب حىت يكوف ىنالك مناخ

 الطاقات اؼبتجددة؛يشجع على االستثمار يف 
 ر استغبلؿ مصادر الطاقة اؼبتجددة؛انتشا غياب الوعي يعترب عائق أماـ 

اعبزائر أف ىذه الدراسات السابقة زبتلف عن دراستنا من حيث تطرقنا اذل اقتصادايت انتاج الطاقة الكهرابئية يف اال 
امكانية انتاج ئية  من الطاقات الغَت متجددة ك ذللك دبقارنة اقتصادية انتاج الطاقة الكهرابك  2017-2000خبلؿ الفًتة 
 .رابئية من مصادر الطاقة اؼبتجددةالطاقة الكه

 :ىيكل البحث
 قصد االجابة على االشكالية اؼبطركحة قسمت الدراسة اذل فصلُت 

 :مدخل مفاىيمي للطاقة حيث قسم اذل مبحثُت :يف الفصل األكؿ
أنبيتها كأشكاؽبا كمصادرىا ككذلك  ،ذلك بغرض عرض مفاىيم حوؿ الطاقةعموميات حوؿ الطاقة ك  اؼببحث األكؿ

 .استخدامهاطريقة ترشيدىا ك 
أىم نتطرؽ اذل الطاقة الكهرابئية ابعتبارىا شكل من أشكاؿ الطاقة نتناكؿ مفاىيم حوؿ الطاقة الكهرابئية :اؼببحث الثاين

نتطرؽ اذل طرؽ صناعة الطاقة تطور انتاجهاالتارىبي ابإلضافة اذل أنبيتها كخصائصها كما اؼبفاىيم النظرية من تعريف ك 
 .أىم العوامل اليت تدخل يف حساب تكلفتهاقلها ك نربويلها ك  ،الكهرابئية

 :قسم اذل مبحثُت 2017-2000انتاج الطاقة الكهرابئية يف اعبزائر  اقتصادايتالفصل الثاين 
اؼبؤسسات كالتشريعي ك القانوين ك نتكلم فيو على االطار التنظيمي يف اعبزائر  كاقع قطاع الطاقة :اؼببحث األكؿ

 .اذل الكميات اؼبنتجة ك اؼبستهلكة من الطاقة يف اعبزائر ابإلضافةاالمكانيات الطاقوية يف اعبزائر ك الفاعلة



 مقدمة:.................................................................................................
 

 ك  

الة اقتصادايت انتاج الطاقة الكهرابئية يف اعبزائر ابالستغبلؿ اؼبصادر اؼبتاحة ك دراسة ح نتطرؽ إذل :اؼببحث الثاين 
 .يف األخَت نتطرؽ اذل أىم التحدايت اليت تواجو قطاع الطاقة يف اعبزائربرج بوعريريج ك  مشركع بوالية
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 هيد: سب
االجتماعية يف معظم دكؿ العادل، فهي احملرؾ األساسي للنشاط االقتصادم الطاقة عصب التنمية االقتصادية ك تعترب 

اليت أصبحت تعترب من ك  يومي لتوفَت حاجتو من اغبرارة كالضوء كالطاقة الكهرابئية، حيث يستخدـ االنساف الطاقة بشكل
ة، حيث تلعب الطاقة الكهرابئية تعد أحد مصادر الطاقة اؽبامة الرئيسية للبشرياؿ الطاقة يف اغبياة اؼبعاصرة، ك أىم أشك

اليت غالبا ما يكوف مصدرىا الطاقات الغَت اؼبتجددة، اليت تعترب من أىم مصادر و الدكر الفعاؿ يف تنمية صبيع القطاعات
 الطاقة يف العادل ك األكثر استعماال من بُت كل اؼبصادر األخرل.

اجات الطاقوية يف اذل عدـ القدرة على تلبية االحتيزايدة معدالت االستهبلؾ أدل اال أف السباؽ كبو التصنيع ك  
ىو ما جعلها أيلة للزكاؿ، كل ىذه العوامل جعلت صادر الطاقة الغَت متجددة ك استنزاؼ العديد من مالوقت الراىن ك 

دة قة الغَت اؼبتجداغبد من استغبلؿ مصادر الطاتعماؿ الطاقة ككفاءة استخدامها ك اجملتمع الدكرل يدعو اذل ترشيد اس
الصديقة للبيئة لك اؼبصادر اليت ال تنضب يف الطبيعة، ضركرة التحوؿ الطاقوم ابستغبلؿ مصادر الطاقة اؼبتجددة تك 
 اؼبستدامة. ك 

 : كسنتناكؿ يف ىذا الفصل اؼبباحث التالية
 : عموميات حوؿ الطاقة ادلبحث األول
 الطاقة الكهرابئية. عموميات حوؿ: ادلبحث الثالث
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 ادلبحث األول: عموميات حول الطاقة 
تعد الطاقة احملرؾ الرئيسي للتقدـ الصناعي كالتكنولوجي بصفة خاصة كالتقدـ االقتصادم بصفة عامة، حيث 

 اعتمدت اغبضارة اغبديثة على الطاقة دبواردىا اؼبختلفة لتحويل اؼبوارد االقتصادية من شكلها األكرل إذل أشكاؿ أخرل
 يف الطاقة وأمهيتهاادلطلب األول: تعر 

(، كما أف تعريفها كمصطلح علميللغوم، االصطبلحي ك منها التعريف اديد من التعاريف ؼبفهـو الطاقة )توجد الع
 للطاقة أنبية كبَتة يف صبيع اجملاالت.

  تعريف الطاقة -أوال
 فيما يلي بعض أىم تعاريف الطاقة  وردن

 الطاقة لغة: -1
ابللغات األكربية اغبديثة، كىي مشتقة  Energiأك  Energieأك Energyإف كلمة طاقة ىي الًتصبة اغبرفية لكلمة  

كتعٍت نشاط، كؽبذا  Ergosكتعٍت )يف أك داخل(، ك Enاؼبركبة من مقطعُت  Energoمن الكلمة اليورانية القديبة 
 .)يف داخلو نشاط(، أك أف الشيء وبتوم على جهد أك شغل :فإف الكلمة تعٍت

 1.أطاقو"، كاالسم الطاقة –طوقا  -أما يف اللغة العربية فػاإلطاقة ىي "القدرة على الشيء، كنقوؿ طاقو
 اصطالحا:  -2
 2تعرؼ الطاقة أبهنا اؼبقدرة على القياـ بشغل أم احداث تغيَت. -أ

 .3ما على إنتاج فاعلية أك نشاط خارجي أيضا تعرؼ على أهنا: مقدرة نظاـ -ب
تخراج طعامنا من تتيح اسا يبدرا ابلنور كيعطينا الدؼء كينقلنا من مكاف اذل اخر ك كل م: اهنوىناكمنيعرفهاأب -ج

 . 4تدير عجلة اآلالت اليت زبدمناضَته كتضع اؼباء بُت أيدينا ك رباألرض ك 
 تعريف الطاقة كمصطلح علمي:  -3

ترشيد كتنظيم العمليات القاعدية على الطبيعية كال نسػتطيع مبلحظتها أك »أما تعريف الطاقة كمصطلح علمي فتعٍت: 
 .5«قياسها مباشرة إمبا ندرس أتثَتىا على اؼبواد

                                           
تسيَت األمثل للطاقة ألجل التنمية اؼبستدامة، دراسة حالة بعض االقتصادايت، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة قاصدم ذير غانية،اسًتاتيجية الن1

 .54، ص2016جانفي  31مرابح، كرقلة، 
 .25، ص 2012 ،دار غيداء للنشر كالتوزيع، عماف، الطبعة األكذل،ىاين عبد القادر عمارة، الطاقة كعصر القوة،2
أكتوبر  26ك 25األمن الطاقوم بُت التحدايت كالرىارات، يومي : الطاقات اؼبتجددة مقاربة مفانبية كاستشرافية، مداخلة يف ملتقى دكرل حوؿ،دمحم صاحل صباؿ3

 .80، ص ، قاؼبة كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية1945مام  8، جامعة 2016
 .،صز2008شورات اؼبنظمة العربية للتنمية االدارية، الطبعة األكذل، مصر،لطفي علي، الطاقة ك التنمية يف الدكؿ العربية، من4
 .70،ص2014دكر انتاج الطاقات اؼبتجددة يف اعادة ىيكلة سوؽ الطاقة، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األكذل، مصر،  ىشاـ حريز،5
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عادل من ىذه التعاريف يبكننا أف نستنبط تعريفا شامبل ىو: الطاقة ىي الوسيلة الرئيسية التييعتمدىا اإلنساف لتحقيق 
 أفضل كسعادة كرفاه أمثل كما أهنا تعترب اؼبفتاحالرئيسي لنمو اغبضارة اإلنسانية كهبا يبكن قياس مدل تقدـ اإلنساف من

 قدرتو على التحكم كترشيد كتنظيم كاستغبلؿ الطاقة ابلصورة التيتعطي أفضل النتائج. حيث
 اثنيا: أمهية الطاقة 

 شكل عاـ:نتطرؽ يف ىذا الفرع اذل أنبية الطاقة ب
تعترب الطاقة اؼبفتاح الرئيسي لنمو حضارة اإلنساف على مر العصور كىي الوسيػلة اؼبعتمدة من طرفو دائما يف الرقي  -

العضلية يف القياـ جبميع أعمالو اليومية، مث استعاف ببعض اغبيوارات  القوة دبستول رفاىيتو، فبعدما كاف يعتمد على 
لينتقل إذل االعتماد على اغبطب كالفحم يف الطهي كالتدفئة بعدما اكتشف النار، إال أف سعيو الدائم للرفع من مستول 

ضحت أم الطاقة الوسيلة معيشتو أدل إذل زايدة حاجتو إذل مصادر متنوعة للطاقة خاصة بعد الثورة الصناعية، حيث أ
 ؛الرئيسية اؼبعتمد عليها يف صبيع األنشطة االقتصادية كاػبدمية

يبكن قياس مستول التقدـ جملتمع معُت من خبلؿ قدرتو على التحكم يف الطاقة كاستغبلؿ أضف إذل ذلك أف درجة  -
 ؛اؼبصادرة التقنية الستغبلؿ تلك استخدامها ابألساس على مدل توفر مصادرىا، كاؼبهار 

ابإلضافة إذل ىذا الدكر االقتصادم اغبيوم للطاقة أنبية ككظيفة مالية خاصة ابلنسبة للدكؿ البًتكلية، حيث تعترب  -
 ؛عوائد الصادرات البًتكلية مصدر أساسي لتمويل خزينة الدكلة ابلنقد األجنيب

لعقود السابقة كأصبحت اليـو دافع تكامل كانت أماكن تواجد مصادر الطاقة اؼبختلفة ؿبل صراع كدافع احتبلؿ يف ا -
كتنسيق اعبهود من أجل تعزيز الدكؿ ؼبكانتها يف السوؽ الدكلية، خاصة يف ظل األزمات اليت عرفتها العادل كأتثَتاهتا 

 .1كانعكاساهتا السلبية على اقتصادايت الدكؿ
اء أكانت متقدمة أك رامية فقد حضي موضوع نظرا للدكر اؼبهم كاغبيوم الذم تلعبو الطاقة يف االقتصادايت كافة سو  -

الطاقة ابلدراسة كالنقاش سواء على مستول الدكؿ، أك على مستول اؼبؤسسات كاؽبيئات الدكلية اليت أكلتو كل األنبية 
خاصة بعد االرتفاع الذم شهدتو أسعار الطاقة كخاصة البًتكؿ يف السبعينيات، كاستغبللو كسبلح من طرؼ الدكؿ 

ؿ نفس اغبقبة، عندىا أدرؾ العادل حقيقة امتبلؾ مصادر كتقنيات الطاقة من عدمو، فبا دفعها إذل إعادة النظر العربية خبل
 -يف سياستها الطاقوية معتمدة يف ذلك على ما لديها من تكنولوجيا متطورة كموارد مالية كبَتة، كقد قبحت ىذه الدكؿ

طوير كتنويع مصادر طاقة بديلة للبًتكؿ كذلك يف ؿباكلة منها جملاهبة خاصة يف ترشيد استهبلؾ الطاقة لديها كت -اؼبتقدمة
 .2تزايد طلبها على الطاقة

 

                                           
ستديبة، مذكرة مقدمة الستكماؿ متطلبات شهادة اؼباجستَت يف العلـو االقتصادية، جامعػػػػػػػػة بوعشَت مريػػػػػػػم، دكر كأنبية الطاقات اؼبتجددة يف ربقيق التنمية اؼب1

 .70 -69 ص، ص2010/2011منتورم قسنطينة، 
 .70-69 صسابق، صالرجع اؼببوعشَت مريػػػػػػػم، 2
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 استعماالهتاادلطلب الثاين: أشكال الطاقة و 
 طرؽ استعماالهتا فيمايلي:تتعد أشكاؿ الطاقة ك 

 أوال: أشكال الطاقة
 : تتعددأنواعالطاقةإلىعدةأشكاؿ، كيبكنإهبازأنبهاعلىالنحوالتارل

 الطاقة الكيميائية -1
كتتم عملية ربويل الطاقة الكيميائية كىي الطاقة اليت تربط بُت ذرات اعبزمء الواحد بعضها ببعض يف اؼبركبات الكيميائية 

ة اغبرؽ كينتج عن ذلك اذل طاقة حرارية عن طريق احداث تفاعل كامل بُت اؼبركب الكيميائي كبُت األكسجُت لتتم عملي
 .1النفط كالغاز الطبيعي ك اػبشبالطبيعة كمن أىم أنواعو الفحم ك  من الطاقة متوفر يف ىذا النوعاغبرارة، ك 

 الطاقة ادليكانيكية -2
كىي الطاقة الناذبة عن حركة األجساـ من مكاف آلخر حيث أهنا قادرة نتيجة ؽبذه اغبركة على بذؿ شغل ك الذم يؤدم 

الطبيعية ؽبذا النوع من الطاقة ىي حركة الرايح كظاىرة اؼبد ك اعبزر، اذل ربويل طاقة الوضع اذل طاقة حركة، ك األمثلة 
 ؛ية بتحويل نوع من الطاقة اذل أخركيبكن أف تنشأ الطاقة اؼبيكانيك

 طاقة الضوئية -3
ىي عبارة عن موجات كهرك مغناطيسية ربتوم كل منها على حـز من الفوتورات، كزبتلف اؼبوجات الكهرك مغناطيسية 

يزايئية ابختبلؼ األطواؿ اؼبوجية، كمن األمثلة عليها األشعة الشمسية السينية كىي عبارة عن أشعة غَت يف خواصها الف
 ؛صَت جدا كتستخدـ يف اجملاؿ الطيبمرئية ذات طوؿ موجي ق

 الطاقة النووية -4
رابطة كتؤدم إذل كىي الطاقة اليت تربط بُت مكورات النواة )الربكتورات أك النيًتكرات( كىي تنتج نتيجة تكسر تلك ال

 ؛2إنتاج طاقة حرارية كبَتة جدا
 
 ؛الناذبة عن حركة جزيئاتو كذراتو ىي الطاقة الداخلية عبسمالطاقة احلرارية:  -5
 ؛عن عدـ توازف الشحنات الكهرابئيةىي الطاقة الناذبة الطاقة الكهرابئية:  -6
 ؛على الفوتوراتركمغناطيسية ربتوم : ىي عبارة عن موجات كهالطاقة االشعاعية -7
 .3ىي الطاقة اؼبختزنة يف جسم بسبب كضعو الطاقة الكامنة:  -8

                                           
 سابق، ص ز.الرجعاؼبعلي لطفي، 1
 .8 -6 ص، ص2005عدنية يف األردف، كزارةالطاقةكالثركةاؼب، الطاقة مفاىيمها، انواعها، مصادرىا، حبث مقدـ اذل عبداؼبطلبالنقرش 2
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل كساـ نزيو عبد القادر، تقييم عملية فصم الرابطة القوية كالضعيفة كبوجود ؿبفز ابإلاثرة الليزرية لتأمُت الطاقة اؽبيدركجينية، 3

 . 13، ص 2014ة اؼباجستَت يف علـو الليزر كتطبيقاتو، جامعة دمشق اؼبعهد العارل لبحوث الليزر كتطبيقاتو، قسم الفيزايء كتقانة الليزر سوراي،شهاد
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 اثنيا: استعماالت الطاقة 
دبا أف استعماؿ الطاقة أصبح ضركرة يف كل ميادين كمناحي اغبياة فإنو يبكننا تقسيم استعماؿ كاستخداـ الطاقة إذل 

 : أربعة استعماالت أساسية ىي
 1االستعمال ادلنزيل -1

الكهرابء، الغاز الطبيعي )عرب األرابيب أكيف القاركرات(، الفحم، اػبشب كأيضا البطارايت الكهرابئية، ىي أسس 
 : الطاقة يف قطاع العائبلت كاليت نستطيع تصنيفها يف أربع استخدامات أساسية ىي

 ؛اتابؼبئة من ىذه االستخدام 60التدفئة سبثل األكثر استعماال يف اؼبنزؿ تقدر حبوارل -
 ؛ابؼبئة 220اإلرارة األدكات الكهرك منزلية، السمعي البصرم كالتربيد حبوارل  -
 ؛ابؼبئة 15اؼباء الساخن الصحي يقدر حبوارل  -
 .ابؼبئة 5يستعمل فيو حورل  اؼبطبخ -
 االستعمال الفالحي -2

 لطاقة الشمسية، عناصرقبل قياـ النهضة الصناعية، دل يكن اإلنساف يبلك إال الطاقة اؼبتجددة متمثلة يف ا
اعبو)الرايح، قوة اؼبياه(، الكتلة اغبيوية اليت تتكثف كتصبح قابلة لبلشتعاؿ، كبطريقة غَت مباشرة استعماؿ اعبهد اغبيواين 

 : كاعبهد البشرم، ليتغَت اغباؿ بعد الثورة الصناعية، كنستطيع تقسيم استهبلؾ الطاقة يف ىذا اجملاؿ إذل قسمُت
اؼبباشر: مثل الوقود لآلالت )اعبرارات، مضخات اؼبياه...(، الكهرابء لئلرارة، الغاز، اػبشب من أجل  االستخداـ-أ

 2.التدفئة كطبخ األغذية
االستخداـ غَت اؼبباشر: يتمثل فيما ىو ضركرم لصناعة الوسائل كاؼبواد اؼبستعملة يف صناعة أغذية األنعاـ  -ب

 ....كاألظبدة
 االستعمال الصناعي:  -3

منذ قدًن الزماف، كاف اإلنساف كما زاؿ يستعمل قواه العضلية إلنتاج الطاقة اؼبيكانيكية، كمن اجل اغبصوؿ على 
اغبرارةاإلضاءة، صنع الغذاء...اخل، يف العصر اغبديث أصبحت تكنولوجيا ربويل الطاقة تلعب دكرا مهما يف الدكؿ 

 .طاعات أخرل كالنقل، التغذية، التدفئة، اإلرارة...اخلالصناعية استعماؿ الكهرابء عمم يف كل الصناعات كيف ق
إف توزيع استهبلؾ الطاقة يف الدكؿ الصناعية من حيث مصادر الطاقة عرؼ ثبلثة مراحل، اؼبرحلة األكذل عرفت استخداـ 

تخداـ الفحم مقارنة مع مصادر الطاقة األخرل، كدامت حىت منتصف ستينات القرف اؼباضي، اؼبرحلة الثانية عرفت اس
 ؛ة إذل الكهرابء ذات األصل النوكمالنفط حىت بداية الثمانينات ليليو استخداـ الغاز الطبيعي إضاف

                                           
 .105ىشاـ حريز، مرجع سابق، ص 1
كلية .جامعة اعبزائربن ؿباد، استهبلؾ الطاقة يف اعبزائر دراسة ربليلية ك قياسية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت يف العلـو االقتصادية،  ظبَت2

 .4ص ،2008/2009العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت قسم العلـو االقتصادية، 
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 االستعمال يف قطاع النقل -4
تطورت مبادالت السلع كالبضائع بُت الناس مع تطور اغبضارة البشرية حيث كاف النقل البحرم مفضبل لنقل 

ت طبعا، مث تأ ي النقل الربم بعد اكتشاؼ اآلالت البخارية، لندخل عهد اآلالت البضائع الثقيلة، بعد استعماؿ اغبيوارا
لتدخل الكهرابء قطاع النقل ، اغبديثة بداية القرف العشرين متمثلة يف السيارات كالنقل اعبوم، كاستعماؿ الوقود السائل

 1ابستعماؽبا يف القطارات الكهرابئية كقطارات األنفاؽ.
 الثالث: ترشيد استهالك الطاقة وكفاءة استخدامها ادلطلب

 من خبلؿ ىذا اؼبطلب سوؼ نتطرؽ اذل مفهـو ترشيد استهبلؾ الطاقة ككفاءة استخدامها 
 أوال: ترشيد استهالك الطاقة

يقصد بًتشيد استهبلؾ الطاقة ازباد االجراءات الضركرية من أجل خفض استخدامها مع احملافظة على حجم االنتاج 
اؼبتحقق من كراء ذلك، كزايدة كفاءهتا من الناحية االقتصادية ك تقليل الضائع منها،حبيث يبكن انتاج نفساغبجم بكمية 

بعبارة أخرل يقصد بًتشيد الطاقة تقليل التبذير يف استخدامها ك ذلك أك ابستعماؿ مصادر أخرل منها، ك  أقل من الطاقة
 .2لبات الفعالية االقتصادية خبفض كثافة استهبلكها بشكل تتماشى مع متط

 فوائد ترشيد استهالك الطاقة:
 لًتشيد الطاقة فوائد عديدة يبكن اقبازىا فيمايلي:

  االستغبلؿ األمثل ؼبصادر الطاقة الغَت متجددة كاليت تستخدـ يف ؿبطات توليد الكهرابء فبا يساعد يف اغبفاظ
صيانة االزمة لبناء ؿبطات التوليد كخفض تكاليف الخفض االستثمارات ك  على ىذه اؼبصادر لؤلجياؿ القادمة

 ؛االزمة للشبكات الكهرابئية

 االحتباس اغبرارم  خفض استهبلؾ الوقود دبحطات التوليد اغبرارية فبا يساىم يف حفض انبعااثت غازات
 ؛كربسُت البيئة

  ؛ؼباليةاؼبسانبة يف خفض أعبائهم ادعم العبلقة بُت شركة الكهرابء للمشًتكُت ك ابلتارل 

 3تنمية االقتصاد الوطٍت ككل.ك  دعم الشركات الوطنية العاملة يف ؾباؿ تنفيذ دراسات كمشركعات ترشيد الطاقة 

                                           
 .4ص ، ظبَت بن ؿباد، اؼبرجع السابق1
تحدة األمريكية، يل زحوط، اسًتاتيجيات ترقية استخدامات اؼبوارد الطاقويةالناضبة ضمن ضوابط التنمية اؼبستدامةدراسة مقارنة بُت اعبزائر كالوالايت اؼبإظباع2

االقتصادية كالتجارية كعلـو  ، كلية العلـو1مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت زبصص االقتصاد الدكرل كالتنمية اؼبستدامة، جامعة سطيف 
 .30ص، 2013 -2012التسيَت السنة اعبامعية 

جامعة قاصدم مرابح ،اجمللة اعبزائرية للتنمية االقتصادية،زكبيدة ؿبسن،جهود الدكلة اعبزائرية يف اغبفاظ كترشيد استهبلؾ الطاقة الكهرابئية، ىاجر شنام 3
 ،59ص،05العدد ،كرقلة
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 اثنيا: كفاءة استخدام الطاقة 
 نتطرؽ اذل تعريف كفاءة استخداـ الطاقة 

أم العمل على ,وارد كبصيغة أخرل تعٍت اقباز الكثَت أبقل ما يبكن اؼبتعرؼ الكفاءة على أهنا الطريقة اؼبثلى الستعماؿ  -
كما يبكن القوؿ عن الكفاءة أهنا القدرة ,ككذلك العمل على تقليل اؽبدر يف الطاقة االنتاجية  ,تقليل اؼبوارد اؼبستخدمة

أدىن قدر من و ابستخداـ على ربقيق أقصى اؼبخرجات من مدخبلت ؿبددة أك القدرة على ربقيق اغبجم نفس
 ؛اؼبدخبلت

 1: عدـ ىدر اؼبصادر الطاقوية ك ترشيد استغبلؽبا ك استخدامها.أيضاتعرفعلىأهنا -
فبا سبق يبكن تعريف كفاءة استخداـ الطاقة على أهنا القدرة على ربقيق ك انتاج أقصى قدر من الطاقة من مصادر 

ن الطاقة أك ابستخداـ مصادر طاقوية أخرل كابلتارل ؿبددة أك القدرة على ربقيق اغبجم نفسو ابستخداـ أدىن قدر م
 تقليل اؽبدر يف عملية انتاج الطاقة بشكل عاـ.

 أمهية ربسني كفاءة استخدام الطاقة:
  ك لًتشيد استخداـ الطاقة أنبية تتمثل يف اآل ي:

 ؛حالياة احملطات العاملة بًتشيد االنفاؽ من خبلؿ عدـ انشاء ؿبطات جديدة كرفع قدر  سبب مايل: -

حيث تزداد أنبيتها ابلنسبة للدكؿ اؼبستوردة للطاقة خاصة يف ظل  مدى اعتماد االقتصاد على مصادر: -
 ؛اسية أك عسكرية تؤثر على كاردهتاالبفاض احتياطات الطاقة األحفورية مع الوقت، أك بفعل حدكث تغَتات سي

يساىم يف قود من اؼبلواثت اؼبضرة ابلبيئة، ما يعترب غاز ثنائي أكسيد الكربوف الناجم عن احًتاؽ الو  سبب بيئي: -
 2؛ظاىرة االحتباس اغبرارم

االذباىات اغبالية اؼبتعلقة بزايدة االىتماـ ابلبيئة ك التنمية اؼبستدامة ذلك أف ربقيق التنمية اؼبستدامة يتطلب  -
 ؛دبختلف مصادرىا مراعاة العديد من اعبوانب، منها ضباية البيئة، ككذا عدـ التبذير يف استخداـ الطاقة

الكفاءة يف استخدامها يعد من العوامل األساسية يف استدامتها كونو ر ابلذكر أف اغبفاظ على الطاقة ك اعبديك  -
 3كيعزز أمن الطاقة.العمل،قتصادم، يوفر الفرص االستثمار ك يساعد على تقليل استهبلؾ الطاقة، يدفع النمو اال

 الغري متجددة ادلتجددة و  يات حول مصادر الطاقةادلطلب الرابع:عموم

                                           
 .29صسابق، الرجع اؼبإظباعيلزحوط، 1
العدد  ،اجمللد اػبامس ،ؾبلة البحوث االقتصادية ك اؼبالية ،ربسني كفاءة استخدام الطاقة يف الدول العربية النفطية،ركايقية زىرة ك بضياؼ عبد اؼبالك2

 .8ص ،األكؿ
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يبكن بلؼ الطاقات الطبيعية اؼبتوفرة كاالمكانيات القنية اؼبتاحة، ك زبتلف مصادر الطاقة من مكاف اذل اخر ابخت
 .مصادر غَت متجددةكانية ذبددىا اذل مصادر متجددة ك تقسيمها حسب ام

 أوال: مصادر الطاقة الغري متجددة 
متجددة دبختلف أنواعهاأىم مصادر الطاقة يف العادل كاألكثر استعماال من بُت كل تعترب الطاقات الناضبة أك غَت 

مصادر الطاقة األخرل إال أف ىاتو الطاقات تعاين منعدة مشاكل قد تؤدم إذل التخلي عنها إذ كجد فيها بدائل تنافسها 
 يف اؼبستقبل.

 تعريف الطاقات الغري متجددة  -1
متعددة فهناؾ من يطلق عليها الطاقة األحفورية، الطاقة التقليدية، الطاقات الناضبة ؽبذا الشكل من الطاقة تسميات 

 االقتصادية.شباع حاجات االنساف االجتماعية ك ألهنا أىم مصدر للطاقة كأكثرىا إسهاما يف إ
 كبصي فيما يلي بعض أىم تعاريف الطاقات اؼبتجددة 

هي مع الزمن لكثرة استخدامها، كىي موجودة فيالطبيعة بكميات تشمل اؼبصادر الناضبة،أم اليت ستنتتعرؼ على أهنا
ؿبدكدة كغَت متجددة، كىي ابإلضافة إذل ذلك ملوثة للبيئة ك تتمثل اؼبصادر الغَت اؼبتجددة يف الوقود األحفورم، الذم 

ات البناء الضوئي، يشمل الفحم اغبجرم ك النفط البًتكؿ كالغاز الطبيعي. كىو عبارة عن مركبات عضوية راذبة عن عملي
 ؛ًتبة الرملية كالطينية كاعبَتيةحيث أف اؼبواد العضوية للنبااتت كاغبيوارات دل تتحلل كامبل بل طمرت ربت طبقات من ال

فبا نتج عنو تكوف ىذا الوقود كالذم وبتوم على طاقة كيميائية كامنة كاليت نشأت أصبل من الطاقة الشمسية اليت قامت 
 1.لتمثيل الضوئي منذ مبليُت السنُتسطة عملية اعليها النبااتت بوا

ىيمصادرتتناقصاحتياطاهتا بشكلمستمرنتيجةلعمليةاالستغبلؿ، كيف تعريف أخر 
 2.كيتوقفتناقصاالحتياطاتعلىمعدالإلنتاجالسنويبنناحيةكعلىمعدالكتشافاحتياطاذبديدةؽبذىاؼبصادرمنناحيةأخرل

 أنواع مصادر الطاقة الغري متجددة  -2
 مصادر الطاقات الغَت اؼبتجددة من اؼبوارد التالية: تتكوف 3
 
 
 الفحم -

                                           
 يف العلـو أثر السياسات الطاقويةلئلرباد األكركيب على قطاع احملركقات يف اإلقتصاد اعبزائرم، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت زغيب نبيل،1

 .109،ص 2011/2012االقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف، كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، 
جامعة  ،قتصاديةآليات سبويل كتنمية مشاريع الطاقة اؼبتجددةلتحقيق التنمية اؼبستدامة يف اعبزائر، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو االضبزةجعفر، 2

 .23، ص 2017/2018كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، ،  1فرحات عباس سطيف 
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مثل البًتكؿ كالغاز، كلكنو تأ ي يف مرتبة أقل منهما كوقود منافس  وأحد أنواع الوقود األحفورم مثل يعترب الفحم
نفس الوقت، حبيث ؽبما، كىو مصدر ىاـ من مصادر الطاقة يف العادل، كيعترب من أقدـ احملركقات اعبامدة، كأحدثها يف 

ظهرت أنبيتو كمصدر للطاقة منذ قركف خلت، كانتشر استعمالو يف كل أكباء العادل، ككاف لو اغبظ يف قياـ الثورة 
الصناعية، حبيث استعمل يف ربريك اآلالت البخارية، كإدارة اؼبصانع لفًتة من الزمن، فكاف العادل يعتمد على الفحم  

سي للطاقة تشاؼ البًتكؿ، حيث تركز االىتماـ على البًتكؿ كمشتقاتو. كمصدر رئيكمورد كحيد للطاقة إذل أف مت اك
 1دبختلف أشكاؽبا كصورىا

 البرتول -
 oleumالثانية ك  كتعٍت صخر Petrكلمة من أصل التيٍت تتكوف من مقطعُت أكؽبما ىو Petroleumالبًتكؿ 

كتعٍت زيت، كعلى ذلك فالكلمة كلها تعٍت زيت الصخر، ألف االنساف القدًن كاف يراه طافيا فوؽ الصخور أك 
كىي  Petroilخارجا منها، كألنو كمادة يتمتع بقدر متفاكت من اللزكجة، كأحيارا أيضا يسمى ابإلقبليزية 

 2ابإلقبليزية. Oilتعادؿ  oleumتسمية صحيحة ألف 
 الغازالطبيعي -

مناؼبيثامبختلطامعغَتنبنالغازااتألكثرتعقيدا، % 58ىوذلكالغازاؼبتكومبنخليطعدةغازاهتيدرككربونية، كىووبتويعلىأكثرمن
إبتداءامناإليثاإنلىالنبتانواؽبكسانويكتشفوجودىفيخزاراتومكامنفيباطناألرض، 

منمصادرالطاقةالنظيفة، وبًتقدكأننيلواثلبيئة، كيستخرجالغازالطبيعيوينتجمثلمايستخرجوينتجالبًتكؿ. كيعتربالغازالطبيعيإلىحدما
 3.كىوفينفسالوقتسهبللنقل

 الطاقة النووية -
تعرؼ الطاقةالنوكيةعلى أهنا: إحدأىنواع الطاقةالكامنة، 

حيثينتجعنظاىرتياالنشطارالنوكيواالندماجالنوكاينطبلقطاقةحراريةىائلةإلىجانبالطاقةاحملركةالت.تظهرفيشكلطاقةحراريةكطاقةؿبركة
 4.يتتحوإللىطاقةكهرابئية

الطاقة اليت يتم توليدىا عن طريق التحكم يف تفاعبلت انشطار أك اندماج األنوية الذرية تستغل ىذه  كما تعرؼ أيضا
 5.يستخدـ بعد ذاؾ إلنتاج الكهرابء لتسخُت اؼباء إلنتاج خبار اؼباء الذم ،يف ؿبطات توليد الكهرابء النوكيةالطاقة 

                                           
 .70، صالسابق اؼبرجعنذير غانية،1
 .15عبد اؼبطلب عبد اغبميد، اقتصادايت البًتكؿ ك السياسة السعرية البًتكلية، الدار اعبامعية، االسكندرية، الطبعة االكذل، ص2
قتصادالتنمية، ا: مذكرةمقدمةلنيلشهادةاؼباجستَتفرعترشيد استغبلؿ الغاز الطبيعي كانعكاساتو االقتصادية على التنمية يف اعبزائر، معامَت سفياف، 3

 .5ص 2010/2011العلوماالقتصاديةكالتجاريةكعلومالتسيَت : العلوماالقتصاديةكلية: قسم،-ابتنة–جامعةاغباجلخضر
العاـ راه يف القانوف مهداكم عبد القادر االستخداـ السلمي للطاقة النوكية بُت حق الشعب يف التنمية كمتطلبات األمن الدكرل رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتو 4

 .16ص  2014 2013جامعة أيب بكر بلقايد تلمساف كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية 
 . 34ص كساـ نزيو عبد القادر، اؼبرجع السابق، 5
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 أمهية مصادر الطاقة الغري متجددة   -3
 :تتمثل أنبية مصادر الطاقة الغَت اؼبتجددة فيما يلي

 : عائدات تصدير البرتول  -ا
الػوطٍت للعديد من الدكؿ، مع أف ىذه تلعب عائدات البًتكؿ كالطاقة األكليػة ككػل دكرا رئيسػيا فػي الػدخل 

العائدات غيػر اثبتػة اؼبسػتول ألهنػا عرضػة للتذبػذابت يف أسعار البًتكؿ كالغاز كالفحم، كاليت تؤثر فيهػا عػدة عوامػل ـبتلفػة 
عائدات الطاقة يف  كال شػك أف التغَتات يف السوؽ العاؼبية للطاقة تؤثر سلبا أك إهبااب علػى دخػل الػدكؿ التػي تعتمػد على

إقتصادايهتا كمػن ثػم علػى قطاعاهتػا اؼبختلفػة، كثػم تسػعى الدكؿ اؼبصدرة للبًتكؿ كالغاز إذل تقليل األثػار السػلبية الناصبػة 
 عػن ىػذه التقلبػات كذلك عن طريق توسػيع قاعػدة الػدخل الػوطٍت كخفػض اإلعتمػاد علػى العائػدات البًتكلية.

 أتىيل وتوظيف اليد العاملةمن انحية  -ب
يعد قطاع الطاقة التقليدية )فحم، بتػركؿ، كغػاز طبيعػي( مػن أكثػر القطاعػات الصناعية قباحا يف العديد من الدكؿ 
اؼبتػوفر فيهػا ىػذا النػوع مػن الطاقػات كىػو يساىم بنسبة عالية إذل زبفيض حدة البطالة كامتصػاص اليػد العاملػة كتػوفَت 

صناعية، ابإلضافة إذل 1سواء كانت االستكشػافية أك التحويليػة )تكريػر كتصػفية( أك مناصػب شغل يف قطاعاتو اؼبختلفة 
األعماؿ األخرل التػي يبكػن أف تكػوف جػزء ال يتجػزء مػن صناعة البًتكؿ كىي أعماؿ التسويق كالتوزيع كالنقػل إلػى غيػر 

 .ذلػك فبػا يبكػن أف توفره ىذه الطاقة من مناصب عمل
 ف الصناعات وادلرافق إبحتياجاهتا من الطاقةتزويد سلتل -ج

تزكد الصناعة البًتكلية األنشطة اإلقتصػادية اؼبتخلفػة مثػل الصػناعة كالزراعػة كالكهرابء كربلية اؼبياه، كغَتىػا مػن 
واـ القليلػة األنشػطة اإلقتصػادية جبميػع متطلباهتػا مػن الطاقة، كلقد استطاعت العديد من الدكؿ النفطيػة خػبلؿ األعػ

اؼباضػية مػن بناء صناعات عديدة كـبتلفة أبرزىػا صػناعة البًتككيميائيػة، كاستطاعت أف سبتػاز دبكانة مناسبة يف العادل كذلك 
 .1من خػبلؿ إسػتخداـ الغػاز فػي ىػذه الصػناعة كلقػيم ككمصدر للطاقة

 اثنيا: عموميات حول مصادر الطاقة ادلتجددة 
من أجل احملافظة على البيئة من راحية ك البحث عن مصادر طاقوية بديلة من راحية التنمية اؼبستدامة ك  بة ؼبتطلباتاستجا

االعتماد على مصادر تتميز بصفة االستدامة ز على تنويع اؼبصادر الطاقوية، ك أخرل سارعت العديد من الدكؿ اذل الًتكي
 اؼبتجددة. ك عدـ االضرار ابلبيئة فكاف التوجو اغبقيقي اذل الطاقات

 
 

 تعريف الطاقات ادلتجددة:  -1

                                           
االقتصادية، جامعة اغباج تكواشت عماد، كاقع ك أفاؽ الطاقة اؼبتجددة كدكرىا يف التنمية اؼبستدامة يف اعبزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف العلـو 1

 .56 -55، ص 2011/2012ػبضبل ابتنة، السنة اعبامعية 
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الطاقة اؼبتجددة ىي اليت كبصل عليها من خبلؿ تيارات الطاقة اليت يتكرر كجودىا يف الطبيعة على كبو تلقائي كدكرم 
كىي بذلك عكس الطاقات غَت اؼبتجددة اؼبوجودة غالبا يف ـبزكف جامد يف األرض، كال يبكن االستفادة منها اال بعد 

 . 1تدخل االنساف إلخراجها 
سي، جيوفيزايئي أك بيولوجي كاليت تتجدد يف الطاقة اؼبتجددة ىي كل طاقة يكوف مصدرىا مش كما تعرف على أهنا:

الطبيعة بوترية معادلة أك أكرب من نسب استعماؽبا، كتتولد من التيارات اؼبتتالية كاؼبتواصلة يف الطبيعة كطاقة الكتلة 
ؼبد كاعبزر يف احمليطات كطاقة الرايح، كتوجد العديد من اغبيوية كالطاقة الشمسية كطاقة ابطن األرض، حركة املياه، طاقة ا

اآلليات اليت تسمح بتحويل ىذه اؼبصادر إذل طاقات أكلية كاغبرارة كالطاقة الكهرابئية كإذل طاقة حركية ابستخداـ 
 2.تكنولوجيات متعددة تسمح بتوفرم خدمات الطاقة من كقود ككهرابء

 أمهية الطاقات ادلتجددة:   -2
تعتربالطاقااتؼبتجددة كأحد البدائل اؼبتاحة ك اليت من اؼبمكن أف ربل مشكلة النفاذ كربقيق األمن الطاقوم، كتتمثل أنبية 

 : اال يالطاقات اؼبتجددة يف 
تسَت عملية دؼء األرض عاؼبيا بصورة أبطأ بسبب تراجع كميات اؼبيثاف غَت اؼبرغوب ضباية اؼبناخ موارد ضارة أقل: -ا

 ،بلفا ؼبصادر الطاقة الغَت متجددةكما ال يتم اخراج أية كميات من اثين أكسيد الكربوف خفيها،  

البديل ؼبصادر الطاقة الغَت متجددة اليت تنضب: من الضركرم دعم مصادر الطاقة اؼبتجددة بسبب الًتاجع  - ب
 ،االستفادة من التقدـ التكنولوجي التدرهبي ؼبصادر الطاقة غَت متجددة، ككذا من الضركرم

ضغوط قليلة لزايدة األسعار: تؤدم استخداـ الطاقات اؼبتجددة كاؼبنافسة القوية اذل ارتفاع النوعية مع مبو عادؿ  - ج
 ،را أقللؤلسعار، كما يتوقع اؼبرء على اؼبدل البعيد أسعا

كبَتة أيكولوجيا مث على اؼبدل البعيد   البديل للطاقة النوكية: سيوفر استخداـ مصادر الطاقة اؼبتجددة قدرات - د
اقتصاداي، مث اف البحوث كالتطوير تؤدم اذل أساليب تكنولوجية متنوعة ذات أتثَت أقول كعمر أطوؿ، حيث يؤدم 

 ذلك اذل اغبد من األضرار الناصبة عن مصادر الطاقة غَت متجددة كالنوكية كاليت سبثل خطرا عل البيئة ك اؼبناخ.
 3لعمل.اؼبزيد من فرص ا - ه

 مصادر الطاقة ادلتجددة -3
 :ىناكالعديدمنمصادرالطاقةاؼبتجددةلكناألكثرشيوعاىي

 الطاقةالشمسية -ا

                                           
 .121، ص 2017دمحم صبلح السباعي بكرل، استثمارات الشركات اؼبتعددة اعبنسيات، دار الفكر اعبامعي، الطبعة األكذل، 1
 www.irena.orgانظر موقع ككالة الطاقة اؼبتجددة الدكلية:2
 .43-42ؾبموعة النيل العربية للنشر، ص  ،بيتو ساندر، بيًت فاث، انكاؿ ينر، ترصبة حساـ الشيمي،التنمية اؼبستدامة ؼبصادر الطاقة اؼبتجددة3

http://www.irena.org/
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تعتربمنأنبأنواعالطاقةالتييمكنلئلنساراستغبلؽبا، كماأهناتعتربطاقةنظيفةمتجددةالتنضبمادامتالشمسموجودة، 
كىناكعدةطرقبلستغبلاللطاقةالشمسيةبفعاليةيبكنتصنيفهاف.كتتمثلهذىالطاقةفيإنتاجاغبرارةبتحويبللطاقةالكامنةفيأشعةالشمس

 .الكهرابءكالعمليااتلكيميائيةاج التطبيقااتغبرارية، إنت: يثبلثفئاترئيسةىي
كسبثبللتطبيقااتغبراريةأكسعالتطبيقااتستعماالخاصةفيمجالتسخيناؼبياه، 

 1.يداؼبساكنباؼباءالساخنأك التدفئةحيثتستقطبهذىالطاقةحرارةالشمسوخبلايىاالضوئيةكتنقلهاإلىدكرةاؼباءلتزك 
 الرايح طاقة - ب

ىي الطاقة اؼبتولدة من ربريك مراكح عمالقة مثبتة على أعمدة أبماكن مرتفعة بفعل اؽبواء، كيتم إنتاج الطاقة 
الكهرابئية من الرايح بواسطة اؼبراكح كاليت تشكل كمحركات أك توربينات، كبشكل عاـ فهي ذات ثبلثة أذرع دكارة 

على عمود تعمل على ربويل الطاقة اغبركية للرايح إذل طاقة كهرابئية، فعند مركر الرايح عل ىشفرات اؼبراكح ربمل 
فإهنا تتسبب يف دكراهنا، كىذا الدكراف يشغل التور بينات فتنتج طاقة كهرابئية، كتعتمد كمية الطاقة اؼبنتجة من توربٍت 

رعة الرايح تزداد مع االرتفاع عن سطح األرض، كيتم كضع تلك الرايح على سرعة الرايح كقطر الذراع، كما أف س
 .2التوربينات أبعداد كربية على مساحات كاسعة من األرض إلنتاج أكرب كمية من الكهرابء

 طاقة اذلدروجني -ج
تعترب خبلاب الوقود تكنولوجيا كاعدة للعمل كمصدر للحرارة كالكهرابء للمباين كالسيارات، كؽبذا عمدت شركات 
السيارات على تصنيع كسائل نقل تعمل خببلاي الوقود كاليت ربتوم على جهاز كهرك كيميائييفصبلؽبيدركجينواألكسجُت 

 العربة، إال أف استخداـ اؽبيدركجُت يف الوقت الراىن سوؼ يؤدم إذل إلنتاج كهرابء يبكنها إدارة موتور كهرابئي يتولىتسيَت
استهبلؾ قدر كبَت من الطاقة البلزمة إلعداد بنيةربتية تشمل ؿبطات التزكيد هبا كغَتىا من التجهيزات البلزمة ؽبذه 

 3.احملطات، كيؤدم إذل استهبلؾ كبَت للغاز الطبيعي
 
 
 الطاقة ادلائية:  -د

                                           
اؼبلتقى الدكرل األكؿ حوؿ: االستثمار يف  االستثمارفيالطاقااتؼبتجددةكدكرىفيتحقيقأبعادالتنميةاؼبستدامةفياعبزائرمداخلة بعنواف  حكيمةبوسلمة،ك  رحيممتيجي1

اعبزائركلية العلـو االقتصادية، التجارية كعلـو التسيَتـبترب التنمية االقتصادية كالبشرية يف اعبزائر،،  -2 -جامعة البليدة"الطاقات اؼبتجددة لتحقيق التنمية اؼبستدامة
 .5، ص 2018ديسمرب  06-05يومي 

العدد:  94ذبربة اعبزائر يف استغبلؿ الطاقة الشمسية كطاقة الرايح جامعة عنابة، ؾبلة العلـو االقتصادية كالتسيَت كالعلـو التجارية سليماف كعواف كجابة اضبد، 2
 .50، ص2015،سنة 14

ؾبلة ميبلؼ للبحوث ك الدراسات العدد  2بودرجة رمزم، الطاقات اؼبتجددة كدكرىا يف ربقيقالتنمية اؼبستدامة )ذبربة أؼبانيا مبوذجا(، جامعة علي لونيسي البليدة 3
 .613اػبامس ص 
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اؼبائيػة ىي طاقة مستمدة من قوة اؼباء، كيف أكثر األحياف حركتو، كمصادر الطاقة اليت تستعمل اؼباء متواجدة  الطاقة
عن طريق  كآالؼ السنُت على شكل نواعَت مائية، لكن اإلبداع األكثر حداثة ىو الكهرابء اؼبائية، أك الكهرابء اليت تنتج

 1جرايف اؼباء من السدكد.
تتكوهنذىالطاقةعنطريقاستخدامالطاقةاؼبوجودةفيالًتبةالستعماؽبايف شكلتدفئةأككهرابءحيثأراغبرارة : وفيةطاقةاحلرارة اجل -ه

ترتفعأساسامنسطحاألرضنحوابطنها، كيتمإنتاجهذىاغبرارة عن 
طريقالنشاطاإلشعاعيالطبيعيللصخوراؼبكونةللقشرةاألرضيةحيثبليتماغبصولعلىهذىاغبرارة إال 

 2.جيةلباطناألرضتحتويعلىمساماتونفوذيةكربتوتأيضاعلىطبقازبازنةللماءأيطبقاذبوفيةهباماءأكخباراؼباءإذاكانتاؼبكورااتعبيولو 
 الطاقةاحليوية:  -و

الطاقةاغبيويةىيالطاقةاؼبستخرجةمنالكتلةاغبيوية، فالكتلةاغبيويةىيالوقودكالطاقةاغبيويةىيتلكالطاقةالتييحتويعليها الوقود، 
أكبقاايأكمنتجمننفاايتعملياأتخرل، مثبللزراعة  فإحدىمميزاتوقودالكتلةاغبيويةىوأهنغالبنامايكومبنتجنااثنواين

غازاؼبيثاف، : أكتربيةاؼباشيةأكالعملفيالغاابربيثمناؼبمكنتحويبللكتلةاغبيويةإلىأشكاألخرىمنأشكااللطاقةالقابلةلبلستخدافبثل
، كماأرالقمامةاؼبتعفنةكالنفااياتلزراعيةكالبشريةصبيعهاتطلقغازاؼبيثاف، اإليثانوألكالديزالغبيوم: كقودالنقلمثل

 3"الغازاغبيوم«أك«غازمدافنالقمامة«كالذييطلقعليهأيضنا
 خصائص وشليزات الطاقات ادلتجددة  -4

 تتميز الطاقات اؼبتجددة ابلعديد من اػبصائص االهبابية كتتمثل يف:
الشمسية نظيفة ال تنتج عن استخدامها كاستهبلكها تلوث كىو ما يكسبها كصفا خاصا يف ىذا اجملاؿ كخاصة  الطاقة -

 ؛شاكل البيئية اليت يعرفها العادليف ظل تزايد حدة كخطورة اؼب
ا من اجاهتىي مصدر متجدد ال ينضب كببل مقابل فبا يسهل امكانية انشاء اؼبشاريع اؼبستديبة اليت تعتمد يف تلبية احتي -

 ؛الطاقة على الطاقة الشمسية
 ؛توافر الطاقة الشمسية يف صبيع األماكن -
 ؛ينتج عن احًتاقو أم غازات ملوثة اؽبيدركجُت عنصر قابل لبلحًتاؽ ذك ؿبتول حرارم عاؿ كال -
غَت راضب كمتوفر بكميات كبَتة يف الطبيعة كخصوصا مياه البحار كاحمليطات كأف احًتاقو يتولد عن اؼباء النقي  مصدر -

 ؛نستخلص منو اؽبيدركجُت مرة أخرل الذم يبكن أف

                                           
 .50صسليماف كعواف، اؼبرجع السابق، 1
اسة بن مرزكؽ سعيج جعبوب، مداخلة بعنواف استغبلؿ الطاقة اعبديدة كاؼبتجددة يف الصناعة السياحية كمدخل للتنمية اؼبستدامةيف اعبزائر، در ، ونَتة ىناءنبيل م2

اؼبؤسبر الدكرل حوؿ: اسًتاتيجيات الطاقات اؼبتجددة كدكرىا يف ربقيق التنمية اؼبستدامة )دراسة  (EGYSOL)ك (PROSOL)إلمكانية تطبيق مشركع 
 .8اعبزائر كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، ص -2جامعة البليدة  2018أفريل  24ك 23ذبارب بعض الدكؿ( يومي 

ذبربة السويد ك مشركع اإلمارات كنموذج مداخلة يف اؼبلتقى الدكرل الثاين حوؿ: الطاقات البديلة خيارات ، طاقة النفاايت فاطمةالزىراءتليبلين،، دمحمجصاص3
 .5التحوؿ كربدايت االنتقاؿ، جامعة العريب بن مهيدم أـ البواقي، كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية ك علـو التسيَت، ص 
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 1؛تستعمل الكتلة اغبية على نطاؽ كاسع إلنتاج الكهرابء أك اغبرارة -
ملواثت للبيئة، كىو ما يؤدم اذل خفض انبعااثت اثين أكسيد الكربوف، تنتج توربينات الرايح الطاقة بدكف صدكر  -

كأكسيد النيًتكجن كأكسيد الكربيت كىو ما هبعل استخداـ طاقة الرايح يسهم يف خفض التيارات اؼبناخية العاؼبية، 
 ؛، كاؼبخاطر البئية األخرلكاألمطار اغبمضية

خبلؿ امكانية استخدامها مع بعض كسائل زبزين الطاقة مثل طاقة الرايح طاقة ؿبلية تتحقق االستفادة منها  -
 ؛الكهرابئية اؼبائية ذات اؼبضخات البطارايت أك شبكات توليد الطاقة

تتميز الطاقة اؼبائية عن غَتىا من مصادر الطاقة دبيزتُت مهمتُت أكؽبما، أهنا طاقة مستمرة ال تنضب، كاثنيهما اهنا طاقة 
 غَت ملوثة للبيئة. 

 فبيزات الطاقة اؼبائية كذلك سهولة توليد الطاقة الكهرابئية منها، فبا يفسر سرعة نقلها كتوزيعها كمركنتها  من
 2؛كعندما تتوقف يصبح ال كجود ؽبا حيث يتحكم يف عملها كتوقفها زر صغَت

  جها أك يف اتعترب طاقة اغبرارة اعبوفية طاقة نظيفة كغَت مضرة ابلبيئة كال تسبب أم تلوث سواء يف استخر
 ؛ربويلها أك استعماؽبا

 ؛اقامة ؿبطات توليد الكهرابء ابستخداـ الطاقة اعبوفية ال ربتاج اذل أراضي شاسعة 

 3قلبات الطقس أك اضطراابت سياسية.ؿبطات الطاقة اعبوفية ليست عرضة لت 

 عيوب الطاقات ادلتجددة  -5
ابلرغم من أف الطاقة اؼبتجددة تعرب ابلدرجة األكذل عن مصدر للطاقة اجملانية ك غَت اؼبلوثة اال اهنا ال تزاؿ يف حدكد 
التكنولوجيا كامكانية تقبلها، كانتهاج انظمتها حاليا يعترب كخيار كليس كضركرة حتمية يف بعض الدكؿ، كىذا نظرا 

 تكاليف مشاريعها كعليو فاف من بعض عيوب الطاقات اؼبتجددة مايلي: لتكلفتها االستثمارية كطوؿ فًتة اسًتداد 
  الطاقة الشمسية غَت متاحة ابستمرار، اذ ال بد من تطوير نظاـ لتخزينها، حيث أف الكمية اؼبتاحة للطاقة

ىا، كىو الشمسية يف أم نقطة ليست من الكرب حبيث تكفي لئلفادة منها كىذا النتشار أشعة اؼبس الساطعة كعدـ تركز 
ض الصعوابت ما يستدعي ذبميع ىذه الطاقة كربويلها اذل صورة رافعة كفقا لتقنيات ابىظة تستدعي التغلب على بع

 ؛الفنية يف ىذا اجملاؿ

                                           
 . 138 -137-136كرم الشربيٍت، اؼبرجع السابق، صبدمحم الصبلح السباعي ك 1
، 2014لطبعة األكذل زكاكية حبلـ، دكر اقتصادايت الطاقات اؼبتجددة يف ربقيق التنمية االقتصادية اؼبستدامة يف الدكؿ اؼبغاربية، مكتبة كفاء القانونية، ا2

 .150-149ص
 .87حقيق التنمية اؼبستدامة يف اعبزائر، اؼبرجع السابق، ص ضبزة جعفر، آليات سبويل كتنمية مشاريع الطاقة اؼبتجددة لت3
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  اف معاعبة اؽبيدرككربورات إلنتاج اؽبيدركجُت تؤدم حتما اذل انبعااثت غاز اثين أكسيد الكربوف بصورة متناسبة
دة اػباـ اؼبستخدمة، فإنتاج اؽبيدركجُت من الفحم اغبجرم مثبل سيؤدم اذل انتاج كميات من كمقدار الكربوف يف اؼبا

 ؛لكميات اؼبنتجة من الغاز الطبيعياثين أكسيد الكربوف تفوؽ ا

  اف االستغبلؿ القوة اؼبائية إلنتاج الطاقة الكهرابئية يستلـز نفقات ابىضة تصرؼ على انشاء السدكد، ؿبطات
طوط لنقل الطاقة، ؿبطات توليد الطاقة كغَتىا من األمور فبا هبعل تكاليف انشاء ؿبطة مائية لتوليد التوليد، مد اػب

الكهرابء ابىضة التكاليف مقارنة لتكاليف انشاء ؿبطة حرارية )ابستثناء ؿبطات الوقود النوكم اليت التزاؿ حىت 
 ؛استخداما(ة ك اغبرارية انشاء ك الوقت اغباضر أهبض من صبيع احملطات ؼبائي

 التأثَتات  على الرغم من كضوح البفاض التأثَتات البيئية لطاقة الرايح عن اؼبصادر التقليدية، اال أنو توجد بعض
خباصة عند انشاء مزارع الرايح الكربل أك عند انشاء مئات من توربينات الرايح الكبَتة يكوف السلبية على البيئة ك 

الضوضاء الصادرة عنها كـباطر اصطداـ الطيور هبا فبا يتسبب يف الكثَت من لبصرم لدكراف التوربينات ك التأثَت ا
التأثَتات األخرل على النبااتت األحياف بقتلها خاصة أكقات ىجرهتا فبا يؤدم النقراضها، فضبل عن بعض 

 1رية.اغبيوارات كاف دل ربدد بشكل جيد ك ارتفاع تكاليفها االقتصادية خاصة فيما ىبص مزارع الرايح البحك 

 ؛زايدةاستغبلاللكتلةاغبيةفيإنتاجالطاقةيؤدإيلىاختبلاللتوازرالبيئي 

 2؛فقدارالًتبةػبصوصيتهابسبباستعمالفضبلاتغبيواراتكوقودبدالستعماؽبكسمادللًتبة 

  يبكن تطبيقها فقط يف اؼبياه األكثر حرارة أك اغبارة جدا، حيث أف بعض األماكن سبتلك طبيعيا مياه جوفية حارة
 ؛بخار اؼبطلوب إلدارة التور بيناتليست حار دبا فيو الكفاية إلنتاج اللكنها 

 ؛قة اعبوفية عملية ابىضة التكاليفاقامة ؿبطات توليد الكهرابء ابستخداـ الطا 

  للطاقة اعبوفية أتثَتات بيئية مشاهبة تقريبا لتلك الناذبة عن الطاقة األكحفورية، حيث ربتوم السوائل اؼبستخرجة من
 3رض على خليط من الغازات اليت تشارؾ يف مشكلة االحتباس اغبرارم ك اؼبطر اغبمضي.ابطن األ

 مزااياستخدامالطاقةادلتجددة -6

                                           
 .154زكاكية حبلـ، دكر اقتصادايت الطاقات اؼبتجددة يف ربقيق التنمية االقتصادية اؼبستدامة يف الدكؿ اؼبغاربية، اؼبرجع السابق، ص 1
ؼبستدامة يف اعبزائر، مداخلة يف اؼبلتقى العلمي الدكرل اػبامسحوؿ موضوع: عمورةصباؿ كبن عمر أمينة، الطاقات اؼبتجددة كخيار اسًتاتيجي لتحقيق التنمية ا2

 . 9، ص2018أفريل 24ك 23 دراسة ذبارب بعض الدكؿ( يومي) اسًتاتيجيات الطاقات اؼبتجددة يف ربقيق التنمية اؼبستدامة
 .87يف اعبزائر، اؼبرجع السابق، ص  ضبزة جعفر، آليات سبويل كتنمية مشاريع الطاقة اؼبتجددة لتحقيق التنمية اؼبستدامة3
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تتميزمصادرالطاقةاؼبتجددةبتنوعوتعدداستخداماهتا، حيثتستخدمفيالعديدمناجملاالت، مثل توليدالكهرابء 
، اجملاالاتلصناعية، كربليةاؼبياه، )ليةالصغَتة الطبخوالتدفئةنز االستخدامااتؼب

 لذلكفإراستخدافبصادرالطاقةاؼبتجددةوبققالعديدمناؼبزاايالتالية: 
ربققالوفرةفيمصادرالطاقةالتقليديةتوفَتاحتياجااتلطاقةللقطاعااتؼبختلفة، :تنويعمصادرالطاقة -أ

 منالطاقةالكهرابئيةاؼبنتجةمناؼبصادراؼبتجددةللتصديرإلىاػبارج؛ل ابإلضافةإلىإمكانيةربقيقفائضفياؼبستقب

تعتربمصادرالطاقةاؼبتجددةمصادرنظيفةالتؤثرعلىالبيئة، :ربسينالبيئة -ب
لذلكفإراستخدامهذىاؼبصادريساعدعلىتقليانبعااثلغازااتلناذبةعنإنتاجالطاقةالكهرابئيةابستخداماؼبصادرالتقليديةكاؼبسببةللتلواثلب

 يئي؛

يبكنإنشاءالعديدمنمشاريعإنتاجالطاقةالكهرابئيةفياؼبناطقالنائيةكالريفية، :الطاقةالكهرابئيةتوفري  - ج
حيثيتوافرالعديدمنمصادرالطاقةاؼبتجددةفيهذىاؼبناطق،، 

كذلكلدفععمليااتلتنميةكالتطويرؽبذىاؼبناطقمنإهبادفرصعمجديدة، 
 ؼبناطق؛إنشاءاؼبصانعواؼبدرالسكنيةاعبديدةكربسينمستواىؼبعيشةلسكاهنذىا

ُيساعدإنتاجالكهرابءمناؼبصادراؼبتجددةفيالعديدمناؼبناطقالنائيةكالريفيةعلىتحسينمستواىؼبعيشةلؤلفرا:رفعمستواىدلعيشة - د
دكتوفَتاحتياجاهتذىاؼبناطقمن الكهرابءابلتكلفةاؼبناسبةؽبم، 

ربسيننوعيةاغبياةؼبايوفرنبنخدماتتعليميةكصحيةأفضللسكاهنذىاؼبناطق، 
الكهرابءابلتكلفةاؼبناسبةؽبم، .كخلقفرصعملللعمالةاحمللية

 1.ربسيننوعيةاغبياةؼبايوفرنبنخدماتتعليميةكصحيةأفضللسكاهنذىاؼبناطق، كخلقفرصعملللعمالةاحمللية

 مقارنةبينمصادرالطاقااتدلتجددةوالغريمتجددة: اثلثا
 اجلدول التايل يوضح ذلك لطاقة ادلتجددة و الغري متجددة و ىناك فروقات كبرية بني كل من ا

                                           
األكؿ حوؿ: االستثمار يف رحيم متيجي، مداخلة بعنواف: االستثمار يف الطاقات اؼبتجددة كدكره يف ربقيق أبعاد التنمية اؼبستدامة يف اعبزائر يف اؼبلتقى الدكرل 1

العلـو االقتصادية، التجارية كعلـو التسيَتـبترب التنمية االقتصادية كالبشرية يف اعبزائر اعبزائركلية  -2 -الطاقات اؼبتجددة لتحقيق التنمية اؼبستدامة جامعة البليدة
 . 5ص  2018ديسمرب  06ك 05يومي 
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: يالثاينالطيبداكديوبريطلهاجر،دكرالشراكةاألجنبيةفينشراستغبلاللطاقةاؼبتجددةعربالعاؼبمعاإلشارةإلىتجربةاعبزائر،مداخلةفياؼبلتقىالعلميالدكلادلصدر: 

 .6 ،ص2014 نوفمرب 19 -18 جامعةأمالبواقي،يومي -الطاقااتلبديلةخيارااتلتحولوربداياتالنتقاؿ،كليةالعلوماالقتصاديةالعلومالتجاريةكعلومالتسيَت
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرح اجلدول:

 الطاقة الغري متجددة الطاقة ادلتجددة وجهة ادلقارنة
الطاقة الشمسية، طاقة الرايح، طاقة  مصادر الطاقة

الكتلة احلية، طاقة ادلياه، طاقة اذليدروجني، 
 طاقة احلرارة اجلوفية.

البرتول، النفط، الفحم، الطاقة 
 النووية

 طبيعيمرتبطبالبيئةوانسياب نوع ادلصدر
 مستمر

 سلزومنركزربتاألرض

 زلدودة الهنائية ادلدة ادلتاحة من الطاقة
 مرتفعة ويف تزايد مستمر رلانية تكلفة ذبهيز ادلصدر

 متوسطة عالية تكلفة ادلعدات
 استعمال غري رلاين يف ارتفاع مستمر رلانية )استعمال رلاين(  تكلفة بعد التجهيز

 ميكن نقلها من مكان اىل أخر مرتبطة بظروف ادلناخ و التضاريس االستخدام موقع

استخدام الوحدات الكبرية حيسن  الوحدات الصغرية اقتصادية حجم الوحدة االزمة لالستخدام
 السعر

 مهاراتعالية )كهرابئية مهارات بسيطة ومتوسطة ادلهارات االزمة
 وميكانيكية(

 عامل ملوث أساسي للبيئة منخفض جدا تلوث البيئة
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يوضحهذااعبدكألهنبالرغممنأفضليةالطاقةاؼبتجددةعنالطاقةالتقليديةفيتوفراإلمدادابلطاقةالبلهنائيوعدموجود 
فةلتهيئةمصادرىالتوفرىافيالطبيعةبشكلمستمركدكريوالتشكلعبئايهددأمنسبلمةكالبيئةعنداستغبلؽباعلى تكل

عكسالطاقةالتقليديةغَتأهنامنالناحيةاالقتصاديةالزالتلمتصلبعدإلىمرحلةالتنافسيةالتيتمكنهامناغبلوحملبللطاقة 
يالطاقةاؼبتجددة كابلتاليفإراستعماؼبثلهذا التقليديةحاليااللبفاضتكاليفالتشغيلبالنسبةؽبذىاألخَتةكارتفاعهاف

النوعمنالتكنولوجيااػبضراءكلوأهنغَتاقتصاديلتزكيداؼبناطقالكبَتةابلكهرابءإالأهنقديكوراألسلوابألفضلمن 
الناحيةاالقتصاديةلبلستعماالاتلصغَتةكتزكيداؼبناطقالريفيةكاؼبعزكلةابلكهرابءألنتكلفةتوليدالطاقةاؼبتجددةمنخبلؿ 

وئيةعادةماتكوأنقلمنتكلفةتوليدالطاقةمنمولدااتحملركقاسبمايدلعلىأهنيمكنلتكنولوجيااأللواح األلواحالض
الضوئيةأنتشكلبديبلفعاالمنحيثالتكلفةفياؼبناطقالنائيةعلىعكساالستعمالللطاقةالتقليديةالتيتقومصناعتها 

سيؤدإيلىارتفاعتكلفةإنتاج علىاقتصاداياتغبجمالكبَتكعليهإنلميتماستخدامالطاقةاإلنتاجيةاستخداماأمثبلفإهن
الوحدةالواحدةمنالطاقةلذايصبحمناألنسباالستمرارفياإلنتاجحتىولوؼبتغطاؼببيعاتسوىجزءمنالتكاليفاإلصباليةفبايؤدإيلىوجودفائضإن

 .اتجييضغطبدكرىعلىاألسعار
 عموميات حول الطاقة الكهرابئية ادلبحث الثاين: 
ابلتارل فهي تكتسي أنبية كبَتة لدل صبيع الدكؿ كمن بُت أشكاؽبا قبد أىم العناصر احملركة لبلقتصاد ك  تعترب الطاقة من

كذا التطور االقتصادم لسكاف ك الكهرابء، الذم يعترب سلعة حيوية ال غٌت عنها كال يبكن تصور ربسُت الظركؼ اؼبعيشية ل
 االقتصادايت الدكلية كأصبح كمعيار اقتصادم يفسر تقدـ أك ىتماـ كبَت يفي اال ابلكهرابء. لذا فهو ىبص ابك الصناع

 زبلف دكلة ما.
 صناعة الطاقة الكهرابئية: تهاالتطورات اليت عرفألول: تعريف الطاقة الكهرابئية و ادلطلب ا

كؽبا  ة، تطورت صناعتها عرب التاريخالطاقة الكهرابئية شكل من أشكاؿ الطاقة يتم اغبصوؿ عليها بتحويل مصادر الطاق
 :عدة تعاريف كبصي منها

 :ئيةالكهراب الطاقة أوال: تعريف
الكهرابءلفظفارسيمركبمنکاىأايلقشومن رابتأايعباذب، لغة:  -1

كمعناىاصبيعاجاذابلقش؛كاؼبرادبكلمةکهرابفيالفارسيةىوالكهرماراؼبسمىبالعربيةالعنرباألشهب، 
، "جاذابلتنب«كأيضا، "جاذبيةالكهرماف«أمااؼبقصودمنكلمةالكهرابءفيالعربيةفهو

كالكهرابءالساكنةالربقهيأكؼباعرفمنأشكااللكهرابءمنقببللعاؼباألمريكيفرانك.كتطلقعلىصمغشجرةإذاحكصارهبذابلتبننحوه
 1لُت.

 اصطالحا:  -2

                                           
، ص 2015، 06بنعزةدمحم، كاقع قطاع الكهرابء يف اعبزائر دراسة حالة ؾبمع سونلغاز، اجمللة اعبزائرية للعوؼبة كالسياسات االقتصادية، العدد: ك  بوىنةكلثـو1

120. 
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كرات ك شكل من أشكاؿ الطاقة ينجم عن تدفق اعبسيمات اؼبشحونة مثل االلكًت عرفت الطاقة الكهرابئية على أهنا
يعتقد أبف التيار الكهرابئي عبارة عن تدفق االلكًتكرات خبلؿ راقل كهرابئي، كيبكن مقارنتو كسيط راقل، ك األيورات يف 

 بتدفق عرب أنبوب.
ىي أكرب من اعباذبية أتثَتا حبوارل مئات اؼبرات، فالقول الكهرابئية ىي اليت كاضحة جدا، ك  قوة ت أيضا على أهناعرف

كلكن ال يبكن ادراكها ابلعُت اجملردة، فكل ذرة تتكوف من أجزاء مشحونة كهرابئية تربط الذرات ك اعبزيئات للمواد 
فاإللكًتكرات تدكر حوؿ مركز النواة، كعندما ذبتمع الذرات لتكوين جزيئات أك مواد صلبة فاف توزيع االلكًتكرات يتغَت 

نظورة على مستول الذرات ىي شكل من ك يف معظم األحياف يكوف التغَت كبَتا جدا كؽبذا فاف الطاقة الكيميائية اؼب
 1أشكاؿ الطاقة الكهرابئية.

ىيأحدالطاقااتلثانويةاؼبتولدةكالناذبةعنطاقاأتكليةكحرقالوقودالبًتكليأك » كيبكنتقديبالتعريفالتاليللطاقةالكهرابئية
 2«.مضرةابلبيئةاستغبلاللطاقااتؼبتجددةكالطاقةالشمسيةالتيتسمحبتحقيقاغبمايةاؼبستدامةؼبستهلكالكهرابءكالغَت 

 التطورات اليت عرفها صناعة الطاقة الكهرابئية ودوافعها:-اثنيا 
شهدت مناعة الطاقة الكهرابئية عدة تطورت ابألخص بعد ربريرىا لتشجيع اؼبداقة كتطوير لوت تنظيمية مكنت  

عرفتها صناعة الطاقة الكهرابئية التطورات اليت التقليدية يف العديد من الدكؿ ك  دخاؿ الية السوؽ اذل االحتكاراتامن 
 :يبكن اهبار التطورات اليت عرفتها ىذه الصناعة أربع مراحل اساسية كىي

يف بداية القرف العشرين سبيزت ىذه اؼبرحلة ابحتكار القطاع اػباص لقطاع الطاقة الكهرابئية كقيامو  ادلرحلة األوىل: -1
عدد ؿ التوزيع على اؼبناطق اغبضرية ك أبغلبية االستثمارات يف البنية األساسية، تطوير كتشويق تقنيات إنتاج ك ايصا

 قليل من اؼبناطق الريفية رغم توسع الصناعة لقلة اؼبنافسة.
، ففي دخل الدكلة يف قطاع الطاقة الكهرابئيةتسبيزت ىذه اؼبرحلة  ادلرحلة الثانية يف منتصف القرن العشرين: -2

تنظيم االحتكارات الطبيعية ة كبو أتميم الشركات الطاقوية أك الثانية ربت ىذه األخَت  لعاؼبيةكقت قريب من اغبرب ا
الرغبة يف ربقيق اىداؼ الريف، خلق فرص اجتماعية  احملاكلة للحد من إساءة استخداـ السلطة يف السوؽ ك 

ككهربة عمل مصطنعة كتقدًن اإلعبلرات، فبا نتج عنو عزكؼ القطاع اػباص االستثمار يف الصناعة الكهرابئية 
 مع مركر الوقت إذل اؼبنافسة، غياب اإلدارة الفعالة، االبتكار عن كالية التشغيلية على كبو متزايد. 

عرفت ىذه اؼبرحلة بدء الدكؿ الصناعية ذبربة إصبلح قطاع الطاقة الكهرابئية ادلرحلة الثالثة يف هناية القرن العشرين:  -3
اؼبارل كاالستخداـ غَت الكفء للموارد االقتصادية اؼبتاحة الذم أدل إذل بح يعاين من سوء التنظيم الفٍت ك الذم الص

                                           
عبزائر"، مذكرة مقدمة كجزء ضبزة جعفر، اسًتاتيجية ترقية الكفاءة االنتاجية للطاقة الكهرابئية يف ظل ضوابط التنمية اؼبستدامة دراسة قطاع الطاقة الكهرابئية اب1

 .8، ص 2011/2012السنة اعبامعية  من متطلبات نيل شهادة اؼباجيستَت يف العلـو االقتصادية ك علـو التسيَت، جامعة فرحات عباس سطيف،
قدمة لفعاليات دريدتأحبلـ، مشاريع الطاقة الشمسية كأاثرىا على اؼبناطق الريفية اؼبعزكلة يف اعبزائر "دراسة ميدانية يف كالية بسكرة، كرقة حبثية مك  مفتاححسن2

 20جبامعة ، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت."ديثللمسؤكلية البيئيةاؼبلتقى الوطٍت حوؿ: فعالية االستثمار يف الطاقات اؼبتجددة يف ظل التوجو اغب
 .3، ص2014نوفمرب 12 -11سكيكدة، اعبزائر، يومي  1955أكت 



 الفصل األول: ...........................................................مدخل مفاهيمي للطاقة
 

 
26 

لتطور التكنولوجي كتطبيق أطر تنظيمية جديدة بعد زبلي الدكلة عن القياـ البفاض جودة اػبدمات اؼبقدمة، لقد ظبح ا
دبهمة تقدًن ىذه اػبتمة إبدخاؿ اؼبنافسة كزايدة مشاركة القطاع اػباص بغرض ربسُت كرفع كفاءة األداء االقتصادم 

 للقطاع.
الكهرابئية اؼبتعددة اػبدمات قصد هتيئة سبيزت ىذه اؼبرحلة إبنشاء اؼبرافق :ادلرحلة الرابعة تقارب الصناعة والعودلة -4

الظركؼ اؼبناسبة لتحرير ذبارهتا كخوصصة قطاعها، كىو األمر الذم ساعد على عوؼبة صناعتها بسرعة من خبلؿ 
انشاء اجملمعات الطاقوية اإلقليمية، كما سبيزت ىذه اؼبرحلة ج الدكلية، التجارة عرب اغبدكد ك عمليات االستحواذ كاالندما 

طاع خدما ي عرب االنًتنت يوفر اؼبعلومات عن أسواقها كذبارهتا. دكافع التطورات اليت عرفها قطاع الطاقة بظهور ق
 :الكهرابئية إذل التطور الذم عرفو قطاع الطاقة الكهرابئية كاف بدافع ثبلث عوامل رئيسيةكىي

 ؛التقدـ اغباصل يف تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ -
 ؛اءة االستثمار كرحبية رأس اؼباؿرير نبما أدل إذل الًتكيز بشكل أكرب على اؼبنافسة، كفإعادة ىيكلة القطاع كرب -
 1تزايد اؼبخاكؼ البيئية الذم دفع إذل االىتماـ ابلكفاءة كالتحوؿ إذل الوقود النظيف. -

  الطاقة الكهرابئيةادلطلب الثاين: خصائص و أمهية 
 يبكن اهبازىا فيما يلي:رابئية ك تتعدد خصائص ك أنبية الطاقة الكه
 أوال: خصائص الطاقة الكهرابئية 

 لقد تطور استخداـ الطاقة الكهرابئية يف القرف العشرين لتميزىا ابػبصائص التالية: 
طاقة نظيفة: فاستهبلكها ال يسبب أم ملواثت يف حُت تًتكز تللك الناذبة عن انتاجها يف مناطق التوليد ك اليت يبكن  -

 ؛بسهولةيطرة عليها الس
 ؛لتميز شبكاهتا ابقتصادايت اغبجم البفاض تكاليف انتاجها مقارنة ابألشكاؿ األخرل للطاقة -
الطاقة الكهرابئية ىي خدمة عمومية يفرض سعرىا على صبيع األطراؼ بكل موحد، غَت أنو رغم السمات اؼبميزة  -

 مايلي:  للطاقة الكهرابئية ال زبلو ىذه الطاقة من بعض السلبيات نذكر منها
 ؛كهرابئية اؼبتميز ابلتقلب الشديدصعوبة ربقيق التوازف بُت العرض ك الطلب على الطاقة   -
 ؛ا ك طوؿ مدة انشاء ؿبطات توليدىاكثافة رأس اؼباؿ الذم تتطلبو صناعته  -
استهبلكها، ك  الكهرابء طاقة يصعب زبزينها بطريقة ؾبدية اقتصاداي، كىو ما يتطلب ربقيق توازف اين بُت انتاجها ك -

ىذه اؼبشكلة ك ىذه اؼبشكلة جعلت منها طاقة فريدة من نوعها ال زبضع للتغيَت بسهولة، فاالستثمار يف ؾباؿ نقلها ك 
 2توزيعاىا سيبقى خاضعا لتنظيم الدكلة.

                                           
ة كجزء من متطلبات نيل شهادة كسيلة بوفنش، الطاقة الكهرابئية يف اعبزائر: ؿباكلة التوقع ابإلنتاج دراسة حالة الشركة الوطنية للكهرابء ك الغاز، أطركحة مقدم1

 35-36 ص، ص2014/ 2013 ،1دكتوراه علـو اقتصادية، جامعة سطيف 
 .38-36 ص اؼبرجع السابق،ص ،كسيلة بوفنش2
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 نيا: أمهية الطاقة الكهرابئية اث
االجتماعية يف صبيع أكباء العادل ىي الطاقة ة ك عتمد عليها التنمية االقتصادياف من بُت أىم الركائز األساسية اليت ت 

الكهرابئية، حيث أصبح من اؼبمكن اليـو قياس مدة تقدـ األمم دبا يستهلكو الفرد من الطاقة من الطاقة الكهرابئية، ألف 
تغذية ة ك هرابئية الدكر الفعاؿ يف تنمياالقتصادية للمجتمع، حيث تلعب الطاقة الكك ينعكس على اغبالة االجتماعية ك ذل

اع القطاع الصناعي، كما أصبح من اؼبستحيل االستغناء عن ىذه الطاقة يف الصناعات اغبديثة جبميع أشكاؽبا، ففي القط
ابلتارل فهي أساسي على الطاقة الكهرابئية ك استصبلح األراضي الزراعية تعتمد بشكل الزراعي أصبحت متطلبات الرم ك 
كربقيق األمن الغذائي، كما تستخدـ الطاقة الكهرابئية يف قطاعات أخرل مثل قطاع تساىم يف زايدة االنتاج الزراعي 

التلفزيوف كتعتمد االرارة عن طريق كهربة السكك اغبديدية كخطوط النقل الداخلي، كيف كسائل االعبلـ كالراديو ك  النقل
على الطاقة الكهرابئية كتتميز الطاقة  العامة ك اػباصة ك كل الصناعات الصغَتة ك اؼبتوسطة، كمعظم النشاطات الريفية

مصدر للضوء، مثبل استخدامها كمصدر للحرارة ك  الكهرابئية عن بقية أشكاؿ الطاقة أبهنا متعددة االستعماالت، فيمكن
 ك قوة ؿبركة من أفض القول كأكفأىا.

جها اذل أماكن استعماؽبا بسرعة اف أىم ما يبيز الطاقة الكهرابئية ىو سرعة انتقاؽبا، حيث أهنا تنتقل من أماكن انتا
تقًتب من سرعة الضوء، فعندما يقـو شخص إبضاءة مصباح يف منزلو فاف الطاقة الكهرابئية االزمة لتشغيلو ستصل الو 

هرابئية من ؿبطة انتاج قد تبعد عنو عشرة أالؼ كيلومًت يف زمن ال يتجاكز ثبلثة ابؼبئة من الثانية، كمن فبيزات الطاقة الك
لوقود  ال حجم، لذا فاف كلفة نقلها ال تكاد تذكر مقارنة بكلفة نقل الطاقة اؼبختزنة يف ـبتلف أنواع ااقة ال كتلة ؽبا ك أهنا ط

الغاز، اف أحد أىم استخدامات الطاقة الكهرابئية ىو يف ربويل ـبتلف أشكاؿ الطاقة اذل كالفحم ك مشتقات البًتكؿ ك 
كتوزيعها على مستخدميها كمن مث تقـو أنواع ـبتلفة من األجهزة الكهرابئية  طاقة كهرابئية نظيفة تتميز بسهولة نقلها

بتحويل الطاقة الكهرابئية بكفاءة عالية ؼبختلف أشكاؿ الطاقة األخرل كالطاقة اغبرارية، اغبركية، الضوئية، الكيميائية 
 1.كالكهركمغناطيسية

 ادلطلب الثالث:صناعة الطاقة الكهرابئية 
مع ظهور الثورة الصناعية اغبديثة يف مطلع القرف اؼباضي كاعتماد تلك النهضة الصناعية على إنتاج ككجود 
الطاقة، كإمكانية ربويلها من صورة إذل أخرل، بدأت أتخذ تكنولوجيا إنتاج الطاقة الكهرابئية الدكر األىم يف صناعة 

مثل الشكل األكثر استخداما يف الصناعة كاالستعماالت احمللية،  العبلقة، كقد سبيزت الطاقة الكهرابئية عن غَتىا ألهنا
بسهولة إنتاجها كإمكانية ربويلها إذل صبيع أشكاؿ العبلقة األخرل كإمكانية إنتاجها يف أماكن بعيدة كنقلها  هنا سبتازأل

  أربعة مطالب، يتم اكالبسهولة إذل أماكن االستهبلؾ بكلفة منخفضة يتناكؿ ىذا البحث صناعة العبلقة الكهرابئية يف
ة، مت التعرؼ على مكورات عمبلت اإلنتاج كأنواعها، بعدىا شرح لعملية نقل ئيشرح لسلسلة صناعة العبلقة الكهراب

 كتوزيع الطاقة الكهرابئية.

                                           
 9-8،ابعبزائر"،اؼبرجع السابقضبزة جعفر، اسًتاتيجية ترقية الكفاءة االنتاجية للطاقة الكهرابئية يف ظل ضوابط التنمية اؼبستدامة دراسة قطاع الطاقة الكهرابئية 1
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 أوال: سلسلة صناعة الطاقة الكهرابئية
اؼبتوفرة يف مراكز الطلب إذل طاقة  إف صناعة العبلقة الكهرابئية ىي يف اغبقيقة عملية ربويل مصادر الطاقة 

 كهرابئية، مث نقلها من ؿبطات اإلنتاج إذل اؼبنازؿ كاؼبصانع كاؼبدارس كمناطق االستهبلؾ.
يتم إنتاج الطاقة الكهرابئية على شكل منتج طاقة أساس اك اثنوم يف ؿبطات اإلنتاج، كيطلق على إصباذل الطاقة اؼبتاحة 

ة، كتستهبلؾ ؿبطات اإلنتاج كمية من الطاقة الكهرابئية اؼبنتمية لبلستخدامات اػباصة هباكمت إصبارل إنتاج الطاقة الكهرابئي
اغبصوؿ على صايف إنتاج الطاقة الكهرابئية بطرح ىذه الكمية من إصبارل اإلنتاج، كيتم توزيع صايف اإلنتاج من خبلؿ 

ربويلو إذل طاقة حرارية يف األفراف الكهرابئية أك  شبكات النقل اك التوزيع الوطنية إذل اؼبستهلكُت البهائيُت أك يتم
مضخات اغبرارة، أك يتم زبزينو يف سدكد التخزين، كيبكن تصدير صايف اإلنتاج من خبلؿ شبكات ككصبلت النقل 

ناء الدكلية إذل دكلة أخرل يف حالة كجود فائض يف اإلنتاج، أك استَتاد طاقة كهرابئية يف حالة كجود عجز يف اإلنتاج، كأث
اح يف فقداف كمية من الطاقة الكهرابئية تأنظمة اإلنصائص الفيزايئية لشبكات النقل ك مرحلة النقل كالتوزيع، قد تتسبب اػب

 اؼبنتجة.
طات اإلنتاج الكهرابئية بتحويل ـبتلف أشكاؿ الطاقة إذل طاقة  ؿبتقـو  زلطات إنتاج الطاقة الكهرابئية: -اثنيا 

اإلنتاج الكهرابئية يتنوع مصادر الطاقة اؼبستخدمة يف ىذا اؼباؿ، كرغم اختبلؼ التقنيات كهرابئية، ك تنوع ؿببلت 
 اؼبستخدمة من ؿبطة إذل أخرل فإف الوحدات اؼبكونة ؽبذه احملطات تعتمد على تعلم متشاهبة يرتكز عملها على مرحلتُت:

ميكانيكية حركية كذلك ابستخداـ التوربينات كتتمثل يف ربويل الطاقة الطبيعية اؼبتوفرة إذل طاقة  ادلرحلة األوىل -
 اؼبناسبة:
ىي ربويل الطاقة اؼبيكانيكية إذل قدرة كهرابئية ابستخداـ اؼبولدات الكهرابئية كتكوف عملية  ادلرحلة الثانية -

 1اإلنتاج الكهرابئية من ثبلثة أجزاء رئيسية كما ىي موضحة كىي:
 ،اؼبولدالكهرابئي ،احملركاألكالؼبيكانيكية ـبزف العبلقة 

يتم زبزين الطاقة على صورة كقود صلب أك سائل أك مواد نوكية أك على صورة خزاف اؼبياه، كيكوف ـبزف  سلزن الطاقة:.
الطاقة ذا سعة كبَتة ككافية لتشغيل ؿبطة اإلنتاج ؼبدة طويلة كالبد من تعويض ما ينقص من عبلقة اؼبخزف نتيجة لتشغيل 

  احملطة اإلمداد ابلوقود
: ىو آلة أك شرؾ موجودة يف صور متعدد، كيعتمد نوع احملرؾ األكرل اؼبيكانيكي على نوع الطاقة . احملرك ادليكانيكي

يكية، كعادة ما تستعمل اؼبخزنة كطريقة االستفادة منها، كيتم فيو ربويل الطاقة اؼبخزنة إذل طاقة ميكان
 (.العنفات)التوربينات

يربط اؼبولد الكهرابئي ربطا ميكانيكيا على ؿبور دكراف احملرؾ األكرل بواسطة صندكؽ الًتكس للتحكم  . ادلولد الكهرابئي:
يف سرعة دكراف اؼبولد الكهرابئي، كيتم خبللو ربويل الطاقة اؼبيكانيكية إذل طاقة كهرابئية، يقـو عمل اؼبولد الكهرابئي على 
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ما يكوف من النحاس يف ؾباؿ مغناطيسي اثبت، فإنو سيتولد عند  مبدأ بسيط، كىو أنو عند ربريك مسلك معدين كغادة
طريف السلك قوة دافعة كهرابئية تتناسب قيمتها مع سرعة حركة السلك كطولو اؼبعرض للمحاؿ، ككذلك شدة اؼبعاؿ 

طيس دائم اؼبغناطيسي كيبكن أف ربصل على نفس مقدار القوة الدافعة الكهرابئية إذا ما مت تثبيت السلك كربريك مغنا
 أمامو بنفس السرعة.

 أنواع زلطات إنتاج الطاقة الكهرابئية -
تصنف عمبلت إنتاج العمبلقة الكهرابئية حسب نوع الوقود اؼبستخدـ يف اإلنتاج أك حسب نوع التكنولوجيا اؼبستخدمة   

 كما يلي:
 زلطات إنتاج الطاقة الكهرابئية ادلائية -1

تتميز ؿبطات اإلنتاج كفاءهتا اؼبرتفعة، مقارنة دبحطات اإلنتاج اغبرارية، إضافة إذل عدـ إضرارىا ابلبيئة، إذ ال تسبب أم  
تلوث، كما أف كلفة إنتاج الطاقة منها متخفضة لكوف طاقة التغذية تقدمها الطبيعة ؾبارا كيبكن تقسيم احملطات اؼبالية 

العمبلت ذات التخزين ابؼبخ كؿبطات اؼبياه اؼبنسابة ) اعبارية (، كؿبطات اؼبياه  حسب مصدر اؼبياه اؼبعدم ؽبا إذل
 1اؼبختزنة.

 احملطات ذات التخزين ابلضخ: -
فع كحوضُت للتخزين ) من ؾبموعة عفات كمعدات ضخ، كأرابيب الضغط اؼبرتخ تتألف احملطة ذات التخزين ابلض 

  50آخر مقلي (، يًتاكح ارتفاع السقوط يف ؿبطات التخزين ابلضخ، العاملة يف الوقت اغباضر، بُت حوضي علوم ك 
ـ استخدـ الطاقة الكهرابئية الفائضة كاؼبولدة يف ؿبطات تغطية اغبمولة األساسية يف أكقات الفاض اغبمولة 1120ك

الكامنة للماء اؼبختزف يف إنتاج الطاقة الكهرابئية يف  لضخ اؼباء إذل اغبوض العلوم، كلتغطية ضبولة الذركة تستخدـ الطاقة
 العنفات.

تستخدـ يف ىذه الطريقة التاف منفصلتاف نبا العنفة كاؼبضخة، حيث تركتاف على احملور نفسو مع مولد ؿبرؾ تزامي ىناؾ  
عرؾ تزاميوتبلغ    نوعاف آخراف من احملطات اؼبائية ذات التخزين ابلضخ، تستخدـ ىنا عنو كمضحة معكوسة مع مولد

كفاءة إنتاج احملطة اؼبالية ذات التخزين ابلضخ، أم النسبة بُت الطاقة الكهرابئية اليت مت كسبها كالطاقة الكهرابئية 
 % كأكثر. 75اؼبستخدمة 

سبتاز ؿبطات اؼبياه اعبارية على األهنار أك اعبداكؿ ك تتميز بتدفق كميات كبَتة من اؼبياه، إال أف  زلطات ادلياه اجلارية: -
. ؿبطات اؼبياه اؼبخزنة: منار ؿبطات اؼبياه اؼبخزنة ابلتدفقات القليلة اؼباء، كبفركؽ االرتفاع الكبَتة جدان 3اختارىا قليل 

تشكل خلف السدكد، حيث تستطيع خَتة السد غرين اؼباء يف فًتات  كاليت تتحقق عن طريق حبَتات مرتفعة أك حبَتات
 طويلة.
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إف زبزين الطاقة الكاملة للماء ىو الطريقة األنسب من راحية التكاليف كاألكثر رفقا ابلبيئة إذا أريد زبزين الطاقة، أما  
 1ج الطاقة الكهرابئية.احملطات ذات التخزين كالضخ فتستخدـ لتغطية ضبوالت الذركة ك كاحتياطي آين إلنتا 

 زلطات إنتاج الطاقة الكهرابئية احلرارية -2
تسمى ؿبطات عنفات البخار العتمادىا على  ات البخارية (:فإلنتاج الطاقة الكهرابئية ) العناحملطات البخارية  -

ل منتج البخار أك ما يعرؼ ضغط البخار لتحريك العنفة كربويل الطاقة اغبرارية إذل طاقة ميكانيكية، يتم إنتاج البخار داخ
الديزؿ لتسخُت اؼباء د كالفحم اغبجرم كالزيت الثقيل ك ، الذم يستخدـ أنواع ـبتلفة من الوقو ( Fumacc ) ابلفرف

 .كإنتاج البخار ربت ضغط عاؿ
ربويل طاقة ربوؿ الطاقة اغبرارية داخل الفرف اؼباء إذل كميات كبَتة من البخار ربت ضغط عاؿ، يتم يف العنفة البخارية 

ضغط البخار إذل طاقة حركية، من خبلؿ عمرم كتلة البحار عرب رافث يساعد على سبدده كمن مث زايدة سرعتو، كعندما 
يبر البحر بُت  دكالب العنفة فانو يقدـ ؽبا جزءا من طاقتو اغبركية مولدا قوم ، كابلتارل يتولد اعـز تدكير يؤدم إذل تدكير 

سرعة كتتألف ؿبطة اإلنتاج البخارية من  وشعور كعليهرابئية اؼبوصولة مع دكالب العنفة بوساطةدكالب العفة كاؼبولدة الك
 2درجة حرارة كغَتىا.فات اؼبطلوبة من ضغط ك اؼبواصية. فرف إلنتاج البخار ابلكمية ك اؼبركبات الرئيسية اآلت

 :تتألف من دكالب مثبت عليو عدة صفوؼ من الريش تتعرض اقول تدكير نتيجة إجبار  عنفة ) توربني ( خبارية
البحار على تغيَت سرعتو ) شدة كاذباىا( لدل مركره عربىا، كيوجد بينها صفوؼ من الريش الثابتة اليت تقـو إبعطاء 

 السرعة كاالذباه اؼبناسبُت للبحار الداخل إذل أفنية ريش دكالب العنفة.
 :يدخل إليو البخار اػبارج من التوربُت، حيث يتعرض ىناؾ إذل التكاثف نتيجة تربيده فبا يؤدم إذل  مكثف

خفض الضغط عند ـبرج التوربُت، كابلتارل زايدة قيمة فرؽ الضغط اؼبطبق بُت دخوؽبا كخركجها، كيؤدم ذلك 
بخار اؼبتكاثف عاد إذل اؼبرحل رالفرف إذل رفع قيمة االستطاعة اؼبولدة، كابلتارل الكفاءة اإلنتاجية، كما أف ال

 إلنتاج البحار من جديد ) دارة مغلقة(
 :غالبا من نوع التيار الدكار. مولد كهرابئي 
 :مهمتو احملافظة على عدد دكرات العنيفة ابلقرب من قيمتو االظبية عند تعبَت اغبمل االستطاعة اؼبستهلكة  نظام ربكم

 رات عند فصل مفاجئ للحمل.(، كتبليف ارتفاع مفاجئ يف عدد الدك 
 :مرات عدد دكراهتا االظبي،فبا  4-3عند فصل مفاجئ للتحميل يبكن اف يرفع عدد دكرات العنفة اذل نطام االمان

يولد قول رابذة قد ال تتحملها االجزاء الدكارة من العنفة،لدلك ربتوم صبيع العنفات على نظاـ أماف يقـو ابيقاؼ 
كبو فورم عند ارتفاع عدد دكراهتا عن حد معُت مسموح بو،أك عندما يكوف تزايد سرعة  تدفق البخار اذل العنفة على

 الدكراف فوؽ اغبد اؼبسموح بو.
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 ( زلطات انتاج الطاقة الغازية )العنفات الغازية -
 انتشر استخداـ العنفات الغازية النتاج الطاقة الكهرابئية كمصدر احتياطي للطاقة، اضافة اذل تغطية الطركة يف

ميغاكاط علما اف كفاءة العنفات  50ك 15الواحدة اؼبركبة حاليا بُت  االستهبلؾ، كتراكحة االستطاعة اليت تقدمها العنفة
 الغازية الكبَتة قريب من كفاءة العنفات البخارية اليت ؽبا استطاعة نفسها 

هبرم مند عدة سنوات استخداـ غازات االحًتاؽ الناذبة من العنفة الغازية اليت تصل درجة  . زلطات انتاج الدورة ادلركبة
ـ لتسخُت اؼباء كربويلو اذل خبار يستخدـ لتشغيل عنفة خبارية. كقد نتج من دلك زايدة يف الكفاءة  500حرارهتا اذل كبو 

 1اؽ الناذبة من العنفة الغازية االنتاجية حملطة االنتاج اؼبختلطة، كخفض درجة حرارة غازات االحًت 
تستخدـ ؿبركات الديزؿ اؼبكتسبة مولدا للطاقة عند اغباجة اذل  .زلطات االنتاج الطاقة ابستخدام زلطات الديزل:

ميغاكاط، كغالبا ما تركت ىده اؼبولدات يف اؼبعامل ك يف اؼبناطق السكينة لتوفَت الطاقة  1استطاعات صغَتة ال تتجاكز 
 لتيار الكهرابئي الرئيسي عند انقطاع ا

 زلطات انتاج الطاقة الكهرابئية النووية  -3
كم ؼبادة مشعة تعتمد ؿبطات انتاج الطاقة الكهرابئية النوكية على االستفادة من الطاقة اغبرارية الناذبة من االنشطار النو 

، إلنتاج البخار البلـز لتشغيل عنفات خبارية تكوف مربوطة مع مولدة كهرابئية تقـو مثل البلوتونيـو ك  الطاقة  إبنتاجاليورانيـو
ابلتارل خفض الضغط اؼبؤثر يف ـبرج العنفة من  العنفة فيدخل اذل مكثف لتربيده ك الكهرابئية، أما البخار اػبارج من 

 كفائتها.
لب تزكيد الطاقة الكهرابئية اذل اؼبستخدمُت يف الدكلة الواحدة من خبلؿ خطوط النقل: يتم يف الغاؿبطات التحويل ك 

شبكة كهرابئية عامة، سبتد أماكن تواجد ىؤالء اؼبستخدمُت مهما كاف توزعهم اعبغرايف سوا كانوا يف البيوت اك اؼبكاتب 
 اك اؼبصانع أك اؼبزارع.

ج اليت تقـو بتخويل ـبتلف أشكاؿ الطاقة إذل طاقة  كتتكوف ىده الشبكة العامة من عدة مكورات،كىي ؿبطات االنتا 
كهرابئية، كمن ؿبطات التحويل اؼبختلفة اليت تقـو برفع اعبهد الكهرابئي اؼبنخفض نسبيا الدم تولده ؿبطات االنتاج اذل 

مناسبة قيم عالية لنقلو أبقل فقد فبكن إذل أماكن تواجد اؼبستخدمُت، ك أخرل ػبفض اعبهد الكهرابئي اذل مستوايت 
لبلستخداـ، كمن خطوط النقل اليت يقـو بنقل كتوزيع الطاقة الكهرابئية، كمن مراكز اؼبراقبة ك التحكم اليت تقـو دبراقبة 

 2سَت عمل مكورات ىده الشبكة.
 العواماللتيتؤثرعلىحسابتكلفةإنتاجالكهرابء أىم ادلطلب الرابع: ربويل و نقل الطاقة الكهرابئية و 

  ك انتاج الطاقة الكهرابئية يتم ربويلها ك نقلها على النحو التارلبعد عملية تصنيع 
 زلطات التحويل -اوال 
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يوجد عند كل ؿبطة إنتاج، ؿبطة ربويل رئيسية تقـو برفع اعبهد الطي ينتجو اؼبولد ك الذم ال يتجاكز ثبلثُت ألف فولت 
ة، اف اؽبدؼ من رفع اعبهد الكهرابئي عند نقل اذل جهد عارل تتحدد قيمتو من طوؿ خط النقل ك كمية الطاقة اؼبنقول

اطاقة الكهرابئية ىو التقليل من كمية الطاقة اؼبفقودة يف اػبطوط النقل،حيث أف كمية الفقد تتناسب مع مربع التيار 
مية الدم ربملو ىده اػبطوط،كمن اؼبعلـو أف رفع اعبهد بنسبة معينة يقلل قيمة التيار بنفس النسبة على افًتاض ثبات ك

 الطاقة.
تستخدـ خطوط النقل بكافة مستوايهتم نظاـ النقل ثبلثي االطوار، كماعدا خط النقل الدم يوزع  اثنيا خطوط النقل:

، معلقة من خبلؿ عوازؿ من  الطاقة على اؼبستخدمُت فاف خط النقل يتكوف من ثبلثة اسبلؾ من كباس أك األؼبنيـو
تلفة االحجاـ يف حالة اعبهد العارل ك اؼبتوسط ك أعمدة فوالدية أك خشبية أك السَتاميك أك الزجاج على ابراج فوالدية ـب

أسبلؾ أرضية يف حالة اعبهد اؼبنخفض، أما خط النقل الطي يوزع الطاقة على اؼبستخدمُت فانو يتكوف من اربع اسبلؾ 
اؼبكاتب من خبلؿ ثبلثة خطوط ثبلثة منها ربمل جهود األطوار الثبلث، حيث توصل الطاقة الكهرابئية اذل اؼبنازؿ ك 

فقط احدنبا ارضي اما اؼبصانع فيتم تزكيدىا ابلطاقة من خبلؿ االسبلؾ الربعة ك دللك الف بعض اؼبعدات الصناعية  
كاؿبركات الكهرابئية الكبَتة ال تعمل اال بثبلثة اطوار، كيتم ا حتساب كمية الطاقة الكهرابئية اليت يستهلكها اؼبستخدـ 

 1دات الكهرابئية اؼبثبة يف اؼبنازؿ ك اؼبصانع.من خبلؿ العد
 العواماللتيتؤثرعلىحسابتكلفةإنتاجالكهرابء أىم  -اثلثا

لقد قامت العديد من مراكز البحث بدراسات مكثفة من أجل ضبط ىذه التكلفة لكن دل يتم ضبطها بشكل دقيق كىذا 
 راجع اذل عدة أسباب أنبها: 

أخر: حيث أف ىذه التكلفة تتأثر بتوفر أك ندرة عوامل االنتاج من رأظباؿ كيد عاملة اختبلؼ التكلفة من بلد اذل  -1
ابإلضافة اذل توفر اؼبوارد الطاقوية االزمة إلنتاج الكهرابء ففي الدكؿ اؼبنتجة للنفط ك الغاز تكوف انتاج الكهرابء، هبذه 

ت اؼبتجددة يساىم يف زبفيض تكلفة الكهرابء اؼبنتجة اؼبصادر أقل من الدكؿ اؼبستوردة للنفط، كما أف توفر موارد الطاقا
 منها.

التطور السريع اغباصل يف تقنيات الطاقة اؼبتجددة: اف الوتَتة اؼبتسارعة يف تطوير تقنيات الطاقة اؼبتجددة تساىم  -2
 يف القطاع. بشكل كبَت يف تقليص تكلفتها، ىذه التكلفة اليت تتناقص يوما بعد يـو كلما كاف ىنالك اكتشاؼ جديد

الناتج عن تقلبات السوؽ اذل تغَت مستمر يف التكلفة يؤدم التذبذب يف أسعار الطاقة ك  التذبذب يف أسعار الطاقة: -3
الطاقة عموما يؤثر بشكل متكرر على فعدـ االستقرار يف أسواؽ النفط ك اليت تعترب مصادر الطاقة أساس حساهبا، 

 .حساب التكلفة النهائية للطاقة اؼبنتجة
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السياسة اغبكومية: اف تبٍت اغبكومات لسياسات معينة يف ؾباؿ الطاقة تؤثر بشكل مباشر على تكلفتها، فالضرائب  -4
التوجو كبو القطاعات اؼبتجددة يوسع االستثمار فيها كابلتارل يقلل اج الكهرابء تزيد ىذه التكلفة، ك اؼبفركضة على انت

 ددة.الكهرابء اؼبنتجة من مصادر الطاقات اؼبتج
أثناء حساب التكاليف، يتعُت النظر يف عوامل التكلفة الداخلية اؼبختلفة نبلحظ أف استخداـ التكاليف ك اليت ال سبثل يف 

 الرسـو ك ىذه التكاليف ىي: يتأثر بعدة عوامل مثل الضرائب ك  الواقع سعر البيع، حيث أف يبكن أف
تفكيكها فيما ىبص الطاقات النوكية ك الذم تأخذ لنفاايت ك : كتشمل التخلص من اتكاليف راس ادلال - أ

منحٌت منخفض يف ؿبطات الوقود األحفورم، كيرتفع يف توربينات الرايح ك األلواح الشمسية، كيرتفع بشكل كبَت يف 
 اغبرارية كالنوكية.اؼبد كاعبزر، كالطاقة الشمسية ك ربويل النفاايت، أيضا يرتفع يف طاقة األمواج ك 

مرتفعة جدا ابلنسبة ؼبصادر الوقود األحفورم ك اغبيوم، كمنخفضة ابلنسبة للوقود األنوكم  تكاليف الوقود: - ب
 كصفر ابلنسبة للكثَت من مصادر الطاقة اؼبتجددة.

 تكاليف الػتأمُت اؼبختلفة ليست مضمنة يف التارل: طاقة العماؿمثل تكاليف النفاايت ك  عوامل أخرى: - ت
 1مراكح احملطات اؼبسموح هبا.الطاقة اؼبولدة يف تشغيل مضخات ك ـ جزء من الذم يعٍت استخدااالستخداـ الشخصي ك 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصلخالصة
من خبلؿ الفصل األكؿ ككما ذكرت، فالطاقة ىي سبيل االنساف كبو التقدـ ك بناء اغبضارة، حيث أعطى 

مصادر متجددة ككضخ الفرؽ ك نقسم اذل مصادر غَت متجددة ىذا الفصل فكرة عن أنبية الطاقة ك أشار اذل أف الطاقة ت
اؼببحث األخَت اذل فبيزات استخدامها.مث تطرقنا يف طاقة أكدرا على أنبيتها عيوهبا ك بينها، كمن خبلؿ عرضنا ؼبصادر ال

                                           
ات غَت الكفاءةاالستخداميةالستغبلاللطاقااتؼبتجددةفياالقتصادايت العربية، دراسة مقارنة للمردكدية االقتصادية بُت الطاقات اؼبتجددة كالطاقعبد القادر ىوارم، 1

جارية كعلـو كلية العلـو االقتصادية كالت  1اؼبتجددة، أطركحة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة دكتوراه علـو اقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف، 
 .189 -188، ص 2017/2018التسيَت، السنة اعبامعية 
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اقة كسلعة حيوية أساسية حوؿ الطاقة الكهرابئية ك تطورىا ككيفية تصنيعها فهي تعترب شكل من أشكاؿ الطمفاىيم عامة ك 
 صناعي اال ابلطاقة الكهرابئية.التصور ربسُت ظركؼ معيشة السكاف ككذا التطور االقتصادم ك  ال يبكنال غٌت عنها ك 

  



 

 

 
   

 
 

الفصل الثاين: اقتصادايت الطاقة 
 2017-2000الكهرابئية يف اعبزائر 
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 سبهيد

نظرا العتمادىا بصفة مباشرة طور كالتقدـ كتنمية اقتصادىا، ك تعد اعبزائر من بُت الدكؿ النامية اليت تسعى جاىدة اذل الت
على احملركقات كدخل كطٍت كاف من األجدر انشاء مؤسسات ـبتصة يف ؾباؿ الطاقة من أجل تطوير األحباث يف قطاع 
الطاقة الكهرابئية، الذم يعترب سلعة حيوية ال غٌت عنها فهو وبظى ابىتماـ كبَت يف االقتصادايت الدكلية كاصبح معيار 

أك زبلف دكلة ما فبا جعل الطلب عليها يف تزايد مستمر سواء من طرؼ األفراد أك اؼبؤسسات اقتصادم يفسر تقدـ 
ابستغبلؿ نتاج ىذه الطاقة ابقل التكاليف ك االقتصادية يف اعبزائر لذا تسعى اعبزائر اذل البحث عن السبل اعبديدة يف ا

 .مصادر جديدة نظيفة مصاحبة للبيئة
 اؼبباحث التالية يف ىذا الفصل  ك سنتناكؿ 

 كاقع قطاع الطاقة يف اعبزائر  :ادلبحث األول
  2017-2000اقتصادايت انتاج الطاقة الكهرابئية يف اعبزائر خبلؿ الفًتة ادلبحث الثاين:
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 ادلبحث األول: واقع قطاع الطاقة يف اجلزائر

حيث تعتمد عليو الدكلة بنسبة كبَتة يف االقتصاد الوطٍت كعليو يتم يعترب قطاع الطاقة الشرايف الرئيسي لبلقتصاد اعبزائرم 
لتشريعي ك اؼبتمثل يف القوانُت تطويره من راحية اعبوانب التنظيمية اؼبتمثلة يف اؼبؤسسات اؼبشرفة عليو ك اعبانب ا

كفاءة در الطاقة يف اعبزائر ك تخداـ مصاالدكرل اال أف مسألة اسمع تطورات الوضع الراىن احمللي ك التشريعات ك اليت تسَت ك 
لتطرؽ اذل أىم األطر التنظيمية استعماؽبا تبقى خاضعة لسياسة الدكلة يف ىذا القطاع.من خبلؿ ىذا اؼببحث كباكؿ ا

اعبزائر من مصادر طاقة متجددة  مكانيات الطاقوية اؼبتوفرة يفاالالتشريعية لقطاع الطاقة يف اعبزائر ابإلضافة اذل طرح ك 
يف األخَت نتطرؽ اذل الوضع العاـ للجزائر يف ك  ويةستهبلؾ الطاقااللك نتناكؿ تطور عمليات االنتاج ك ة بعد ذغَت متجددك 

 مؤشر كفاءة الطاقة العاؼبي.
 التشريعي لقطاع الطاقة يف اجلزائرادلطلب األول: االطار التنظيمي و 

 ىذا ؼبعرفة مدل أتثَت ىذه اعبوانبمدخل للموضوع ك اع الطاقة دبثابة اؼبتعلقة بقط دراسة ـبتلف اعبوانب احمليطة ك تعترب
الذم يعرب عن أىم اؼبؤسسات التب تتحكم ن أىم اعبوانب اعبانب التنظيمي ك تنميتو، كمتطورىا على سَت قطاع الطاقة ك ك 

 الذم يلعب دكرا أساسيا يف سَت القطاع من حيث سَتذل اعبانب التشريعي كالقانوين ك يف قطاع الطاقة، ابإلضافة ا
 القوانُت مع التطورات اغباصلة يف اعبزائر

 أوال: االطار التنظيمي
 وزارة الطاقة -1

اؼبناجم اذل غاية زائر، كاف اظبها كزارة الطاقة ك كزارة الطاقة ىي الوزارة اعبزائرية اليت هتتم ابؼبسائل اؼبتعلقة ابلطاقة يف اعب
اؼبناجم ضمت اذل كزارة الصناعة أين أصبحت ربمل اسم كزارة الطاقة فيما  2015مام  8التشكيل اغبكومي ؿ 

 اؼبناجم.ك 
كانت مديرية الطاقة ربت كصاية كزارة الصناعة كالطاقة كمجرد إدارة مكلفة ابلبحث الطاقوم   1963يف سنة 

مواد لتوزيع اؽبياكل التابعة لوزارة الصناعة كالطاقة بُت كزارة الطاقة  كضعت عدة 1977كاالستغبلؿ اؼبنجمي. كيف 
كىذا يف إطار إعادة تنظيم ىياكل اغبكومة،  ،كالصناعات البًتككيماكية، ككزارة الصناعات الثقيلة ككزارة الصناعات اػبفيفة
 1بًتككيماكية اؽبياكل التاليػة:كاؼبادة الثانية من ىذا اؼبرسـو تنص على أف تتبع لوزارة الطاقة كالصناعات ال

 ؛اؼبديرية العامة للطاقة كالوقود -
اؼبديرية الفرعية للبًتككيمياء كاؼبديرية الفرعية لؤلظبدة كاؼبنتجات اػباصة ابلصحة النباتية، كذلك فيما ىبص مديرية  -

أدؾبت كزار ي الصناعة كالطاقة يف كزارة كاحدة كظبيت بوزارة  1979الصناعات الكيميائية كالبًتككيماكية، كيف سنة 
ىاتُت الوزارتُت كإضافة قطاع اؼبناجم إذل كزارة الطاقة لتصبح ابسم كزارة  مت فصل 1991الصناعة كاؼبناجم، كيف سنة 
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تضطلع كزارة الطاقة كاؼبناجم بعدة مهاـ زبص قطاعي الطاقة كاؼبناجم، كألف اعبزائر تعتمد بشكل أساسي ، الطاقة كاؼبناجم
إف ىذه الوزارة أصبحت ذات أنبية %من الصادرات تتمثل يف احملركقات( ف 94على موارد الطاقة يف تنمية اقتصادىا )

لى السلطة التنفيذية قصول كدكرىا يف تنظيم كتسيَت قطاع الطاقة ذك مكانة خاصة يف برامج ـبتلف اغبكومات اؼبتعاقبة ع
 1يف اعبزائر.

 :تطور اذليكل التنظيمي لقطاع الطاقة يف اجلزائر-2
انتهاء ك  1963بدآ من إنشاء سوراطراؾ يف اعبانب التنظيمي فمنذ استقبلؿ اعبزائر عرؼ قطاع الطاقة تطورا كبَتا يف 

، عرؼ ىذا اعبانب )التنظيمي( تطورات كثَتة 2005إبنشاء الوكالة الوطنية لتثمُت احملركقات كسلطة ضبط احملركقات يف 
 كباكؿ الًتكيز على األساسية منها.

 شركة سوانطراك: -أ
م الصادر قبل االستقبلؿ، ك اؼبكرس الحتكار الشركات الفرنسية بقصد التخلص من تداعيات قانوف النفط الصحراك 

للنفط اعبزائرم، أنشأت اغبكومة اعبزائرية ابستقبلؽبا إدارة للطاقة ك احملركقات، تضمن مراقبة كتسيَت ىذا القطاع، كما 
الصادر  63/491: تسعى إلهناء السياسة النفطية السائدة، ك من أجل دعم ىذه اإلدارة صدر اؼبرسـو التنفيذم رقم

انطبلقا من االتفاؽ ك SONATRACH تسويق احملركقاترر إلنشاء الشركة الوطنية لنقل ك ،اؼبق31/12/1963يف
لتنظيم قطاع احملركقات ك تطوير الصناعة اعبزائرية، مت استبداؿ قانوف  1964الفرنسي الناتج عن مفاكضات  -اعبزائرم

سوراطراؾ دبختلف اؼبوارد يف ؾباؿ نقل ك تسويق احملركقات عرب كل النفط الصحراكم ابتفاؽ شراكة يضمن مسانبة 
 66/292مراحل ىذه الصناعة ابعبزائر، ك ينهي احتكار الشركات الفرنسية ؽبا. لينتقل ىذا الدكر انطبلقا من القرار رقم 

 2.تسويق احملركقاتك نية للبحث، إنتاج، نقل، ربويل، التسويق إذل شركة كطمن النقل ك  22/09/1966ر بتاريخ: الصاد
مت أتميم قطاع احملركقات من طرؼ السلطة العمومية اعبزائرية، فأصبحت سوراطراؾ بذلك يد  24/02/1971أما يف 

 17أعيد ىيكلتها تبعا للتطورات اغباصلة ال سيما االقتصادية منها، إبنشاء  1981ىذه السلطة على القطاع. ك يف 
توالت التطورات اليت مرت هبا سوراطراؾ حىت أصبحت شركة ابؼبنظور القانوين  كقد .مؤسسة فرعية ؽبا كظائف تكميلية

سة فرعية على اؼبستويُت الوطٍت مؤس 154ؾبمع طاقوم من اؼبنظور االقتصادم ذات ؿبفظة أنشطة متنوعة تضم 
 الدكرل.ك 

ن أنبها: البَتك، انكلًتا، على اؼبستول الدكرل حاضرة يف العديد من الدكؿ، م 49مؤسسة على اؼبستول الوطٍت ك  105
ألفا، ك وبتل الصدارة  120اسبانيا، ايطاليا، مارل، النيجر، مصر، ك ليبيا. كما يقدر حجم عمالة ؾبمع سوراطراؾ حبوارل 

 عاؼبيا من خبلؿ كونو:
 ؛أكؿ شركة نفطية ك غازية يف أفريقيا 
 ؛أكؿ شركة غاز يف البحر األبيض اؼبتوسط 
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  البًتكؿ اؼبميع اثلث مصدر يف العادل لغازGPL؛ 
  رابع مصدر يف العادل للغاز الطبيعي اؼبميعGNL؛ 
 ؛خامس مصدر يف العادل للغاز الطبيعي 
 سادس شركة عاؼبيا من حيث احتياطات ك إنتاج الغاز الطبيعي. 
 العشركف من حيث عدد اؼبوظفينإال أف مهامها ؼبيا كشركة بًتكلية، ك اػبامسة ك يف اؼبرتبة الثانية عشرة عا

 :استمرت كما يلي
 ؛تلبية احتياجات السوؽ اعبزائرية للمحركقات، خاصة الغاز الطبيعي الذم يعترب من أكلوايهتا 
 ؛سبوين السوؽ العاؼبية ابحملركقات السائلة ك الغازية ك الطاقة عامة 
 شرط استمراريتها)ضماف تنمية صناعة احملركقات(. 

 :قيقها، من أنبهالسوراطراؾ ؾبموعة من األىداؼ اليت تسعى إذل رب
اإلبقاء على مبو سوراطراؾ ك تعزيز قيادهتا يف اعبزائر ك إفريقيا، ك مكانتها بُت قادة الصناعة ك التجارة العاؼبيتُت يف ؾباؿ -

 1؛احملركقات السائلة ك الغازية
للتقدـ إذل 05/07بنجاح عملية التكيف مع الشركط اعبديدة اليت حددىا قانوف احملركقات اعبديد اإلسراع ك اإلهناء-

 ؛اؼبعايَت العاؼبي
خلق يم اؼبوارد الوطنية للمحركقات، ك متطورة لبلد نفطي ك غازم يف ربسُت تقيالتكفل كمؤسسة كطنية راجحة ك  -

 ؛االجتماعية للببلداالقتصادية ك  الثركات لصاحل التنمية
عبزائر ؿبور أساسي لتوسيع احتياطات اأساس تقدـ سوراطراؾ، ك  AMONTاالستمرار يف جعل أنشطة اؼبنبع  -

 ؛كتدعيم نشاطها يف اػبارج
 ؛خارجهاتها يف أرابح الشركة ابعبزائر ك رفع مسانبك  AVAL تنويع أنشطة اؼبصب -
ية يف قائدة الصناعة الغاز زائر، األكذل يف إفريقيا، ك اعبزبفيض التكاليف لضماف البقاء: األكذل يف االستمرار يف التحكم ك  -

 2.يف الصدارة العاؼبيةاؼبنطقة األكرك متوسطية، ك 
 شركة سونلغاز:-ب

ىذه الشركة دبثابة اؼبتعامل التارىبي يف اإلمداد ابلطاقة الكهرابئية كالغازية ابعبزائر، كمهامها الرئيسية ىي إنتاج  تعترب
 EGAربولت شركة كهرابء ك غاز اعبزائر  1969الكهرابء كنقلها كتوزيعها، ككذا نقل الغاز كتوزيعو عرب القنوات. يف 

كما لبثت أف أضحت مؤسسة ذات  SONELGAZكهرابء كالغاز ،إذل الشركة الوطنية لل1947اؼبؤسسة سنة 
حجم ىاـ، ككاف اؽبدؼ اؼبقصود من ربويل الشركة ىو إعطاء اؼبؤسسة قدرات تنظيمية كتسيَتية لكي يكوف يف مقدكرىا 
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كاف مرافقة كمساندة التنمية االقتصادية للببلد. كاؼبقصود بوجو خاص ىو التنمية الصناعية. كحصوؿ عدد كبَت من الس
 .على الطاقة الكهرابئية )اإلرارة الريفية( كىو مشركع يندرج يف ـبطط التنمية الذم أعدتو السلطات العمومية

 خبمس شركات فرعية لؤلشغاؿ اؼبتخصصة: 1983تدعمت اؼبؤسسة يف سنة 
 ؛كهريف لئلرارة كإيصاؿ الكهرابء 
 ؛كهركيب للًتكيبات كاؼبنشآت الكهرابئية 
  ؛نقل الغازقناغاز إلقباز شبكات 
 ؛إينرغا للهندسة اؼبدنية 
 AMC1.اؼبؤسسة لصنع العدادات كأجهزة القياس كاؼبراقبة 

كضمن اؽبدؼ نفسو،  (EPIC)، ربولت سونلغاز إذل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي كذبارم 1991كيف سنة 
كىذه الًتقية سبنح اؼبؤسسة سونلغاز إمكانية توسيع أنشطتها  SPA شركة مسانبة 2002أصبحت اؼبؤسسة يف سنة 

لتشمل ميادين أخرل اتبعة لقطاع الطاقة كما تتيح ؽبا إمكانية التدخل خارج حدكد اعبزائر.كابعتبارىا شركة مسانبة، فإنو 
 2004سنة  يتعُت عليها حيازة حافظة أسهم كقيم أخرل منقولة، مع إمكانية امتبلؾ أسهم يف شركات أخرل.كيف

أضحت سونلغاز ؾبمعا أك شركة قابضة )ىولدينغ(، حيث قامت إبعادة ىيكلة نفسها يف شكل شركات متفرعة مكلفة 
 ابلنشاطات األساسية

  سونلغاز إنتاج الكهرابءSPE 
 مسَت شبكة نقل الكهرابء GRTE 
  مسَت شبكة نقل الغازGRTG 
ت فرعية ىي: اعبزائر العاصمة، منطقة الوسط، منطقة الشرؽ سبت ىيكلة كظيفة التوزيع يف أربع شركا 2006كيف سنة 

 2منطقة الغرب.
 نفطال:-ج

، مهمتها التكرير كتوزيع 1982، كدخلت اػبدمة يف بداية 1981-04-06اتبعة لشركة سوراطراؾ، أنشئت يف 
نفطاؿ ، كأصبحت NAFTECفصل نشاط التكرير كككل لشركة جديدة ىي رافطك 1987اؼبنتجات البًتكلية.يف 

%لشركة  100أصبحت نفطاؿ شركة مسانبة اتبعة  1998تتكفل فقط بتجارة كتوزيع اؼبنتجات البًتكلية كمشتقاهتا. يف 
 سوراطراؾ مهمتها الرئيسية ىي توزيع كذبارة اؼبنتجات البًتكلية يف السوؽ الوطنية، كؾباالت عملها ىي

 تعبئة غازGPL؛ 
 ؛تشكيل الزفت 
 ؛، إطارات اؼبركبات، الزيوت...اخلود أبنواعو، الزفتتوزيع كزبزين كذبارة: الوق 
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 1نقل اؼبواد البًتكلية. 
 جلنة ضبط الكهرابء والغاز:-د
-02-05اؼبؤرخ يف  02/01إنشاء ىذه اللجنة يف إطار اإلصبلح الذم انطلق بداية القرف اغبارل، بواسطة القانوف  مت

 ، كىي ىيئة مستقلة تتمتع ابلشخصية القانونية كاالستقبلؿ اؼبارل تتلخص كظائفها يف:2002
 دة اؼبستهلكُت كفائدة ئالسهر على السَت التنافسي كالشفاؼ لسوؽ الكهرابء كالسوؽ الوطنية للغاز لفا

 ؛اؼبتعاملُت
 ؛ربقيق اؼبرفق العاـ للكهرابء كتوزيع الغاز بواسطة القنوات كمراقبتو 
 ؛يم سوقي الكهرابء كالغاز كسَتنبامهمة استشارية لدل السلطات العمومية فيما يتعلق بتنظ 
 ؛احًتاـ قواعد اؼبنافسة يف السوؽ التعاكف مع اؼبؤسسات اؼبعنية من أجل 
  2الطلبات كاقًتاح قرار منح االمتياز على كزير الطاقة.دراسة 

 السياسة الطاقوية يف اجلزائر: -2
ارتبطت سياسة الطاقة اعبزائرية منذ اإلستقبلؿ بقطػاع احملركقػات نظػرا لتػوفر موارده مقارنة ببقية مصادر الطاقة 

االستقبلؿ أتمُت احتياطػات السػوؽ احملليػة مػن  األخرل، ككانت من بػُت األىػداؼ العامػة لسياسػة الطاقة اعبزائرية منذ
الطاقػة ضػمن أفضل الشركط اؼبمكنة من حيث التكلفة كالضػماف، كمػا غيػرت اإلحتياطػات الغازيػة الكبَتة اؼبعطيات 

ػزاف الطاقػة الطاقوية يف اعبزائػر إلػى أف أصػبح أمػر إحػبلؿ الغػاز الطبيعػي مكاف النفط إستهبلكا كتصديرا مؤكدا يف مي
 للجزائػر كخاصػة منػذ بدايػة التسعينات.

مت إعداد إطار شامل لسياسات الطاقة الذم وبدد الدكر اؼبنوط لقطاع الطاقة يف ربقيق التنمية االقتصادية 
 كاالجتماعية يف اعبزائر ال سيما ربديد اػبيارات األساسية فيما ىبص االستعماؿ الداخلي كاػبارجي للطاقة على صبيع

مستوايت السلسلة الطاقوية، كقد أدل الطلب اؼبتزايد من االحتياجات الطاقوية الوطنية إذل ضركرة كضع سياسة تضمن 
التموين الطاقوم الوطٍت يف اؼبدل اؼبتوسط ك الطويل من جهة، كالتكفل اؼبستمر حباجيات التمويل من أجل تكريس 

 على: 2040قوية الوطنية يف افاؽ مفهـو التنمية اؼبستدامة، ك ترتكز اإلسًتاذبيةالطا
 3استعماؿ الغاز ك ذلك بتحفيز استخداـ غاز البًتكؿ اؼبساؿ ك الغاز الطبيعي اؼبضغوط يف قطاع النقل؛ -
 تثمُت استخداـ اؼبوارد الطاقوية من خبلؿ تطوير الصناعة التحويلية كالبًتككيمياء، التكرير؛ -
 %؛30يد الكهرابء من اؼبصادر اؼبتجددة إذل تطوير استعماؿ الطاقات اؼبتجددة برفع نسبة تول -
 .االعتماد على مبادئ اغبيطة كالوقاية كاحملافظة على البيئة يف اطار التنمية اؼبستدامة -
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هبدفتخفيض كتَتة الطلب على اؼبوارد الطاقوية الرئيسة، تورل الدكلة أنبية لسياسات التحكم يف الطاقة ك ترشيد استعماؽبا، 
اغبياة اليومية للمواطن ك يف قطاعي اػبدمات كالنقل، كإدراج بررامج الفعالية الطاقوية الذم يهدؼ  من خبلؿ إدماجها يف

 إذل ربسيس اؼبواطنُت من أجل استهبلؾ راشد ك عقبلين
أما عن استعماؿ الطاقة النوكية كالذم سيساىم يف تعزيز توفَت الكهرابء على اؼبستول الوطٍت، فإنو يبقى ؿبدكد جدا ؼبا 

جو من ربدايت ك صعوابت السيما التبعية التكنولوجية فيما ىبص إعادة معاعبة اؼبواد اؼبشعة، ككذا التزكد ابلوقود يوا
كذلك أجل تطوير كاستغبلؿ ىذه الطاقة ك كلدعم ىذا االذباه البد أكال من كضع األطر القانونية كالتنظيمية من  .اؼبخصب

ايت التغَتات اليت تشهدىا األسواؽ العاؼبية للنفط كالغاز من جهة، كالتحد تكوين اإلطارات يف ىذا اجملاؿ، مراعية بذلك
 1السبلمة ؽبذه اؼبادة اغبيوية من جهة أخرل.اليت تفرضها إجراءات األمن ك 

 اثنيا:اإلطار التشريعي والقانوين لقطاع الطاقة يف اجلزائر
داء كل منظومة كعملها حبسب مسايرة القوانُت تلعب التشريعات كالقوانُت دكرا أساسيا يف سَت أم قطاع، كيتحسن أ

اؼبسَتة ؽبا كمواكبتها للتطورات اغباصلة على أرض الواقع.يعتمد قطاع الطاقة يف اعبزائر بصفة كلية على احملركقات فحىت 
طاقة يف الكهرابء يتم توليدىا ابستعماؿ الغاز أك الوقود ك لذلك فاف دراسة تطور اإلطار التشريعي كالقانوين لقطاع ال

الغاز بعض القوانُت اؼبسَتة للكهرابء ك اعبزائر تقتضي منا الًتكيز على القوانُت اليت عرفها قطاع احملركقات، مع اإلشارة إذل 
 ك الطاقات اؼبتجددة.

عن اتفاقيات ايفياف غداة استقبلؽبا، كرثت اعبزائر كضعية صعبة راصبة  :1971إىل  1962الفرتة ما بني  -1
غَتىا من االتفاقيات اؼبتممة ؽبا، اليت دل تسمح ؽبا ابلقياـ بدكرىا كما ينبغي، كما سبيزت ىذه اؼبرحلة ( ك 1962)مارس

جبملة من النزاعات مع الشركات الفرنسية العاملة ابعبزائر، ما أدل إذل إنشاء الشركة اعبزائرية لنقل كتسويق احملركقات 
 .1963-12-13الصادر بتاريخ  63/491)سوراطراؾ( طبقا للمرسـو 
جبملة من التعديبلت استجابة النشغاالت الدكلة اعبزائرية  1965-07-29الفرنسية لػ -مث جاءت االتفاقيات اعبزائرية

فرنسية تتمثل مهمتها يف اقباز أعماؿ البحث -جزائرية ASCOOP كتوجت ىذه االتفاقيات إبنشاء شراكة تعاكنية
% لكل طرؼ.لقد كاف اؽبدؼ اؼبرجو من إنشاء ىذه الشراكة ىو  50دة كالتنقيب عن احملركقات لصاحل الدكلتُت بقاع

 مليوف طن سنواي، كما يتبع ذلك من ربسن لئليرادات الضريبية للدكلة اعبزائرية. 1002زايدة اإلنتاج اعبزائرم ليصل إذل 
الفرنسية يف ميداف إال أف عمل ىذه الشراكة دل يكن يف مستول اآلماؿ اليت علقت عليو، بسبب عدـ جدية الشركات 

االستكشاؼ، إضافة إذل عودة النزاعات كاللجوء إذل التحكيم الدكرل الذم كاف دائما يف صاحل الشركات الفرنسية، ما 
 أدل ابعبزائر إذل رفض اللجوء إذل التحكيم الدكرل.

-24نتيجة لفشل اؼبفاكضات اعبزائرية الفرنسية، قررت الدكلة اعبزائرية دبوجب القرار الصادر يف  أتميم احملروقات: -2
 أتميم مصاحل الشركات الفرنسية العاملة يف ميداف احملركقات لتحصل دبوجب ىذا القرار على: 02-1971
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 ؛فيما ىبص استغبلؿ احملركقات الغازية % 100 -
 ؛فيما ىبص أرابيب النقل% 100 -
 ؛فيما ىبص استغبلؿ احملركقات السائلة% 51 . -

 سبيزت ىذه اؼبرحلة أبحداث ىامة نذكر منها :1986إىل  1971الفرتة ما بني -3
 ، من مجلة ما جاء فيو:1971-04-12ادلؤرخ يف  71/22النظام التشريعي ادلقرر دبوجب األمر  -أ 
 ؛الوطنية سوراطراؾيبكن للشركات األجنبية اؼبسانبة يف إطار الشراكة مع اؼبؤسسة  -
طابع ىذه الشراكة تأخذ أحد الشكلُت: شركة مسانبة أك شركة ذبارية، كيف كلتا اغبالتُت ال تقل نسبة مسانبة  -

 1؛% 51سوراطراؾ عن 
تضطلع مؤسسة سوراطراؾ بدكر اؼبتعامل مع إمكانية التخلي عن ىذا الدكر للشريك األجنيب يف مرحلة  -

ت السائلة يف اؼبيداف )اغبقوؿ ( كيعترب كل طرؼ مسؤكؿ عن دفع تكاليف النقل االستكشاؼ يقسم إنتاج احملركقا
 ؛دفع اإلاتكات ككذلك الضرائب اؼبباشرة على البًتكؿ

هبب على الشركات األجنبية إعادة استثمار جزء من أرابحها يف عمليات احملافظة على االحتياطات ككذاؾ  -
 2؛ذبديدىا

حالة نشوب نزاعات بُت الدكلة اعبزائرية أك فبثلها سوراطراؾ ك الشريك  عدـ اللجوء إذل التحكيم الدكرل يف -
 .األجنيب، كاالكتفاء ابحملاكم اعبزائرية

يف الصادر  06-07-1973 أت ي بعد ذلك فًتة فراغ تشريعي بعد إلغاء الدكلة لكل النصوص التشريعية السابقة ابألمر.
29/73. 
كبعد األزمة  1975بعد فًتة الفراغ القانوين اليت أعقبت سنة  86/14 النظام التشريعي ادلقرر دبوجب القانون-ب

االقتصادية اليت مرت هبا اعبزائر جراء تدىور أسعار البًتكؿ )اؼبورد األساسي للعملة الصعبة(، ابإلضافة إذل شساعة اجملاؿ 
جنبية ابؼبشاركة يف ؾبهودات اؼبنجمي اعبزائرم كما يتطلبو من استثمارات ضخمة، ارأتت الدكلة السماح للشركات األ

ك الذم نلخص مواده  1986-08-19اؼبؤرخ يف  86/14البحث كالتنقيب يف إطار الشراكة، كىذا إبصدار قانوف 
 يف
ربقيقا لبلشًتاؾ يف فبارسة أعماؿ التنقيب كالبحث عن احملركقات السائلة كاستغبلؽبا، يرـب عقد بُت اؼبؤسسة :21ادلادة -

الوطنية كالشخص اؼبعنوم األجنيب وبدد القواعد اليت ىبضع ؽبا االشًتاؾ، ال سيما اؼبسانبة يف األعباء كاألخطار كالنتائج. 
 يب وبدد إطار مباشرة األعماؿ اؼبزمع القياـ هبا ابالشًتاؾ مع اؼبؤسسة الوطنيةبركتوكوؿ بُت الدكلة كالشخص اؼبعنوم األجن

 :يبكن أف تأخذ انتفاع الشخص األجنيب شكبل من األشكاؿ التالية:22ادلادة -
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  ؛إنتاج اغبقل، يطابق نسبة مسانبتوحصوؿ الشريك األجنيب يف اؼبيداف على جزء من 
 ؛اغبقل اؼبكتشف تعويضا ؼبصاريفو كأجره احملدد يف العقد حصوؿ الشريك األجنيب على حصة من إنتاج 
 دفع مبلغ للشريك األجنيب، يف حالة اكتشاؼ حقل قابل لبلستغبلؿ التجارم تعويضا ؼبصاريفو كأجره. 

يف حاؿ اكتشاؼ حقل غازم قابل لبلستغبلؿ التجارم، ترد لو اؼبصاريف اليت أنفقها على اكتشاؼ ىذا :23ادلادة -
 1 .دكيستفيد عند االقتضاء من عبلكة كفقا للكيفيات اؼبتفق عليها يف العقاغبقل 

 يبكن أف يكتسي االشًتاؾ أحد الشكلُت التاليُت:24ادلادة -
 ؛إما اشًتاؾ ابؼبسانبة ال يتسم ابلشخصية اؼبعنوية -
شركة ذبارية ابلسهم زبضع للقانوف اعبزائرم كيكوف مقرىا ابعبزائر، كهبب أال تقل نسبة إنتاج الشركة  إما -

 2.%مهما يكن الشكل اؼبعتمد 51الوطنية عن 
مع هناية الثمانينات شهدت الساحة الدكلية انفتاحا كبَتا للدكؿ :91/21النظام التشريعي ادلقرر دبوجب األمر -ت

ن بينها اعبمهورايت السوفياتية اؼبستقلة حديثا، فنزكيبل، نيجَتاي، اندكنيسيا كإيراف على الشركات اؼبنتجة للبًتكؿ كم
البًتكلية العاؼبية، كإضافة إذل ىذا شهدت السوؽ الدكلية تراجعا يف االستثمار يف ؾباؿ احملركقات، ىذه الوضعية حتمت 

 على اعبزائر الدخوؿ يف إطار تنافسي، ىذا اإلطار ىو
، 1991-12-04اؼبؤرخ يف  91/21وخى من عملية تعديل القانوف اػباص ابحملركقات، كىو ما جاء بو األمر اؼبت

 ، كمن أىم ما جاء فيو:86/14اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف 
اؼبقتصر على احملركقات  86/14خببلؼ القانوف  91/21اعتبار احملركقات الغازية داخلة ضمن ؾباؿ تطبيق القانوف  -

 .91/21من القانوف  13دبوجب اؼبادة 86/14من القانوف  23حيث مت إلغاء اؼبادة السائلة، 
اؼبعدلة  04إمكانية إشراؾ األجانب يف اقباز كاستغبلؿ قنوات نقل احملركقات غبساب اؼبؤسسة الوطنية، كىذا يف اؼبادة  -

 .86/14من القانوف  17كاؼبتممة للمادة 
من أجل تشجيع الشركات األجنبية اليت سبتلك اؼباؿ كالتكنولوجيا على ابإلضافة إذل تعديل بعض اؼبواد األخرل  -

 التنقيب كاالستكشاؼ يف قطاع احملركقات السائلة كالغازية
سبيزت بداية األلفية اعبديدة إبجراء إصبلحات ىيكلية ضركرية تعزز انفتاح االقتصاد اعبزائرم على العادل، كال سيما يف 

 . النظاـ التشريعي كالقانوين أمرا البد منو يف اذباه التكيف التدرهبي مع االقتصاد العاؼبيقطاع الطاقة فبا جعل من تغيَت
-02-05:جاء ىذا القانوف اؼبؤرخ يف اخلاص ابلكهرابء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات 02/01القانون رقم -ث

 بغرض فتح سوقي الكهرابء كالغاز للمنافسة كفبا جاء فيو نذكر: 2002

                                           
 
2

 .05ص سابقمرجع
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واعد اؼبطبقة على النشاطات اؼبتعلقة إبنتاج الكهرابء كنقلها كتوزيعها كتسويقها كنقل الغاز كتوزيعو ربديد الق -
 ؛كتسويقو بواسطة القنوات

 ؛إنشاء صندكؽ للكهرابء كالغاز، يكلف دبعادلة التعريفات كالتكاليف اؼبرتبطة بفًتة االنتقاؿ إذل النظاـ التنافسي -
 ؛ة عشر سنوات( لتطور كاحتياجات السوؽ الوطنية للكهرابء كالغازإعداد برامج تقديرية عشرية )ؼبد -
 ؛فتح نشاطات إنتاج الكهراب ك ء توزيع الغاز على اؼبنافسة -
 ؛ربديد إجراءات منح االمتيازات يف ميداف الكهرابكء الغاز كآليات تصدير كاستَتاد الكهرابء -
 .إحداث عبنة ضبط الكهرابء كالغاز -

-04-28انوف اؼبؤرخ بتاريخ كىو القاخلاص ابحملروقات: 05/07ادلقرر دبوجب القانون رقم النظام التشريعي -ج
 الذم جاء ربفيزا للشركات األجنبية العاملة يف قطاع احملركقات، كمن بُت النقاط الواردة فيو نذكر:ك  2005

جات البًتكلية قليلة إعداد أسعار بيع اؼبنتجات البًتكلية كالغاز الطبيعي على نح ك يشجع استهبلؾ اؼبنت -
 ؛التلويث كتفضيلها على أنواع أخرل من الوقود

 ؛قلتُت تدعياف ككاليت احملركقاتإنشاء ككالتُت كطنيتُت مست -
ككالة كطنية ؼبراقبة النشاطات كضبطها يف ؾباؿ احملركقات، كتدعى "سلطة ضبط احملركقات"، ككالة كطنية  -

 ؛لتثمُت موارد احملركقات ك تدعى ألنفط
كل قد حبث أ ك استغبلؿ بندا يعطي سوراطراؾ، عندما ال تكوف طرفا متعاقدا خيار اؼبشاركة يف   يتضمن -

، % كيبارس ىذا اػبيار اؼبفتوح أماـ سوراطراؾ 20%ك ال يقل عن  30االستغبلؿ، يبكن أف يصل إذل 
 ؛يوما على األكثر 30خبلؿ 

 ؛نية من قبل اؼبتعاقدينربديد سعر مرجعي للغاز، كالسهر على ضماف سبوين السوؽ الوط -
 ؛ربديد إجراءات فبارسة نشاطات تكرير احملركقات كربويلوك  منح امتياز النقل عرب األرابيب -
ربديد إجراءات فبارسة نشاطات النقل بواسطة األرابيب، كزبزين اؼبنتجات البًتكلية كتوزيعهاربديد النظاـ  -

 1.اعببائي اؼبطبق على نشاطات البحث ك استغبلؿ احملركقات
 05/07ادلعدل و ادلتتم للقانون  2006-07-29للقانون و ادلؤرخ يف  06/10األمر رقم -خ

 – 78 9 - 5جاء ىذا األمر ليعدؿ كيتمم بعض اؼبواد من القانوف السالف الذكر، كىي اؼبواد 
75 - 70 - 69 - 68 - 58 - 53 - 52-48 - 46 - 44 - 34 - 32-20 - 12 

 نلخصها يف:أىم التعديبلت يبكن أف 
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عقود البحث كاالستغبلؿ ربتوم إجباراي على شرط مشاركة اؼبؤسسة الوطنية سوراطراؾ، يف كلتا اغبالتُت نسبة اؼبشاركة 
 % .51لسوراطراؾ تكوف على األقل 

 لسوراطراؾ% 51نشاطات التكرير ذبرل من طرؼ سوراطراؾ كحدىا أك ابلشراكة، مع نسبة ال تقل عن 
ح غَت االعتيادية احملققة من قبل الشركاء األجانب، يف حاؿ ذباكز اؼبتوسط الشهرم لربميل النفط فرض رسـو على األراب

دكالر أمريكي.نبلحظ أنو يف كل القوانُت اؼبتعاقبة كانت نسبة مشاركة اؼبؤسسة الوطنية  30اػباـ )الربنت( مستول 
 1.ة على قطاع احملركقات كربكمها، %كىي قضية سيادة كطنية تؤكد سيطرة الدكل51سوراطراؾ ال تقل عن 

،كقدترصبذلكفي كفاءةالطاقةلقدأكلتالسلطاأتنبيةابلغةؼبوضوعك  -4
 ميةلتفعيلكفاءةالطاقةكمنأبرزىا:اإصدارصبلةالقوانينوالتشريعااتلر 

 اػباصبًتقيةالطاقااتؼبتجددةفيإطارالتنميةاؼبستدامة؛ 09/04القانوف رقم  -
 ؛حواللتحك مفيالطاقة 09/99القانوف رقم  -
 يتضم نالتنظيماغبرارم فيالبنااياتعبديدة؛ 2000-90اؼبرسـو التنفيذم رقم -
اؼبتعل قبتحديدالقواعداػباصةابلفعاليةالطاقويةاؼبطبقةعلىاألجهزة  05-16مرسومتنفيذيرقم -

 اؼبشتغلةابلكهرابءكالغازكاؼبنتجااتلبًتكلية؛
 ؛ةاػباصبإنشاءالصندكقالوطنيللتحك مفيالطاق 2009-116مرسومتنفيذيرقم -
 ؛اػباصةبتطويركتشجيعاالستثمار 2001-03-01الئحةرقم -
 اػباصبالتدقيقالطاقويللمنشآاتألكثراستهبلكاللطاقة 05-16مرسومتنفيذيرقم -

 :ابإلضافةإلىتداخلهمعاإلطارالتشريعيواؼبؤسسيللطاقااتؼبتجددةكمنها
 تجددة؛اػباصبإنشاءكتنظيموتسيَتاؼبعهداعبزائريللطاقااتؼب 2011-33 اؼبرسومالتنفيذيرقم -
 ؛اػباصبًتقيةالطاقااتؼبتجددةفيإطارالتنميةاؼبستدامة 2009-04قانونرقم  -

يف ديسمرب  423-11 دع متالدكلةإجراءاهتاالتحفيزيةالتمويليةإبنشاءصندكؽ الطاقةاؼبتجددةدبوجبالقانورالتنفيذيرقم -
ترقية استعماؿ مساعدة مراكز ككحدات البحث على ذا اعطاء أكلوية لعمليات البحث كالتطوير ك كك  2011

 2الطاقة اؼبتجددة كترشيدىا.
 ادلطلب الثاين: االمكانيات الطاقوية اجلزائرية

معتربة نظرا ؼبوقعها اعبغرايف كمساحتها الشاسعة  بكمياتمن مصادر الطاقة جبميع أنواعها ك سبتلك اعبزائر امكانيات كبَتة 
ة كأيلو ىي مصادر راضبالغاز، الفحم ك الطاقة النوكية ك فط، مناخها، منها مصادر الطاقة الغَت متجددة ك اؼبتمثلة يف النك 

افة اذل مصادر الطاقة اؼبتجددة االستهبلؾ ؾ اليومي ابإلضتياطاهتا بتزايد كميات االنتاج ك احللزكاؿ تتناقص كمياهتا ك 
                                           

1
 .  05ص  المرجع سابق 

2
 . 05ص  انمزجع سابك  
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يت ربوم لافية كالكتلة اغبية ك غبرارة اعبو الضوئية، طاقة الرايح، طاقة اؼبياه، طاقة الة يف الطاقة الشمسية اغبرارية ك اؼبتمثك 
يف ىذا اؼبطلب نتطرؽ الة ىذه االمكانيات اؼبتوفرة يف مكانيات ىائلة منها كىي متجددة كغَت راضبة ك اعبزائر على ا

 اعبزائر.
 أوال: االمكانيات ادلتوفرة يف اجلزائر من مصادر الطاقة الغري متجددة

 النفط اخلام: 1
يعترب النفط مصدر من مصادر الطاقة الغَت متجددة اؼبتجمع يف ابطن األرض  اجلزائر:احتياطي النفط اخلام يف  -أ

بكميات ؿبدكدة ك اليت ينجم على استغبلؽبا تلوث البيئة، حيث يعكس التطور االقتصادم للعديد من الدكؿ الصناعية 
 خل الوطٍت للجزائر.زايدة الستخداـ ؽبذا النوع من الطاقة، ك تلعب عائدات النفط دكرا رئيسيا يف الد

) أايـ االحتبلؿ الفرنسي ( كمت العثور على أكؿ حقل للنفط يف الصحراء  1956مت اكتشاؼ النفط يف اعبزائر سنة 
اعبزائرية ك ىو حقل عجيلة يف جنوب شرؽ اعبزائر، كما مت يف شهر جواف من العاـ نفسو اكتشاؼ حقل حاسي 

من االحتياطات النفطية يف اعبزائر ك اعبدكؿ ابدلئة  70الذم وبوم  مسعود، أكرب حقل للنفط يف صحراء اعبزائر ك
  : ذلكاؼبوارل يبُت 

 (2016-2000(: تطور االحتياطات ادلؤكدة من النفط اخلام يف اجلزائر )1اجلدول رقم )
 السنوات 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
االحتياطي  11.3 11.3 11.4 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2

 مليار برميل

 .2017-2006فط، األكابك، الكويت، التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنادلصدر:
ثبات نسيب يف االحتياطات اؼبؤكدة للدكلة اعبزائرية كدل يتغَت بشكل ملحوظ،حيث  01دكؿ رقم نبلحظ من اعب

بعد ذلك سجلت االحتياطات ك  11.4اذل  2004ط مث ارتفعت سنة نف مليار برميل 11.3ب  2000قدرت هناية 
التنقيب، ليستقر عند ىذا نتيحة تواصل عمليات البحث ك  2006مليار برميل سنة  12.2النفطية ارتفاعا طفيف اذل 

لضركرية أك . فاعبزائر سبتلك كميات كبَتة من ىذا اؼبصدر ك يبكنها ضماف حاجياهتا الطاقوية ا2016اؼبستول اذل غاية 
 ابقائو كاحتياطي اسًتاتيجي ك الذم كجب احملافظة عليو خصوصا أنو مورد غَت متجدد.

 االحتياطات ادلؤكدة من النفط اخلام يف اجلزائر من امجايل دول العامل:-ب
ت العاؼبية ك رغم أف اعبزائر سبتلك كميات ىائلة من االحتياطات النفطية اال اهنا ال سبثل اال نسبة قليلة من االحتياطا

 : اعبدكؿ التارل يبُت ذلك
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 2016االحتياطات ادلؤكدة من النفط اخلام يف اجلزائر / امجايل دول العامل سنة  :02رقم  اجلدول
اغبصة من دكؿ 

األكابك 
OAPEC 

اغبصة من اصبارل 
 الدكؿ العربية

اغبصة من دكؿ 
 OPECاألكبك 

اغبصة من اصبارل 
 دكؿ العادل

 2016اغبصة سنة 

 %النسبة  0.95% 1.21% 1.70% % 1.73
 .2017-2006التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنفط، األكابك، الكويت، ادلصدر:

 2016مليار برميل سنة  12.2( أف االحتياطات اعبزائرية من النفط ك اؼبقدرة حبوارل 02نبلحظ من اعبدكؿ )
 1.21من اصبارل االحتياطات البًتكلية العربية، كذلك سبثل  1.70طات العاؼبية ك حوارل من اصبارل االحتيا 0.95سبثل 
ىي نسبة ضعيفة يف بلد مثل اعبزائر ن اصبارل احتياطات دكؿ األكابك ك م 1.73اصبارل االحتياطات لدكؿ األكبك كمن 

اليت ذبعل كأنو يتميز بصفة النضوب ك ، خاصة يعتمد على عائدات ىذا النوع من مصادر الطاقة كدخل كطٍت بنسبة كبَتة
ربتل اعبزائر اؼبركز السابع عربينا يف احتياطي النفط اػباـ اؼبؤكد، الذم يصل إذل  من االعتماد اؼبطلق عليو يؤدم اذل نفاذه،

العربية نيجَتاي حسب التقرير اإلحصائي السنوم ؼبنظمة الدكؿ الثالث يف أفريقيا، بعد ليبيا ك  مليار برميل كاؼبركز 12.2
 اؼبصدرة للبًتكؿ أكابك.

 العمر السنوي الستنفاذ النفط يف اجلزائر:-ت
وبسب ابالحتياطي ك عند مقارنة االنتاج قابلة للنفاذ، تتضح سباما ات الغَت متجددة ىي أهنا راضبة ك اف خاصية الطاق

 1العمر التقديرم لديبومة اؼبركد ابلعبلقة التالية: 
 
 
 
 
 

 : العمر الزمين الحتياطي النفط يف اجلزائر03رقم اجلدول
 عمر اؼبورد االنتاج )مليار برميل يف السنة ( االحتياطات ) مليار برميل ( سنة التقدير اؼبنطقة
 29 0.41829 12.2 2016 اعبزائر

من اعداد الطالب بناءا على التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنفط، األكابكالكويت، اؼبصدر: 
2006-2017. 

                                           
1

نىٕم شٍادة انذكتُراي فٓ عهُو أطزَحت ممذمت ، االلتصادٔاثانتسٕٕز األمثم نهطالت ألجم انتىمٕت انمستذامت دراست حانت بعض  استزاتٕجٕتغىٕت وذٔز ،-

 . 051، ص 5100/5106انسىت انجامعٕت: ،  جامعت لاصذْ مزباح ـ َرلهتز،انتسٕٕ

 االحتياطات اؼبؤكدة من اؼبورد
 = العمر التقديرم الستدامة اؼبورد 

 االنتاج السنوم من اؼبادة
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لذلك كجب على الدكلة ترشيد استهبلؾ سنة  29النفط مصدر غَت متجدد كراضب، تقدر اؼبدة الزمنية لنضوبو 
رل بديلة ك اغبفاظ على اؼبورد االقتصادم لؤلجياؿ القادمة كاحتياطي ىذه السلعة االسًتاتيجية الدكلية ابهباد مصادر أخ

 اسًتاتيجي.
 الغاز الطبيعي: -2
الغاز الطبعي مصدر أخر من مصادر الطاقة الغَت متجددة يكتشف داخل  احتياطي الغاز الطبيعي يف اجلزائر:-أ

سبتلك اعبزائر مصدر نظيف كمصاحب للبيئة ك ط اال أنو اذل حد ما خزارات يف ابطن األرض يستخرج كينتج مثل النف
احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي ما أىلها ألف ربتل اؼبراكز األكذل عاؼبيا يف ىذا اعبانب كتًتكز أغلبية ىذه 

 1890 ترجعاألحبااثألكلىاؼبتعلقةابالستكشاففياعبزائرإلىنهايةسنواتاالحتياطات يف حقل حاسي الرمل،
 1908 يللوطن،أينتمإهبادآابرقليلةالعمقكمؤشرأكليعلىوجودالغازكبدأتبعدىا اإلكتشافااتلتجاريةسنةفيحوضالشلفبالشمااللغرب

 .فياعبنوابعبزائرم
كمع  1956-1953أىم اغبقوؿ الغازية بُت سنيت  اكتشاؼبدأأتعماالالستغبللوالتطويرابلصحراء،أينتم 1950 سنة

مركر الوقتارتفعت 
 .ىمنهاماىومكتشفمنطرفسوراطراكلوحدىاكمنهاماىومكتشفبشراكةمعشركاأتجنبيةحقوألخر ابكتشافعبزائريةاالحتياطاات

كيلعب الغاز الطبيعي دكرا كبَتا يف ميزاف الطاقة يف اعبزائر ك يسيطر بنسبة كبَتة على صادرات اعبزائر، ك اعبدكؿ التارل 
  : ذلكيبُت 

 2016- 2000اجلزائر خالل الفرتة : تطور االحتياطات ادلؤكدة من الغار الطبيعي يف 4اجلدول رقم 
 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 السنوات

االحتياطي مليار مًت 
 مكعب

4455 4523 4545 4504 4504 4504 4504 4504 4504 

 .2017-2006التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنفط، األكابك، الكويت، ادلصدر:
نبلحظ أف االحتياطات اؼبؤكدة من الغاز الطبيعي سجلت أعلى مستول ؽبا سنة  04اعبدكؿ رقم من خبلؿ 

مليار مًت  4504ابحتياطي  2006مليار مًت مكعب مث عرفت البفاضا بشكل طفيف سنة  4545بقيمة  2004
للغاز الطبيعي خبلؿ ىذه الفًتة  ، يعود ذلك اذل كتَتة االنتاج اؼبكثف2016مكعب ليستقر عند ىذا اؼبستول حىت عاـ 

مقابل االكتشافات احملققة ك اليت سانبت يف ثبات اؼبخزكف رغم ارتفاع االنتاج الوطٍت للغاز الطبيعي، يرجع ذلك اذل 
تداعيات األزمة النفطية حيث أف زايدة البًتكؿ تؤدم ابلدكؿ اؼبستهلكة لو اذل ربوؿ نسيب كبو مصادر أخرل كبديل لو 

 السوؽ العاؼبية ابإلضافة اذل الدعوة الدكلية لبلىتماـ ابلبيئة ك اهباد مصادر أخرل للطاقة بديلة للنفط، كل اقل سعرا يف
ىذا دفع ابعبزائر اذل رفع كتَتة االنتاج من ىذا اؼبصدر لتغطية جزء من متطلبات السوؽ الدكلية ك احمللية حيث ربقق 

ك اليت تنتج أغلبيتها من الغاز الطبيعي، مقابل زايدة حجم االكتشافات، أدل  اعبزائر االكتفاء الذا ي من الطاقة الكهرابئية
 اذل رفع االحتياطات الغازية بشكل معترب كثباهتا رغم كثافة االنتاج.
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 االحتياطات ادلؤكدة من الغاز الطبيعي يف اجلزائر من امجايل دول العامل:-ب
 : ك اعبدكؿ التارل يوضح ذلك تعكس أنبية الثركة الغازية اعبزائرية من الغاز نسب معتربةسبتلك اعبزائر 
 2016االحتياطيات ادلؤكدة من الغاز الطبيعي / امجايل العامل سنة : 5اجلدول رقم 

اغبصة من دكؿ  اغبصة
 العادل

اغبصة من الدكؿ 
 العربية

اغبصة من دكؿ 
 OPECأكبك 

اغبصة من دكؿ 
 OAPECأكابك 

 % 8.53 % 4.73 % 8.32 % 2.30 %النسبة 
من اعداد الطالب بناءا على التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنفط، األكابك، ادلصدر:

 .2017-2006الكويت، 
مليار مًت مكعب سنة  4504اؼبقدرة دبا يقارب االحتياطات اعبزائرية من الغاز ك ( أف 5نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ رقم )

ابؼبئة من اصبارل  8.32ابؼبئة من اصبارل االحتياطات العاؼبية من الغاز الطبيعي ك حوارل  2.30سبثل نسبة  2016
كجاءت اعبزائر يف اؼبركز الرابع  ابؼبئة من دكؿ أكابك، 8.53ابؼبئة من دكؿ أكبك ك 4.73سبثل  الدكؿ العربية، كذلك

كىي نسب معتربة تعكس أنبية الثركة الغازية اعبزائرية ز العاشر عاؼبيا. اؼبركتياطي اؼبؤكد من الغاز الطبيعي ك عربينا من االح
غَت متجدد، هبعل من االقتصاد اال أف االعتماد على مصدر راضب ك مورد اقتصادم اسًتاتيجي. كمصدر طاقوم ك 

 .تذبذهبات سعر الغاز يف السوؽ العاؼبية ك اعبزائرم على احملك نظرا لعدـ ثبا
ا ىاما من الغاز يبك نها من العيش ؼبئات السنُت، كما يفيدىا يف التصدير مستقببل لتعويض نفاد سبلك اعبزائر احتياطي

طاقة البًتكؿ كيضعها أيضا يف سكة العادل من حيث التوجو خارج النفط إذل الطاقة الكهرابئية كالطاقات النظيفة، اليت ىي 
 ؼبورد ابلطريقة اؼبثلى ك عدـ ىدره.حباجة إذل الغاز أكثر من البًتكؿ كل ىذا اذا مت استغبلؿ ا

 العمر السنوي الستنفاذ الغاز الطبيعي يف اجلزائر:-ت
يعترب الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة اؼبعرضة لبلستنزاؼ، كابلنسبة للجزائر فتقدر اؼبدة الزمنية الستنزاؼ احتياطي الغاز 

 .سنة 35الطبيعي بػ 
 الحتياطي الغاز الطبيعي يف اجلزائر : العمر الزمين06اجلدول 

 عمر اؼبورد االنتاج )مليار مًت مكعب يف السنة ( االحتياطات )مليار مًت مكعب ( سنة التقدير اؼبنطقة
 سنة 35 128.5 4504 2016 اعبزائر

للنفط، األكابك الكويت، من اعداد الطالب بناءا على التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة ادلصدر:
2006-2017. 

ىي مدة غَت كافية ك قصَتة جدا لذا كجب ترشيد سنة ك  35اطي الغاز الطبيعي تقدر اؼبدة الزمنية الستنزاؼ احتي
استهبلؾ ىذا النوع من الطاقة ك ازباذ اجراءات الضركرية من أجل خفض استخدامها بشكل يتماشى مع متطلبات 

 ابقائها كاحتياطات اسًتاتيجية من خبلؿ كسب مصادر خارجية مستقرة ك سهلة الوصوؿ اليها.الفعالية االقتصادية أك 
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 :احتياطي الفحم يف اجلزائر -3
مليوف طن، كرغم قلتها إال أنو يبكن استخدامها ؿبليا  81تقدر احتياطات الفحم اؼبتوفرة يف اعبنوب الغريب للببلد حبوارل 

مقارنة مع الغاز الطبيعي ابإلضافة إذل خاصيتو اؼبلوثة، دل يتم تطوير استغبللو؛ ك تتوزع ك نظرا الرتفاع تكلفة إنتاجو 
احتياطات الفحم يف اعبزائر على مستول حوضُت كبلنبا يف كالية بشار، كنبا:حوض القنادسة كحوض العبادلة كذلك  

 كالتارل
إذ كاف 1972 1942ل بُت السنوات كلم جنوب بشار، ككاف يستغ  24: يقع ىذا اغبوض على بعد حوض القنادسة

يستغل الفحم اؼبستخرج لتوليد الكهرابء، كمصدر للطاقة يف السكك اغبديدية كللتدفئة اؼبنزلية، كيف بعض الصناعات 
 .مليوف طن 15كقدرت االحتياطات اؼبتبقية بو حبوارل 1972الصغَتة، كقد مت إغبلؽ اؼبنجم يف عاـ 

كلم جنوب بشار، كوبتوم على ثبلث طبقات من الفحم، كقدرت   80بعد يقع ىذا اغبوض على  حوض العبادلة:
 1.مليوف طن36االحتياطات اؼبوجودة يف ىذا اغبوض حبوارل 

 االحتياطي الطاقة النووية يف اجلزائر: -4
تعمبلعبزائرعلىاستيعابتكنولوجياالطاقةالنوكيةمنخبللتعاكهنامعبعضالدكالؼبتقدمةكأؼبانيا،األرجنتُت،كورايالشماليةكغَتىامنأجلتن
ميةاستخدامهالؤلغراضالسلميةخاصةفيإنتاجالطاقةالكهرابئية،كىذاالمتبلكهاأنبمناصباليورانيومفيسلسلةجباالؽبقار،كسلسلةج

ابألغبلب 
 ناطقواسعةفيسلسلةاتىبلي،إالأهناتستخدمتكنولوجياالطاقةالنوكيةفيمجاالتلتوليدالكهرابءمنالطاقةالنوكية،رقيباتباإلضافةإلىم

CEA سبلـ"ك "نور" الرعايةالصحيةكالزراعيةكتقومبتطويربرراؾبمعوكالةالطاقةالذريةكتتوفراعبزائرعلىمفاعليننوكيُت" 
 2كالةالدكليةللطاقةالذرية.فيكلمندراريةكعينوسارةـبصصانلبلستخدامالعاؼبيبمراقبةالو 

 مكانيات ادلتوفرة يف اجلزائر من مصادر الطاقة متجددةالاثنيا: ا
عتبار موقعها اعبغرايف، سبتلك اعبزائر قدرات ىائلة من الطاقة الشمسية ابامكانيات اجلزائر من الطاقة الشمسية:  -1

ساعة  200الزمنية كثافة الفيض اإلشعاعي أبكثر من حيث تعترب من بُت األكرب على اؼبستول العاؼبي، حيث تقدر اؼبدة 
 ساعة يف اؽبضاب العليا كالصحراء. 3900كيبكن أف يصل إذل 

 
 
 
 

                                           
1

 .060ص مزجع سابك  ،جعفزحمشة
2

-0811فٓ انفتزة ز حالو سَأَت ،جذَِ االستثمار األجىبٓ انمباشز فٓ انطالاث انمتجذدة َ أثزي عهّ انىمُ االلتصادْ انمستذاو دراست لٕاسٕت نحانت انجشائ

كهٕت انعهُو االلتصادٔت َانعهُو انتجارٔت َعهُو ، 1، جامعت فزحاث عباص سطٕف االلتصادٔتأطزَحت ممذمت نىٕم شٍادة انذكتُراي فٓ انعهُو ،  5105

 .015، ص 2017/5101انتسٕٕز، انسىت انجامعٕت

 



 0202-0222 التصادٔاث انطالتانكٍزبائٕتفٕانجشائزانثاوٓ:.................................انفصم 

 
52 

 امكانيات اجلزائر من الطاقة الشمسية :07رقم  اجلدول
 الصحراء اؽبضاب العليا اؼبنطقة الساحلية اؼبناطق

 86 10 4 اؼبساحة ابؼبئة
 3500 3000 2650 معدؿ مدة اشراؽ الشمس

 2650 1900 1700 معدؿ الطاقة احملصل عليها كيلوكاط ساعي
العلـو ضبزةجعفر، آليات سبويل كتنمية مشاريع الطاقة اؼبتجددةلتحقيق التنمية اؼبستدامة يف اعبزائر، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف  :اؼبصدر

 . 2017/2018كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، ،  1االقتصاديةجامعة فرحات عباس سطيف 
كيلوكاط ساعي على   5ىي  ²ـ 1الطاقة احملصل عليها يوميا على مساحة أفقية تقدر  أف  07ينب اعبدكؿ رقم 

وكاط ساعي / كيل  1700فإف الطاقة احملصل عليها حوارل  6معظم أجزاء الًتاب الوطٍت، ككما ىو موضح يف اعبدكؿ رقم 
/السنة يف اعبنوب. ك من بُت أىم مقومات الطاقة الشمسية  ²كيلوكاط ساعي /ـ  2263/ السنة يف الشماؿ، ك ²ـ

 :ابعبزائر ما يلي
 ؛ساعة يف السنة2000كفرة األراضي اؼبشمسة أغلب أيػاـ السػنة كمػا أف الشػمس سبتػد بػأكثر من  -
العػادل كسبتػاز بػاغبرارة الشػديدة خاصة يف فصل الصيف حيث تفوؽ درجة تعد صحراء اعبزائر من أكرب الصحارم فػي  -

إسػتغبلؿ أكثػر للطاقػة %فبػا يسػاعدىا مػن 80درجػة كه سبثػل مسػاحة الصحراء يف اعبزائر أكثػر مػن  60اغبػرارة 
 ؛الشمسية

تشَت الكثَت من الدراسات إذل أف الطاقة الشمسػية التػي سبتلكهػا اعبزائػر تتػيح ؽبا حىت فرصة تصدير ىذا النوع من  -
الطاقة لػدكؿ األخػرل كذلػك التسػاع مسػاحات اعبزائػر كاستمرار تعرضػها لكميػات عاليػة مػن موجػات اإلشػعاع 

 ؛كالكهركمغناطيسي الصادر من الشمسالضػوئي 
تعاين اعبزائػر مػن مشػكل اؼبسػاحة اؼبطلوبػة لتشػيد األلػواح الشمسػية كمستلزما حيث تقػدر مسػاحة اعبزائػر بػ  ال -

كاط مػن الكهربػاء كبتػاج إلػى 1000،كىي أكرب بلػد إفريقػي مػن حيػث اؼبسػاحة، كللحصوؿ على ²كػم2381741
 ؛مًت مربع من ىذه األلواح10إذل  7مسػاحة من 

لطرؽ اليت يبكن اسػتغبلؿ الطاقػة الشمسػية بفعاليػة فػي اعبزائػر كيبكن تصنيفها يف ثبلث فئػات رئيسػية ىػي كثرة ا -
 ؛ج الكهربػاء كالعمليات الكيميائيالتطبيقػات اغبراريػة كإنتػا 

السكاف  %من إصبارل 41توجد ابعبزائر ؾبمعات قركية صػغَتة متفرقػة كمتباعػدة، حيػث يقػدر عػدد سكاف الريف  -
كأنػو قػد يتعػذر ألسػباب عمليػة أك اقتصػادية ربط ىذه القرل كاألرايؼ ابلشبكة الرئيسػية للكهربػاء لػذا فػإف اغبػل 

 ؛جملمعات النائيةاؼبنطقي يف ىذه اغبالة ىو إستغبلؿ الطاقة الشمسية يف ىذه ا
 ؛ذا النػوع من االستغبلؿ الطاقومػإلبفاض الغيـو يف كثَت من اؼبنػاطق الصػحراكية اؼبؤىلػة أكثػر ؽب -
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أثبتت العديد من دراسات اعبدكل يف عدة دكؿ مػن بينهػا اعبزائػر أنػو يبكػن إستعادة رأس اؼباؿ اؼبستثمر يف الطاقػة  -
الشمسػية خػبلؿ فتػرة تتػراكح بػُت ثػبلث كطبس سنوات تتمكن بعدىا اعبهة اؼبنفػذة ؼبشػاريع الطاقػة الشمسػية مػن 

 1.ؿ على طاقة نظيفة منخفضة التكلفةاغبصػو 
 امكانيات اجلزائر من الطاقة الرايح: -2

تعد اعبزائر من بُت الدكؿ اليت سبتلك امكانيات معتربة من الرايح اذ تتميز بتغَت اؼبورد الروبي فيها من مكاف اذل أخر 
 كبَتتُت:نتيجة الطوبوغرافيا كتنوع اؼبناخ حيث تنقسم اعبزائر اذل منطقتُت جغرافيتُت  

كلم ك بتضاريس جبلية سبثلها سلسلة   1600الشماؿ الذم وبده البحر األبيض اؼبتوسط كيتميز بساحل يبتد على  -
 األطلس التلي ك الصحراكم ك بُت ىاتُت السلسلتُت توجد اؽبضاب العليا ك السهوؿ ذات اؼبناخ القارم كمعدؿ

 ؛السرعة يف الشماؿ غَت مرتفع جدا
ـ/اث 6اث كتتجاكز ـ/ 4تميز بسرعة رايح أكرب منها يف الشماؿ خاصة يف اعبنوب الغريب بسرعة منطقة اعبنوب اليت ت -

 ؛يف منطقة أدرار
كعموما تتميز اعبزائر هببوب رايح ربمل معها الكثَت من اؽبواء البحرم الرطب ك الغازم الصحراكم دبتوسط سرعة سنوية 

اؼبياه خصوصا يف السهوؿ اؼبرتفع ىذا من شأنو توليد طاقة كهرابئية ـ/اث ك ىي طاقة مبلئمة لضخ  6اذل  2تًتاكح مابُت 
ـ/اث كىو مايكفي لتغطية احتياجات قرابة 5.1مليوف كاط ساعي سنواي يف حالة الرايح ذات السرعة  673قدرىا 

 اػبريطة التالية توضح ذلك ك  2مسكن من الطاقة الكهرابئية. 1008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1

 .016ص ، مزجع سابك ،ت انمستذامت فٓ انجشائزحمشةجعفز، آنٕاث تمُٔم َتىمٕت مشارٔع انطالت انمتجذدةنتحمٕك انتىمٕ
2

انّ انطالت انشمسٕت سٍٕهت سواد ،استٕزاتٕجٕت تزلٕت انكفاءة االستخذامٕت نمصادر انطالت انبذٔهت الستخالف انثزَة انبتزَنٕت َفك ضُابظ االستذامت دراست ح 

كهٕت انعهُو االلتصادٔت َانعهُو انتجارٔت َعهُو ، 1، جامعت فزحاث عباص سطٕف االلتصادٔتأطزَحت ممذمت نىٕم شٍادة انذكتُراي فٓ انعهُو فٓ انجشائز ، 

 .515انتسٕٕز،ص 
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 أمتار من األرضية 10: معدالت سرعة الرايح على 01 اخلريطة رقم

 
 .41،ص2007كزارة الطاقة كاؼبناجم، دليل الطاقات اؼبتجددة، كزارة الطاقة كاؼبناجم، اعبزائر،  ادلصدر:

 امكانيات اجلزائر من الطاقة ادلائية: -3
اؼبياه السطحية اليت تنحصر أساسا يف جزء من ابلنظر للمساحة الشاسعة اليت سبتد عليها اعبزائر، اال أهنا تتميز بندرة 

ابؼبئة فقط  75مليار مًت مكعب منها  25منحدر الشمارل للسلسة اعببلية األطلسية ك تقدر االمكانيات اؼبائية للجزائر 
 قابلة للتجديد.

مًت مكعب سنواي  مليار 65اف كميات األمطار الكلية اليت تسقط على االقليم اعبزائرم ىي كميات مهمة كتقدر حبوارل 
ابؼبئة يف انتاج الطاقة الكهركمائية كما أف عدد األايـ اؼبمطرة تتجو كبو  5لكنها ال تستغل اال بنسبة ضعيفة تقدر ب 

االلبفاض ك ىذه األمطار تًتكز يف مناطق ؿبدكدة ابإلضافة اذل تبخر جزء منها بفعل اغبرارة، راىيك عن تدفقها بسرعة 
 اؼبياه اعبوفية.كبو البحر أك كبو حقوؿ 

مليار  25ك جغرافيا تنخفض مصادر اؼبياه السطحية كلما اذبهنا من الشماؿ اذل اعبنوب. كتقدر كمية اؼبياه النفعية ب 
، ك الباقي مياه جوفية، 2015سد منجز سنة  75مًت مكعب ثلث ىذه الكمية ىي عبارة عن مياه سطحية تتمثل يف 

 1مليار مًت مكعب. 12سد بقدرة تعبئة اصبالية  139كبو  2030يف اعبزائر سنة  كيتوقع أف يبلغ عدد السدكد اؼبستغلة
 امكانيات اجلزائر من طاقة الكتلة احلية: 4
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 تنقسم اعبزائر إذل منطقتُتادلوارد الغابية:  -أ
من % 10ىكتار، أم أكثر بقليل من  25000000منطقة الغاابت االستوائية اليت ربتل مساحة تقدر حبوارل -

ىكتار، يف حُت أف التشكيبلت الغابية اؼبتدرجة يف اعبباؿ  1800000ىكتار تغطي الغابة  .اؼبساحة اإلصبالية للجزائر
 ىكتار. 1900000سبثل 

%من مساحة  10يف الشماؿ الذم يبثل  .% من مساحة اعبزائر 90اؼبنطقة الصحراكية اعبرداء كاليت تغطي أكثر من -
 .اعبزائر

ميغا طن  3.7ميغا طن مكافئ نفط سنواي ك بقدرة اسًتجاع تقدر ب  37لية للمورد الغايب ابعبزائر تقدر الطاقة االصبا
 5مكافئ بًتكؿ سنواي، كيعترب كل من الصنوبر ك الكاليتوس نباتُت مهمُت يف االستعماؿ الطاقوم لكنهما ال يبثبلف اال 

 ابؼبئة من الغاابت اعبزائرية.
 الزراعية:الفضالت احلضرية و -ب

مليوف طن ك يستطيع ىذا اؼبورد استعاب طاقة تقدر  5تصل كميات النفيات من ىذا الصنف اليت ال يتم تدكيرىا كبو 
 مليوف طن مكافئ بًتكؿ سنواي. 1.33ب

إف تثمُت النفاايت العضوية كخباصة الفضبلت اغبيوانية من أجل إنتاج الغاز اغبيوم، يبكن أف يعترب كحل اقتصادم ال 
إف افاؽ تطوير ىذه  .وجي من ضماف استقبللية طاقوية كاليت ستؤدم إذل تنمية مستدامة يف اؼبناطق الريفيةمركزم كإيكول

الطاقة قائمػة فػي اعبزائػر كال سػيما فػي مػزارع تربيػة اؼبواشي كربويل ـبلفات التمور يف اعبنػوب كـبلفػات صػناعة زيػت 
اقة الكهرابئية تعمل ابلبقااي اعبافػة مػن بػذكر الزيتػوف اليت تًتكها تلك الصناعة، الزيتػوف مػا يوحي اذل قياـ مشاريع توليد الط

كسيتم حساب قوة احملطة الكهرابئيػة تبعػا ؼبػا يتػوفر مػن كقود الكتلة اغبيوية، كيف حالة بقااي صناعة زيػت الزيتػوف فػإف 
ألػف طػن فػي اعبزائر، كغبد اآلف تستخدـ البقااي  70.000 متوسػط الكميػة مػن البذكر أك النػول اؼبطركحػة سػنواي يقػدر

 1.اعبافة من صناعة زيت الزيتوف كوقود منزرل
 امكانيات اجلزائر من طاقة احلرارة اجلوفية:  -5

 200يشكل الكلس اعبوراسي يف الشماؿ اعبزائرم احتياطيا ىاما غبرارة األرض اعبوفية، حيث تتوفر على أكثر من 
درجة  96درجة مئوية كترتفع اذل  40تتمركز يف الشماؿ الشرقي ك الشماؿ الغريب للببلد، تتجاكز حرارهتا مصدر حرارم 

درجة مئوية ببسكرة ك ىذه الينابيع الطبيعية اليت ىي على العمـو  119مئوية يف ضباـ اؼبسخوطُت بقاؼبة، لتصل اذل 
مًت مكعب يف الثاين من اؼباء اغبر كىو جزء  2من  ترسبات ػبزارات موجودة يف ابطن األرض تتدفق لوحدىا أبكثر

درجة مئوية ك ىو ما يسمح إبنشاء ؿبطات  96ك  22صغَت فبا ربويو اػبزارات، كاليت تًتاكح درجة اغبرارة فيها بُت 
ط اال أنو ال ميغاكا 700لتوليد الكهرابء، كمن اؼبمكن استغبلؿ منابع اؼبياه اؼبعدنية اغبارة يف توليد ما استطاعتو أكثر من 

 يتم استغبللو حاليا.

                                           
1
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كأكدت العديد من الدراسات اعبيولوجية، اعبيوكيميائية ك اعبيوفيزايئية على كجدك أماكن مهمة لطاقة اغبرارة اعبوفية يف 
مًت  100بعد درجات مئوية على  5أماكن يفوؽ فيها التدرج اغبرارم  3اعبزائر أين سبكنت تلك الدراسات من ربديد 

 تبسة.يدم عيسى اؼبسيلة، منطقة قاؼبة ك منطقة سة غليزاف كمعسكر، منطقة عُت يوسف اؼبدية ك كىي منطق
كما تتوفر اعبزائر على طبقة جوفية من اؼبياه اغبارة ) الطبقة اؼبائية األلبية ( وبدىا من الشماؿ بسكرة كمن اعبنوب عُت 

اغبدكد التونسية كما يوضحو الشكل رقم لتوزيع الطبقة األلبية صاحل كمن الغرب أدرار كأما من اعبهة الشرقية فاهنا سبتد اذل 
مًت مكعب يف الثانية، كتقدر درجة حرارهتا بنحو  4يف اعبزائر، كيتم استغبلؿ ىذا اػبزاف من خبلؿ التنقيب أبكثر من 

 1.ك اػبريطة التالية توضح ذلك درجة مئوية كابلتارل تشكل خزارا كاشعا من حرارة األرض اعبوفية. 54
 : توزيع الطبقة األلبية يف اجلزائر02اخلريطة رقم 

 
ص  2007اؼبناجم، اعبزائر،لطاقات اؼبتجددة، كزارة الطاقة ك اؼبتجددة، دليل الطاقات اعبديدة ك امديرية موقع ادلصدر:

43. 
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 ادلطلب الثالث: انتاج واستهالك الطاقة يف اجلزائر
ي )انتاج ك استهبلؾ( كاألجنيب متنوعة فاهتا تعتمد عليها يف تغطية الطلب احمللاعبزائر كدبا أهنا سبتلك مصادر طاقوية 

 االستهبلؾ من الطاقة يف اعبزائر.نتاج ك تصدير ( كمن خبلؿ ىذا اؼبطلب نتطرؽ اذل كميات اال)
 أوال: النفط

 تطورانتاج النفط يف اجلزائر: -1
على عملية االنتاج ككذلك رفع قدرهتا االنتاجية التصديرية من منذ أتميم احملركقات ك الشركات البًتكلية تسعى للسيطرة 

الثركة البًتكلية كدبا أف اعبزائر عضو يف منظمة األكبك فاهنا مقيدة حبصص االنتاج كربديد األسعار، كفق للقوانُت اؼبدرجة 
ن مث حجم صادرات كمستهبلؾ احمللي للنفط يف اعبزائر الانتاج ك اليف األكبك، كيبكن تسليط الضوء على تطور ا

 .2016 – 2000الواردات النفطية خبلؿ الفًتة ك 
 ( 2016اىل  2000: تطور انتاج النفط يف اجلزائر خالل الفرتة ) 08اجلدول رقم 

 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 السنة

ف 
 أل

مية
الك

اليـو
 / 

ميل
بر

 
 769 729.2 1311.4 1368.3 1356.0 1190.0 1203.0 1193.0 1146.0 

 .2017-2006التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنفط، األكابك، الكويت، ادلصدر:
 

اذل  2000ألف برميل يف اليـو سنة  769يتضح أف انتاج النفط يف اعبزائر ارتفع من  08رقم  دكؿمن خبلؿ اعب
البحث اضافة اذل زايدة الطلب عليو كتطور تقنيات التنقيب ك ذلك بسبب  2006ألف برميل يف اليـو سنة  1368.3

أنبيتو االقتصادية يف توفَت اؼبوارد اؼبالية للدكلة ) العملة الصعبة ( حيث يلعب النفط دكرا رئيسيا يف الدخل الوطٍت رغم 
ـو مث أخد ألف برميل يف الي 1368.3أين بلغ انتاجو  2006عدـ ثبات أسعاره، ك قد عرؼ أعلى قيمة لو سنة 

، يرجع ذلك اذل 2004كىو أدىن مستول لو منذ سنة  2016ألف برميل يومي سنة  1146.0ابلتناقص اذل غاية 
تداعيات البفاض أسعار النفط يف السوؽ العاؼبية اليت قلصت كتَتة النشاطات االستكشافية ابإلضافة اذل التزاـ اعبزائر 

 ؼبواجهة االلبفاض يف األسعار. 2016عضاء منظمة األكبك سنة ابتفاؽ زبفيض االنتاج اؼبتفق عليها من طرؼ أ
 مكانة انتاج النفط اخلام اجلزائري من امجايل االنتاج العادلي: -2

 سبتلك اعبزائر امكانيات ىائلة من النفط ىذا ما ساعدىا على االنتاج ك اعبدكؿ التارل يوضح ذلك 
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 2016اجلزائري من امجايل االنتاج العادلي سنة :مكانة انتاج النفط اخلام 09اجلدول رقم 

 اغبصة
 ابؼبئة

اغبصة من اصبارل الدكؿ  اغبصة من اصبارل العادل
 العربية

اغبصة من اصبارل 
 دكؿ أكبك

اغبصة من اصبارل 
 دكؿ األكابك

ألف  2016انتاج النفط سنة 
 برميل / اليـو

 11460 %4.87 %3.44 %4.66 %1.45 %النسبة
 .2017التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنفط، األكابك، الكويت، اؼبصدر: 

ألف برميل يف اليـو يبثل  11460ك اؼبقدر ب  2016أف االنتاج الوطٍت للنفط اػباـ لسنة  9رقم نبلحظ من اعبدكؿ 
من انتاج  4.87ابؼبئة من اصبارل انتاج الدكؿ العربية، كذلك يبثل  4.66من اصبارل االنتاج العاؼبي ك حوارل  1.45

 بة لدكؿ العادل أك ابقي الدكؿ العربية.من انتاج دكؿ األكابك، تبقى ىذه النسبة ضعيفة ابلنس 3.44دكؿ األكابك ك 
 استهالك النفط يف اجلزائر: -3

 ك اعبدكؿ التارل يوضح ذلك  2016-2000عرفت اعبزائر زايدة يف ؾباؿ استهبلؾ النفط خبلؿ سنوات من 
 2016-2000تطور استهالك النفط يف اجلزائر خالل الفرتة  :10اجلدول رقم

 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 السنة

يل 
 برم

لف
ة أ

كمي
ال

اليـو
يف 

 
 192 222 240 258 309.5 363.8 408.6 416.4 417.9 

 .2017-2006التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنفط، األكابك، الكويت، ادلصدر:
ألف  192نبلحظ أف االستهبلؾ احمللي يف اعبزائر يعرؼ كتَتة متزايدة حيث قدر ب  10ؿ رقم دك من خبلؿ اعب

ألف  417.9ك سجل استهبلؾ  2008ألف برميل نفط سنة  309.5كأدىن قيمة لو مث ارتفع اذل   2000برميل سنة 
اط بُت االستهبلؾ ك كأعلى قيمة لو خبلؿ سنوات الدراسة، يعود ىذا االرتفاع اذل االرتب  2016برميل يف اليـو سنة 

ارتفاع كتَتة النشاط ديبوغرايف اؼبتزايد يف اعبزائر ككذلك اذل ربسن اؼبستول اؼبعيشي ك التوسع العمراين ك متطلبات النمو ال
 االقتصادم، كمشاريع تطوير البنية التحتية كاليت تتطلب طاقة يتم استخراجها يف اعبزائر من النفط.

 النفطصادرات وواردات اجلزائر من  -4
 صادرات النفط يف اجلزائر: -أ

 يبقى استهبلؾ النفط يف اعبزائر أقل من االنتاج ك يبثل الفرؽ بينهما يف حجم البًتكؿ اؼبوجو للتصدير للسوؽ الدكلية
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 2016-2008: تطور صادرات اجلزائر من النفط اخلام خالل الفرتة (11)اجلدول رقم 

 2016 2014 2012 2010 2008 السنة
 8409 صادرات النفط ألف برميل يف اليـو

 
7088 

 
 

6859 
 

 

4832 5415 

-2012-2006بك، الكويت، طار العربية اؼبصدرة للنفط، األك التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقادلصدر:
2017. 

ألف برميل /  5415البفاض حجم الصادرات النفطية خبلؿ الفًتة األخَت اذل  11رقم  دكؿنبلحظ من اعب
بقيمة  2008بعد أف سجل أعلى مستول لو سنة  2014ألف برميل يف اليـو سنة  4832ك  2016اليـو سنة 

، يعود سبب االلبفاض اذل تراجع الطلب على النفط يف األسواؽ العا 8409صادرات قدرىا  ؼبية ألف برميل يف اليـو
 ذلك الرتفاع سعره.

على الرغم من أف اعبزائر تعترب من أىم الدكؿ اؼبصدرة للنفط اال أهنا تستورد مشتقات واردات النفط يف اجلزائر:  -ب
 اىم يف سَتكرة العجلة االنتاجية.النفط ك اليت تس

 2016 - 2008تطور استَتاد اعبزائر للمشتقات النفطية خبلؿ الفًتة (12)اجلدولرقم 
 2016 2014 2012 2010 2008 السنوات

 كميات الواردات من اؼبشتقات ألف برميل يف اليـو
 النفطية

11.7 18.1 89.8 54.5 74.5 

-2012-2006التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنفط، األكابك، الكويت، اؼبصدر: 
2017. 

اذل  2008ألف برميل يف اليـو سنة  11.7ارتفاع حجم كاردات اؼبشتقات النفطية من  12رقمدكلنبلحظ من اعب
ألف برميل يف اليـو  54.5اذل  2014،مث البفضت قيمة الواردات سنة 2012ألف برميل يف اليـو سنة  89.8

، اذ ترتبط قيمة كاردات اؼبشت 74.5استَتاد  2016كسجلت سنة  قات النفطية ألف برميل من اؼبشتقات يف اليـو
ابلطلب احمللي عليها كذلك للمسانبة يف سَتكرة العملية االنتاجية يف شىت اؼبيادين، كذلك ىناؾ غياب لبلستثمارات 

 ا من اػبارج.التحويلية للنفط اػباـ اذل مشتقات أخرل ما أدل ابعبزائر اذل اسًتادى
  : حصة الثروة النفطية من امجايل الصادرات الطاقوية اجلزائرية -5

  : للنفط حصة كبَتة من اصبارل الصادرات اعبزائرية ك الشكل التارل يوضح ذلك
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 حصة الثروة النفطية من امجايل الصادرات اجلزائرية   : 03 الشكل رقم

 
Source Ministère de l’énergie , Bilan Energetique National de l’ Année 2016 edition juin 2017 p 09-10. 

النتاجي بصورة كبَتة على انتاج ىيكلو ا يعتمد  االقتصاد اعبزائرميتضح لنا أف   03الشكل الرقم من خبلؿ 
كما أف   2016ابؼبئة من اصبارل الصادرات لسنة  94تصدير احملركقات كمنها النفط اػباـ، اذ شكلت احملركقات ك 

ىذا ما يؤكد أنبية قطاع نفس السنة ك ئة من اصبارل صادرات ابؼب 6صادرات خارج قطاع احملركقات ال سبثل سول 
رقم يبثل نسبة حصة  07احملركقات يف االقتصاد اعبزائرم ك مداخيلو من العملة الصعبة ) اقتصاد ريعي ( ك الشكل 

 صادرات النفط من اصبارل الصادرات الطاقوية يف اعبزائر.
مليوف طن  110.643اؼبقدرة ب ك  2016 الصادرات الطاقوية لسنة ابؼبئة من اصبارل 41شكلت الصادرات النفطية 

، كالغاز الطبيعي نسبة  541.5مكاىفء نفط أم  ابؼبئة ك غاز  13ابؼبئة مث غاز البًتكؿ اؼبساؿ  33ألف برميل يف اليـو
 ابؼبئة. 5ابؼبئة ك أخَت اؼبكثفات كأدىن نسبة  8الطبيعي اؼبساؿ 

 اثنيا: الغاز الطبيعي
 زائر:تطور انتاج الغاز الطبيعي يف اجل -1

األمر الذم جعلها أحد أكرب الدكؿ اؼبنتجة ،نظر للموقع اعبغرايف للجزائر ك امتبلكها الحتياطات ىائلة من الغاز الطبيعي 
اؼبركز السابع من حيث تصديره على اؼبستول العاؼبي حسب تقرير من حيث انتاجو ك  8ث ربتل اؼبركز لو يف العادل، حي

 .2016الوكالة الدكلية للطاقة لسنة 
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حصة الثروة البترولية ضمن إجمالي الصادرات 
   2016الطاقوية الجزائرية سنة 

 البترول ومشتقاته
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 2016-2000تطور انتاج الغاز الطبيعي يف اجلزائر خالل الفرتة  :13رقم اجلدول
 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 السنة

ار 
 ملي

جة
اؼبنت

ي 
طبيع

ز ال
الغا

ية 
كم

سنة
يف 

ب 
كع

ًت م
م

 
 

17
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19
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3.

87
 19

4.
78

 20
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18
 19

2.
20

 18
2.

59
 18
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8.
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 .2017-2006التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنفط، األكابك، الكويت، :ادلصدر
مليار مًت  170.14نبلحظ أف االنتاج الوطٍت للغاز الطبيعي متذبذب، حيث قدر بنحو 13اعبدكؿ رقم من 

نظرا لزايدة  2008سنة مليار مًت مكعب  201.18مث ارتفع نسبيا اذل أعلى قيمة لو بنحو  2000مكعب سنة 
يرجع السبب يف  الطلب عليو ؿبليا إلنتاج الكهرابء ك ارتباط انتاجو بعقود تصديره ؿبددة بكميات متفق عليها، كذلك

أماـ األجانب  جملاؿأبف فتح ا 14 86-الذم عدؿ كسبم قانوف  1991ىذا االرتفاع اؼبستمر إذل قانوف احملركقات لعاـ 
يعي بعدما كاف حكرا على شركة سونطراؾ فقط، ابإلضافة إذل تزايد أنبية الغاز الطبيعي كمصدر لبلستثمار يف الغاز الطب

ك بعد ذلك اذبو اذل  للطاقة يف السوؽ العاؼبية كربسن أسعاره فبا حفز على االستثمار فيو ابلرغم من تكاليفو العالية،
نوات األخَتة لؤلزمة اعبزائرية اإلسػبانية حيث كيبكن تفسَت سبب التذبذب يف الس 2016سنة  128.50التناقص ليبلغ 

كضركرة ربط  3ـ 27يعود أصل اػببلؼ إذل مطالبة اعبانب اعبزائرم دبراجعة أسعار الغاز يف حدكد دكالر كاحد لكػل 
كل ىذه الكميات من الغاز الطبيعي اؼبنتج تسمح بتغطية متطلبات .أسعار الغاز ابلنفط كىو ما رفضو اعبانب اإلسباين

لسوؽ احمللية اذا ما مت استغبلؽبا بدكف اىدار ك بتبٍت اسًتاتيجية كاضحة الستهبلؾ ىذا اؼبورد الغَت متجدد ك النظيف اذ ا
 ما قارراه مع النفط.

 استهالك الغاز الطبيعي يف اجلزائر: -2
 ذلكتطور استهبلؾ اعبزائر للغاز الطبيعي خبلؿ سنوات الدراسة بشكل ملحوظ ك اعبدكؿ التارل يبُت 
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 2016-2006تطور استهبلؾ الغاز الطبيعي يف اعبزائر خبلؿ الفًتة  :14اجلدول رقم 
 2016 2014 2012 2010 2008 2006 السنة

 / يومالكمية ألف برميل مكاىفء نفط 
 

450.0 280.0 455.2 572.4 659.5 706.3 

 .2017-2006للنفط، األكابك، الكويت، التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة اؼبصدر: 
ألف برميل مكافئ  450.0يتبُت أف اصبارل استهبلؾ اعبزائر للغاز الطبيعي متذبذب حيث بلغ  14دكلرقم من اعب
سجل يل مكافئ نفط، مث عاد لبلرتفاع ك ألف برم 280.0اذل حدكد  2008مث البفض سنة 2006نفط سنة 

ك أعلى مستول لو   2014ألف برميل مكافئ نفط سنة  659.5ك  2010برميل مكافئ نفط سنة  ألف 455.5
ألف برميل مكافئ نفط كذلك الرتباط االستهبلؾ ابلطلب احمللي على الغاز  706.3ابستهبلؾ قدره  2016كاف سنة 

أقامت اعبزائر عدة ؿبطات  كمن اجل سد ىذه االحتياجاتالطبيعي ك اعبزائرم تستخدمو إلنتاج الطاقة الكهرابئية 
حرارية لتوليد الطاقة الكهرابئية ابستخداـ التوربينات الغازية كالبخارية، بسبب تزايد النمو الديبوغرايف يف اعبزائر كابلتارل 

 الزايدة السريعة لعدد السكنات، ابإلضافة إذل مبو قطاع الصناعات الصغَتة كاؼبتوسطة.
 ائر:صادرات الغاز الطبيعي يف اجلز  -3

 تقـو اعبزائر بتصدير الغاز الطبيعي لكن بكميات كبَتة ك اعبدكؿ التارل ينب ذلك 
 2016-2008تطور صادرات الغاز الطبيعي يف اجلزائر خالل الفرتة 15اجلدول رقم 

 2016 2014 2012 2010 2008 السنوات
ار 

 ملي
مية

الك
عب

مك
مًت 

 
 59.37 57.36 53.34 45.51 53.97 

 .2017-2006االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنفط، األكابك، الكويت، التقرير ادلصدر:
تغَت كتذبذب يف كمية الصادرات اعبزائرية من الغاز الطبيعي ذلك راجع اذل ارتباط  15دكؿ نبلحظ من اعب

أف ذكررا فاف اعبزائر تستغل الغاز يف تغطية متطلبات السوؽ احمللية ع االنتاج ك االستهبلؾ كما سبق ك عمليات التصدير م
مليار مًت مكعب مث بدأ يف االلبفاض اذل  59.37تصدير  2008ك الباقي يتم تصديره اذل دكؿ العادل، حيث سجل يف 

ز اعبزائرم نتيجة اؼبنافسة الشرسة اؼبفركضة على الغا 2014مليار مًت مكعب غاز مصدر سنة  45.51أف كصل قيمة 
كذلك بسبب األزمة االقتصادية العاؼبية اليت أثرت غازية كاف يتوقع دخوؽبا اػبدمة ك يف األسواؽ ككذا أتخر عدة مشاريع 

سلبا على استهبلؾ الطاقة، ابإلضافة إذل اهنيار أسعار الغاز الطبيعي يف األسواؽ اغبرة فبا دفع بزابئن اعبزائر الرئيسيُت إذل 
 53.97بعد ذلك عاد لبلرتفاع ك سجل ألسواؽ السوداء للتزكد ابلغاز الطبيعي أبسعار منخفضة جدا، التوجو إذل ىذه ا

 .2016مليار مًت مكعب غاز مصدر سنة 
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 :الطاقة النووية:اثلثا
معدكمة، كىذا رغم توفر اؼبادة األكلية إلنتاج الطاقة النوكية كىي خامات اليورانيـو يف اعبزائر، إال أف عملية اإلنتاج تبقػى 

راجع لشركط العديدة الواجب توفرىا إلنشاء اؼبشركع النوكم كاليت منها: تكنولوجيػا تصػنيع الوقود النوكم، طبيعة رأس 
اؼباؿ كحجمو، اإلحتكارات النظرية كالعملية، اػبربات كتطويرىا، ربقيق اغبػد األدىن من درجة األماف على أصعدة ضباية 

وقع، القدرة على سبلك العلم كالتكنولوجيا كالقدرة على اغبد من التلوث الناجم عن ىذه الصناعة البيئة كالعاملُت يف اؼب
 ..فضبل عن آراء الشعوب.

 الفحم::رابعا
ك  نظرا الرتفاع تكلفة إنتاج الفحم مقارنة مع الغاز الطبيعي ابإلضافة إذل خاصيتو اؼبلوثة، دل يتم تطوير استغبللو يف اعبزائر

 :  ينب ذلكاعبدكؿ التارل
 2016-2007: تطور استهالك الفحم يف اجلزائر خالل الفرتة 16اجلدول رقم 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

يل 
 برم

لف
ميةأ

الك
يف 

ط 
 نف

ئء
كاف

م  اليـو
 14.6 14.6 8.2 6.8 6.8 6.8 3.2 3.6 2.9 2.9 

التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنفط، األكابك، من اعداد الطالب بناءا على : ادلصدر
 .2017-2006الكويت، 

حيث بلغ استهبلؾ  2016-2007نبلحظ تناقص يف كمية الفحم اؼبستهلكة خبل الفًتة  16دكؿ رقم من اعب
 2.9ألف برميل مكافئ نفط ك استمر ابلتناقص حىت بلغ  14.6ابستهبلؾ قدره  2007الفحم أكرب قسمة لو سنة 

يعي نظرا الحتياطاهتا ، كىذا راجع العتماد اعبزائر على استهبلؾ النفط ك الغاز الطب2016ألف برميل مكافئ نفط سنة 
 اؽبائلة ؽبا ابإلضافة اذل صعوبة استخداـ الفحم مقارنة ابؼبصادر الطاقوية االخرل ك تسببو يف تلوث البيئة.

 الطاقة ادلتجددة::خامسا
يوضح  رغم االمكانيات اؼبتوفرة يف اعبزائر من مصادر الطاقة اؼبتجددة اال أهنا غَت مستغلة يف انتاج الطاقة ك اعبدكؿ التارل

 ذلك:
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 2017-2000انتاج الطاقة اؼبتجددة يف اعبزائر بُت الفًتة :17رقم  اجلدول

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2018.Page 44..مليون طن مكافئ برميل نفط 

 0.1اذل أف االنتاج الفعلي للطاقة اؼبتجددة ؿبدكد حيث سجل ك ألكؿ مرة  17يشَت اعبدكؿ رقم 
مليوف طن مكافئ نفط ليحافظ على نفس االنتاج لباقي السنوات، كتعود ىذه الوتَتة اؼبنخفضة لئلنتاج اذل عدـ تثمُت 

القوانُت الفعلية اؼبشجعة ؽبذا النوع من الطاقة ة االستهبلؾ كالتحفيزات ك غياب ثقافاذل ستغبلؿ اؼبوارد اؼبتاحة من جهة ك ا
 اؼبتجددة.

 امجايل انتاج و استهالك الطاقة يف اجلزائر: :سادسا
 امجايل انتاج الطاقة يف اجلزائر: 1

 :التايل ينب ذلكاجلدول ر كميات ىائلة من الطاقة سنواي وذلك لتلبية حاجياهتا وللتصدير و تنتج اجلزائ
 2016-2006تطور امجايل انتاج الطاقة يف اجلزائر خالل الفرتة  :18اجلدول رقم 

 2016 2014 2012 2010 2008 2006 السنوات
كمية انتاج الطاقة ألف برميل 

 مكافئ نفطفي اليـو
4404.7 4471.3 3293.6 3200.3 3214.2 3356.9 

 .2017-2012-2006األقطار العربية اؼبصدرة للنفط، األكابك، الكويت، التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة ادلصدر:

أين بلغ  2006نبلحظ ارتفاع تدرهبي يف اصبارل انتاج الطاقة يف اعبزائر من الفًتة 18دكؿ رقم من خبلؿ اعب
برميل مكافئ نفط يف اليـو كأعلى مستول لو مث بدأ  ألف 4471.3ألف برميل مكافئ نفط يف اليـو اذل  4404.7

ألف برميل مكافئ  3200.3ألف برميل مكافئ نفط يف اليـو اذل  3293.6أين بلغ  2010اباللبفاض من سنة 
من اؼبواضيع  الطاقة يف اعبزائركتباطء االقتصاد العاؼبي. 2008بسبب األزمة العاؼبية  2012نفط يف اليـو سنة 

امة يف الببلد ؼبا توفره من حاجاتو إلدارة العجلة االقتصادية كتوفر مستلزمات الرفاىية للجزائريُت ك يتم تزكيد االقتصادية اؽب
ـبتلف الصناعات ك اؼبرافق ابحتياجاهتا من الطاقة يوميا مثل الصناعة ك الكهرابء كالزراعة ك ربلية اؼبياه ك غَتىا من 

 األنشطة االقتصادية.
 الطاقة يف اجلزائر:امجايل استهالك  -2

  : تستهلك اعبزائر كميات ىائلة من الطاقة ترتفع من سنة اذل أخرل  لتلبية احتياجاهتا ك اعبدكؿ التارل يوضح ذلك
 

 2017 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 السنوات

 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - - - االنتاج
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 2016-2006تطور اصبارل استهبلؾ الطاقة يف اعبزائر خبلؿ الفًتة  19اجلدول رقم 

 2016 2014 2012 2010 2008 2006 السنوات
مكافئ  الكمية ألف برميل

 اليومنفطفي
796.7 605.4 825.9 1003.6 1080.4 1127.7 

من اعداد الطالب بناءا على التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنفط، األكابك، ادلصدر:
 .2017-2006الكويت، 

 2006أف االستهبلؾ االصبارل للطاقة يف اعبزائر يف ارتفاع مستمر من سنة  19اعبدكؿ رقم نبلحظ من 
ألف برميل مكافئ نفط يف  1127.7ألف برميل مكافئ نفط يف اليـو اذل استهبلؾ قدره  796.7ابستهبلؾ قدره 

، يعود ىذا التزايد لبلستهبلؾ الطاقة يف اعبزائر أكال اذل توفر اؼبصادر  اثنيا اذل زايدة عدد يف اعبزائر ك الطاقوية األساسية اليـو
مشاريع ع كتَتة النشاطات االقتصادية ك ارتفا  كمتطلبات النمو الديبوغرايف ك السكاف كابلتارل االستهبلؾ كالتوسع العمراين

 تطوير البنية التحتية كغَتىا اليت تتطلب استهبلؾ كم ىائل من الطاقة يوميا.
 الطاقة للجزائر ادلطلب الرابع: الوضع العام يف مؤشر كفاءة

تعد اجراءات كفاءة الطاقة من أفضل كسائل لتوفَت الطاقة ك كذلك مساعدة الدكؿ للحد من اعتماد على الطاقات الغَت 
 متجددة ك عائداهتا بشكل كبَت ك يف ىذا اؼبطلب كباكؿ ربليل كضع ك ترتيب اعبزائر يف مؤشر الطاقة العاؼبية.

على أساس ات التنظيمية للطاقة اؼبستدامة ك  بوضع ؾبموعة من اؼبؤشرات ظبيت ابؼبؤشر قاـ البنك الدكرل لئلنشاء ك التعمَت
كذلك كضعية الطاقات اؼبتجددة،يكوف الًتتيب. صوؿ على الطاقة ك كفاءة الطاقة ك ؾبموعة من العناصر أنبها امكانية اغب

اعبدكؿ اؼبوارل يوضح ُت دكؿ العادل ك ف ترتيبها أفضل بفكلما كانت كضعية ىذه اؼبؤشرات أحسن يف الدكلة، فكلما كا
 .2016ترتيب اعبزائر لسنة 

 2016اؼبؤشرات التنظيمية للطاقة اؼبستدامة يف اعبزائر : 20اجلدول رقم 
الطاقات  كفاءة الطاقة امكانية اغبصوؿ على الطاقة 

 اؼبتجددة
اؼبعدؿ 

 العاـ
 الًتتيب العاؼبي الًتتيب العريب

 عاؼبيا 41 عربيا 5 ابؼبئة 69 ابؼبئة 51 ابؼبئة 56 ابؼبئة 100 اعبزائر
Source: world bank group , Regulatory indicators for sustainable energy, rise 2016, p 200. 

ابؼبئة امكانية اغبصوؿ على الطاقة نظرا الحتوائها على  100نبلحظ أف اعبزائر ؽبا نسبة  21من خبلؿ اعبدكؿ 
امكانيات طاقوية كمصادر طبيعية ىائلة سبق ذكرىا يف اؼبطلب الثاين يعٍت لكن ىذا ال يعٍت فعالية قطاع الطاقة يف اعبزائر 

الستغبلؿ العقبلين ؽبا ربقق االكتفاء الذا ي، كما أف اال يف حالة االستغبلؿ العقبلين ؼبصادر الطاقة ك تنويعها، ك اب
ابؼبئة اال أهنا تبقى ضعيفة أماـ امكانيات مصادر  50ابؼبئة رغم أف النسبة ذباكزت  51الطاقات اؼبتجددة سبثل نسبة 

ت اؼبتجددة يف الطاقات اؼبتجددة اؼبتوفرة يف اعبزائر ك يرجع سبب اذل ضعف ك فشل السياسية التنظيمية الستغبلؿ الطاقا
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ىو ترتيب ضعيف مقارنة دبا عاؼبيا ك  41عربيا ك  5ابؼبئة بًتتيب  56اعبزائر. كعليو فاف مؤشر كفاءة الطاقة سجل نسبة 
 سبلكو اعبزائر من مؤىبلت طاقوية.

 2017-2000ادلبحث الثاين: اقتصادايت انتاج الطاقة الكهرابئية يف اجلزائر 
اعبزائر على تلبية احتياجات الدكلة ك اؼبواطنُت من الطاقة الكهرابئية ، حيث أف يعمل قطاع الطاقة الكهرابئية يف 

د أصبح رفع كفاءة انتاج الطاقة كترشيد استهبلؾ الطاقة الكهرابئية عرؼ تطورا كبَت خبلؿ السنوات األخَتة ،فق
افظة على مصادر الطاقة للمححتميا ؼبواجهة الطلب اؼبتزايد ك  البحث عن بدائل طاقوية جديدة أمرااستهبلكها ك 

 الكهرابئية لؤلجياؿ القادمة .
 اؼبطلب األكؿ: كاقع قطاع الطاقة الكهرابئية يف اعبزائر

 ذلك بزايدة الطلب عليها الطاقة الكهرابئية عَت السنوات ك يتطور  انتاج استهبلؾ  
 2017-2000أكال: انتاج الطاقة الكهرابئية يف اعبزائر 

 ئية يف ؿبطات زبتلف حسب مصدر الطاقة اؼبستعملة يف عملية انتاج الطاقة الكهرابئية يتم انتاج الطاقة الكهراب
 القدرة ادلركبة لتوليد الطاقة الكهرابئية يف اجلزائر -1

 :2017-2008 القدرات ادلركبة-أ
اؼبتاحة يف  يقصد ابلقدرات اؼبركبة ؾبموع قدرة احملطات اليت تنتج الكهرابء، كيتوقف تركيب ىذه احملطات على الطاقات

ك اعبدكؿ التارل  الدكلة، فكلما كاف اؼبصدر متوفرا أكثرا كاف االعتماد عليو أكثر يف اقباز ؿبطات انتاج الطاقة الكهرابئية
 :يوضح ذلك

 2017-2008القدرات اؼبركبة لتوليد الطاقة الكهرابئية يف اعبزائر يف الفًتة :21اجلدول رقم 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

االنتاج 
 ـ.ك

8406 11324 11524 11391 11391 15158 159517 17239 19006 19474 

 .4ص  www.auple.com 2004-2017االرباد العريب للكهرابء على اؼبوقع ،النشرة االحصائية اؼبصدر: 
تطور ك زايدة مستمرة للقدرات اؼبركبة خبلؿ سنوات الدراسة حيث سجل  21رقم  دكؿيتنب لنا من خبلؿ اعب

 2013ميغاكاط يف  15158ك  2012 ميغاكاط يف 11391ميغاكاط مث ارتقعت اذل  8406قدرة  2000يف سنة 
، يرجع ىذا 2017ميغاكاط سنة  19474ك  2016يف سنة  19006استمرت يف التزايد حىت كصلت اذل قدرة ك 

دبا أف اعبزائر ربتوم على الطاقة اؼبتاحة يف اعبزائر ك اليت يتوقف تركيبها عدد احملطات اؼبنتجة للكهرابء ك   زايدةاالرتفاع اذل
ماـ على ىذه مع تطور كزايدة عمليات البحث ك التنقيب زاد االىتتنوعة من الطاقة كبكميات ضخمة ك على مصادر م

 اؼبركبة كىذا ما يفسر االرتفاع اؼبستمر للقدرات اؼبركبة يف اعبزائر.رفع قدرهتا  احملطات ك ابلتارل زاد توفَتاؼبصادر ك 
 

http://www.auple.com/


 0202-0222 التصادٔاث انطالتانكٍزبائٕتفٕانجشائزانثاوٓ:.................................انفصم 

 
67 

 :2016-2017 القدرة ادلركبة حسب نوع االنتاج -ب
 زبتلف ؿبطات توليد الكهرابء حسب نوع اؼبصدر اؼبستغل يف عملية انتاج الطاقة الكهرابئية ك اعبدكؿ التارل يبُت ذلك .

 2017و 2016لتوليد الطاقة الكهرابئية حسب نوع االنتاج يف :القدرات ادلركبة 22اجلدول رقم 
نوع االنتاج 

 ميغاكاط
دكرة  غازم خبارم

 مركبة
اصبارل  فحم ديزؿ

ؿبطات 
 اغبرارية

 اجملموع أخرل مشس رايح مائي

 19006 150 219 10 228 18399 - 372 4314 11278 2435 2016سنة 

2017 2435 11611 4314 382 - 18742 288 10 344 150 19474 

 .4ص  www.auple.com 2004-2017االرباد العريب للكهرابء على اؼبوقع النشرة االحصائية 
نبلحظ أف القدرات اؼبركبة يف اعبزائر تعتمد بصفة كبَتة على ؿبطات توليد الكهرابء  22من اعبدكؿ رقم 

ميغاكاط أم بنسبة  18399قدرة  2016ابلطاقات الغَت متجددة ) ؿبطات حرارية ( كبلغت القدرة اؼبركبة منها سنة 
ميغاكاط،  18742مركبة قدرىا  بقدرة 96.24ابؼبئة من ؾبموع القدرة اؼبركبة يف نفس السنة مث البفضت اذل  96.80

 11611ك  2016ميغاكاط سنة  11278ك أعلى قدرة مركبة للمحطات اغبرارية ىي للمحطات الغازية بقدرة 
، أما ابلنسبة اذل القدرات اؼبركبة من ؿبطات الطاقات اؼبتجددة فهي منخفضو جدا رغم توفر ىذا 2017ميغاكاط سنة 

ة تسمح الستغبلؽبا حيث تقدر القدرات اؼبركبة من ؿبطات الطاقات اؼبتجددة ب النوع من الطاقة يف اعبزائر ك بكمي
سنة  792ابؼبئة من ؾبموع القدرات اؼبركبة لنفس السنة ك ارتفعت اذل  3.19بنسبة  2016ميغاكاط سنة بنسبة  607

 219شمسية بقدرة ابؼبئة، ك أعلى قدرة مركبة حملطات الطاقات اؼبتجددة ىي للمحطات الطاقة ال 4بنسبة  2017
. يرجع ىذا اذل ارتفاع عدد احملطات اغبرارية ك اليت تعمل ابلطاقات 2017ميغاكاط سنة  344ك  2016ميغاكاط سنة 

الغَت متجددة إلنتاج الكهرابء ك قلة ك ضعف عدد احملطات اليت تنتج الكهرابء ابلطاقات اؼبتجددة راجع اذل سياسية 
 ارتفاع أسعار ؿبطات الطاقات اؼبتجددة.قوانُت ك التشريعات ك ريعي ضعف الالدكلة ك اقتصادىا ال

 انتاج الطاقة الكهرابئية يف اجلزائر: -2
 2017-0200تطور انتاج الطاقة الكهرابئية يف اجلزائر -أ

 ذلك:اعبدكؿ التارل يوضح ئية يف اعبزائر يف تطور مستمر ك تشَت البيارات االحصائية اذل أف االنتاج الفعلي للطاقة الكهراب
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 2017-2000:تطور انتاج الطاقة الكهرابئية يف اجلزائر خالل الفرتة 23اجلدول رقم 
 السنوات

 
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 

 االنتاج
 ج.ك.س

25410 27575 31188 35129 40235 44909 52500 60501 66234 70898 

 .6ص  www.auple.com 2004-2017النشرة االحصائية االرباد العريب للكهرابء على اؼبوقع اؼبصدر: 
نبلحظ أف انتاج الطاقة الكهرابئية يف اعبزائر عرؼ ارتفاعا معتربا حيث انتقل من  23اعبدكؿ رقم من خبلؿ 

جيغاكاط ساعي  60501مث اذل  2008جيغاكاط ساعي سنة  40235اذل  2000جيغاكاط/ساعي سنة  25410
، من خبلؿ االحصائيات نبلحظ أف قطاع الطاقة الكهرابئية 2017جيغاكاط سنة  70898ككصل اذل  2015سنة 

زايدة الطلب على ور القطاعات االقتصادية للدكلة كارتفاع اؼبستول اؼبعيشي ك يتميز ابلنمو السريع ك اؼبتواصل راجع لتط
معتربة ك قدرات سبوين سبتلك امكانيات طاقوية متنوعة ك  الطاقة الكهرابئية لتوفَت متطلبات اليومية للسكاف، كما أف اعبزائر

 رابئية هبذه الكمية.ذاتية أىلتها النتاج الطاقة الكه
 :2017الطاقة الكهرابئية حسب نوع االنتاج سنة -ب

تستخدـ اعبزائر يف انتاج الطاقة الكهرابئية العديد من مصادر الطاقة ك ىذا راجع لتوفر ىذه اؼبصادر فيها ابإلضافة اذل 
 ذلك.ابستغبلؿ ىذه اؼبصادر الطاقوية كاعبدكؿ اتبلرل يوضح توفر ؿبطات انتاج الكهرابء 

 2017: الطاقة الكهرابئية حسب نوع االنتاج خالل سنة 24اجلدول رقم 
دكرة  غازم خبارم نوع االنتاج

 مركبة
ؾبموع  فجم ديزؿ

الطاقات 
غ 

 متجددة

ؾبموع  مشس رايح مائي
طاقات 
 اؼبتجددة

الكفاءة  أخرل
 اغبرارية

االنتاج 
 ج.ك.س

9992 30752 28154 314 - 69212 56 19 504 579 1106 42 
 ابؼبئة

 .6ص  www.auple.com 2017النشرة االحصائيةاالرباد العريب للكهرابء على اؼبوقع  :ادلصدر
يتضح لنا أف انتاج الطاقة يعتمد على مصادر الطاقة الغَت متجددة حيث بلغ االنتاج  24رقم  من خبلؿ اعبدكؿ

ك تتمثل ىذه اؼبصادر ابلًتتيب يف  2017ابؼبئة من اصبام انتاج  97بنسبة  2017ج.ك.س سنة  69212منها 
نتاج ج.ك.س مث ؿبطات ا 28154ج.ك.س تليو ؿبطات الدكرة اؼبركبة  30752ؿبطات غازية ابنتاج قدره 

جيغاكاطساعي.أما انتاج الطاقة ابلفحم  314ج.ك.سو يف األخَت ؿبطات الديزؿ حيث أنتجت ما يعادؿ  9992خبارم
فهو معدـك سباما لصعوبة استخراجو ككذلك لؤلضرار اليت يلحقها ابلبيئة يرجع ارتفاع كميات االنتاج دبصادر الطاقة الغَت 

نها، ك أغلب ؿبطات انتاج الكهرابء اؼبوجودة يف اعبزائر تستخدـ ىذه متجددة اذل امتبلؾ اعبزائر لكميات ىائلة م
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ثقافة االستغبلؿ لديها.أما ابلنسبة اذل انتاج الطاقة الكهرابئية ابلطاقات اؼبتجددة در ابإلضافة اذل سياسية الدكلة ك اؼبصا
كمية الكهرابء اؼبنتج من الطاقات   كمن اعبدكؿ نبلحظ أف فهو ؿبدكد رغم توفر اعبزائر على ىذا النوع من مصادر الطاقة

ك تتمثل ىذه اؼبصادر يف  2017ابؼبئة من اصبام انتاج  0.8بنسبة  2017جيغاكاط ساعي سنة  579اؼبتجددة 
 19جيغاكاط ساعي مث طاقة الرايح ابنتاج  56جيغاكاط تليها طاقة اؼبياه ابنتاج  504الطاقة الشمسية إبنتاج 

نولوجيا ك اػبربات االزمة لذلك ؿبدكدة ك ضعيفة نظرا لنقص كل من التمويل ابلتكجيغاكاطساعي.كىي كميات انتاج 
 الثقافة الفعلية للتوجو لئلنتاج ابستغبلؿ الطاقات اؼبتجددة.ف كجدت كغياب األطر التشريعية كالتنظيمية ك ارتفاع كلفتها اك 

 2017-2000اثنيا: استهالك الطاقة الكهرابئية يف اجلزائر 
 ة الكهرابئية يف اجلزائر:استهالك الطاق -1
 2017-2004امجايل استهالك الطاقة الكهرابئية يف اجلزائر -أ

 يتم استهبلؾ الطاقة الكهرابئية يف اعبزائر بكميات ىائلة  نظرا للطلب اؼبتزايد عليها ك اعبدكؿ التارل يبُت ذلك 
 2017-2004تطور استهالك الطاقة الكهرابئية يف اجلزائر  :25اجلدول رقم

 2017 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 السنوات
االستهبلؾ 

 ج.ك.س
25909 28613 33128 35677 41980 49192 70747 59423 

 .8ص  www.auple.com 2004-2017النشرة االحصائيةاالرباد العريب للكهرابء على اؼبوقع : ادلصدر
يظهر لنا النمو الزايدة يف الطاقة الكهرابئية اؼبستهلكة يف اعبزائر من سنة اذل أخرل  25رقم  دكؿمن خبلؿ اعب

 70747جيغاكاط مث  35677اذل  2010لَتتفع سنة  2004جيغاكاط سنة  25909حيث سجل استهبلؾ 
ع ج.ك.س ك ىذا راجع اذل التوس 59423ابستهبلؾ قدره  2017ك سجل البفاض سنة  2016جيغاكاط سنة 
اليت تزايد استخدامها لؤلجهزة  مبط حياة األسر اذل الرفاىية ك تغَتناطق اغبضارية يف اؼبدف الكربل ك العمراين ك اؼب

 الكهركمزلية ك ارتفاع مستول اؼبعيشة ك زايدة حجم اؼبصانع ك اؼبؤسسات الكربل اليت تستهلك قدر كبَت من الكهرابء.
 القطاعات:ب استهالك الطاقة الكهرابئية حسب 

 يتغَت استهبلؾ الطاقة من قطاع اذل أخر يف اعبزائر ك اعبدكؿ التارل يوضح ذلك 
 2017: استهالك الطاقة الكهرابئيةحسب القطاعات يف اجلزائر سنة 26اجلدول رقم 

 اجملموع أخرل الصناعي التجارم القطاع منزرل القطاع
االستهبلؾ 

 ج.ك.س
21776 11390 23207 3050 59423 

 .8ص  www.auple.com 2017الرباد العريب للكهرابء على اؼبوقع النشرة االحصائية 
نبلحظ أف استهبلؾ ىبتلف من قطاع اذل أخر حيث يعترب القطاع الصناعي أكثر  26اعبدكؿ من خبلؿ 

ابؼبئة من ؾبموع استهبلؾ سنة  39جيغاكاط ساعي بنسبة  23207استهبلؾ قدره  2017استهبلكا للكهرابء سنة 
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توزيع اليت ربتاج اذل نظرا لزايدة عدد اؼبصانع ك عمليات التصنيع ك االنتاج ك االالت ك ؿبطات انتاج الطاقة ك ال 2017
جيغاكاط ساعي بنسبة  21776طاقة كهرابئية كبَتة للقياـ ابلعملية االنتاجية، يليو االستهبلؾ اؼبنزرل ابستهبلؾ حوارل 

عمراين ك رفاىية النمط اؼبعيشي كالتكنولوجيا ك ىي كمية ىائلة نظر للتوسع ال 2017ابؼبئة من ؾبموع استهبلؾ سنة  36
يف األخَت تأ ي القطاع التجارم ك الذم قدر عدد السكاف كاؼبباين كاؼبساكن كغَتىا من العوامل.ك اؼبستعملة كزايدة 

 ابؼبئة من ؾبموع االستهبلؾ لنفس السنة. 19جيغاكاط ساعي أم بنسبة  11390ب  2017استهبلكو سنة 
 ادلستعملة يف انتاج الطاقة الكهرابئية: مصادر الطاقة الغري متجددة كميات   :اثلثا

يتم استغالل مصادر الطاقة الغري متجددة إلنتاج الطاقة الكهرابئية يف اجلزائر بكميات ىائلة و اجلدول التايل يبني 
 ذلك 

 -2013اؼبستهلكة إلنتاج الطاقة الكهرابئيةيف اعبزائر يف الفًتة  مصادر الطاقة الغَت متجددة كمية   :27اجلدول رقم 
 (ألف طن مكافئ نفط) 2017

 
 اجملموع فحم حجرم كقود ثقيل كقود خفيف غاز طبيعي 

2017 16681 233 - - 16914 
2016 15357 222 - - 15579 
2015 15431 251 - - 15682 
2014 13919 264 - - 14183 
2013 12817 196 - - 13013 

 .14ص www.auple.com 2013-2017االرباد العريب للكهرابء على اؼبوقع :  النشرة االحصائية ادلصدر
أف كميات الوقود اؼبستهلكة يف انتاج الكهرابء يف ارتفاع مستمر، كالغز الطبيعي تأ ي يف  27يوضح اعبدكؿ رقم 

لف طن أ 12817مت استهبلؾ ما يعادؿ  2013اؼبرتبة األكذل مث الوقود اػبفيف أم النفط حيث نبلحظ يف سنة 
ألف طن  15357ألف طن مكافئ نفط من الوقود اػبفيف مث ارتفعت اذل  196مكافئ نفط من الغاز الطبيعي ك 

ألف طن مكافئ نفط  16681استهبلؾ  2017ألف طن مكافئ نفط ك سجل سنة  222مكافئ نفط من الغاز ك 
النفط ىذه الكميات من الغاز ك ئية.ألف طن مكافئ نفط من الوقود اػبفيف إلنتاج الطاقة الكهراب 233من الغز ك 

 الكبَتة اؼبستغلة يف انتاج الطاقة الكهرابئية يبكن أف ربل مكاهنا مصادر الطاقة اؼبتجددة اؼبصاحبة للبيئة.
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 توقعات الطلب على الطاقة الكهرابئية يف اجلزائر: :رابعا
 2027-2018خالل الفرتة : توقعات الطلب على الطاقة الكهرابئية يف اجلزائر 28اجلدول رقم 

 نسبة النمو ابؼبئة الطاقة اؼبولدة جيغاكاط ساعي السنة
2017 72898 10.0 
2018 80461 10.4 
2019 88678 10.2 
2020 96567 8.9 
2021 103708 7.4 
2022 110030 6.1 
2023 116425 5.8 
2024 122847 5.5 
2025 129366 5.3 
2026 135842 5.0 
2027 142217 4.7 

 .30ص  2027-2017توقعات الطلب على الطاقة الكهرابئية يف الدكؿ العربية  2017ديسمرب  26ؾبلة كهرابء العرب العدد : ادلصدر
 

نبلحظ أف الطلب على الطاقة الكهرابئية حسب التوقعات يف ارتفاع مستمر من  28رقم دكؿ من خبلؿ اعب
سنة  142217ابؼبئة ك  8.9بنسبة مبو  2020جيغاكاط سنة  96567سنة اذل أخرل حيث سيصل اذل حورل 

تاج لذلك على الدكلة النهوض بقطاع الطاقة ك انتهاج سياسات ك خطط كقوانُت تدعم عملية ان 4.7بنسبة مبو  2027
الطاقة الكهرابئية ك التوجو كبو مصادر جديدة ك التشجيع على تنويع عمليات االنتاج لدعم مبو كارتفاع االنتاج ك منح 
ربفيزات ك تشريعات للمستثمرين يف ىذا اجملاؿ. خصوصا أف اعبزائر ربتوم على كميات ك قدرات من الطاقة تستطيع 

 العادل. ربقيق االكتفاء الذا ي ك التصدير اذل الدكؿ
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 خامسا: صادرات اجلزائر من الطاقة الكهرابئية
 2017-2010: تطور صادرات اجلزائر من الطاقة الكهرابئية 29اجلدول رقم 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

جيغاكاط 
 ساعي

803 799 985 384 877 641 507 880 

 .16ص  www.auple.com 2010-2017االرباد العريب للكهرابء على اؼبوقع النشرة االحصائية 
أف كمية الطاقة الكهرابئية قليلة متذبذبة ك تتغَت من سنة اذل أخرل حيث سجلت  29اعبدكؿ رقم يتنب من 

جيغاكاط ساعي  799اذل تصدير  2011مث البفضت سنة  2010جيغاكاط ساعي سنة  803اعبزائر تصدير 
جيغاكاط  384اذل  2013سنة جيغاكاط ساعي لتنخفض مرة أخرل يف  985اذل  2012ارتفعت بعد ذلك سنة ك 

جيغواط ساعي يرجع ىذا التغَت  880اذل  2017جيغاكاط ساعي ك سنة  877اذل  2014ارتفعت يف سنة ساعي ك 
ائر تصدر فقط للدكؿ اجملاكرة حسب الطلب. رغم أف اعبزائر سبتلك اؼبتذبذب للطاقة الكهرابئية اؼبصدرة اذل أف اعبز 

امكانيات كبَتة من مصادر الطاقة اليت يعتمد عليها يف انتاج الكهرابء اال أهنا ال تستغلها يف ذلك، فيمكنها مثبل استغبل 
 ص من التبعية للمحركقات.بذلك تكوف عوائد لبلقتصاد الوطٍت كتتخلؼبتجددة ك انتاج طاقة كتصديرىا ك مصادر الطاقة ا

 مصادر الطاقة ادلتجددةمن مصادر الطاقة الغري متجددة و  سادسا: تكلفة انتاج الطاقة الكهرابئية
حسب كل طاقة الغَت متجددة أك اؼبتجددة ك ىناؾ العديد من أنواع احملطات اليت تنتج الطاقة الكهرابئية سواء دبصادر ال

لساعي من الكهرابء ك تدخل العديد من العوامل يف حساب التكلفة فهنالك مصدر زبتلف تكلفة انتاج الكيلوكاط ا
عوامل داخلية ك أخرل خارجية هبب أخذىا بعُت االعتبار، حيث قامت العديد من مراكز البحث اؼبكلفة من أجل 

مايلي قيم ضبط ىذه التكلفة لكن دل يتم ضبطها بشكل دقيق راجع ألسباب عديدة سبق ذكرىا يف اعبزء النظرم، ك في
 هرابء من مصادر الطاقة اؼبختلفة.تقريبية لتكلفة انتاج الك

 1تكلفة انتاج الطاقة الكهرابئية من مصادر الطاقة الغري متجددة: -1
عند قياـ الباحثُت حبساب تكلفة انتاج الطاقة الكهرابئية ابستعماؿ مصادر الطاقة الغَت متجددة تأخذ بعُت االعتبار 

حملطات توليد الكهرابء، كىي تكاليف غَت مسعرة ك اليت تشمل تكاليف األاثر اعبانبية لعملية االنتاج التكاليف اػبارجية 
)اؼبؤثر على البيئة، الصحة، اؼبناخ، الزراعة ك عناصر أخرل( نفاايت ك انبعااثت غازية... لذلك فاف التكاليف التالية 

 اج الطاقة الكهرابئية.تعترب شاملة عبميع العوامل ك تعكس كفاءة اؼبصدر يف انت
 
 
 

                                           
1

 . 5105أفزٔم انتكانٕفانخارجٕتنمحطاتإوتاجانكٍزباءبانمىطمتانعزبٕت دراستحانتانذَالألعضاءبانمزكشاإللهٕمٕههطالتانمتجذدةَكفاءةانطالت 

 

http://www.auple.com/
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 1كيلوواط من الكهرابء ابستعمال مصادر الطاقة الغري متجددة   1: تكلفة انتاج 30اجلدول رقم 
 الفحم الغاز الطبيعي النفط مصدر الطاقة الغَت متجددة

تكلفة كيلوكاط ساعي 
 ابلدكالر

0.18 0.12 0.27 

  0.ص 5105التكاليفالخارجيةلمحطاتإنتاجالكهرباءبالمنطقةالعربية دراسةحالةالدوالألعضاءبالمركزاإلقليميللطاقةالمتجددةوكفاءةالطاقة أفريل 

 

  1دكالر لكل  0.12نبلحظ أف تكلفة انتاج الكهرابء ابلغاز الطبيعي منخفضة كتقدر حبوارل 30رقم من اعبدكؿ 
كيلوكاط ساعي ك ىي مرتفعة مقارنة   1دكالر لكل  0.18كيلوكاط ساعي كىو مصدر نظيف، تليو تكلفة النفط ب 

عة راجع لصعوبة استخراجو ك ك ىي مرتف 0.27ابلغاز الطبيعي كملوث أكثر للبيئة أما ابلنسبة للفحم فتبلغ تكلفتو 
 استغبللو خاصة كأف التكلفة ترتبط ابلتأثَتات السلبية للمصدر ك الفحم ملوث للبيئة بدرجة كبَتة.

 تكلفة انتاج الطاقة الكهرابئية من مصادر الطاقة ادلتجددة: 2
جية كبَتة تؤثر على التكلفة يف حساب تكلفة انتاج الطاقة الكهرابئية ابستعماؿ الطاقات اؼبتجددة ال يوجد عوامل خار 

كامبا تدخل عدة عوامل أخرل أنبها الكلفة التأسيسية للمحطة ك معدؿ اػبصم ك معامل اغبمل ك تكلفة تشغيل ك الوقود 
 كيلوكاط ساعي ابلدكالرمن الطاقات اؼبتجددة.  1ك الصيانة ك اعبدكؿ التارل يبُت تكلفة انتاج 

 من الكهرابء ابستعمال مصادر الطاقة ادلتجددة كيلوواط  1: تكلفة انتاج 31اجلدول رقم 
مصدر الطاقة 

 اؼبتجددة
 الطاقة اؼبائية طاقة الرايح الطاقة الشمسية الضوئية الطاقة الشمسية اغبرارية

تكلفة كيلواط 
 ساعي ابلدكالر

اذل  0.05من  0.3اذل 0.15 0.17اذل  0.11
0.2 

اذل 0.03من 
0.3 

 5105التكاليفالخارجيةلمحطاتإنتاجالكهرباءبالمنطقةالعربية دراسةحالةالدوالألعضاءبالمركزاإلقليميللطاقةالمتجددةوكفاءةالطاقة أفريل المصدر:

  5. ص

أف تكلفة انتاج الطاقة الكهرابئية زبتلف من مصدر اذل أخر حيث تبلغ تكلفة انتاج  31نبلحظ من اعبدكؿ رقم 
كيلوكاط ساعي أما الطاقة الشمسية الضوئية فتبلغ   1دكالر لكل  0.17اذل  0.11ابلطاقة الشمسية اغبرارية من 

 0.2ك 0.05كلفتها بُت كيلوكاط ساعي ك ابلنسبة للطاقة الرايح فتقدر ت  1دكالر لكل  0.3ك  0.15تكلفتها بُت 
 .كيلوكاط ساعي  1دكالر لكل  0.3اذل  0.03كيلوكاط ساعي ك تبلغ تكلفة الطاقة اؼبائية من   1دكالر لكل 

زبتلف تكاليف انتاج الطاقة الكهرابئية من مصدر اىل أخر حيث  ترتيب مصادر الطاقة حسب األقل تكلفة: 3
 : و اجلدول التايل يبني ذلكربتل الطاقة ادلائية الرتتيب األول كأقل تكلفة 

 

                                           
1

و فٓ هُاي عتُروٕم شٍادة دك متطهباثكجشء مه  تمذمم تأطزَح،  انعزبٕت االلتصادٔاثٕفانمتجذدةانطالاث  االستخذامٕتالستغاللانكفاءة ٌُارْ عبذ انمادر، 

 ،  080ص  5101-5101، سىت  االلتصادٔتانعهُمإطار فٓ 
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 : ترتيب مصادر الطاقة حسب األقل تكلفة32اجلدول رقم 

 مصادر الطاقة اؼبتجددة ك الغَت متجددة الًتتيب
  الطاقة اؼبائية 01
 طاقة الرايح 02
 الغاز الطبيعي 03
 الطاقة الشمسية اغبرارية 04
 الطاقة الشمسية الضوئية 05
 النفط 06
 الفحم 07

 5105التكاليفالخارجيةلمحطاتإنتاجالكهرباءبالمنطقةالعربية دراسةحالةالدوالألعضاءبالمركزاإلقليميللطاقةالمتجددةوكفاءةالطاقة أفريل المصدر:

  5.ص 
تعترب الطاقة اؼبائية األفضل من بُت مصادر الطاقة على االطبلؽ إلنتاج الكهرابء من حيث التكلفة ك البيئة تليها طاقة 

مث الغاز الطبيعي رغم أنو من مصادر الطاقة الغَت متجددة اال أنو أقل تكلفة ألنو نظيف ك أاثره على البيئة قليلة الرايح 
مقارنة بباقي مصادر الطاقة الغَت متجددة، كما أف الطاقة الشمسية مزاؿ مرتفعة. أما ابلنسبة للنفط فتكلفة انتاجو مرتفعة 

بعدة مراحل ك أيضا ألاثره السلبية على البيئة ك يبقى الفحم أكثر مصادر الطاقة أيضا لصعوبة عملية انتاجو كاليت سبر 
 تكلفة ك أقلها جدكل كملوث للبيئة.

 ادلطلب الثاين: اقتصادايت انتاج الطاقة الكهرابئية ابستعمال مصادر الطاقة الغري متجددة و ادلتجددة:
 :اقتصادايت انتاج الطاقة الكهرابئية ابستعمال مصادر الطاقة الغري متجددة : أوال
 النفط-1
 تكاليف كميات النفط ادلستعملة يف انتاج الكهرابء: -أ

يتم استغبلؿ النفط يف اعبزائر كمصدر للطاقة الستخراج الطاقة الكهرابئية حيث تعتمد عليو اعبزائر يف تلبية الطلب 
 01ألف طن مكافئ نفط من الوقود اػبفيف. ابستعماؿ العبلقة  233مت استغبلؿ ما يعادؿ  2017احمللي، ك يف سنة 

أنخذ سعر برميل النفط اؼبرجعي  2017يبكن حساب تكلفة الكمية اؼبستعملة من النفط إلنتاج الطاقة الكهرابئية سنة 
 دكالر للربميل. 60حيث قدر سعره ب  2017تقرييب لسنة 
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 2017ساب تكلفة كمية النفط ادلستعملة يف انتاج الطاقة الكهرابئية سنة : ح33اجلدول رقم
كمية النفط  البيارات 

اؼبستهلكة يف 
 انتاج الكهرابء

معامل التحويل 
مليوف  1لكل 

طن مكافئ 
 نفط

سعر برميل  الكمية الناذبة
النفط سنة 

2017 

 القيمة الكلية

ألف طن  233 النفط
 مكافئ نفط

 مليوف 7.33
برميل مكافئ 

 نفط

1707890 
مليوف برميل 

 نفط

دكالر  60
 لربميل النفط

102473400 
 دكالر

 30،ص  www.auple.com 0420-2017االرباد العريب للكهرابء على اؼبوقع من اعداد الطالب بناء على معطيات النشرة االحصائية ادلصدر:
يبكن ج الطاقة الكهرابئية كبَتة جدا ك نبلحظ أف تكلفة الكمية اؼبستغلة من النفط يف انتا  33 رقممن خبلؿ اعبدكؿ 

توفَتىا يف حاؿ ما توجهت اعبزائر اذل استغبلؿ مصدر أخر من مصادر الطاقة إلنتاج الكهرابء بدال من النفط، الذم 
عليو ئر ك و كبسياسية االنتاج اؼبنتهجة يف اعبزايعترب مصدر راضب يبقى عمر نفاذه مرتبط بكميات االحتياطي اؼبتوفر من

أما اعبزائر اختيارين اسًتاذبينب اما التوجو اذل مصدر أخر لتحقيق االكتفاء الطاقوم من الطاقة الكهرابئية ك التصدير ىذا 
اج النفط اػباـ ما سيعطي مداخيل اضافية للدكلة ك االحتفاظ ابلنفط كاحتياطي اسًتاتيجي يتم استغبللو الحقا أك يتم انت

كبيعو خاما بدال من استغبللو إلنتاج الكهرابء ؿبليا ك استغبلؿ مصدر أخر إلنتاج الكهرابء كىذا أيضا سيعطي ايرادات 
 مالية اضافية للدكلة.

 ادلقارنة بني بيع النفط خام أو استغاللو يف انتاج الطاقة الكهرابئية يف اجلزائر:  -ب
 برميل نفط: 1الطاقة ادلنتجة من  يف ىذا اجلزء نقوم حبساب تكلفة

 2017برميل نفط سنة  1: حساب تكلفة الطاقة ادلنتجة من 34اجلدول رقم
 1الطاقة اؼبنتجة من 

 برميل من النفط
تكلفة انتاج 

كيلواط   1
 ابلدكالر

تكلفة الطاقة 
 1اؼبنتجة من 

 برميل نفط

تسعَتة بيع 
 الكهرابء

تكلفة بيع الطاقة 
برميل  1اؼبنتجة من 

 نفط

سعر برميل 
 النفط خاـ

جيغاكاط  0.00603
 ساعي

0.18 
 دكالر

1.086 
 دكالر

ؿبليا ك  0.03
للتصدير  0.09

 دكالر

دكالر  0.032
 ؿبليا

 0.097ك
 دكالرلتصدير

 دكالر 60

-www.auple.com 0420االرباد العريب للكهرابء على اؼبوقع من اعداد الطالب بناء على معطيات النشرة االحصائية اؼبصدر: 
 .14-6ص  2017

http://www.auple.com/
http://www.auple.com/
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برميل نفط ك بعد ذلك تكلفة بيعها ك بعد اؼبقارنة مع  1حساب تكلفة انتاج الطاقة من  34اعبدكؿ من خبلؿ 
قة الكهرابئية ألنو سعر برميل النفط اػباـ نبلحظ أف من االحسن أف يتم بيع النفط خاـ بدال من استهبلكو يف انتاج الطا

دكالر فاف تكلفة انتاج كبيع الطاقة من برميل كاحد ىي  60يوفر عوائد مالية أكثر حيث يف حالة سعر برميل نفط 
يف حالة التصدير، خصوصا أف اعبزائر سبتلك مصادر طاقوية أخرل بديل للنفط كبكميات  0.097ؿبليا ك  0.032

 ضخمة يبكن استغبللو يف انتاج الكهرابء.
 الغاز الطبيعي-2

يتم استغبلؿ الغاز الطبيعي يف اعبزائر كمصدر الستخراج الطاقة الكهرابئية حيث تعتمد عليو اعبزائر يف تلبية الطلب 
ألف طن مكافئ نفط من الوقود اػبفيف. ابستعماؿ العبلقة  16681مت استغبلؿ ما يعادؿ  2017احمللي، ك يف سنة 

مًت 1أنخذ سعر  2017ملة من الغاز الطبيعي إلنتاج الطاقة الكهرابئية سنة يبكن حساب تكلفة الكمية اؼبستع 02
 دكالر لكل مليوف كحدة بريطانية. 2.5حيث قدر سعره ب  2017مكعب من الغاز الطبيعي اؼبرجعي تقرييب لسنة 

 2017تكلفة كمية الغاز ادلستعملة يف انتاج الطاقة الكهرابئية سنة  - أ
 2017مية الغاز ادلستعملة يف انتاج الطاقة الكهرابئية سنة : حساب تكلفة ك35 اجلدول رقم

كمية الغاز  
اؼبستهلكة يف انتاج 

 الكهرابء

معامل التحويل 
مليوف طن  1لكل 

 مكافئ نفط

سعر مًت مكعب  الكمية الناذبة
من الغاز سنة 

2017 

 القيمة الكلية

الغاز 
 الطبيعي

ألف طن  16681
 مكافئ نفط

1.1111 
 مليارمًت مكعب

18534259.1 
 مليار مًت مكعب

دكالر لكل 2.5
مليوف كحدة 

 بريطانية

165487302
 دكالر 6

 www.auple.comاالرباد العريب للكهرابء على اؼبوقع من اعداد الطالب بناء على معطيات النشرة االحصائية 
 .14ص  2004-2017

نبلحظ أف تكلفة الكمية اؼبستغلة من الغاز الطبيعي يف انتاج الطاقة الكهرابئية كبَتة جدا ك  35رقم من خبلؿ اعبدكؿ 
يبكن توفَتىا يف حاؿ ما توجهت اعبزائر اذل استغبلؿ مصدر أخر من مصادر الطاقة إلنتاج الكهرابء بدال من الغاز 

اطي اؼبتوفر منو كبسياسية االنتاج اؼبنتهجة يف الطبيعي، الذم يعترب مصدر راضب يبقى عمر نفاذه مرتبط بكميات االحتي
اعبزائر ك عليو هبب التوجو اذل مصدر أخر لتحقيق االكتفاء الطاقوم من الطاقة الكهرابئية ك التصدير ىذا ما سيعطي 

عطي مداخيل اضافية للدكلة ك يتم انتاج الغاز الطبيعي كبيعو خاما بدال من استغبللو إلنتاج الكهرابء ؿبليا كىذا سي
 ايرادات مالية اضافية للدكلة.
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  مكعب غاز طبيعي:مرت 1حساب تكلفة الطاقة ادلنتجة من -ب

 2017مرت مكعب غاز طبيعي سنة  1حساب تكلفة الطاقة ادلنتجة من  :36 اجلدول رقم
مًت  1الطاقة اؼبنتجة من 
 مكعب غاز طبيعي

  1تكلفة انتاج 
 كيلواط ابلدكالر

تكلفة الطاقة 
 1 اؼبنتجة من
 برميل نفط

تسعَتة بيع 
 الكهرابء

تكلفة بيع 
الطاقة اؼبنتجة 

برميل  1من 
 نفط

سعر الغاز 
 الطبيعي

 

جيغاكاط  0.00317
 ساعي

0.12 
 دكالر

0.381 
 دكالر

دكالر  0.03
دينار( ؿبليا 4)

دكالر  0.09ك 
دينار(  11)

 للتصدير

دكالر  0.01
 ؿبليا

 0.034ك
 دكالرلتصدير

لكل  دكالر2.5
مليوف كحدة 

 بريطانية

 www.auple.comاالرباد العريب للكهرابء على اؼبوقع من اعداد الطالب بناء على معطيات النشرة االحصائية 
 .15ص  2004-2017

بعد اؼبقارنة مع  مًت مكعب غاز طبيعي ك بعد ذلك تكلفة بيعها ك 1من خبلؿ حساب تكلفة انتاج الطاقة من 
سعر مًت مكعب غاز طبيعي نبلحظ أف من األحسن أف يتم بيع الغاز الطبيعي خاـ بدال من استهبلكو يف انتاج الطاقة 

دكالر فاف تكلفة انتاج كبيع الطاقة من برميل كاحد  2.5الكهرابئية ألنو يوفر عوائد مالية أكثر حيث يف حالة سعر الغاز 
حالة التصدير، خصوصا أف اعبزائر سبتلك مصادر طاقوية أخرل بديل للغاز الطبيعي  يف 0.03ؿبليا ك  0.01ىي 

 كبكميات ضخمة يبكن استغبللو يف انتاج الكهرابء.
 اقتصادايت انتاج الطاقة الكهرابئية ابستعمال مصادر الطاقة ادلتجددة -اثنيا

 طاقة الرايح: -1
ربتوم على امكانيات معتربة من طاقة الرايح نظرا ؼبوقعها اعبغرايف ك كما سبق ك أف ذكررا أف اعبزائر من بُت الدكؿ اليت 

مليوف كاط ساعي سنواي يف اؼبًت  673ـ /اث يبكنها توليد طاقة كهرابئية قدرىا  5.1مناخها ففي حالة الرايح بسرعة 
ىذا النوع من  مسكن كما أف مساحة اعبزائر تسمح ؽبا ابستغبلؿ مثل 1008اؼبربع الواحد كىو ما يكفي لتغطية 

مًت مربع  105.34( هبب توفر مساحة 2017) الطلب على الكهرابء سنة  70898الطاقة، حيث أنو ليتم انتاج 
كىذا ال يعد مشكل فهناؾ اؼبساحة الكافية لذلك اال أف االنتاج الوطٍت من الطاقة الكهرابئية ابستغبلؿ طاقة الرايح 

ابؼبئة من  0.02أم بنسبة  2017ؾبموع انتاج الطاقة الكهرابئية سنة جيغاكات ساعي فقط من  19ؿبدكد جدا ك بلغ 
 ؾبموع االنتاج ك ىي نسبة ضئيلة جدا مقارنة ابإلمكانيات اؼبتوفرة يف اعبزائر من طاقة الرايح.
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 جيغاواط 2000نسبة مسامهة طاقة الرايح من الطلب السنوي يف حالة انتاج  37اجلدول رقم
 2016 2017 2019 2020 

الطلب على 
 الكهرابء

66234 70898 88678 96567 

القدرة السنوية 
إلنتاج الكهرابء 
ابستعماؿ طاقة 

 الرايح

جيغاكاط يف  673
 مًت مربع الواحد

جيغاكاط يف  673
 مًت مربع الواحد

جيغاكاط يف  673
 مًت مربع الواحد

جيغاكاط يف  673
 مًت مربع الواحد

نسبة مسانبة طاقة 
الرايح من الطلب 
السنوم يف حالة 

 2000انتاج 
 جيغاكاط

3.01 
 
 

 

2.80 
 

2.25 2.07 

-www.auple.com 0420االرباد العريب للكهرابء على اؼبوقع من اعداد الطالب بناء على معطيات النشرة االحصائية ادلصدر:
 .14-6ص  2017

للربراؾباؼبخططلتطويرالطاقةالشمسيةكطاقةالرايحفياعبزائر ك الذييتضمن انشاء ؿبطات انتاج الطاقة ك يف حاؿ تطبيق اعبزائر 
ميغاكاط فاف طاقة الرايح ستساىم بنسبة  2000 بقدرة 2030-2011الكهرابئية ابستعماؿ طاقة الرايح يف الفًتة 

يف توفَت الطاقة الكهرابئية كدعم التوجو كبو  ، ىذه النسبة رغم أهنا ضئيلةاال أهنا تساىم2017ابؼبئة سنة  3تقريبا 
 الطاقات اؼبتجددة ك التخلص من التبعيةللمحركقات كأاثرىا السلبية خصوصا كأف الطلب على الكهرابء يف تطور مستمر.

كيلواكط ساعي،   1دكالر لكل  0.05كتعد تكلفة انتاج الطاقة الكهرابئية من الرايح منخفضة مقارنة ابؼبصادر األخرل 
جيغاكاط. كتوجد العديد من الدكؿ العربية اليت ابدرة هبذه  2000دكالر سنواي عند انتاج  10000ك ستكلف اعبزائر 

 الفكرة ك توجهت اذل استغبلؿ مصادر الطاقة اؼبتجددة كخَت مثاؿ دكلة األردف.
% من  97مشتقاتو، إذ يستورد يعتمد األردف اعتمادنا شبو كلي على استَتاد الطاقة األكلية الغاز ك النفط ك 

لتوليد الكهرابء الػتػي تػغػذم اؼبستهلكُت فػي  40احتياجاتو من ىذه الطاقة كاليت يتم استخداـ جزء كبَت منها حوارل %
من الناتج اإلصبارل  21األردف. كيشكل اسػتػيػراد الػطػاقػة األكلية عبئنا كبَتنا على االقتصاد األردين إذ يشكل حوارل %

 1لي.احمل

                                           
1

 . 50، عذد 5101أحمذ وٕت انذٌىٓ  ، مشارٔع انطالت انمتجذدة فٓ األردن، مىشُر فٓ مجهت كٍزباء انعزب، ماْ 
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ا مػن اإلقبازات كالتقدـ يف ؾباالت عدة، ؼبواكبة التطورات اؼبتسارعة اليت  حػقػق قػطػاع الػطػاقػة كالػكػهػربػاء فػي األردف مػزيػدن
للطلب اؼبتنامي على مصادر الطاقة اؼبختلفة كالطاقة الكهرابئية، كذلك ابلعمل على التوسع يف األردف كتلبية  يشهدىا

استغبلؿ مصادر الطاقة احمللية، كمػصػادر الطاقة اؼبتجددة، كتوفَت البيئة اؼبناسبة لزايدة مػشػاركػة الػقػطػاع الػخػاص فػي تطوير 
 .قػطػاع الػطػاقػة كالػكػهػربػاء يف األردف 

:إف قباح اؼبشاريع يعود لعدة أسباب أنبها كجود بيئة استثمارية ؿبفزة كمستقطبة لبلستثمار ليس فقط يف سباب النجاح.أ
قطاع الكهرابء كإمبا يف ـبتلف اجملاالت، كاليت تعتمد على قوانُت كتعليمات كاضحة تعتمد على منح مشاريع الطاقة 

 ؾبموعة من اإلعفاءات كاؼبتمثلة دبا يلي:
 ـ شركة اؼبشركع ؼبدة عشرة أعػواـ من ضريبة الدخل كاػبدمات االجتماعية كحسب اؼبنطقة التنموية كفقنا لنظا إعفاء

 ؛اؼبناطق كالقطاعات االستثمارية
  إعفاء اؼبوجودات الثابتة اليت تستوردىا شركة اؼبشركع كمقاكلوىا الفرعيوف للمشركع من الضرائب كرسػـو االستَتاد

 ؛أخرلكاعبمارؾ كأية رسـو 
 إعػػفػػاء قػطػع الػغػيػار اؼبستوردة مػػن قػبػل شػركػة اؼبشركع كمػقػاكلػيػهػا الفرعيوف من الضرائب كرسـو االستَتاد كاعبمارؾ. 

إعفاء اتفاقيات اؼبشركع من رسػـو اعبامعات كالطوابع دبا يف ذلك االتفاقيات اليت تربمها شركة اؼبشركع لتمويل 
ككذلك صبيػع العقػود كاالتفاقيات الفرعيػة اليت  EPCلتشغيل كعقد توريد كتركيب اؼبعدات اؼبشركع كعقد الصيانة كا

سيربمهػا مقاكؿ توريػد كتركيب اؼبعدات معاؼبقاكلُت الفرعيُت كأية اتفاقيات أك عقود أخرل تقتضي اغباجة ؽبا لتنفيذ 
 ؛اؼبشركع

 ود ؾبموعة من االتفاقيات لتنظيم اؼبشركع كتوضيح كما أف كج .إعفاء اؼبشركع من الضريبة العامة على اؼببيعات
كضػمػاف الػتػزامػات ككاجػبػات األطراؼ ذات العالقة ابؼبشركع كاف لػو الػػدكر األكرب فػي إنػجػاح ىػػذه الػتػجػربػة. 

دة يف الضرائب ككػذلػك حػمػايػة شركة اؼبشركع مػن تغيَت القوانُت األردنية فػي حػاؿ تػم أم تغيَت فيها كأدل إذل زاي
كالرسـو اليت ستتحقق عليها بعد توقيع االتفاقيات معها كلغاية انتهاء فًتة االتفاقيات ككذلك عدـ إخضاع الشركة 

 ؛على اؼبشركع اليت ستقـو بتطوير اؼبشركع أرل قانوف يؤدم إذل فرض ضرائب خاصة
األطراؼ اغبكومية، ككجػود بيئية استثمارية ؿبفزة، إضافة إلػى كجود إف كجػػػود تػشػريػعػات كاضػػحػػة كضػػمػػانػػات كػافػيػة مػػن 

على عكس اعبزائر فإهنا تتوفر على منهجية عمل مؤسسية اؼبتابعة مػشػاريػع التوليد سبب أساسي لنجاح ىذه اؼبشاريع
فعلية من اغبكومة امكانيات ىائلة من طاقة الرايح اال أنو تفتقر للتشريعات ك ضمارات ك التحفيزات الكافية ك ال

 ابإلضافة اذل غياب اؼبناخ االستثمارم ك ثقافة التوجو كبو مصادر الطاقة اؼبتجددة.
 

 اثنيا:الطاقة الشمسية
 اجلزائر: - أ
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تَتاكاط ساعي يف  169440سبتلك اعبزائر قدرات ىائلة من الطاقة الشمسية من بُت األكرب عاؼبيا، يبكنها انتاج طاقة 
مرات االستهبلؾ  4مرة استهبلؾ أكركاب يف السنة ك  60هبلؾ السنوم للكهرابء يف اعبزائر ك مرة االست 5000السنة أم 

العاؼبي يف السنة. ابإلضافة اذل اؼبساحة الشاسعة اليت تسمح إبنشاء ؿبطات توليد الكهرابء من الطاقة الشمسية يعٍت أف 
رل انعاش االقتصاد دبدخوؿ أخر بغض النظر عن عائدات اعبزائر يبكنها ربقيق االكتفاء الذا ي ك التصدير للخارج ك ابلتا

فكمية الكهرابء اؼبنتجة من الطاقة الشمسية  2017احملركقات، لكن ابلرجوع اذل انتاج الطاقة الكهرابئية يف اعبزائر سنة 
طبيق ك يف حاؿ ت من اصبارل انتاج الطاقة الكهرابئية. 0.7جيغاكاط ساعي أم بنسبة  504ؿبدكدة جدا ك قدرت ب 

اعبزائر للربراؾباؼبخططلتطويرالطاقةالشمسيةكطاقةالرايحفياعبزائر ك الذييتضمن انشاء ؿبطات انتاج الطاقة الكهرابئية 
 3.4جيغاكاط ساعي يف السنة أم سيساىم بنسبة  2450بقدرة  2030-2011ابستعماؿ الطاقة الشمسية يف الفًتة 

كمن بُت الدكؿ اليت تستغل  الطاقة الشمسية ينجاح اؼبغرب ك نعرض فيما فيما يلي  2017ابؼبئة من االنتاج سنة 
  : ملخص لتجربة اؼبغرب

 1ادلغرب: - ب
  : التجربةادلغربيةفيمجااللطاقااتدلتجدد -

%  96 يستوردالعرب
مناحتياجاهتمنالطاقة،كلرفعهذىالتحداياتػباصةبتوفَتىذىاالحتياجاتوضعتوزارةالطاقةكاؼبعادنواؼبياىوالبيئةاؼبغربيةاسًتاتيجيةكطنية

 . جديدةفيمجااللطاقةالتأمينالتزكيدابلطاقةمعفجمقاريةقوامهاالتنميةاؼبستدامةمعهدالبحثفيالطاقةالشمسيةكالعبلقااتؼبتجددة
 يمجالتطورالطاقااتدلتجددةتقييمالتجربةادلغربيةف -

 البرطاؼبغربفيتنفيذبرراؾبلشمسيةالطاقااتؼبتجددةكاالسًتاتيجيةالوطنيةللتنميةاؼبستدامة،كفيهذاالصددالتزمتاؼبملكةفيإطارمؤسبركوب
 32 بنسبة 2030 خفضانبعااثهتامنالغازااتؼبسببةلبلحتباساغبراريفيأفق"  ب 21

" .  سنةكفقالسيناريواؼبسارالعاديلؤلعماؿفياؼبائةمقارنةابالنبعااثاتؼبتوقعةلنفسال
 35 ملياردكالرأمريكي،منها 45 كتتطلباعبهودالتيبذؽبااؼبغربلتحقيقهذاالطموحاستشماراإصباليابقيمة

ملياردكالرمشركطةابلدعمالدكليبفضبلآلليااتعبديدةلتمويبلؼبناخ،صلتوكالةالتمويبللطاقةاعبديدةللمغرببأهنسوقالطاقةاؼبتجددةاأل
 2016 يمنطقةالشرقاألكسطومشاالفريقياحيثأراؼبغربيحتبلؼبرتبةالسابعةعاؼبيانفيمؤشراألداءالتغَتاؼبناخللعاـكثرنشاطاف

 . كىوالببلدعرباألكركبيالوحيدالذيوصئللىاؼبراتبالعشريناألكذل
 
 

 ادلطلب الثالث: دراسة حالة استغالل مصادر الطاقة ادلتجددة إلنتاج الكهرابء يف والية برج بوعريريج

                                           
1

ت َانمغزبٕت فٓ مجال انطالت انمتجذدة، انمهتمّ انذَنٓ حُل صاطُر رشٕذ َآخزَن، مذاخهت بعىُان دراست تحهٕهٕت نُالع َمستمبم انتجزبت انجشائزٔ

 . 118-116، انجشائز، ص 5، جامعت بهٕذة 5101دٔسمبز  16-10اإلستثمار فٓ انطالاث انمتجذدة نتحمٕك انتىمٕت انمستذامت ُٔمٓ 
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شرع ؾبمع كوندكر بوالية برج بوعريريج يف انتاج ك تسويق األلواح ك اػببلاي الشمسية لتكوف بذلك أكؿ مؤسسة خاصة 
تدخل عادل الطاقة الشمسية يف اعبزائر، معتمدة على اطارات ك تقنيُت جزائريُت ك ىذه الوحدة االنتاجية ىي كليدة شراكة 

العمومية ك الريفية، الكهرابء الريفية، الضح الفبلحي، اغبقوؿ الشمسية  مع شركات أسيوية. ك سيوجو اؼبنتوج لئلرارة
 ابإلضافة اذل امكانية سبوين قرل أبكملها ابلطاقة الكهرابئية من األلواح الشمسية دكف اللجوء اذل الكهرابء.

ة العمومية للطريق الرابط كمن بُت أىم اؼبشاريع اليت جسدىا اؼبصنع بنجاح ككضعها قيد اػبدمة الفعلية ىو مشركع االرار 
بُت بلدية برج بوعريريج ك بلدية الياشَت، ك اليت تعد من أكذل البلدايت اليت استفادة من ىذا اؼبشركع الذم يكتسب أنبية 

 كبَتة يف استغبلؿ الطاقات اؼبتجددة ك اغبفاظ على الطاقة الكهرابئية ك ترشيد النفقات.
مشركع االضاءة العمومية ابستغبلؿ الطاقة الشمسية لطريق بلدية الياشَت ك  نقـو يف ىذا اؼبطلب بدراسة مقارنة بُت

كلم ( االرارة   5مشركع االرارة العمومية لنفس الطريق ك لككن ابستغبلؿ الطاقة العادية، حيث أف جزء من الطريق ) 
لفرؽ بينهما من راحية اؼبادية ك ابالرارة العادية ك سندرس ا)كلم  (5 العمومية تشتغل ابلطاقة الشمسية ك اعبزء الثاين

 التجهيزات.
 كلم.  10على مسافة  RN 5الرابط بُت بلدية برج بوعريريج ك بلدية الياشَت الطريق الطريق الوطٍت  : 03اخلريطة رقم 

 
 سنة 25خامسا: دراسة مقارنة بني ادلشروعني من انحية ادلالية خالل 

 سنة  25اجلدول التايل دراسة مقارنة بني ادلشروعني من الناحية ادلالية إبدخال مجيع التكليف دلدة  يبني
 
 
 

 سنة 25دراسة مقارنة بني ادلشروعني من انحية ادلالية خالل  38اعبدكؿ رقم 
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Belouassaimad ingénieur d’études ,eclairage public à base de panneaux solaires photovoltaiques , 
direction régionale de distribution de l’électricité et du gaz de l’est, direction de distribution de 

borjbouarreridj , page 11. 
أنبية كبَتة يف استغبلؿ الطاقات تعد بلدية الياشَت من أكؿ البلدايت اليت استفادة من ىذا اؼبشركع الذم يكتسي 

اؼبتجددة ك اغبفاظ على الطاقة الكهرابئية ك ترشيد النفقات ابعتبارىا أقل تكلفة ك ىو مشركع ارارة عمومية للطريق 
 كلم.  5على مسافة  RN 5الرابط بُت بلدية برج بوعريريج ك بلدية الياشَت الطريق 

لوالية برج بوعريريج، عن التخفيف من فاتورة الكهرابء اؼبستهلكة يف كشفت سلطات بلدية اليشَت يف اؼبدخل الغريب 
مليورا شهراي، بعد اعتمادىا على  60مليوف سنواي ك حوارل  600اإلرارة العمومية، خبلؿ العاـ اعبارم دببلغ مارل قارب 

 .ة الشمسية يف ىذا اجملاؿمشاريع جديدة يف ؾباؿ اإلرارة ترتكز على الطاقات البديلة ك اؼبزااي اليت توفرىا الطاق
ك أت ي ىذه االجراءات، يف اطار التوجو الذم دعت إليو اغبكومة ك كزارة الداخلية، لًتشيد النفقات ك البحث عن 
مداخيل جديدة للبلدايت، ك التقليل من اؼبصاريف يف شىت القطاعات مع ضماف استمرارية اػبدمات العمومية اؼبقدمة 

العتماد يث توجهت بلدية اليشَت إذل خيار االقتصاد يف استهبلؾ الطاقة الكهرابئية، من خبلالللمواطنُت أبقل فاتورة، ح
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على مسافة تزيد عن الستة كيلومًتات  05اقباز مشركع لتوفَت اإلرارة العمومية ابلطريق الوطٍت رقم على الطاقات البديلة ك 
ة اإلطبلع عليو على امتداد الطريق يف جزئو الرابط بُت ىو ما يبكن ألم زائر للبلديابإلعتماد على الطاقة الشمسية، ك 

 .اعبهة الشرقية للمدينة ك عاصمة كالية برج بوعريريج، الذم تزين أبعمدة تعلوىا لوحات للطاقة الشمسية
ك أكد رئيس بلدية اليشَت على أف ىذا اؼبشركع ابلذات ظبح ابلتقليل من فاتورة استهبلؾ الكهرابء اليت كانت زبصص 

مليورا شهراي، راىيك عن التخلص من مشكل األعطاب اليت تصيب شبكة  60رارة العمومية دببلغ مارل يقدر حبوارل لئل
ب على خزينة البلدية من جهة صيانة األعمدة الكهرابئية، األمر الذم عاد ابإلهبارة ك التغيَت اؼبستمر للمصابيح ك اإلرا

يبثل مشكبل ابلنسبة ؼبؤسسة التوزيع، خصوصا خبلؿ فًتات  خفف من اإلفراط يف استهبلؾ الكهرابء الذم كافك 
 .الذركةما دفعها إذل ضخ اؼببليَت يف مشاريع استثمارية لتدعيم شبكات الكهرابء ابحملوالت ك ذبديد شبكات الكهرابء

لتيار ك زايدة على التقليل من فاتورة الكهرابء، ظبحت ذبربة الطاقة الشمسية من ذباكز مشاكل اإلنقطاعات يف ا
الكهرابئي ك اؼبتاعب ك اؼبصاريف اإلضافية الناصبة عن حدكث األعطاب أك إعادة التهيئة للرصيف ك ما يًتتب عنها من 
اعادة هتيئة شبكة اإلرارة العمومية، حيث يبكن حسب ذات اؼبصادر ذبنب ىذه اؼبشاكل يف أعمدة االرارة اؼبزكدة 

وصيل ابلشبكة، بل ربتاج إذل لوحات للطاقة الشمسية توضع فوؽ مصابيح بلوحات الطاقة الشمسية، كوهنا ال تتطلب الت
اإلرارة، كما أهنا تتوفر على بطارايت تكفي لتموين اؼبصابيح ابلطاقة طيلة ثبلثة أايـ كاملة، راىيك عن سهولة صيانة 

 .أعمدة اإلرارة بتغيَت بعض القطع اليت تتعرض للتلف أك ربدث هبا أعطاب بعد مدة من الزمن
ك بعد التوصل إذل نتائج اهبابية، سطرت سلطات بلدية اليشَت برراؾبا لتدعيم اإلرارة العمومية إبستعماؿ الطاقة الشمسية 
ك ؿباكلة تعميمها يف اؼبرحلة األكذل على شبكة الطرقات العابرة إبقليم البلدية، على أف تعمم التجربة أبحياء ك شوارع 

 .اؼبدينة
مليوف سنتيم،  27را إذل أف تكلفة عمود اإلرارة الواحد ابلطاقة الشمسية يكلف حوارل من جانب آخر أشارت مصادر 

مليوف سنتيم للعمود الواحد، راىيك  19يف حُت يتم اقتناء أعمدة اإلرارة العمومية اؼبشغلة ابلكهرابء دببلغ يقدر حبوارل 
ائم كضع األعمدة كتزكيدىا ابؼبنابع ابء سواء شبكة التوصيل األرضية ككذا دععن تكاليف اقباز شبكات الكهر 

 .الصيانة الدكرية للشبكاتكضع اؼبصابيح ك تصليح األعطاب ك  اؼبصاريف اؼبًتتبة عنالكهرابئية، ك 
 تحدايت اليت يواجهها قطاع الطاقة يف اجلزائرالادلطلب الرابع: 

 1أوال:التحدايت السياسيةواألمنية 
يعًتايلتوجهنحواستثمارالطاقةاؼبتجددةفياعبزائرعدةعراقيلفيمقدمتهاالعراقيبللسياسيةكاألمنيةابعتبارنباأكلتحدايستثمارللطاقااتؼبت

 :كتشملعلىوجهاػبصوص.جددةفياعبزائر،أكلعائقفيواقعتجسيدىذاالتوجو
غياابإلرادةالسياسيةاعبادةكبوالسعيلتحفيزمثلهذاالتوجهوكضعالعراقيبللبَتكقراطيةاذباىتشجيعاالستثماراتفيهذااجملالكماحدثبعرقل

 ديزرات "ةمشركع

                                           
1

انمستذامت بٕه انتحذٔاث َ انمعٕماث ،مذاخهت فٓ انمهتمّ انذَنٓ  دمحم صالح لزَِ َ دمحم األمٕه ؤُزْ، افاق االستثمار فٓ انطالت انمتجذدة نتحمٕك انتىمٕت

 088-018انجشائز ، ص  5جامعت بهٕذة  5101دٔسمبز  6-0حُل االستثمار فٓ انطالت انمتجذدة نتحمٕمت انتىمٕت انمستذامت ، ُٔمٓ 
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ىوماأدإىلىغياخب،،فاإلرادةالسياسيةالتيتجسدىاالنخباعبزائريةاغباكمةالتراىنعلىمثلهذاالقطاعوالرببذذباكزقطاعاحملركقاتوالتبعيةلو"
 ةإسًتاتيجيةفعالةكبوتفعيبلالستثمارفياؼبواردالطبيعيةاؼبتجددةخاصةالطاقةالشمسية.ط

كتتجسدىذىالقيودمنخبللعرقلةكرفضكبلالستثماراتواؼبشاريعاألجنبيةالتيتعرضعلىاعبزائرفيإطاراستغبلاللطاقااتؼبتجددةزبوفامنهاع
يبحقيقةالتبعيةكاالستغبللفيقطاعاحملركقااتؼبنتهج،كلتفادايؼببلىحدتعبَتاؼبسئولينفيالقطاعهوالوقوعفيفخالتبعيةكاالستغبلؿ،كىومايغ

الغةفيتحميبلؼبسؤكليةللنخبالسياسيةاعبزائريةاغباكمةعلىعرقلةىذاالتوجهيجباالعًتافأهنناانفتاحنحوالسعيإلىتشجيعاستغبلاللطاقا
اتؼبتجددةفياعبزائر،منخبلؼباتتضمنهالربراؾبالوطٍت 

وكتَتةىذااالستغبللتسَتيبطئشديدكخبطىمتثاقلةابلنظرإلىاإلمكارااتلتيتمتكهااعبزائر،كىوماسيثبتكالسياسااتلطاقويةاؼبعلنة،إالألبطى
عجزاػبططوالرباؾباؼبوضوعةفيهذاالقطاع، 

أكفياذباىثانيعدفبراشيهامعالتحوالاتالقتصاديةالعاؼبيةكمتطلباهتافيضوءعدمتجاكزمبطاالقتصادالريعيالذييعتمدابألساسعلىقطاعاحملر 
كالبقاءضمنتحديتقلباأتسعا،غازمعسهولةاستخراجهماكنقلهمادكرالنظرإلىالرىارااتلتييطرحهاتقلبااتلسوقالعاؼبيةللطاقةكقااتلنفطوال

 .رىذىاؼبوادالطاقوية
أكؼباالتتجاكزنبستقببللتحقيقالتنمية،كم،كماأنغياابإلرادةالسياسيةاغبقيقيةكبوتشجيعقطاعاتبديلةتسَتابؼبوازاةمعقطاعاحملركقات

كغَتىامنالقطاعااتلتيمنشأهناربقيقالتنميةكالنمواالقتصاديللجزائر...عقطاعالطاقااتؼبتجددةكقطاعالسياحةكالزراعةاىواغبالبتشجي
،كمنهتحقيقالرفاىلشرائحاجملتمعاعبزائرم،كمنهتحقيقاالستقراركاألمناجملتمعيوالسياسيباعتبارالتحررمنأشكااللتبعيةكاالستغبلؼبناػب

 .ارجعنطريقتحصيناعببهةالداخلية
اخبصوصالعوائقاألمنيةالتيتحملهاسواءالبيئةاػبارجيةاجملاكرةكالتحداياتلتيتحملهاإلىاعبزائركتهديداعبماعاتوالتنظيمااتإلرىابيةمنجأم
 .ليبياكمارل:التيتًتكزكتنتشرفيدكالعبوارمثل،ىة

طةكالشعبممايهددفياؼبستقبللمو أمافياعببهةالداخليةزايدةكتَتةالغضبالشعبيواالحتجاجاتوالرفضاعبماىَتيواختبللوغياابلثقةبينالسل
فال.جاسبنالعصياراؼبدنيالتيقديهدداألمنواالستقرارفياعبزائركماكاراغبالبموجةثورااتلربيعالعربيالتياجتاحتدكالؼبنطقةكعصفتباستقرارىا

طفاؿ،كالتيعجزاتلسلهتديداألمنياػبارجيأكالتهديدالداخليالذييسَتابؼبوازاةمعارتفاعأشكاالعبريبةكالعنففياجملتمعاعبزائريكاختطافاأل
طااتعبزائريةعلىالتعاطيمعهاككبحهاقديولدنوعامناالغًتاابلسياسيلداىؼبواطناعبزائرييجعلهبليثقفيالسلطة،كىومايولدنعرااتالنتقامالع

شوائي،كالعنفاؼبضاد،الذيتغيبمعهمستقببلربكمالسلطةاعبزائريةلوحدىاكسيطرهتافيممارسةسلطةاإلكراىوالقمع،إراألكضاعاألم
ةالتيتعيشهااؼبنطقةكالتيتؤثرابلسلبعناعبزائرداخليايعربعلىوضعينبئبكارثةكمأساةحقيقيةإذاؼبتوضعاغبلواللبلزمةلتخطيهذىانيةالصعب

إراػبلفيةالتارىبيةفيذاكرةالشعباعبزائريتعيدنبإلىمأساةالعشريةالسوداءالتيأثرتعلىوضعاعبزائرداخلياكخارجيا،كالتيت،ألزماتوالتهديدات
ؤشرااتلتيتنبؤإبعادةإحيائهإذامااستمراتلسلطااتعبزائريةابلتعاطيالسلبرارىذاالسناريومستقببلرغمتوفرصبيعاؼبأمبلعبزائرعدمإعادةكتك

يوالغَتجادمعالواقعاؼبزريكماأراألكضاعاألمنيةاؼبضطربةفياعبزائرقدتنعكسعلىالتوجهنحواستغبلاللطاقااتؼبتجددةمنخبللعدمتحفيز 
يةكيكلفخسائرماديةكردبابشريةألطرافالشجلباالستثمارفيبيئةغَتمستقرةكمهددةقدتتعطلمعهاكبلؼبشاريعفيحالتدىوراألكضاعاألمن

 راكةكاؼبستثمرين.
 التحدايت االقتصاديةوالتقنيةاثنيا: 
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فيمقدمتهاالن،تتمثبللعراقيبلالقتصاديةبدايةفيعدمتجاكزمبطاالقتصادالريعياؼبنتهجفياعبزائركاؼبعتمدأساساعلىاؼبواردالطاقويةالناضبة
ابإلضافةإلىعجزاؼبوازنةاؼباليةللدكلةللتوجهنحواالستثمارفيقطاعالطاقااتؼبت.طاعكعدمالتفكَتفياسًتاتيجياتبديلةعنهذاالق،فطوالغاز

كالتيتعجزميزانيةالدكلةكاؼبخصصااتؼباليةؽبذاالقطاععلىسدىا،جددةمنخبلاللتكاليفالباىظةؼبثلهذىاؼبشاريعوالتكنولوجيااؼبرافقةؽبا
 .تيمنشأهناأنتعرقلهذىاؼبشاريعخاصةمعاؼبؤشرااتالقتصاديةاؼبًتديةكسياسةالتقشفاؼبتبعةفياعبزائركال

كك،كماأنتبعيةاالقتصاداعبزائرينحواػبارجيعكسجانبالتبعيةحتىفياسًتادالتقنيةكالتكنولوجيااؼبرافقةؽبذاالنمطمناالستثماراتواؼبشاريع
 .ؼباربتاجهمنيدعاملةلصيانتهاكتسيَتىاأكأعباءكنفقاإترسااللبعثااتلعلميةللتدريبفيدكالؼبصدر

اتغبقيقيةالتييعجزاالقتصاداعبزائريبنمطهالريعيعلىالتعاطيمعهاإضافةإلىأنواقعالتوجهنحواستغبلاللطاقااتؼبتجددةىذىالعراقيلوالرىارا
كمشاكلتتمثلفيتخزينالطاقةاؼبولدةابإلضافةإلىمشكبللغب،فياعبزائرتصادفهعراقيلتقنيةتتعلقأساسابتكنولوجياالطاقااتؼبتجددةاؼبعقدة

 .تلزـبربةعاليةككفاءاسبدربةعلىهذاالنمطمنالتقنيةالدقيقةاركتنظيفوصيانةاؼبعدااتلتقنيةالتيتس
كالتيقدتشَتمستقببللتجاكزىاكعائقوعقبةتطر ،إنتجاكزىذاالعائقبليكوإنالبتشجيعالبحثوالتطويرفيمجالتكنولوجياالطاقااتؼبتجددة

 .حعلىأرضالواقعفياستغبلاللطاقااتؼبتجددة
ابإلضافةإلىأرالتكاليفالباىظةلبلستثمارفيالطاقااتؼبتجددةمرشحلتقلوتَتهتوتنخفضمستقببلكماسيتمتناكؽببلحقاحبيثيصبحهمالتك

كالسعياغبثيثنحوالسَتكرةاؼبتسارعةلبلع،اليفواألعباءاؼباليةمعمركرالزمنغَتمدرصبعالتطوراغباصلواؼبتسارعفيتكنولوجياالطاقااتؼبتجددة
اقاتوإشاعتهواغبوافزكالضمارااتلتيتقدمهاالدكللتشجيعالتوجهنحوتبنينمطاالقتصاداألخضركىوماسينعكسبسبادعلىهذاالنمطمنالط
معضركرةاعبديةكبوذباكزالعقباتوالعراقيبلؼبطركحةابلنظرإلىماسيقدمهاؼبضيقدماكبوتفعيبلستغبلاللطاقااتؼبت،صورةمباشرةعلىاعبازئر

 .جددةخاصةمنهاالطاقةالشمسية
 .مستقببل % 21 دكليةللطاقااتؼبتجددةتراجعتكاليفاالستثمارفياجملالبالللوكالةكقدأكدتصروب

وأتكدسبنأنبيةاستغبلاللطاقااتؼبتجددةلتعدبديبلعنالطاقااتلناضبة تيقنتكفيحدكدذلكفإراغبكومة
ماجعلم.رالبًتكؿفيظآلاثركتبعااتألزمةالعاؼبيةالتيكاننتاجهاااللبفاضواالهنيارألسعاللجزائريينالنفطوالغاز،لتصبحبذلكطاقةاؼبستقبل

 ايرينا"رالضركريوبشكلعاجبللتفكَتفيإعادةاستحداشبصادرجديدةللطاقة،خاصةأرالوكالةالدكليةللطاقااتؼبتجددة
قامتبتشجيعالدكاللناميةفيتقريرىااألخَتمنأجبلستغبللوربفيزالطاقااتؼبتجددةعلىاعتبارأنتكلفتهاستنخفضبشكلملحوظوتقللمنأع"

 .ابءاالستثمارفيهاعلىموازنةالدكؿ
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 :الصةخ

مكمبل للطاقات الغَت متجددة يف اعبزائر نظرا للخصائص اليت تتميز هبا ك ابألخص الطاقة اؼبتجددة بديبل حقيقيا ك  تعترب
السبيل للتقدـ االقتصادم كتنوع مصادر الطاقة خاصة يف حالة ما صدقت لبيئة فهي مفتاح غبماية البيئة ك أهنا صديقة ل

توقعات البفاض تكاليف انتاج الطاقة الكهرابئية ابستغبلؿ مصادر الطاقة اؼبتجددة كخاصة مع توفر اعبزائر على 
 امكانيات ىائلة من ىذه اؼبصادر.

يعترب مشركع انتاج الكهرابء ابستغبلؿ الطاقة اؼبتجددة خاصة الطاقة الكهرابئية الشمسية يف اعبزائر مشركع طويل اؼبدل 
 التكاليف.رغم ارتفاع 
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اؼبتجددة اؼبتوفرة يف اعبزائر ك التطرؽ الغَت متجددة ك عراضي لواقع الطاقة يف اعبزائر كاؼبصادر الطاقوية من خبلؿ است

اذل أىم ماسبلكو اعبزائر منها، يبكن القوؿ أف اعبزائر لديها فرص حقيقية لزايدة ايراداهتا اؼبالية كتنويع اقتصادايهتا من خبلؿ 
قة ما هبعلها رائدة يف ىذا االستثمار يف ؾباؿ الطاقة اؼبتجددة. فكما الحظنا أف اعبزائر كدكلة سبتلك من مصادر الطا

 اجملاؿ بل كيبكنها ازباذ مصادر الطاقة اؼبتجددة كبدائل طاقوية مع االستغناء عن اؼبصادر األخرل. 

من جهة أخرل على اعبزائر اعادة النظر يف طريقة استغبلؿ مصادر الطاقة الغَت متجددة ك العمل على ترشيد 
انتاج يعات تعمل على ذلك، كما اف أىم استخدامات الطاقة ىي استهبلؾ الطاقة من خبلؿ كضع برامج كسن تشر 

األحباث اليت أجريت على مصادر الطاقة اؼبتجددة توحي أف تكاليف انتاج الكهرابء من ىذه الكهرابء، كأىم الدراسات ك 
على اؼبصادر سوؼ تنخفض اذل درجة أف تصبح تنافس مصادر الطاقة الغَت متجددة، كمن راحية االعتماد الكلي 

البحث الستغبلؿ تنويع مصادر الطاقة الكهرابئية ك هبب ة فهو خطا كبَت يف اعبزائر ك احملركقات كمصدر للطاقة الكهرابئي
 بدائل أخرل.

استغلت امكانياهتا ك ذباكزت اؼبتجددة اذا ما أحسنت التصرؼ ك  ك اعبزائر ؽبا مستقبل كاعد يف ؾباؿ الطاقة
دراسة جدكل األفضل منها لتستفيد من ددة ك ا االختيار بُت مصادر الطاقة اؼبتجالتحدايت اليت تعرقل مسارىا، فعليه

 زبفيض التكاليف انتاج الكهرابء سواء لبلستهبلؾ احمللي أك التصدير من أجل زايدة االيرادات اؼبارل ك اغبفاظ على البيئة.

 : نتائج الدراسة

حيث تعتمد عليو الدكلة بنسبة كبَتة يف يعترب قطاع الطاقة يف اعبزائر الشرايف الرئيسي لبلقتصاد  -
 ؛االقتصاد الوطٍت

من خبلؿ الدراسة ؼبا سبتلكو اعبزائر من مصادر الطاقة تبُت أف للجزائر امكانيات ىائلة من ىذه  -
اؼبصادر تستغل منها فقط اؼبصادر الغَت متجددة دكف مصادر الطاقة اؼبتجددة ك تتمثل مرتكزات عملية انتاج 

 متجددة؛ية يف اعبزائر يف اؼبصادر الغَت الطاقة الكهرابئ
يبكن للجزائر االستفادة من النفط ك الغاز اليت تستخدمها إلنتاج الطاقة الكهرابئية بتصدريها ك  -

عوض مصادر الطاقة الغَت  االستفادة من عوائدىا اؼبالية اذا استخدمت مصادر الطاقة اؼبتجددة يف انتاج الكهرابء
 متجددة؛

 

 

 و توصيات  اقرتاحات
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  ؛كػافػيػة مػػن األطراؼ اغبكومية  تػشػريػعػات كاضػػحػػة كضػػمػػانػػاتتوفَت  -
 ؛ؤسسية امتابعة مػشػاريػع التوليدمنهجية عمل ماعداد بيئية استثمارية ؿبفزة، إضافة إلػى توفَت  -
اؼبناخ االستثمارم توفَت الفعلية من اغبكومة ابإلضافة اذل تحفيزات الكافية ك التشريعات كضمارات ك صياغة  -

 ؛ك ثقافة التوجو كبو مصادر الطاقة اؼبتجددة
 ؿ االستثمار يف الطاقات اؼبتجددة؛اشراؾ القطاع اػباص يف ؾبا -
 تبادؿ اػبربات مع دكؿ العادل؛ -
 االليات القانونية األكثر مركنة؛ تطويرىيكلة كتصحيح قطاع الطاقة ك  -
 ؾباؿ الطاقة اؼبتجددة.اطارات يف تبٍت برامج أكاديبية لتكوين كوادر ك  -

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة اؼبراجع
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 قائمة ادلراجع ابللغة العربية : أوال

 :قائمة الكتب
 . 2012دار غيداء للنشر كالتوزيع، عماف، الطبعة األكذل، الطاقة كعصر القوة، ىاين عبد القادر عمارة، -1
لطفي علي، الطاقة ك التنمية يف الدكؿ العربية، منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية االدارية، الطبعة األكذل،  -2

 . 2008مصر،
دكر انتاج الطاقات اؼبتجددة يف اعادة ىيكلة سوؽ الطاقة، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة  ىشاـ حريز، -3

 . 2014األكذل، مصر، 
كزارةالطاقةكالثركةاؼبعدنية يف األردف، ، الطاقة مفاىيمها، انواعها، مصادرىا، حبث مقدـ اذل عبداؼبطلبالنقرش -4

2005. 
ك السياسة السعرية البًتكلية، الدار اعبامعية، االسكندريةالطبعة عبد اؼبطلب عبد اغبميد، اقتصادايت البًتكؿ  -5

 االكذل.
دمحم صبلح السباعي بكرل، استثمارات الشركات اؼبتعددة اعبنسيات، دار الفكر اعبامعي، الطبعة األكذل  -6

2017 . 
تجددة، ؾبموعة بيتو ساندر، بيًت فاث، انكاؿ ينر، ترصبة حساـ الشيمي،التنمية اؼبستدامة ؼبصادر الطاقة اؼب -7

 النيل العربية للنشر.
زكاكية حبلـ، دكر اقتصادايت الطاقات اؼبتجددة يف ربقيق التنمية االقتصادية اؼبستدامة يف الدكؿ اؼبغاربية،  -8

 .2014مكتبة كفاء القانونية، الطبعة األكذل 
 :ئمة ادلذكرات و الرسائل اجلامعيةقا

للطاقة ألجل التنمية اؼبستدامة، دراسة حالة بعض االقتصادايت، ذير غانية، اسًتاتيجية التسيَت األمثل ن -1
 . 2016جانفي  31أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة قاصدم مرابح، كرقلة، 

بوعشَت مريػػػػػػػم، دكر كأنبية الطاقات اؼبتجددة يف ربقيق التنمية اؼبستديبة، مذكرة مقدمة الستكماؿ متطلبات  -2
  2010/2011يف العلـو االقتصادية، جامعػػػػػػػػة منتورم قسنطينة،  شهادة اؼباجستَت

كساـ نزيو عبد القادر، تقييم عملية فصم الرابطة القوية كالضعيفة كبوجود ؿبفز ابإلاثرة الليزرية لتأمُت الطاقة  -3
معة دمشق مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت يف علـو الليزر كتطبيقاتو، جااؽبيدركجينية، 

 .  2014اؼبعهد العارل لبحوث الليزر كتطبيقاتو، قسم الفيزايء كتقانة الليزر سوراي،
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ظبَت بن ؿباد، استهبلؾ الطاقة يف اعبزائر دراسة ربليلية ك قياسية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  -4
العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت قسم العلـو  كلية.اؼباجستَت يف العلـو االقتصادية، جامعة اعبزائر

 .2008/2009االقتصادية، 
إظباعيل زحوط، اسًتاتيجيات ترقية استخدامات اؼبوارد الطاقويةالناضبة ضمن ضوابط التنمية اؼبستدامةدراسة  -5

جستَت مقارنة بُت اعبزائر كالوالايت اؼبتحدة األمريكية، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة اؼبا
، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو 1زبصص االقتصاد الدكرل كالتنمية اؼبستدامة، جامعة سطيف 

 .2013 -2012التسيَت السنة اعبامعية 
أثر السياسات الطاقويةلئلرباد األكركيب على قطاع احملركقات يف اإلقتصاد اعبزائرم، مذكرة مقدمة   زغيب نبيل، -6

شهادة اؼباجستَت يف العلـو االقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف، كلية العلـو  كجزء من متطلبات نيل
 .2011/2012االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، 

ضبزةجعفر، آليات سبويل كتنمية مشاريع الطاقة اؼبتجددةلتحقيق التنمية اؼبستدامة يف اعبزائر، أطركحة مقدمة  -7
كلية العلـو االقتصادية ،  1جامعة فرحات عباس سطيف  ،لـو االقتصاديةلنيل شهادة الدكتوراه يف الع

 . 2017/2018كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، 
ترشيد استغبلؿ الغاز الطبيعي كانعكاساتو االقتصادية على التنمية يف اعبزائر، معامَت سفياف،  -8

: العلوماالقتصاديةكلية: قسم،-ابتنة–جامعةاغباجلخضراقتصادالتنمية، : مذكرةمقدمةلنيلشهادةاؼباجستَتفرع
 . 2010/2011العلوماالقتصاديةكالتجاريةكعلومالتسيَت 

مهداكم عبد القادر االستخداـ السلمي للطاقة النوكية بُت حق الشعب يف التنمية كمتطلبات األمن الدكرل  -9
كر بلقايد تلمساف كلية اغبقوؽ كالعلـو رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف العاـ جامعة أيب ب

 . 2014 2013السياسية 
تكواشت عماد، كاقع ك أفاؽ الطاقة اؼبتجددة كدكرىا يف التنمية اؼبستدامة يف اعبزائر، مذكرة مقدمة لنيل  -10

 ،.2011/2012شهادة  اؼباجستَت يف العلـو االقتصادية، جامعة اغباج ػبضبل ابتنة، السنة اعبامعية 
، اسًتاتيجية ترقية الكفاءة االنتاجية للطاقة الكهرابئية يف ظل ضوابط التنمية اؼبستدامة دراسة ضبزة جعفر -11

قطاع الطاقة الكهرابئية ابعبزائر"، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة اؼباجيستَت يف العلـو 
 . 2011/2012االقتصادية ك علـو التسيَت، جامعة فرحات عباس سطيف، السنة اعبامعية 

كسيلة بوفنش، الطاقة الكهرابئية يف اعبزائر: ؿباكلة التوقع ابإلنتاج دراسة حالة الشركة الوطنية للكهرابء ك  -12
/ 2013، 1الغاز، أطركحة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة دكتوراه علـو اقتصادية، جامعة سطيف 

2014 . 
الكفاءةاالستخداميةالستغبلاللطاقااتؼبتجددةفياالقتصادايت العربية، دراسة مقارنة عبد القادر ىوارم،  -13

للمردكدية االقتصادية بُت الطاقات اؼبتجددة كالطاقات غَت اؼبتجددة، أطركحة مقدمة كجزء من متطلبات 
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جارية كلية العلـو االقتصادية كالت  1نيل شهادة دكتوراه علـو اقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف، 
 .  2017/2018كعلـو التسيَت، السنة اعبامعية 

حبلـ زكاكية ،جدكل االستثمار األجنيب اؼبباشر يف الطاقات اؼبتجددة ك أثره على النمو االقتصادم اؼبستداـ  -14
أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو ،  2014-1980دراسة قياسية غبالة اعبزائر يف الفًتة 

كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، السنة ،  1االقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف 
 . 2017/2018اعبامعية

لية كفق سهيلة زراد ،استَتاتيجية ترقية الكفاءة االستخدامية ؼبصادر الطاقة البديلة الستخبلؼ الثركة البًتك  -15
أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو ضوابط االستدامة دراسة حاذل الطاقة الشمسية يف اعبزائر ، 

 كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت.،  1االقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف 
 : قائمة ادلقاالت العلمية

الدكلة اعبزائرية يف اغبفاظ كترشيد استهبلؾ الطاقة الكهرابئية،اجمللة ىاجر شنام ك زكبيدة ؿبسن،جهود  -1
 .05اعبزائرية للتنمية االقتصادية،جامعة قاصدم مرابح كرقلة،العدد 

ركايقية زىرة ك بضياؼ عبد اؼبالك، ربسُت كفاءة استخداـ الطاقة يف الدكؿ العربية النفطية، ؾبلة البحوث  -2
 اػبامس، العدد األكؿ. االقتصادية ك اؼبالية، اجمللد

سليماف كعواف كجابة اضبد، ذبربة اعبزائر يف استغبلؿ الطاقة الشمسية كطاقة الرايح جامعة عنابة، ؾبلة  -3
 .2015،سنة 14العدد:  94العلـو االقتصادية كالتسيَت كالعلـو التجارية 

ؼبانيا مبوذجا(، جامعة علي بودرجة رمزم، الطاقات اؼبتجددة كدكرىا يف ربقيقالتنمية اؼبستدامة )ذبربة أ -4
 ؾبلة ميبلؼ للبحوث ك الدراسات العدد اػبامس . 2لونيسي البليدة 

بنعزةدمحم، كاقع قطاع الكهرابء يف اعبزائر دراسة حالة ؾبمع سونلغاز، اجمللة اعبزائرية للعوؼبة ك  بوىنةكلثـو -5
 . 2015، 06كالسياسات االقتصادية، العدد: 

، مام  25الطاقة اؼبتجددة يف األردف، منشور يف ؾبلة كهرابء العرب، العدد أضبد نية الذىٍت  ، مشاريع  -6
2017 . 

التكاليف اػبارجية حملطات إنتاج الكهرابء ابؼبنطقة العربية ، دراسة حالة الدكؿ األعضاء ،اؼبركز اإلقليمي  -7
 . 2014للطاقة اؼبتجددة ككفاءة الطاقة ،  أفريل 

 : الدوليةقائمة ادللتقيات الوطنية و 
األمن : الطاقات اؼبتجددة مقاربة مفانبية كاستشرافية، مداخلة يف ملتقى دكرل حوؿ،دمحم صاحل صباؿ -1

، قاؼبة كلية 1945مام  8، جامعة 2016أكتوبر  26ك 25الطاقوم بُت التحدايت كالرىارات، يومي 
 .اغبقوؽ كالعلـو السياسية
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مداخلة بعنواف  حكيمةبوسلمة،ك  رحيممتيجي -2
مارفيالطاقااتؼبتجددةكدكرىفيتحقيقأبعادالتنميةاؼبستدامةفياعبزائر اؼبلتقى الدكرل األكؿ حوؿ: االستثمار االستث

اعبزائركلية العلـو االقتصادية، التجارية  -2 -جامعة البليدة"يف الطاقات اؼبتجددة لتحقيق التنمية اؼبستدامة
 . 2018ديسمرب  06-05ائر،، يومي كعلـو التسيَتـبترب التنمية االقتصادية كالبشرية يف اعبز 

ىناء بن مرزكؽ كسعيج جعبوب، مداخلة بعنواف استغبلؿ الطاقة اعبديدة كاؼبتجددة يف  ك نبيل مونَتة -3
 (PROSOL)الصناعة السياحية كمدخل للتنمية اؼبستدامةيف اعبزائر، دراسة إلمكانية تطبيق مشركع 

اؼبؤسبر الدكرل حوؿ: اسًتاتيجيات الطاقات اؼبتجددة كدكرىا يف ربقيق التنمية اؼبستدامة  (EGYSOL)ك
اعبزائر كلية العلـو  -2جامعة البليدة  2018أفريل  24ك 23)دراسة ذبارب بعض الدكؿ( يومي 
 االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت  .

السويد ك مشركع اإلمارات كنموذج مداخلة يف  ذبربة، دمحمجصاصوفاطمةالزىراءتليبلين، طاقة النفاايت -4
اؼبلتقى الدكرل الثاين حوؿ: الطاقات البديلة خيارات التحوؿ كربدايت االنتقاؿ، جامعة العريب بن مهيدم 

 أـ البواقي، كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية ك علـو التسيَت.
سًتاتيجي لتحقيق التنمية اؼبستدامة يف اعبزائر، عمورةصباؿ كبن عمر أمينة، الطاقات اؼبتجددة كخيار ا -5

مداخلة يف اؼبلتقى العلمي الدكرل اػبامسحوؿ موضوع: اسًتاتيجيات الطاقات اؼبتجددة يف ربقيق التنمية 
 . 2018أفريل 24ك 23 دراسة ذبارب بعض الدكؿ( يومي) اؼبستدامة

رحيم متيجي، مداخلة بعنواف: االستثمار يف الطاقات اؼبتجددة كدكره يف ربقيق أبعاد التنمية اؼبستدامة يف  -6
اعبزائر يف اؼبلتقى الدكرل األكؿ حوؿ: االستثمار يف الطاقات اؼبتجددة لتحقيق التنمية اؼبستدامة جامعة 

لتسيَتـبترب التنمية االقتصادية كالبشرية يف اعبزائر اعبزائركلية العلـو االقتصادية، التجارية كعلـو ا -2 -البليدة
 . 2018ديسمرب  06ك  05يومي 

الطيبداكدم ك بريطل ىاجر، دكر الشراكة األجنبية يف نشر استغبلؿ الطاقة اؼبتجددة عرب العادل مع اإلشارة  -7
ات التحوؿ كربدايت إذل ذبربة اعبزائر، مداخلة يف اؼبلتقى العلمي الدكرل الثاين: الطاقات البديلة خيار 

 19 -18جامعة أـ البواقي، يومي  -كلية العلـو االقتصادية العلـو التجارية ك علـو التسيَت،  االنتقاؿ
 .2014نوفمرب 

دريدتأحبلـ، مشاريع الطاقة الشمسية كأاثرىا على اؼبناطق الريفية اؼبعزكلة يف اعبزائر "دراسة ك  مفتاححسن -8
ثية مقدمة لفعاليات اؼبلتقى الوطٍت حوؿ: فعالية االستثمار يف الطاقات ميدانية يف كالية بسكرة، كرقة حب

جبامعة ، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت."اؼبتجددة يف ظل التوجو اغبديثللمسؤكلية البيئية
 .2014نوفمرب 12 -11سكيكدة، اعبزائر، يومي  1955أكت  20
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صاطور رشيد كآخركف، مداخلة بعنواف دراسة ربليلية لواقع كمستقبل التجربة اعبزائرية كاؼبغربية يف ؾباؿ الطاقة  -9
 06-05اؼبتجددة، اؼبلتقى الدكرل حوؿ اإلستثمار يف الطاقات اؼبتجددة لتحقيق التنمية اؼبستدامة يومي 

 ، اعبزائر. 2، جامعة بليدة 2018ديسمرب 
 األمُت نويرم، افاؽ االستثمار يف الطاقة اؼبتجددة لتحقيق التنمية اؼبستدامة بُت دمحم صبلح قركل ك دمحم -10

التحدايت ك اؼبعيقات ،مداخلة يف اؼبلتقى الدكرل حوؿ االستثمار يف الطاقة اؼبتجددة لتحقيقة التنمية 
 اعبزائر . 2جامعة بليدة  2018ديسمرب  6-5اؼبستدامة ، يومي 

 : قائمة التقارير
 .2006االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنفط، األكابك، الكويت،  التقرير -1
 .  2012التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنفط، األكابك، الكويت، -2
 .  2014التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنفط، األكابك، الكويت ،  -3
 .  2016التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنفط، األكابك، الكويت ،  -4
 .  2017التقرير االحصائي السنوم ؼبنظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنفط، األكابك، الكويت ،  -5
 .2004النشرة االحصائية لبلرباد العريب   -6
 .2006النشرة االحصائية لبلرباد العريب   -7
 .2010نشرة االحصائية لبلرباد العريب  ال -8
 .2012النشرة االحصائية لبلرباد العريب   -9

 .2015النشرة االحصائية لبلرباد العريب   -10
 .2017النشرة االحصائية لبلرباد العريب   -11
،توقعات الطلب على الطاقة الكهرابئية يف الدكؿ  2017،ديسمرب  26تقرير ؾبلة كهرابء العرب ، العدد  -12

 . 2027-2017العربية، 
  قائمة ادلراجع ابللغة الفرنسية

 
1- Source Ministère de l’énergie , Bilan Energetique National de l’ 

Année 2016 edition juin 2017. 

 

2- Source: world bank group , Regulatory indicators for sustainable  

 

3- energy, rise 2016 . 
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  قائمة ادلواقع االلكرتونية

  .www.irena.orgموقع ككالة الطاقة اؼبتجددة الدكلية:  -1
 . http://www.energy.gov.dzموقع كزارة الطاقة  -2
 ./https://sonatrach.comموقع شركة سونطراؾ -3
 . /http://www.sonelgaz.dzموقع شركة سونلغاز  -4
 ./http://www.naftal.dz/frموقع شركة نفطاؿ -5
 .https://www.creg.dzموقع عبنة ضبط الكهرابء ك الغاز  -6
 www.auple.comلكهرابء موقع االرباد العريب ل -7
 .2007اؼبتجددة، دليل الطاقات اؼبتجددة، كزارة الطاقة ك اؼبناجم، اعبزائر،موقع مديرية الطاقات اعبديدة ك  -8
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  : ادللخص

اعبزائر امكانيات ىائلة من مصادر الطاقة اؼبتجددة حيث أنو يبكن ؽبذه الثركة أف تكوف بديبل للطاقات الغَت سبتلك 
متجددة ، كما أف انتاج الكهرابء دبصادر الطاقة اؼبتجددة أقل تكلفة مقارنة دبصادر الطاقة الغَت متجددة ابإلضافة اذل  

كعلى الرغم من كجود بعض مشاريع الستغبلؿ ىذه الطاقات اؼبتجددة اال أهنا ال ترقى اذل   .كوهنا أقل ضررا ابلبيئة 
اؼبطلوب يف ىذا القطاع ، من جانب أخر مزالت التشريعات ك مؤسسات الطاقة يف اعبزائر ال تشجع على االستثمار 

ما يضيع العديد من الفرص اؼبتاحة يف  فيها  ، كيرجع ذلك اذل االعتماد الكلي على مصادر الطاقة الغَت متجددة ، كىو
ىذا القطاع سواء يف استغبلؽبا كمصادر طاقوية أك االستفادة من اؼبوارد اؼبالية النتاجة عن تصديرىا ك ىو األمر الذم من 

 . اؼبمكن أف ربققو الطاقة اؼبتجددة اذ ما أحسن استغبلؽبا

 تجددة ، انتاج الطاقة الكهرابئية .الطاقة اؼبتجددة ، الطاقة الغَت م : الكلمات اؼبفتاحية

Abstract : 

Alegria have Great potentat in renewableenergy ,however the production 

of electricitythough the use of renewableislessexpensivecompared to the 

production of otherenergies in addition to bienglessharmful to the 

environment . 

Despite the existence of sameprojects to exploit renewableenergy  Alegria 

but whatexpected of them more alsorenewablenergylaws and legislation in 

algeriastille do not mot encourage investme.nt . thisis a waste of 

manyopportunities in thisfialdthisis due to the dependence of the arab 

countries on fossilenergiesboth in exploitingthem as source of enery or 

benefitingfrom the finacialrevenuesfromthierexport . 

Keywords :renewableenergy , fossile energy , eclectricity production . 

 
 


