
 

  
 

 



 



 اتشكر ت
)....رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا 

 سورة النمل 91اآلية  ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين...(

السبيل، فبلغنا من أنفسنا شهادة العلم التي أرادىا أن  اهلل الذي يسر لن الحمد         
المتواضع ىذا ،فرضينا بو عمال نلقى منو حسن  اتكون لنا، إذ صورىا لنا في عملن

الشكر لو إذا اجتهدنا، والشكر لو إذا أصبنا بعونو  المقام يوم تنطلق عنا أعمالنا،
فالحمد هلل كثير إذ أنجبنا ىذا الوطن  الحبيب الذي تشعبنا بقيمو ثم استسقينا من 

 علم.العلم فيو، والتي كانت فضال علينا، فوجدنا العلم و الم مساق

 ولسخائغطاس عبد الغفار نتقدم بخالص شكرنا إلى المشرف علينا األستاذ        
 وبنصائحو  القيمة  في إنجاز ىذا العمل .و اتهجوتو  وبإرشادات

نحن على قناعة تامة بأنو لن يكفينا توظيف عبارات الشكر و العرفان لكل ما         
 .ه عنا كل الخيراخير ثواب، وجاز  يثيبوأل اهلل عز وجل أن من صبر وتسامح، فنس اهأبد

نتوجو بعميق  الشكر إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في إعداد ىذه  و     
نتوجو بخالص الشكر والتقدير لجميع أساتذة و عمال المكتبة وعمال و  ،المذكرة 

 -بوعريريج(العناصر)برج - اإلبراىيميجامعة محمد البشير المعهد العلوم االقتصادية ب

 

، و إن  قصرنا في شكرىم أو غفلنا امتنانناشكرنا وعظيم نوجو لهم ىؤالء جميعا       
عن ذكر أحدىم، فعزائنا أن اهلل تعالى ىو الذي سيتكفل بأن يجزيهم عنا خير الجزاء  

 يخفى. وأوفاه،فهو يعلم السر وما
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الشكل عنوان الصفحة  رقم الشكل 

 01 جتددد املمصادر الطاقة الغري  8
 00 جتددد  املمصادر الطاقة    11
0012 -0002تطور االحجتياطي الفحم احلدري عامليا خالل  15  00 
 02 0012 –0002تطور االسجتهالك العاملي من الغاز الطبيعي خالل عام  19
0012 -0002العاملي من  الفحم  احلدري عامليا خالل نجتاج تطور اإل 20  00 
 00 0010-0000االسجتثمارات العاملية يف تقنيات الطاقة املجتددد  يف عام 24
0010االسجتثمارات العاملية اجلديد  يف خمجتلف تقنيات الطاقة املجتددد  لعام  26  00 
 02 0012-0010املناطق تكاليف قدرات مصادر الطاقات املجتددد  املركبة حسب  29
 00 منو االسجتثمارات يف الطاقات املجتددد  وفق الجتكنولوجيا ومراحل تطور األسواق 32
 10 0000إنجتاج الطاقة املجتوقعة حسب املصدر لسنة  33

 11 0000حصص الطاقات املجتددد  يف مزيج الطاقة يف اجلزائر احلالية واملجتوقع اجنازها لسنة  34

44 
 املخطط لجتنفيذها مقارنة باملشاريع املنفذ  سواء يف جمال اإلنجتاج الكهربائي أوحدم املشاريع 

 10 احلراري اليت احنصرت يف جمال تسخني املياه بالطاقة الشمسية

44 
 إىل 0010نسب الطاقة املجتددد  يف ميزان الطاقة يف املغرب احلالية واملسجتهدفة لسنة

0000 10 
0000الطاقات املجتددد  يف آفاق كرب ثالث دول عاملية يف أ 63  12 

 

 

 

 

 

 

 



:قائمة الجداول  

 الجدول العنوان الصفحة

 10 0010احجتياطات الغاز الطبيعي حسب املنطقة يف عام  16
 10 0010-0010احجتياطات النفط اخلام املؤكد  عامليا خالل  17
0010 – 1000اسجتهالك الفحم خالل  18  10 
0010-1000من النفط خالل العام تطور االسجتهالك العاملي  19  10 
 10 0012 – 0010اإلنجتاج العاملي من النفط اخلام من الفرت  املمجتد   21
 10        0010 – 0012مؤشرات الطاقة املجتددد  يف العامل بني عامي  22
0010 -0010االسجتثمارات يف الطاقات املجتددد  حسب املنطقة اجلغرافية خالل الفرت   25  10 
 10 0010-0010االسجتثمارات العاملية حسب أصناف الطاقة املجتددد   27

43 
الربنامج الوطين للطاقات  إطارالنسب املندز  واملجتوقع اجنازها من الطاقات املجتددد  يف 

 19 املجتددد 
 01 0000مزارع الرياح املندز  يف املغرب هناية سنة  48
 00 اسجتهالك الطاقة األولية 51
الطاقة الكهربائيةإنجتاج  51  00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المالحق 

 رقم امللحق العنوان
0010-0000تطور االسجتثمارات يف الطاقات املجتددد  خالل   01 

 تكلفة إنجتاج الطاقة الكهرباء بني الطاقة الجتقليدية والطاقة املجتددد 
00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمـــــــــــــــــــة



 مقدمة
 

 أ
 

 مقدمة
 

 

وهي  ،تعترب الطاقة عصب احلياة واحملرك الرئيسي للتقدم الصناعي بصفة خاصة والتقدم االقتصادي بصفة عامة
لتحويل  دورا مهما يف بناء احلضارة البشرية، فقد اعتمد العامل يف حضارته القدمية واحلديثة على الطاقة ومواردها تؤدي
املتعاظم الذي تلعبه  ونظرا للدور. االقتصادية من شكلها اخلام إىل أشكال أخرى تشبع رغبات وحاجات األفراد املوارد
دراسة اهتمام العديد من نامية، فقد حظي موضوع الطاقة ب أو مةفة االقتصاديات سواء كانت متقديف كا الطاقة

 .واهليئات العاملية والدولية املؤسسات
عقد السبعينات،  يفوقد برز االهتمام مبوضوع الطاقة يف العقود القليلة املاضية غري أنه مل يتخذ طابعه الشمويل 

للجميع عقب تلك  تأكد ، وقد3791أواخر عام لطاقة العاملي يف عشية التطورات اليت شهدها وضع ا وحتديدا
بقدرة املخزون  وتتعلق بل إهنا أكثر أمهية من ذلك ،املسألة ليست مرتبطة بتغري أسعار النفط والغاز التطورات أن

جانب دول  على الطاقة من املصادر وغريها من املصادر القابلة للنفاذ، على تلبية الطلب املتزايد االحتياطي من هذه
 .مل املختلفةالعا

االعتماد على يستطيع أثناءها االنتقال من  العامل يبحث على حلول بديلة على أمل أن يعيش فرتة انتقالية وبدأ
يد عدالالدول بانتهاجها  عملتحيث  ،وأقل تلويثا للبيئة إىل االعتماد على مصادر أكثر استدامة التقليدية طاقة املصادر

ومن خالل ما تقدم يتم طرح  ؛تعمل على تبين عدة مشاريع استثمارية يف جمال الطاقات املتجددة اليت سرتاتيجياتاالمن 
 :اإلشكالية التالية

 

 ما مدى انعكاس االستثمار في الطاقات المتجددة على أسواق الطاقة العالمية ؟ 
 

   :التساؤالت الفرعيةوتتفرع هذه اإلشكالية إىل  
  ؟ منو أو تراجع أسواق  الطاقةهل تساهم الطاقة املتجددة يف 
  ؟ ؟ وما هي السبل لتجاوزها املتجددة شاريع االستثمارية يف الطاقاتاملما هي التحديات اليت توجهها 
 ؟ ؟ وما هي العراقيل اليت واجهتها هذه األخرية لطاقات املتجددةهل جنحت الدول يف جتسيد مشاريع ا 

   : الفرضيات الرئيسية
 

 : يتطلب حتليل اإلشكالية حمل الدراسة اختبار صحة الفرضية التالية
 تجددةيرتاجع سوق الطاقة التقليدية العاملي نتيجة زيادة حجم الطلب على الطاقة امل.  
 تقليص حجم  إىليؤدي الذي األمر  يف املدى القصري، يواجه املستثمر يف الطاقة املتجددة تكاليف مرتفعة

 .استثماراته



 مقدمة
 

 ب
 

  لت حتتاج إىل مزيد االطاقات املتجددة، إال أن الدول النامية ماز يف  جنحت الدول املتقدمة يف جتسيد مشاريع ضخمة
 .من الوقت لتحقيق ما توصلت إليه الدول املتقدمة

 

 :أسباب اختيار الموضوع

 :تتلخص فيما يلي جلملة من األسباب يرجع اختيار املوضوع
  ليت تعرف تطورات وحتوالت متتالية؛احلديثة اامليل إىل اخلوض يف املواضيع 
 ات البديلة على االقتصاد العاملي؛إبراز أمهية الطاق 
 اإلمكانات ا للطاقات املتجددة وذلك من خالل التعرف على وضعية كل من الدول النامية واملتقدمة يف استخدامه

 املتاحة؛
 ؛طرف الباحثني واخلرباء يف العاملري من الطاقة املتجددة موضوع جديد ومستقبلي يتلقى االهتمام الكب 

 :حدود الدراسة
 

بالنظر والتحليل ( اجلزائر واملغرب منوذجا)من خالل  هذه الدراسة مت اختيار عينة من الدول النامية  :يةالمكان حدودال
أملانيا )يف الدول املتقدمة يف جمال االستثمار يف لطاقات املتجددة، موازنة مع حجم االستثمارات املنجزة  إمكانياهتاحدود 

ختتلف عن تلك املقارنة بالدول النامية، واليت  األخريةكون االستثمارات يف هذه ( منوذجا األمريكيةوالواليات املتحدة 
 .يعود أساسا إىل االختالف يف درجة التقدم ومستويات التكنولوجيا املستعملة

الطاقات املتجددة وحتمية نضوب وضوع مبهتمام العاملي اال اتمن بداي دراسةليبدأ اإلطار الزمين ل :الزمنية لحدودا
ة جنب إىل وصولنا إىل مسامهة الطاقات املتجدد الطاقات التقليدية واآلثار السلبية النامجة عن استغالل هذه األخرية

 .دية يف االقتصادجنب مع الطاقات التقلي
 إىلالدراسة هتدف : أهداف الدراسة

  الطاقات املتجددة والتوجهات احلديثة يف هذا اجملال وأهم املشاكل واملعوقات هذا األخريعرض موضوع. 
 توضيح التحديات اليت تواجه الطاقات املتجددة ملا تتميز ملعايري بيئية والدميومة. 
 ادر الطاقة جياد مصادر جديدة للطاقة خالفا للمصه على الدول إنأر الطاقة إىل تكوين قناعة عامة بملصاد أدى تطور

 .التقليدية املوجودة
 يف السوق العامليةبعض االستثمارات يف الطاقات املتجددة والعقبات اليت تواجهها راض استع. 

 

 



 مقدمة
 

 ج
 

 :أهمية الدراسة
  

  :من حيثالدراسة أمهية تكمن 
 من  وعليه البد، لتقليديةت املعتمدة على املصادر اتعترب اقتصاديات الطاقات املتجددة البديل الوحيد لالقتصاديا

  .التطرق ملصادر متويل التنمية االقتصادية يف حال نضوب هذه األخرية
  يف الدول النامية والدول املتقدمةاملتجددة يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة يف الدول  الطاقاتإبراز دور. 

 

 :الدراسةمنهج 
 

املتجددة من خالل إبراز العناصر واملفاهيم املتعلقة بالطاقات على املنهج الوصفي  الدراسة هذه د يفاعتممت اال
 .حتليل خمتلف البيانات ذات الصلة باملوضوع فقد أستعملناه يفأما املنهج التحليلي  غري متجددة،وال

 

 :هيكلة البحث 

عيد العاملي، الطاقات املتجددة على الص وأمهية يعاجل الفصل األول مكانةفصلني حيث  إىل الدراسةمت تقسيم 
أما يف  ؛املبحث الثاين آليات متويل مشاريع الطاقة املتجددةو املبحث األول مصادر الطاقة، والذي يتضمن مبحثني، 

 جتاربحيث تضمن املبحث األول  ،الطاقات املتجددة النامية واملتقدمة يف بعض الدولجتارب  سيدرسالفصل الثاين 
املانيا و )الثاين جتارب بعض الدول املتقدمةأما يف املبحث الطاقة املتجددة،  يف(اجلزائر واملغرب)لدول الناميةبعض ا

 .يف الطاقات املتجددة(الواليات املتحدة االمريكية
 

 :صعوبات الدراسة
 

 :من بني الصعوبات اليت واجهتنا يف إعداد هذا البحث
 النامية مقارنة بالدول املتقدمة، واليت  النقص الكبري يف اإلحصائيات املتعلقة بالطاقات املتجددة بالنسبة للدول

 .أعطت استخدامات تطبيقها نتائج اجيابية من خالل استثماراهتا العديدة
   نقص املراجع واملصادر العلمية يف جمال الطاقات املتجددة خاصة باللغة العربية. 
 ملعنية هبذه الطاقات على نقص املتخصصني يف جمال إقتصاديات الطاقة املتجددة، وإهتمام اهليئات الوطنية ا

 . اجلوانب التقنية
 
 
 

 



 مقدمة
 

 د
 

  :الدراسات السابقة 
 

 :ما يليبني الدراسات السابقة نذكر من 
  حتت عنوان عبد القادر بلخضر،من إعداد علوم االقتصادية والتسري ختصص إدارة االعمال  املاجستري يفرسالة: 

كلية العلوم  -دراسة حالة الجزائر – في ظل التنمية المستدامة  استراتيجيات الطاقة وإمكانية التوازن البيئي
أمهية الصناعة  عرضالباحث  حاول: 5002 سنة االقتصادية والتجارية وعلوم التسري جامعة سعد دحلب بالبليدة

عرض خمتلف البلدان  كما،اجملال السياسي النفطية وكذالك التحديات اليت تواجهها واستعماهلا كورقة ضغط يف
الطاقة املتجددة  الفاعلة يف سوق الطاقة العاملية وأكد على اخليار االسرتاتيجي على حنو تطوير استخدام مصادر

ة، وقد خلصت الدراسة إىل أن الطلب على النفط كالطلب على والنظيفة والتوازن البيئي الذي حيقق التنمية املستدام
وسياسية، وتؤثر هذه العوامل إما بطريقة مباشرة أو غري مباشرة  أي سلعة، فهو يتأثر بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية

على طلب وعرض النفط على األسواق العاملية، ويعترب النمو االقتصادي من أهم هذه العوامل اليت تؤدي إىل زيادة 
ة ارتفاع ن هذه الزيادة إن مل جتد عرض كايف من النفط يف السوق ستؤدي إىل زياد، وبالتايل فإالطلب على النفط

أسعار النفط ومشتقاته على املدى القصري، سيبقى النفط املصدر األساسي للطاقة يف املستقبل املنظور وسيكون 
مستقبل واعد ملصادر أخرى وهو الغاز الطبيعي ملا يتميز به من خصائص، كما خلص إىل أنه مل يتم التحول 

د من تكييف مع اآلليات اجلديدة من أجل االستثمار للطاقات املتجددة بني عشية وضحاها بل البد على االقتصا
 .يف هذا اجملال

  حتت ،حالم زواويةمن إعداد  علوم االقتصادية والتسري ختصص االقتصاد دويل والتنمية املستدامةرسالة املاجستري يف 
-ربية االمغة االقتصادية المستدامة في الدول دور اقتصاديات الطاقة المتجددة في تحقيق التنمي :عنوان

عباس  جامعة فرحات كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسري -المغرب وتونسدراسة مقارنة بين الجزائر، 
االقتصادية واالجتماعية املرتتبة عن  توضيح اآلثار إىلحاولت الباحثة يف دراستها :  5031-5035سنة(سطيف)

 املغربيةاملتجددة، من أجل الوقوف على مسار التنمية االقتصادية املستدامة يف الدول  التحول القتصاديات الطاقات
 اسرتاتيجيات تبينأن  إىلوخلصت الدراسة ، راسة مقارنة بني الدول املغاربيةوقامت باالعتماد على دمستقبال، 

 من ،املغربيةواخلدمية يف الدول الزراعية ،  اقتصاديات الطاقات املتجددة تساهم يف رفع كفاءة القطاعات الصناعية
 5010إىل2015بالطاقة يف آفاق سنوات  خالل تعزيز جمانية اإلمداد الطاقوي مستقبال واخنفاض التكاليف املتعلقة

  اليت اختاذ السياسات اهلادفة ومن بينها القوانني اخلاصة مبصادر تلوث اهلواء كالضرائب على الكربون باإلضافة إىل، 
 .االستهالك للوقود سواء يف قطاع النقل أو القطاعات الصناعية األخرىأن ختفض نسب  شأهنامن 

  أثر  :عنوان حتتتوات نصر الدين،يف العلوم االقتصادية ختصص إقتصاد كلي ومالية دولية من إعداد  اهدكتور الأطرحة
والتجارية وعلوم التسري جامعة كلية العلوم االقتصادية ،االستثمار في الطاقات المتجددة على االقتصاد الوطني

حاول الباحث يف دراسته التعرف على واقع االستثمار يف الطاقات : 5032-5039سنة-لونيس علي-05البليدة



 مقدمة
 

 ه
 

هبا من اجل املسامهة يف تطويرها  واإلحاطةاملتجددة وهذا من خالل التطرق اىل خمتلف مصادر الطاقات املتجددة، 
وذلك بوصف وحتليل اآلثار املرتتبة عن السياسات املتبعة يف جمال االستثمار يف  ،ينحتقيق عوائد ختدم االقتصاد الوطو 

الطاقات املتجددة يف اجلزائر مازال ضعيفا رغم  استغاللالطاقات املتجددة وتفسريها، وقد توصل يف دراسته إىل أن 
 .إىل أن املشاريع املنجزة مل تعكس األهداف املسطرة يف الربنامج الوطين باإلضافةالضخمة املتاحة،  اإلمكانيات

الدراسة جاءت لتنظر يف مدى االستفادة ن هلذا فإ ،ها فقط على الدول الناميةيتبني اقتصار من خالل الدراسات السابقة 
 .دةاالستثمار يف الطاقات املتجداملمكن احلصول عليها من جتارب الدول املتقدمة يف جمال 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مكانة : األول فصلال
وأهمية الطاقة على الصعيد 

 العالمي
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 تمهيد
 

الوصول إليها من  ذ يعترب توفريها وإ ،تعترب الطاقة مطلب ضروري للتطوير االقتصادي و االجتماعي املستدام
مل يعد أمام الدول خيار سوى حيث النفط،  خاصة يف ظل االرتفاع املتزايد يف أسعار على مستوى العامل القضايا اهلامة

خاصة مع استمرار املخاوف من ظاهرة االحتباس احلراري و ورخيصة،  أخرى جديدة للطاقة، نظيفة عن مصادرالبحث 
  .والتغريات املناخية

الطاقة املتجددة اليت  يشهد العامل اليوم دعوات وتوجهات متزايدة وخاصة يف أوروبا وأمريكا لالستثمار يف مصادر
 21أشار تقرير أصدرته شبكة سياسة الطاقة املتجددة للقرن فقد  ،بآفاق اقتصادية واعدة يف السنوات القليلة املقبلة تبشر

وذلك من أجل مواجهة  الطاقة املتجددة دورا رئيسيا يف إمدادات الطاقة العاملية، من الضروري أن تلعب إىل أنه
 محاية البيئة باعتبارها ، وهذا ما يؤكد بأن للطاقات املتجددة أمهية بالغة يفةاملناخي اتواالقتصادية للتغري  التهديدات البيئية

 .ن البيئيمطاقة غري ناضبة و توفر عامل األ

 :حيث سنتناول يف هذا الفصل مبحثني

 مصادر الطاقة : املبحث األول 
 لتطورات الراهنة يف مصادر الطاقةا: املبحث الثاين 
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 مصادر الطاقة : المبحث األول
   

 ا هلا من أمهية بالغة فهي احملركقبل التطرق إىل ماهية الطاقة غري املتجددة جتدر اإلشارة بداية إىل مفهوم الطاقة، مل
 وسائل النقل واألدوات املنزلية وغريها من وسائل احلياة العامة و اإلنتاج، وتستخدم لتشغيل املصانعاألساسي لوسائل 

 تصنيفني للطاقة حيث يظهر التصنيفووفق لذلك ميكن وضع " القدرة على القيام بنشاط ما" :فالطاقة كمفهوم هي
 تعتربو اإلشعاعية، الذرية، احلرارية، والضوئية، وحىت الصوتية  احلركية، األول أمناط الطاقة املتمثلة يف الطاقة الكهربائية،

 غريالطاقة : وهو يضم منطني من الطاقةتصنيف الثاين فريكز على جتدد مصادرها أما ال ،الطاقة الضوئية كأنقى صور الطاقة
 .املتجددة أو التقليدية الناضبة، والطاقة املتجددة

 مصادر الطاقة التقليدية: األول المطلب

 .أهم مصادر الطاقة الغري متجددة يف هذا املطلب إىل يتم التطرقس

 الموارد غير المتجددة: أوال

واحتياجات   ت يف تغطية وتوفري كافة متطلباتاملفهوم على مجيع موارد الطاقة اليت وفرت و سامهطلق هذا ي
الطاقة النووية،  ول والغاز الطبيعي، باإلضافة إىلالفحم، البت : وحتوي ية املتطورة والعصرية من الطاقةاجملتمعات الصناع

  .1استغالهلا بوترية ودرجة معينة مع مرور الزمنواليت تعترب من املوارد الناضبة واملنتهية إذا ما استمر 

 :تشمل أهم مصادر الطاقة غري املتجددة الوقود األحفوري والطاقة النووية وهو ما يوضحه الشكل التايل
 مصادر الطاقة الغير متجددة: (10(شكل رقم 

 
 
 
 
 

يف العلوم السياسية  أكادميي ستماحديات، مذكرة مكملة لنيل شهادة يف الت دراسة  حورية دشانة، الطاقة املتجددة يف اجلزائر  :المصدر
 01،ص 6102 -6102والعالقات الدولية، جامعة حممد خيضر بسكرة، كلية احلقوق والعلوم السياسية،

 

                                                             

 دراسة مقارنة بين الجزائر، المغرب)دور اقتصاديات الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في الدول المغاربية حالم زواوية ،  - 1
 6102- 6106 اجلزائر فرحات عباس، سطيف،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة  (وتونس

 .2،ص

 مصادر الوقود األحفوري

 مصادر الطاقة الغري متجددة

 البتول الغاز الطبيعي

 الطاقة النووية 

 الفحم 
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 مصادر الطاقة األحفورية : أوال
 

 با الغربية ومنها انتشرأور ب للوقود يف عصر الثورة الصناعيةظهرت أمهية الفحم احلجري كمصدر  :1مالفح .0
من املزايا فيه واليت ال  ومع اكتشاف البتول وتوافر العديد ،رى من األرض حيث يتوفر خمزون منهإىل بقاع أخ استعماله

يف الفحم اخنفض ت نسبة مسامهته يف إمدادات الطاقة، فبعد أن كان ميثل حوايل ثلثي االستهالك العاملي للطاقة  تتوافر
 هذا االخنفاض مل يأخذ منطا واحداات من القرن املاضي، ولكن يبلغ حوايل ربع إمدادات الطاقة يف التسعين 0591عام 

 الدول االشتاكية كاالحتادأن نسب مسامهة الفحم يف إمجايل الطاقة املستهلكة يف  كمايف مناطق العامل املختلفة،  
 وهذا راجع ،الصناعية الرأمسالية السوفيييت سابقا ودول أوروبا الشرقية مل تنخفض بنفس النسبة كما حدث يف البالد

رنة باستخدام الفحم خاصة بعد مقا إلحالل البتول وسهولة نقله خاصة عن طريق خطوط األنابيب ونظافة استخدامه
  .سعي معظم الدول الصناعية للحفاظ على البيئة واحلد من درجة تلوثها

وكلمة   وتعين الصخرة Petraإىل األصل اليوناين املشتق من كلميت  Petroleumترجع كلمة بتول  :2البترول .6
Olieum  وفارس  يف مصر القدمف اإلنسان البتول منذ وتعين الزي ت، وبذلك يكون معناها زي ت الصخر، ولقد عر

واملعروفة اآلن  بصورهتا احلديثة وإيران، حيث استخدمه يف أغراض التدفئة واإلضاءة ورصف الطرق، ولكن صناعة البتول
والية بنسلفانيا  حبثا عن البتول يف أول بئر Drakeمل تعرف إال يف منتصف القرن التاسع عشر، وذلك حني حفر 

العضوية الناجتة عن املاليني  وادمن حتلل امل فقد تكون البتول ،مت 60.05عمق  على 0595ألمريكية وعثر عليه عام ا
ظروف ضغط وحرارة شديدة،  الطمي الناعم وحت ت من احليوانات والنباتات املوجودة عرب ماليني السنني يف طبقات من

األسود وبقي ت الرواسب املستنزفة متاما من  والبحر محراألحر تولدت يف أحواض على أطراف حميطات العامل كالب
والرواسب الغنية باملواد العضوية ليس ت واسعة  املواد العضوية يف قعر البحر، من 01األكسجني ذات احملتوى األكثر من 

باملائة من الكربون العضوي، ولو كان ت كل  9باملائة من الصخور الرسوبية حتتوي على أكثر من  0 االنتشار فأقل من
  .النفط ار منلكنا اليوم نسبح يف حب بالعضوياتالصخور الرسوبية غنية 

 كما أنه يتواجد البتول يف باطن األرض على أبعاد متفاوتة وقد يكون سائل دهين يطلق عليه النفط أو زي ت خام
Crude oil  األسود واألخضر والبين واألصفرلوانه بني أوهو ذو رائحة مميزة وختتلف. 

 

بعد الفحم والنفط،  يقع الغاز يف املرتبة الثالثة من حيث األمهية يف استهالك العامل من الطاقة: الطبيعي الغاز .2
كيفية تكون الغاز تارخييا، فهناك مثال الغاز املصاحب للبتول لتفسري   فليس هناك نظرية متكاملة البتول وكما يف حالة

ه، وهناك حقول الغاز الطبيعي اليت أدت إىل تكون البتول نفسمل بالعوا النظريات العلمية إىل ربط تكونه تنحوالذي 

                                                             

االقتصادي فرع التحليل ، رسالة املاجستري يف العلوم (دراسة حالة الطاقة المستدامة في الجزائر) الطاقة في ظل التنمية المستدامة ذبيحي عقيلة،  - 1
  .25، ص 6115-6115واالستشراف االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر،  

واألكادميية العربية للعلوم، واليونسكو  EOLSS، (المجلد الرابع البعد االقتصادي)الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة الربداغر ، - 2
 .252، ص6112، 0/طلبنان ،  بريوت،
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من الغاز الذي يعتقد أنه تكون بتأثري العوامل اليت أدت إىل تكون نوع آخر  مث هناك ،وحده دون بتول يوجد الغاز حيث
 الغاز أمر أكثر صعوبة من تقديره يف حالة الفحم والنفطن تقدير خمزون م فإن سبا  تجتمعةالفحم، وهلذه األ

ثالثة  أثناء صعوده داخل البئر إىل سطح األرض إىلقسيم الغاز الطبيعي، تبعا لسلوكه وقد جرى العرف على ت
إىل يصل  ويبقى حمتفظا هبا حىت، املكمن الطبيعي يف حالته الغازيةرئيسية هي الغاز اجلاف والذي يتواجد داخل  أنواع

على كمية أكرب  سطح األرض، والغاز الغين وهو حيتفظ أيضا حبالته الغازية طوال تدفقه خالل مسام البئر ولكنه حيتوي
عند سحبه من البئر  مبكثفات الغاز والذي يتميز بطوره السائلاألثقل وزنا، والنوع الثالث يعرف اهليدروكربونات  من

حيتوي هذا الغاز على نوع و  إىل طوره الغازي مع استمرار اخنفاض الضغطمث يتحول مرة أخرى  ،للضغط اهلائل نتيجة
غازات امليثان واإليثان واستخدامها  وتتلخص طرق االستفادة من الغاز الطبيعي يف فصل ؛املكثفات البتولية معني من

إنتاج األمسدة  املياه وكذلك يف وحتلية واأللومنيوم واالمسن ت وتوليد الكهرباءيف عمليات إنتاج احلديد  يا كوقودحمل
لذي يعترب املطاط اخلام إلنتاج البيوتان وا كما ميكن إنتاج الربوبيلني من الربوبان والذي ميثل املادة والبتوكيماويات،

 .1 منتجاته الصناعي من أهم
 ي أيضاوه ،األوىلوهي تصنف كطاقة بديلة كوهنا جاءت كبديل عن مصادر الطاقة املكتشفة  :2الطاقة النووية  .4

أهنا تصنف  باإلضافة إىل ،وجودها حمدودمادة ناضبة يف الطبيعة و  مادة اليورانيوم إىل استنادا  كطاقة تقليدية غري متجددة
واإلشارة إىل أن للطاقة النووية وجهان أوهلما سلمي  ،نظيفةغري المتجددة على أهنا من الطاقات  من منظور الطاقات غري

 .والثاين عسكر
فقد استطاع  ي،أو بواسطة عملية االندماج النوو  شكل إما عن طريق عملية االنشطار النوويتفالطاقة النووية 

طريق إجراء بعض التحليالت النووية بتسليطها على بعض  ذرة باستخدام النيتونات عنأن يقسم ال 0521فريمي سنة 
مما ينتج " باالنشطار النووي"وهذه العملية تسمى  ،أخف عناصرقها وانقسامها إىل ذرات من مما أدى إىل اختا ،الذرات

أثقل  ةذرات عناصر خفيفة لتكون عنصر ذر من إحتاد  ن احلصول على هذه الطاقة اهلائلةكما ميك،  انطالق طاقة هائلة
ت الناجتة من واالندماج النووي تكون كتلة الذرا ويف كلتا احلالتني االنشطار ،وهذه العملية تعرف باالندماج النووي

ويظهر اجلزء األكرب يف صورة حركة  ،ة هائلةنووي وفرق الكتلتني يتحول إىل طاقة ،ةالتفاعل أقل من كتلة الذرات املتفاعل
 .وجزء آخر يف صورة طاقة حرارية وطاقة إشعاع

 مصادر الطاقة المتجددة : المطلب الثاني
سواء من خالل التكلفة  وعيوهبا وخصائصهامصادر الطاقة املتجددة إىل أهم يف هذا املطلب سيتم التطرق 

 .ه املشروعاتاملشروع او تكنولوجيات اليت حتتاجها هذ
                                                             

، 0/،ط، عامل املعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلدا ، الكوي تتكنولوجيا الطاقة البديلةسعود يوسف عياش،  - 1
 .05، ص 0550

يف العلوم السياسية والعالقات الدولية،   أكادميي ، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستدراسة  في التحديات  الطاقة المتجددة في الجزائرحرورية دشان،  - 2
 ..02ص  ، 6102 -6102،اجلزائر  سكرة،جامعة حممد خيضر ب، كلية احلقوق والعلوم السياسية 
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 1المتجددةالطاقة :والأ

ختتلف  صادرهذه املال ميكن أن تنفذ أو تنضب و  الطاقة املستدامة من املوارد الطبيعية اليت تتجدد، أو اليتتعترب 
غازات أو ملوثات أخرى على عكس مما  ، كما أن خملفاهتا ال حتتوي علىغازمن البتول والفحم وال حفوريعن الوقود األ

من منابعها الدائمة اليت ال تنضب  ة املتجددة هي الطاقة اليت تستمدوميكن اعتبار أن الطاق ،خيلفه الوقود األحفوري
املد واجلزر والطاقة املائية وطاقة  ة الرياح والطاقةهذه على شكل طاقمبفهوم البشري، وتكون مصادر الطاقات املتجددة 

 .إىل جانب حرارة األرض( الضوئية واحلرارية ) الشمسية 
تم االستفادة يو  د الكربون وال نفايات ذرية مشعة،الطاقات املتجددة ال ينتج عنها غاز ثاين أكسي إن االستغالل

يائي للكلمة القول يف احلقيقة وباملعىن الفيز  استخدامات تقنية، وال ميكنئم يف من الطاقة اليت تنتجها العمليات بشكل دا
 .   أن الطاقة تتجدد

 .ح لنا أهم مصادر الطاقة املتجددةوالشكل التايل يوض
 مصادر الطاقة المتجددة:(20)رقم  شكل                                              

 
يف العلوم السياسية والعالقات  أكادميي ، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستالمتجددة في الجزائر  دراسة  في التحدياتالطاقة ، حورية دشانة: المصدر

 .20ص، 6102 -6102،اجلزائر  سكرة،جامعة حممد خيضر ب، الدولية، كلية احلقوق والعلوم السياسية 

ان حيث استطاع اإلنس الناجتة عنها،تتمثل يف الضوء املنبعث من الشمس ويف احلرارة : الطاقة الشمسية .1
شعاع باستخدام تجموعة من وسائل التكنولوجيا اليت تتطور باستمرار، وتقدر كمية اإل تسخريمها منذ العصور القدمية،
 09و املائة منها تنعكس يف الفضاءب 91املت املربع، وأن حوايل على  طوا2كيلو 0.22الشمسي الواصلة إىل األرض 

 قةوتتلخص خصائص الطا .باملائة متتص من قبل اهلواء واملاء واألتربة 29و ،األرض باملائة منها تنعكس على سطح

                                                             

، املؤمتر العلمي الدويل للتنمية املستدامة والكفاءة الدول العربيةأثر استغالل اقتصاديات الطاقة المتجددة على بوقرة رابح وبن واضح اهلامشي،  - 1
 .2، ص 6115 اجلزائر، االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة املسيلة،
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املعروفة وفرة، توفر عنصر السليكون الالزم الستخدام الطاقة الشمسية بكميات كبرية يف  الشمسية يف أكثر مصادر الطاقة
 .1األرض

بخارية يف القرن االعتماد على املياه كمصدر للطاقة إىل ما قبل اكتشاف الطاقة اليعود تاريخ : الطاقة المائية .2
مطاحن الدقيق  استخدم اإلنسان مياه اآلبار يف تشغيل بعض النواعري اليت كان ت تستعمل إلدارة الثامن عشر، حيث

د الطاقة وبعد أن دخل اإلنسان عصر الكهرباء، بدأ استعمال املياه لتولي أما اليوم ،األخشا  وآالت النسيج ونشر
توليد الطاقة على مساقط حمطات  قام تدول عديدة مثل النرويج والسويد وكندا والربازيل  كما تشهد يف،الكهربائية
 .صورة دائمةالسدود االصطناعية لتوفري كميات كبرية من املاء تضمن تشغيل هذه احملطات ب وتبىن األمطار،

، ربينية دورانية منتظمة حتويلها إىل طاقة تو  هواء متحرك وبذلك فهي متتلك طاقة حركية ميكنهو  :2طاقة الرياح .2
ولقد استخدم ت توربينات الرياح  ،يف رفع املياه وطحن احلبو  وتوليد الطاقة الكهربائية هذه االخرية استخدام ميكن

مصادر  احلبو  وقطع األخشا ، ولكن استخدامها بدأ يقل منذ اكتشاف وطحن لعقود من الزمن لضخ املياه
 .وانتشار الشبكات الكهربائية( األحفوري)الطاقة التقليدية 

  1األعاصري، يف حني أن احلد األقصى للطاقة الناجتة عن اإلشعاع الشمسي تقدر  ت مربع عند هبو املعلى  طاو كيلو 
من شأنه أن يولد ما مقداره  ،يف الساعة كيلومت18أن هبو  نسيم عليل بسرعة  على املت مربع، هذا يف حني طاو كيلو 

 .ت مربعاملعلى  طاو كيلو   1.129
تكنولوجيا واعدة للعمل كمصدر للحرارة والكهرباء يف  اهليدروجيين تعترب خاليا الوقود: 3الطاقة الهيدروجينية .4

تصنيع وسائل نقل خباليا الوقود، اليت حتتوي على جهاز  السيارات على  شركات تصنيعلذا تعمل  ،السياراتو املباين 
 يتوىل تسيري العربة إال أن ،كهربائي  ركإدارة حم من إلنتاج كهرباء ميكنها كهروكيميائي يفصل اهليدروجني واألكسجني

تية تشمل إلعداد بنية حت ،إىل استهالك قدر كبري من الطاقة الالزمة دروجني يف الوق ت الراهن سوف يؤدياستخدام اهلي
 .هلذه احملطات الضرورية إنشاء حمطات التزود به وغريها من التجهيزات

من الليثيوم ووقود  أضف إىل ذلك طاقة االنصهار النووي اليت تستخدم يف مفاعالت نووية والتيتيوم املشتق
وهذا . باملائة منها 1.02تشكل اهليدروجني الثقيل املوجود يف مياه احمليطات والبحار بكميات هائلة حبيث  الديتيوم أو
بحار واحمليطات حتتوي من املاء كيلوغراما واحدا من الديتيوم، وعليه فإن مياه ال رامغو ليك  21111يف كل  يعين وجود
 ،مليون سنة 911ايل ماليني طن من الديتيوم، وهي الكمية اليت تغطي حاجة العامل من الطاقة حلو  01أكثر من 
يلوغرام من هذا الوقود املستقبل هذه الطاقة اليت تنتجها املفاعالت هي طاقة دائمة إذا أنه اندماج واحد ك وبالتايل يف

                                                             

اجمللة املالية واألسواق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية علوم ، دور الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامةموساوي زهية،  وموساوي رفيقة - 1
 .252، ص 6102 اجلزائر، التسيري، تلمسان،

.002، ص6119، جامعة فيالدلفيا، األردن، هندسة الطاقات المتجددة والمستدامةوكاع  حممد،  -  2 
املاجستري يف العلوم االقتصادية، رسالة ، (دراسة حالة الجزائر)حماية البيئة  الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي في ظل المسؤولية عنحممد مداحي،  -3

 .006، ص 6106- 6100 اجلزائر،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،
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 211يعادل حرق  كيلوكالوري أي أن اندماج الديتيوم املوجود يف لت واحد من ماء البحر  02.0101قدرهتا  يطلق طاقة
 .وهذا جد معترب( البنزين)الغازولني  لت من

  صائص وعيوب الطاقات المتجددةخ: ثانيا 
أهنا ال ختلوا من إال ، اليت متيزها عن مصادر الطاقة الغري متجددة مبجموعة من اخلصائصتتمتع الطاقات املتجددة 

 :النقاط التايل وهذا ما تلخصهعيو ، ال
 1ةخصائص الطاقات المتجدد .1
اإلجيابية اليت جتعلها مفضلة على  تتميز الطاقة الشمسية بالعديد من اخلصائص :خصائص الطاقة الشمسية . أ

 :هاغريها من مصادر الطاقة األخرى ونذكر من
 هو ما يكسبها و  ،واستهالكها تلوث إنتاجهان البيئي فالطاقة الشمسية طاقة نظيفة ال ينتج عن توفر مصادر األم

 .العاملال وخاصة يف ظل تزايد حدة وخطورة املشاكل البيئية اليت يعرفها جملخاصا يف هذا ا وضعا
 اليت تعتمد يف  ،تعترب مصدرا متجددا غري قابل للنضو  وبال مقابل مما يسهل إمكانية إنشاء املشاريع املستدمية

 .من الطاقة على الطاقة الشمسية هتااحتياجا تلبية
  ي  الدولية واحمللية اليت حتد من التوسع يف استغالل أ، عدم اخلضوع الطاقة الشمسية لسيطرة النظم السياسية

 .كمية منها
 وكذا عدم اعتماد حتويلها على أشكال الطاقة املختلفة بل على شدة  ،توفر الطاقة الشمسية يف مجيع األماكن

 .الشمسي الوارد إىل األرض مما جيعلها قابلة لالستغالل يف أي مكاناإلشعاع 
 إضافة إىل توفر عامل األمان  ،بساطة التقنية املعتمدة يف حتويل الطاقة الشمسية إىل أشكال الطاقة املختلفة

 .مقارنة بالعاملني يف تجال استغالل الطاقات الناضبة ،للعاملني يف تجال إنتاج الطاقة من الشمس بالنسبة
 :اقة املائية بعدة خصائص تتمثل يفتتميز الط :خصائص الطاقة المائية . ب
 مواد سامة أيالكهرباء، فهي ال ختلف  إلنتاجمن الطاقات املتجددة النظيفة واملثالية  الطاقة املائية. 
 اليت ال نظري هلا يف االستخدام ،سرعة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ومرونتها. 
  يف الصناعة احلديثة أمهيةسهولة التحكم يف الطاقة الكهربائية وتقسيمها حسب احلاجة مما له من. 

 

                                                             

الباحث، ، تجلة -مع اإلشارة لحالة الجزائر وبعض الدول العربية -الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامةفالق علي وسليمي رشيد،  - 1
  .56، ص 6102، 00العدد  اجلزائر البليدة،
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 1 :خصائص طاقة الرياح . ج
  من األراضي املستخدمة  باملائة  59 غازات ملوثة أيطاقة الرياح طاقة حملية متجددة ال ينتج عن استغالهلا

 .فوق املباين التبيناتوضع  ميكن استخدامها يف أغراض أخرى كالزراعة والرعي كما ميكن ،إنتاج للرياح كحقول
  حيث قدرت منظمة املقاييس العاملية حجم الطاقة  ،كبرية يف توليد الكهرباء  إمكاناتتوفر طاقة الرياح على

وهي إمكانات ضخمة يف حالة  ،طاواغمليون مي 20املمكن توليدها بواسطة الرياح على نطاق عاملي حبوايل  الكهربائية
  استغالهلا حتقق

 :2عيوب الطاقات المتجددة .6
من ناحية  سواءاملتجددة  اتون الطاقة الشمسية من أفضل الطاقعلى الرغم من ك :عيوب الطاقة الشمسية . أ

ا ال ختلوا من العيو  هنا، إال أهب إضافة إىل بساطة تقنية التحكم هبا رىخاألاملصادر  الطاقة أو من حيث دميومتها وارتباط
ا الستغالهلا يف أوقات احلاجة كالشتاء والليل، فهي طاقة هنوأول مشكل هو مشكل خز  اليت كان ت عائقا يف وجه تطورها

لذلك فإن حبوث ختزين الطاقة الشمسية من أهم  ،وال طوال السنة كاأليام الغائمة واملمطرة توافرة طوال اليومال تكون م
حبيث يظل تطوير أنظمة ختزين جديدة وحمسنة أمرا حيويا وحتديا يواجه  ،النتشار وتوسع استغالهلا تجاالت التطوير الالزمة

 .مصدر ثاب ت للطاقة اقتصاد يقوم على
   ا ليس ت تجانية ألن سعرها احلقيقي هو عبارة عن تكاليف املعداتهنإال أ ،الطاقة الشمسية هي طاقة متوفرةإن 

 إىل ،وهذه التكاليف جيب العمل على خفضها ،املستخدمة يف حتويلها من طاقة مغناطيسية إىل طاقة كهربائية أو حرارية
 .مستوى ميكن من أجل جعلها طاقة جتارية قادرة على منافسة الطاقات الناضبة أدىن
 منها : 3عيوب الطاقة المائية . ب
  ميل عن 899قل ملساقة قد تزيد عن نال وإمكانيةة تتعلق بالتخزين يهذه الطاقة مشاكل تقنية واقتصاد إنتاجيواجه 

 . حمطة التوليد
  حمطات هذه الطاقة إلنشاءالتكلفة العالية. 
 يةم ما يعا  على هذا املصدر الطاقو من أه :عيوب طاقة الرياح     . ت

                                                             

 .52، ص المرجع نفسه - 1

مذكرة مقدمة الستكمال  ،(2212-2212حالة شركة الكهرباء والطاقة المتجددة لفترة )استثمار في الطاقة البديلة  إستراتيجية، قرواين هشام  -2
  .02، ص6102-6109 اجلزائر، وعلوم التسيري جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  أكادميي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية شهادة ماست

  .05-02ص ،المرجع نفسه -  3
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  خر، بسبب حركتا األرض والشمس والتضاريس اجلغرافيةتباين سرعتها واجتاهها من وق ت آلخر ومن مكان آل 
 .وعوامل أخرى

  حيث حيتاج  ،الكهرباء واملقدرة بأربعة أضعاف تكاليف الكهرباء بواسطة الطاقة التقليدية إلنتاجالكلفة املرتفعة
 كهربائية طاقة إلنتاجمتا  56ألف طاحونة هوائية قطرها  50 زمحات واسعة، فعلى سبيل املثال يلاملصدر إىل مسا هذا

 .يل من النفط اخلامتعادل مليون بر 
  ا، وصعوبة حفظ الطاقة الكهربائية اليت ميكنهتيف بعض املواقع وعدم استقرار قو  كون الطاقة اهلوائية ال تتوفر إال 

  .يف مشكلة التخزين باإلضافةو توليدها 

 (واإلنتاجاالحتياطي، االستهالك ) الطاقة التقليدية في العالم: المطلب الثالث

 .اإلنتاج واالستهالك العاملية من املصادر الطاقة التقليدية ،حتياطاتاالواقع إىل سنتطرق يف هذا املطلب 
 1من الطاقات التقليدية ةالعالمي اتاالحتياط: أوال
 ومتركز 6101مليار طن يف عام  550.9 بلغ االحتياطي العاملي من الفحم احلجري :الفحم الحجري  .1

ت املتحدة األمريكية على حافظ ت الوالياحيث ؛ 6101باملائة عام  29ث دول بنسبة االحتياطي العاملي يف ثال
باملائة من  62.20مليار طن ما ميثل  622.2جري على مستوى العامل قدره كأكرب احتياطي من الفحم احل مكانتها

باملائة من االحتياطي العاملي، وبلغ احتياطي  69.92طن ما ميثل  مليار 665االحتياطي العاملي، وتليها روسيا تقدر 
 باملائة من االحتياطي العاملي،  06.51مليار طن ما ميثل  001.9صني ال

 2214 -2222تطور االحتياطي الفحم الحجري عالميا خالل  :(30)شكل رقم 
 ( مليار طن: الوحدة)

 
                                                             

، األفاق المستقبلية لمصادر الطاقة المختلفة في مزيج الطاقة العالمية حتى عام  العربية املصدرة للبتولالتقرير االحصائي السنوي ملنظمة االقطار   - 1
 .2، ص6102 -6109حصائي السنوي اإلالتقرير ،  2242 -2212

.  
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في ة ، األفاق المستقبلية لمصادر الطاقة المختلف العربية املصدرة للبتول ئي السنوي ملنظمة االقطارالتقرير االحصا : المصدر
 .2، ص6102 6109حصائي السنوي التقرير اإل ، 2242 -2212مزيج الطاقة العالمية حتى عام 

، واستقر عند 6101نالحظ من الشكل السابق أن االحتياطي العاملي من الفحم احلجري عرف ثبات يف عام 
إىل  6115ة من املمتد ، وشهد االحتياطي العاملي خالل الفتة6102مليار طن مثل االحتياطي املسجل عام  550.9
 .مليار طن 550.9إىل  6115مليار طن يف عام  562باملائة حيث ارتفع من  2.52منوا قدره  6101

، 6106تريليون قدم مكعب يف عام  2511.2بلغ االحتياطي العاملي من الغاز الطبيعي  :الغاز الطبيعي .6
 :1خالل نفس الفتة، مثلما يبينه اجلدول أدناهيعي حسب املنطقة ويوضح اجلدول توزيع االحتياطات الغاز الطب

 2212احتياطات الغاز الطبيعي حسب المنطقة في عام : (10)جدول رقم 
(تريليون قدم مكعب :الوحدة)   

أمريكا  أوروبا
الوسطى 
 واجلنوبية

أمريكا 
 الشمالية

آسيا 
 وأقيانوسيا

  الشرق األوسط أوراسيا إفريقيا

 االحتياطي 6255.55 6021.5 919.25 911.29 106.25 621.19 012.51
(باملائة)النسبة  10 26 5 2 2 1 6  

، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم ، أثر االستثمار في الطاقات المتجددة على االقتصاد الوطنينصر الدين تتوا: المصدر
  .022ص ،6105-6102،جلزائر، االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة

تريليون قدم مكعب من االحتياطات بينما  6255.55( وسطالشرق األ)جلدول السابق أن منطقة نالحظ من ا
تريليون قدم مكعب، وتتوزع باقي االحتياطات على كل من  6021.5دول االحتاد السوفيايت سابقا )يوجد يف أوراسيا 

ليون قدم مكعب وأمريكا الشمالية يتر  911.29ومنطقة آسيا وأقيانوسيا تريليون قدم مكعب،  919.25إفريقيا 
تريليون قدم مكعب، أما  621.19تريليون قدم مكعب من وتليها أمريكا الوسطى واجلنوبية وحتتوي على  106.25

 .تريليون قدم مكعب 012.51أوروبا تأيت يف آخر التتيب 
، وتتوزع االحتياطات 6101مليار برميل يف عام  0656.6من النفط  بلغ ت االحتياطات العاملية املؤكدة :النفط. 3

احتياطات النفط اخلام املؤكدة خالل الفتة من  0)6( على دول منظمة األوبك والدول العربية، ويوضح لنا اجلدول رقم
 .61011إىل  6101عام 

                                                             

، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم ، أثر االستثمار في الطاقات المتجددة على االقتصاد الوطنينصر الدين تتوا - 1
 .022، ص 6105-6102،، جلزائراالقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة
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 2212-2212احتياطات النفط الخام المؤكدة عالميا خالل : (20)جدول رقم 
 ( مليار برميل:الوحدة)

6101 6102 6106 6100 6101  
 أوبك 255.6 255.5 212.2 212.2 212.9

 الدول العربية األخرى 06.2 06.2 5.0 5.6 5.2
إمجايل الدول العربية  201.5 200.2 206.2 206.16 206.5  
 دول األوبك العربية 251.5 250.9 252.1 252.1 252.6

 األوبك 559 0111 0112.2 0112.5 0115.2
 اإلمجايل 0620 0610.2 0622.5 0650.5 0656.5

عضاء في  ملخص دراسة مزيج الطاقة في الدول األ،  العربية املصدرة للبتولالتقرير االحصائي السنوي ملنظمة االقطار  :المصدر
.9، ص6102، منظمة األوابك الواقع الحالي وفرص التنوع  

مليار برميل من احتياطات وتتوزع باقي  0115.2نالحظ من اجلدول السابق أن منظمة األوبك تستحوذ على 
مليون  206.5مليون برميل، ومتتلك إمجايل الدول العربية  651.2االحتياطات على دول خارج منظمة األوبك حبوايل 

حتياطات العاملية املؤكدة ارتفاعا حمسوسا حيث برميل من تجموع االحتياطات العاملية املؤكدة من النفط، شهدت اال
بنسبة زيادة قدرها  6101مليار برميل يف عام 0656.5إىل لتصل  6101مليار برميل يف عام 0620ارتفع ت من 

 .باملائة 9.16
 االستهالك العالمي من الطاقات التقليدية : ثانيا
 222مقارنة  6102للنفط غي عام  مكافئ 0125بلغ االستهالك العاملي من الفحم  :الفحم الحجري .1

- 0522استهالك الفحم خالل الفتة املمتدة بني (2)، ويبني لنا اجلدول رقم0522مليون طن مكافئ للنفط يف عام 
61022. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                          

عضاء في منظمة األوابك الواقع الحالي  ملخص دراسة مزيج الطاقة في الدول األ،  العربية املصدرة للبتولالتقرير االحصائي السنوي ملنظمة االقطار  - 1
 9، ص6102، وفرص التنوع

الطاقة المختلفة في مزيج الطاقة العالمية حتى عام ، األفاق المستقبلية لمصادر العربية املصدرة للبتول التقرير االحصائي السنوي ملنظمة االقطار  -2
  1، ص 6102 6109حصائي السنوي التقرير اإل،  2242
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 2213 – 1793استهالك الفحم خالل : (30)جدول رقم
 (مليون طن مكافئ نفط: الوحدة)

 (باملائة)نسبة التغري  6102 0522 
 -21.26 060 219 التعاون االقتصادي والتنميةمنظمة 

 659.91 515 226 باقي دول العامل
 باملائة 22.50 0125 222 اإلمجايل

، األفاق المستقبلية لمصادر الطاقة المختلفة في  العربية املصدرة للبتول ئي السنوي ملنظمة االقطارالتقرير االحصا :المصدر
 .1، ص6102 6109حصائي السنوي التقرير اإل،  2242مزيج الطاقة العالمية حتى عام 

من  مليون طن مكافئ نفط 060 تستهالك ما مقداره نالحظ من اجلدول السابق أن منظمة التعاون االقتصادي
 0522طن مكافئ للنفط سنة  مليون222من  ارتفاعا حمسوسا شهد االستهالك العاملي من الفحم كماالعاملي ،الفحم 

منظمة التعاون االقتصادية  الفحم من استهالك ، وشهد6102طن مكافئ نفط يف عام  مليون 0125ليصل إىل 
 .6102إىل 0522من  21.26قدره  ا  والتنمية اخنفاض

منو  ، بنسبة6101مليار مت مكعب يف عام  2252بلغ االستهالك العاملي من الغاز الطبيعي : الغاز الطبيعي .2
، وشهدت معظم مناطق العامل منوا  يف استهالك الغاز الطبيعي خالل عام 6102باملائة بعام  1.29قدره 

مليار  02.0باملائة، حيث بلغ استهالك الغاز الطبيعي حنو  0،كان ت أدناها يف أمريكا الوسطى واجلنوبية بنسبة 6101
، وبلغ إمجايل استهالك أمريكا الشمالية يف 6102عام مليار مت مكعب عن استهالك  0.2مت مكعب بزيادة قدرها 

 1 .6102بعام باملائة مقارنة  6.9مليار مت مكعب بزيادة قدرها  515.1حنو  6101عام 

 

 

 

 

 
                                                             

، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم ، أثر االستثمار في الطاقات المتجددة على االقتصاد الوطنينصر الدين تتوا -1
 .011 ص،6105-ا6102،، جلزائرالتسيري، جامعة البليدةاالقتصادية وعلوم 
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 2214 –2222تطور االستهالك العالمي من الغاز الطبيعي خالل عام  :(40(شكل رقم 
  (مليار متر مكعب)

 

، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية االستثمار في الطاقات المتجددة على االقتصاد الوطني، أثر نصر الدين تتوا :المصدر

 011 ص،6105-6102،، جلزائرالعلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة
باملائة خالل الفتة  06.21أن االستهالك العاملي من الغاز الطبيعي شهد منو قدره  املالحظ من الشكل السابق

مليار مت مكعب، وشهدت  2252مليار مت مكعب إىل  2106، حيث أنتقل من 6101إىل  6115املمتدة من 
 6106وعرف عام باملائة من االستهالك العاملي من الغاز الطبيعي  2.66منو قدره  6101إىل  6101الفتة من عام 

باملائة، حيث متيزت هذه بارتفاع كبري يف أسعار الطاقة عامليا، مما أدى إىل التاجع 0نسب منو مل تتجاوز  6102وعام 
 .يف الطلب العاملي من الطاقة وبالتايل اخنفاض يف استهالك من الطاقة

مليون  6696مقارنة  6102مليون طن مكافئ نفط يف عام  2202بلغ االستهالك العاملي من النفط : النفط .3
 . 61021-0522، ويبني لنا اجلدول استهالك النفط خالل الفتة املمتدة من 0522طن مكافئ للنفط يف عام 

 2213-1793تطور االستهالك العالمي من النفط خالل العام : (40)جدول رقم 
 (مليون طن مكافئ نفط: الوحدة)

 (باملائة)نسبة التغري  6102 0522 
 5.12 0201 0952 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 211 6116 222 باقي دول العامل
 باملائة 29 2202 6696 اإلمجايل

                                                             

، األفاق المستقبلية لمصادر الطاقة المختلفة في مزيج الطاقة العالمية حتى عام العربية املصدرة للبتول التقرير االحصائي السنوي ملنظمة االقطار -1
 2، ص 6102 6109حصائي السنوي التقرير اإل،  2242
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، األفاق المستقبلية لمصادر الطاقة المختلفة في مزيج العربية املصدرة للبتول التقرير االحصائي السنوي ملنظمة االقطار  :المصدر
 2، ص 6102 -6109حصائي السنوي التقرير اإل،  2242الطاقة العالمية حتى عام 

مليون طن مكافئ نفط من  0201نالحظ من اجلدول السابق أن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية استهلك ت 
 فئ نفط،مليون طن مكا 6116االستهالك العاملي من النفط، وتستهلك باقي دول العامل من خارج املنظمة حوايل 

مليون طن مكافئ  6696ولقد شهد االستهالك العاملي من النفط ارتفاعا حمسوسا حيث ارتفع من  ،6102خالل سنة
رتفع استهالك منظمة التعاون ، حيث إ6102يون طن مكافئ نفط يف عام مل 2202ليصل إىل  0522نفط يف عام 

  .مليون طن مكافئ للنفط 065االقتصادي والتنمية 
 نتاج العالمي من الطاقات التقليدية اإل: ثالثا

نتاج تطور اإل 9رقم يبني الشكل  6101مليون طن يف عام  5021.5بلغ اإلنتاج العاملي  :الفحم الحجري .1
 . مليار طن 6101 -6115العاملي من  الفحم  احلجري عامليا خالل 

 2214 -2222نتاج العالمي من  الفحم  الحجري عالميا خالل تطور اإل :(20) شكل رقم
(نمليار ط: الوحدة)    

 
 .5، ص 6109، الكوي ت،تقريراالمين العام السنوي، التقرير االحصائي السنوي ملنظمة االقطار العربية املصدرة للبتول :المصدر

باملائة،  1.5تراجعا قدره  6101 العاملي من الفحم احلجري عرف يف من خالل الشكل السابق نالحظ أن اإلنتاج
وعرف اإلنتاج العاملي خالل الفتة ، 6102مليون طن عام  5621.2مقابل  مليون طن 5021.1حني بلغ حنو 

 5021.5مليون طن ليصل إىل  2566.6باملائة، حيث ارتفع من  05.25منوا قدره  6101إىل  6115املمتدة من 
 .مليون طن
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مليار مت مكعب  2115.5مليار مت مكعب مقابل  2121.2حوايل  6101بلغ يف عام  :الغاز الطبيعي .2
 .1باملائة 0.90بنمو قدره  6102عام 

ألف  20590.5مقارنة  6101ألف برميل يوميا يف عام  22661بلغ اإلنتاج العاملي النفط اخلام  :النفط .3
 :2، ويبني لنا اجلدول التايل6101برميل يف عام 

 2214 – 2212اإلنتاج العالمي من النفط الخام من الفترة الممتدة : (20)جدول رقم 
 (ألف برميل يوميا: الوحدة)

 .65، ص 6109 ، الكوي ت،السنويتقرير االحصائي ، التقرير االحصائي السنوي ملنظمة االقطار العربية املصدرة للبتول: المصدر
ألف برميل يوميا من اإلنتاج وتساهم الدول  21525نالحظ من اجلدول أعاله أن منظمة األوبك تستحوذ على 

( مبا فيها املنظمة إىل األوبك)ومتتلك الدول العربية  ،ألف برميل من اإلنتاج العاملي 19212خارج منظمة األوبك 
باملائة من تجموع اإلنتاج، وشهد اإلنتاج العاملي ارتفاعا حمسوسا، حيث ارتفع  21ألف برميل يوميا ما ميثل  66521.0

 .6101ألف برميل يوميا يف عام  22661ليصل إىل  6101ألف برميل يوميا يف عام  20590.5من 
 

 الوضع العالمي للطاقات المتجددة: يالمبحث الثان
 

الرغم من كوهنا طاقة حتافظ علي البيئة، كما ميثل خماطرة مالية على مشروعات الطاقة املتجددة  يف االستثمارإن 
أن بعض البنوك ومصادر التمويل قد ال تشجع القروض واالستثمارات يف تجاالت ناشئة باملقارنة مبشروعات الطاقة 
التقليدية، ويدعم ذلك أن االستثمارات يف تجاالت الطاقة املتجددة قد ال تكون ذات قيمة عينية واضحة، وقد ال تكون 

                                                             

65، ص 6109، الكوي ت، تقرير االحصائي السنوي، السنوي ملنظمة االقطار العربية املصدرة للبتوللتقرير االحصائي ا  -1 
  .5، ص 6109، الكوي ت،تقريراالمين العام السنوي، التقرير االحصائي السنوي ملنظمة االقطار العربية املصدرة للبتول-2

 .بيالي ،الكوي ت ،السعودية، ت، واجلزائرتتشكل الدول العربية التابعة ملنظمة أوبك من االمارا** 

 6101 6100 6106 6102 6101 
 20215.2 66150.6 66109.2 61922.6 05256 أوابك

 0069.1 0061.5 0011.2 0922.6 0201.1 الدول العربية األخرى
 66521.0 62602.0 62909.2 66125.2 60116.1 إمجايل الدول العربية

 61512.5 60661.5 60129.0 05222.6 05952.9 3**أوبك العربية        
 21525 20212.9 26122.5 21266.6 65695.5 أوبك

 22661 21510 22992 26912.2 20590.5 إمجايل العاملي
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إذا ما قورن ت بفرص استثمارية أخرى، وميكن للحكومات تشجيع ( حتليل الكلفة واملنفعة)من الناحية االقتصادية  جاذبة
 .االستثمار يف تجاالت الطاقة اجلديدة واملتجددة

 المتجددة العالمية في الطاقات ستثماراتاال: لمطلب األولا

 .الطاقات املتجددة حسب املنطقة اجلغرافية والقطاعسنتطرق يف هذا املطلب إىل االستثمارات العاملية يف 

 1 2212االستثمارات العالمية في الطاقات المتجددة لعام  :أوال 

املتجددة، وهو ما ميثل  املصادر مليار دوالر يف الكهرباء والتقنيات 659.5استثمار العامل ما يقار   6109شهد عام 
، وهبذا يكون قد جتاوز أعلى معدل (12)رقم ، مثلما يبينه اجلدول6101 باملائة مقارنة بنسبة 1.26نسبة  منو قدرها 

مليار دوالر وإذا  625.9باستثمار ما يقار   6100استثمار عاملي يف التقنيات الطاقة املتجددة، والذي شهده عام 
التدفئة والتربيد  غري مدرجة، وعدم احتسا  طميغاوا 91مت احتسا  مشاريع الطاقة الكهربائية اليت تتجاوز قدرهتا 

مثلما هو مبني يف امللحق  مليار دوالر عام 265.5حدود  املتجددة، سوف تصبح االستثمارات العاملية اإلمجالية يف
(0)2015.  

        2212 – 2214مؤشرات الطاقة المتجددة في العالم بين عامي : (20)جدول رقم 
 (مليار دوالر:الوحدة)  

                                                             

، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم ، أثر االستثمار في الطاقات المتجددة على االقتصاد الوطنينصر الدين تتوا  -1
  .029، ص ،6105-6102،، جلزائراالقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة

 االستثمارات يف الطاقات املتجددة الوحدة 2014 2015
 االستثمار االستثمارات اجلديدة يف الكهرباء ووقود املصادر املتجددة مليار دوالر 273 285,9 

 طجيغاوا 665 785
قدرات إنتاج الكهرباء الطاقات املتجددة بدون احتسا  الطاقة 

 الكهرومائية
 

 طجيغاوا 1701 1849
املتجددة  باحتسا  الطاقة قدرات إنتاج الكهرباء الطاقات 

 الكهرومائية
 قدرات إنتاج الكهرباء الطاقات املتجددة من الطاقة الكهرومائية طجيغاوا 1036 1064 
 قدرات  قدرات إنتاج الكهرباء الطاقات املتجددة من الكتلة احليوية طجيغاوا 101 106 

 إنتاج احليويةإنتاج الكهرباء من الطاقات الكتلة  ترياواط ساعي 429 464
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أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف ، ، أثر االستثمار في الطاقات المتجددة على االقتصاد الوطنينصر الدين تتوا :المصدر

 .022ص ،6105-6102،، جلزائرالعلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة

 6109مليار دوالر يف عام  629.5وقد بلغ ت االستثمارات العاملية يف القدرات الكهربائية املتجددة ما يقار  
، أي أكثر من ضعف (وبعض االستثمارات يف األنشطة مثل نشاطات البحث والتطوير بدون احتسا  الوقود احليوي)

مليار دوالر اليت خصص ت للقدرات اجلديدة إلنتاج الكهرباء من الفحم، وهذا الفرق يبني أفضلية الطاقات 021مبلغ 
 رجة يف احلسا ميغاواط مد 91املتجددة املعروفة كثري حىت اآلن باعتبار أن مشاريع الطاقة الكهربائية 

 تحليل نمو االستثمارات في الطاقات المتجددة في العالم .1
وألول مرة يف التاريخ، جتاوز استثمار االقتصاديات النامية يف التقنيات الكهرباء  واملصادر  6109سجل عام 

بزيادة )مليار دوالر  092املتجددة للدول املتقدمة، حيث قام ت الدول النامية مبا فيها الصني واهلند والربازيل باستثمار 
 016.5باملائة ليصل االستثمار إىل  02، وشهدت استثمارات الصني منوا  قدره (6101باملائة مقارنة بعام  05تقدر 

باملائة من اجملموع العاملي، وقد قام ت الدول النامية األخرى مثل اهلند وجنو  إفريقيا  22مليار دوالر وهو ما ميثل 
، إضافة إىل كل من املغر  6109مليون دوالر يف الطاقات املتجددة عام  911تثمار أكثر من واملكسيك والشيلي باس

 .واألورغواي والفليبني وباكستان واهلندوراس
مليار دوالر عام  021إىل  6101مليار دوالر عام  016شهد االستثمار يف تجموعة الدول املتقدمة تراجعا  من 

باملائة، حيث وصال املبلغ املستثمر إىل  60حصل أكرب اخنفاض يف أوروبا باملائة و  5.19باخنفاض قدره  6109
مليار دوالر يف املنطقة  02مليار دوالر، بينما بلغ ت التمويالت املخصصة لالستثمار يف التقنيات طاقة الرياح  15.5

يف الطاقات املتجددة ، ويف الواليات املتحدة األمريكية شهدت االستثمارات 6101باملائة مقارنة  00بنمو قدره 
 .6100باملائة وهي أكرب زيادة يف البلد منذ 02زيادة بنسبة ( خاصة يف الطاقة الشمسية)

 الكهرباء قدرات إنتاج الكهرباء اجليوحرارية طجيغاوا 12,9 13,2
 قدرات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للخاليا الكهروضوئية طجيغاوا 177 22,7

 قدرات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية احلرارية املركزة طجيغاوا 4,3 4,8 
 طاقة الرياحقدرات إنتاج  طجيغاوا 370 433 
 التدفئة قدرات التسخني الشمسي للمياه حرارية طجيغاوا 409 435 

 اإلنتاج السنوي لإليثانول لت مليار 94,5 98,3
 النقل اإلنتاج السنوي للبيوديزيل مليار لت 30,4 30,1 
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بثالث مراحل  6109إىل  6119وقد مر االستثمار العاملي يف القدرات الكهربائية من املصادر املتجددة من 
 : (2)اجلدول رقم( 2)الشكل رقم  مثلما هو مبني يف هامة 

 2212-2222ي تقنيات الطاقة المتجددة في عاماالستثمارات العالمية ف :(20)شكل رقم 
 (مليار دوالر: الوحدة)

 
، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم ، أثر االستثمار في الطاقات المتجددة على االقتصاد الوطنينصر الدين تتوا :المصدر

 .022 ص،  6105 -6102،، جلزائروعلوم التسيري، جامعة البليدةاالقتصادية، كلية العلوم االقتصادية 
مليار دوالر عام  625إىل  6119مليار دوالر عام  22من الشكل يتضح انتقل االستثمار بصفة تصاعدية من 

مليار دوالر عن الفتة السابقة ليعاود بعدها الصمود يف العام  2حيث اخنفض  6115، مع تراجع قليل عام 6100
مليار دوالر، ومن املالحظ يف هذه الفتة أن سبب الزيادة املطردة يف االستثمارات يعود بالدرجة األويل إىل  625املوايل 

تراجع كبري، حيث اخنفض االستثمار من  6102إىل  6100زيادة االستثمارات يف الدول املتقدمة، بينما شهدت الفتة 
باملائة، ويعود  02.06بتاجع قدره  6101أقل من االستثمار احملقق يف  مليار دوالر وهو 621مليار دوالر إىل  625

والذي شهد أقصى ) 6100مليار دوالر عام  050إىل اخنفاض كبري الستثمارات الدول املتقدمة اليت تراجع ت من 
ات، باملائة خالل نفس الفت  65.25بنسبة اخنفاض قدرها  6102مليار دوالر عام  022حوايل( استثمار حققته

مليار دوالر عام  55إىل  6106مليار دوالر خالل  012إضافة إىل تراجع الطفيف يف االستثمارات الدول النامية من 
61021. 

بينما شهدت الفتة الثالثة عودة االستثمارات العاملية يف القدرات الكهربائية من املصادر املتجددة لالرتفاع من 
باملائة،  66.66بنسبة منو تقدر  6109مليار دوالر عام  652 إىل 6102مليار دوالر عام  621جديد من 

واملالحظ يف هذه الفتة أن االستثمارات الدول النامية شهدت تطورا  كبريا  حيث انتقل ت الصني واهلند والربازيل، بينها 
                                                             

، تجلة البحوث (دراسة تحليلية)الطاقات المتجددة كبعد استراتيجي للسياسة الطاقوية الجديدة في الوطن العربي عقون شراف وكايف فريدة،  - 1
 .266ص 6102، 0االقتصادية واملالية، جامعة أم البواقي، اجمللد الرابع العدد
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مليار  021عند ليعاود االخنفاض ويستقر  6102مليار دوالر عام  022شهدت استثمار الدول املتقدمة تراجعا  من 
  .باملائة   1.10بنسبة تقدر  6109دوالر عام 

 (:12)رقم كما هو مبني يف اجلدول :االستثمارات العالمية في الطاقات المتجددة حسب المنطقة الجغرافية .6

 2212 -2212االستثمارات في الطاقات المتجددة حسب المنطقة الجغرافية خالل الفترة : (90)جدول رقم 
 (مليار دوالر: الوحدة)

2015 2014 2013 2012 2011 2010  
 أوروبا 113,4 122,9 89 60 62 48,8
 آسيا الباسيفيك 19,3 23,8 30,2 44,4 48,8 47,6
 أمريكا 12 9,3 10,1 12 13,3 12,8
(الشرق األوسط)إفريقيا و 4,1 3,2 10,2 9,3 7,9 12,5  
 الو م أ 34,7 49 40,6 35,3 37 44,1
 الصني 39,6 47,4 61,7 62 87,8 102,9
 اهلند 88 12,8 7,8 6,6 8,3 10,2
 الربازيل 7,2 10,2 7,7 4,4 8 7,1
العاملي موعاجمل 239 279 257 234 273 286  

 

، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف ، أثر االستثمار في الطاقات المتجددة على االقتصاد الوطنينصر الدين تتوا :المصدر

 020ص،  6105 -6102،، جلزائراالقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدةالعلوم 

مليار دوالر يف القدرات الكهربائية من  016.5استثمار الصني  6109املالحظ من اجلدول خالل عام  
املائة من االستثمار العاملي مثلما ب 22وهو ما ميثل  6101باملائة مقارنة بعام  02.05املصادر املتجددة بزيادة تقدر 

مليار دوالر بنسبة زيادة  11.0، وجاءت بعدها الواليات املتحدة األمريكية اليت استثمرت 5هو مبني يف اجلدول 
من تجموع االستثمارات العاملية، حل ت اهلند ثالثا باستثمار  09.16وهو ما ميثل  6101باملائة مقارنة بعام  05.55

أما وفقا ( 6)، كما هو موضح يف امللحق رقم 6101باملائة مقارنة بعام  66.55دوالر بنسبة تقدر  مليار 01.6يقدر 
باملائة من  92.61مليار دوالر بنسبة  021.2و( باحتسا  الصني واهلند)للمنطقة استثمرت دول آسيا والباسيفيك 

مليار  21  الواليات املتحدة األمريكية والربازيل باحتسا)اجملموع االستثمارات العاملية، وجاءت بعدها القارة األمريكية 
مليار  15.5باملائة من تجموع االستثمارات مث جاءت أوربا يف املرتبة الثالثة باستثمار يقدر  66.25دوالر وهو ما ميثل 
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باملائة  1.22مليار دوالر، وهو ما ميثل  06.9باملائة وحل ت إفريقيا والشرق األوسط باستثماراهتا  02.12دوالر بنسبة 
 .6109من اجملموع الكلي لالستثمارات يف قدرات الكهربائية من املصادر املتجددة لعام

، أثبت ت أغلبيتها من الصني مث اهلند والواليات املتحدة األمريكية 6109إن الزيادة العاملية احملققة يف االستثمارات عام 
بدون )د االستثمار اخنفاضا  يف أووربا، آسيا والباسيفيك وإفريقيا والشرق األوسط وبدرجة أقل من اهلند بينما شه

 ( .الواليات املتحدة األمريكية)إضافة إىل أمريكا بدون احتسا  ( احتسا  الصني واهلند

 : االستثمار العالمي في الطاقات المتجددة حسب القطاع  .3

الرياح والطاقة الشمسية  إن االستثمارات العاملية يف تجال طاقات املتجددة موجهة باخلصوص إىل طاقة
باملائة من إمجايل  51.21مليار دوالر يف التقنيتني وهو ما ميثل  621.2الكهروضوئية، حيث شهد العامل استثمار 

، حيث تعترب الطاقة الكهروضوئية اجلديدة القطاع املسيطر يف 2االستثمارات العاملية مثلما هو مبني يف الشكل رقم 
باملائة مقارنة بنسبة  06مليار دوالر بنسبة زيادة تقدر 020حيث توصل ت إىل  6109ملية يف عام االلتزامات املالية العا

باملائة من االستثمارات العاملية ومتوضع ت طاقة الرياح يف املرتبة الثانية باستثمار  92.65وهو ما ميثل  6101
 .61091ر العاملي لعام باملئة من االستثما25.2وهو ما ميثل  61مليار دوالر بزيادة تقدر 015.2

 2212االستثمارات العالمية الجديدة في مختلف تقنيات الطاقة المتجددة لعام  :(90) شكل رقم
 (مليار دوالر: الوحدة)

 
، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف أثر االستثمار في الطاقات المتجددة على االقتصاد الوطنيتوات نصر الدين،   :المصدر

 .021، ص 6105 -6102،، جلزائراالقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدةالعلوم 

                                                             

، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم ى االقتصاد الوطنيأثر االستثمار في الطاقات المتجددة علتوات نصر الدين،   - 1
  .025ص  6105 -6102،، جلزائراالقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة
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، واالستثناء الوحيد كان يف طاقة الرياح 6101وشهدت االستثمارات اخنفاضا يف مجيع التقنيات مقارنة بعام 
باملائة، وشهدت  16ر بنسبة اخنفاض قدره مليار دوال 2والطاقة الشمسية حيث شهدت طاقة الكتلة اإلحيائية استثمار 

مليار دوالر، وكذلك احلال 2.0مليار دوالر ليصل االستثمار إىل  25مشاريع الطاقة الكهرومائية الصغرية استثمار 
مليار دوالر، إضافة إىل الطاقة  6باملائة  ليصل إىل  62بالنسبة للطاقة اجليوحرارية اليت تراجع االستثمار فيها بنسبة 

 . مليون دوالر 609باملائة ليصل إىل  16بحرية اليت اخنفض االستثمار فيها بنسبة ال
أن االستثمارات العاملية خمتلف الطاقات املتجددة كان ت مركزة بصفة متقاربة بني  6109والشيء املالحظ لعام 

 16مليار دوالر مقارنة  22النامية  الدول النامية واملتخلفة، باستثناء بعض تقنيات طاقة الرياح اليت استثمرت فيها الدول
مليار دوالر اليت استثماراهتا الدول املتقدمة، أما باقي تقنيات فهي متقاربة نوعا ما والفرق بني االستثمارات ليس كبريا 

 .وتبقى املبالغ املستثمرة  فيها صغرية جدا  بالطاقة الشمسية والطاقة الرياح

إىل غاية  6119مرات يف الفتة  01ت الطاقة الشمسية تضاعفا بواقع وشهدت االستثمارات العاملية يف تقنيا
، مثلما هو موضح يف 6109مليار دوالر عام  020إىل  6119مليار دوالر عام  02.0، حيث انتقل ت من 6109

 65من باملائة حيث انتقل ت  222، بينما كان ت نسبة منو االستثمار يف الطاقة الرياح خالل نفس الفتة 02اجلدول رقم 
 .6109مليار دوالر عام  015.2إىل ما يقار   6119مليار دوالر عام 

 2212-2212االستثمارات العالمية حسب أصناف الطاقة المتجددة (: 20)جدول رقم 
 (دوالر مليار: الوحدة)

، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم أثر االستثمار في الطاقات المتجددة على االقتصاد الوطني توات نصر الدين، :المصدر
 .020ص 6105 -6102،، جلزائراالقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة

2015 2014 2013 2012 2011 2010 
 الطاقة الشمسية 103,7 154,8 164,2 119,1 143,8 143,8 

 الرياح 98,7 84,2 81,9 90,6 105,7 109,6
 الكتلة احليوية والنفايات 15,7 18 13,5 10,5 10,4 60
 الوقود احليوي 7,9 7,2 6,4 5,5 5,5 3,9
 ميغاوات 91الكهرباء أقل من  10,1 10,3 7,2 5,7 4,7 3,1
 الطاقة اجليوحرارية 2,8 3,7 1,8 2,4 2,6 2

 طاقة البحار واحمليطات 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2
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ميغاواط اخنفاض  91احليوية والنفايات، والوقود الكهرومائية أقل من  سجل ت االستثمارات يف التقنيات الكتلة 
باملائة، حيث  20.22خالل نفس الفتة السابقة حيث اخنفض ت االستثمارات املوجهة للكتلة احليوية والنفايات بنسبة 

رابع على التوايل ، مسجلة تراجعا  للعام ال6109مليار دوالر عام  2لتصل  6119مليار دوالر عام  5.2انتقل ت من 
مليار دوالر، واخنفض االستثمار يف الوقود احليوي  بواقع  05بقيمة  6100بعدما بلغ ت أعلى معدل استثمار سنة 

مليار دوالر  مسجلة تراجعا  العام الثالث  2.2مقارنة  6109مليار دوالر عام  2.5باملائة ،حيث وصل إىل  12.92
 22.21تراجعا  بنسبة ( ميغاواط 91األقل من )لطاقة الكهرومائية الصغرية على التوايل، وشهدت االستثمارات يف ا

مسجال  تراجعا  للعام  الرابع  6109مليار دوالر عام  2.0إىل  6119مليار دوالر عام  5.2باملائة  حيث انتقل ت من 
 .على التوايل

مليار  6إىل  6119مليار دوالر عام  0 بينما شهد االستثمار العاملي يف الطاقة اجليوحرارية ارتفاعا  حمسوسا  من
مليون دوالر يف التقنيات  611، إال أنه ال يرقي ملنافسة باقي املصادر املتجددة، ومت استثمار حوايل 6109دوالر عام 

، حيث  يعترب هذا النوع من الطاقة املتجددة يف املراحل األولية من الدراسة والتطوير 6109طاقة البحار واحمليطات عام 
 .مقارنة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية على سبيل املثال

 1تكاليف الطاقة المتجددة وتمويل مشاريعها في االقتصاد العالمي : المطلب الثاني

مرتفعة بالنسبة  يشهد العامل تراجعا  كبريا يف تكاليف خمتلف مصادر الطاقات املتجددة، ما أدى إىل متتعها بتنافسية
ساعي، ومنحها دافعا لتعويض الطاقات التقليدية وتأمني اإلمداد العاملي من الطاقة عن طريق مضاعفة  لتكلفة الكيلوواط

مشاركة الطاقات املتجددة يف اخلليط الطاقوي على املدى الطويل، وهذا ما سنتطرق إليه من خالل عرض خمتلف 
 .تكاليفها وطرق متويلها

 2الم تكاليف مصادر الطاقة المتجددة في الع: أوال 

واحلرارة األرضية والكتلة احليوية بانتشار على نطاق واسع مما جعله قادرا على املنافسة  يتميز توليد الطاقة من املياه
عرب الزمن، بينما بقي ت كل من طاقة الشمس والرياح لسنوات طويلة اجتاهان ملنافسة طاقة الفحم والنفط والغاز، غري أن 

، حيث 6102إىل غاية  6115برية على مدار العقد  املاضي وباألخص يف الفتة هذه الصورة تغريات إىل درجة  ك
                                                             

يمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، كتيبات ، املركز اإلقلرياح التغيير في أنظمة الطاقة العالمية والعربية الكهرباء من الرياحماجد كرم الدين حممود،  - 1
 . 21،ص 6106تبسيط املعلومات الفنية، مصر، 

  .611، ص ، مرجع سبق ذكرهتوات نصر الدين -2
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، ومن املتوقع هلا أن تستمر يف االخنفاض 6115باملائة منذ عام  51اخنفض ت أسعار الطاقة الشمسية الضوئية بنسبة 
يف ايطاليا وأملانيا  شبكات الطاقة العامليةجنح ت الطاقة الشمسية التجارية أن تضاهي  ،6102 عام مستقبال، ويف

واسبانيا وقريبا يف املكسيك وفرنسا، بينما تعرف  قدرات الطاقة  الشمسية الضوئية تزايد تدرجيي على املنافسة  من دون 
، ما جيعلها أرخص مصدر للكهرباء اجلديد ضمن 6115باملائة منذ عام  21دعم، كما اخنفض ت تكلفة التبينات بنحو

نتاج الطاقة الكهرباء بني إالذي يقارن بني تكلفة ( 11)كما هو مبني يف امللحق رقم   واقنطاق واسع متنام من األس
 .الطاقات التقليدية واملتجددة

 2214-2213 تكاليف قدرات مصادر الطاقات المتجددة المركبة حسب المناطق(:20)شكل رقم 
 (دوالر على الكيلووات: الوحدة)

  
، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم االستثمار في الطاقات المتجددة على االقتصاد الوطنيأثر  توات نصر الدين، :المصدر

 .611، ص 6105 -6102،، جلزائراالقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة
إىل  6102املنطقة يف الفتة واملالحظ يف الشكل أعاله املتضمن تكاليف مصادر الطاقة املتجددة املركبة حسب 

، اختالف التكاليف عرب العامل  وهذا راجع بالدرجة األوىل إىل مستوى التكنولوجيا املتبع، إضافة إىل الكميات 6101
املتوفرة من املصدر الطاقوي املتجددة مما حيقق ميزة تنافسية ختتص هبا دول دون األخرى، حيث نالحظ أن التكاليف 

ة املتجددة يف الصني  واهلند منخفضة بشكل كبري مقارنة بباقي دول العامل وهذا راجع الخنفاض قدرات مصادر الطاق
التقنيات املستعملة واليد العاملة هبما بينما نرى أن الدول املتقدمة املنظمة إىل منظمات التعاون االقتصادي والتنمية تتميز  

وهذا راجع إىل كميات كبرية من  6101إىل  6102الفتة  بارتفاع تكاليف املركبة من مصادر الطاقة املتجددة يف
 .مصادر الطاقة  املتجددة مقارنة بالدول النامية
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 تمويل مشاريع الطاقة المتجددة: ثانيا

 ،يعد توفري التمويل الالزم ملشاريع الطاقة املتجددة أحد النقاط الرئيسية الداعمة على نشاطات تطبيقاهتا خاصة
وأهنا تتطلب استثمارات كبرية مقارنة بالطاقات التقليدية املعتمدة على الوقود األحفوري مع حمدودية التمويل احمللي يف 
العديد من الدول هلذه املشاريع، واعتمادها على قروض وتكنولوجيات أجنبية بشرط مالزمة التطبيق تتمثل أقلها يف 

 يف تلك املشاريع( باملائة59إىل  باملائة29من )تعظيم نسبة املكون األجنيب 

وهو ما ينعكس سلبيا على التصنيع احمللي، كما أنه ال  ،وبالتايل تضائل فرص التنمية وتطوير هذه األنظمة حمليا
ومدى األمهية االقتصادية والبيئية الستخدام ونشر  ،تتوفر لدى البنوك الوطنية املعرفة الكاملة على أنظمة الطاقة املتجددة

وهو ما جيعل املصاريف احمللية حتجم عن متويل هذه املشاريع سواء على املستوى الصغري املتمثل يف تركيب  ،نظمةهذه األ
حيث تصل تكلفة هذه األنظمة من  ،نظام إنارة باستخدام اخلاليا الفلتوضوئية أنظمة التسخني الشمسي للمياه أو

مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية يف مزارع الرياح أو حمطات متيل مشاريع كبرية مثل ة إىل مرتفعة، أو تكاليف متوسط
 .ل ماليني الدوالراتاملركزات الشمسية وهي مشروعات تتطلب مبا يعاد

 ،شاريع املماثلةاملعتماد على املنح واملساعدات املادية واألجنبية يف دعم مشاريع الطاقة املتجددة وغريها من االإن 
فهي أمور ال تضمن دفع تطبيقاهتا يف االجتاه الذي تريده  للمساعدات، اأو جلبه اتقدميه يرهن تطوير قطاعاهتا مبا يتم

سواء يف  ،حيث غالبا ما توجه هذه املساعدات لتنمية قطاعات تعتمد بشكل رئيسي على العنصر األجنيب ،الدولة
القطاعات املختلفة يتطلب أن يكون التنمية يف  للعمليات كونات أو اخلربة البشرية، حيث أن ضمان االستمراراملجانب 

 . متويل ذايت املصدر يف املقام األول

وعليه ميكن أن نرجع أسبا  صعوبة احلصول على التمويل الالزم ملشاريع الطاقة املتجددة للعديد من االعتبارات 
 :.1نذكر منها

  املستثمرين على الوفاء بالتزاماهتم تدين الثقة بقطاع الطاقات املتجددة واخلوف من فشل هذه املشاريع وعدم قدرة
 .البنكية

 ضخامة رؤوس األموال الالزمة لتمويل وقلة املشاريع املماثلة هلا . 

                                                             

 والنشر،، دور الوفاء الدنيا للطباعة ، دور اقتصاديات الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في الدول المغربيةزواوية حالم -1
 . 059،ص ص  6101، 0/اإلسكندرية ،ط
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  ضعف السوق وعدم قدرته على تسويق واستخدام منتجات الطاقة املتجددة والنظيفة كأنظمة التسخني
 .الشمسي وأنظمة اخلاليا الشمسية

 بنية األساسية وتقنني نظم الطاقةصلة بالصناعة القائمة، واللعوائق السياسة واملؤسسية ذات الا. 
 السوق، مبا يف ذلك التكاليف الصحية والبيئية غري املدتجة، عند االقتضاء إخفاق. 
 انعدام املعلومات العامة والبيانات ذات الصلة بنشر الطاقة املتجددة، وانعدام القدرة الفنية واملعرفية. 
 1م اجملتمعية والشخصية واليت تؤثر على النظرة إىل تكنولوجيا الطاقة املتجددة وقبوهلاالعوائق ذات الصلة بالقي. 

وعليه نستخلص آليات متويل تكنولوجيات ومشاريع الطاقات املتجددة الداعمة للتنمية يف الدول املتقدمة والنامية 
عامة والطاقة املتجددة بصفة من خالل مفهومني أوهلما آليات التمويل لدعم احتياجات الطاقة بصفة  ،على حد سواء

ني تتوفر لدى الدول وثانيهما آليات دعم التكنولوجيات النظيفة لرفع معدالت التنمية احمللية والشاملة، ففي حخاصة، 
مبا يسمح هلا بتطوير تكنولوجيات الطاقة  ،كال اآلليتني  اليت تساعدها على أن توجه جهودها يف املالية ةاملتقدمة مالء

املتجددة والعمل على نشرها، جند أن ما تعانيه الدول النامية من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية تتطلب رفع 
، الطاقة) تشمل واليت -معدالت التنمية واالستثمار جملاهبة التكاليف املرتفعة لتحسني البنية األساسية واهلياكل القاعدية

ال يسمح بتحقيق حيث  -(االتصاالت ندرة اإلمكانيات البشرية املؤهلة، واالعتماد الزائد على املساعدات اخلارجية
لذلك جيب أن تعطي آليات متويل تكنولوجيات الطاقة  ،معدالت النمو استخدام الطاقة املتجددة بالشكل املطلو 

 .2ملهمشة يف هذه الدولاياجات الدول النامية وحتديدا الطبقات الفقرية و حتال ااجلديدة واملتجددة اهتماما متميز 

اقة كما ميكن أن ارتفاع تكاليف التشغيل املسبقة نسبيا يف معظم التقنيات املتجددة، بالرغم من تنافسية الط
ساعي أمرا هاما يف مدى كفاءهتا، لذا فإن جدواها تصبح حساسية بشكل خاص  املتجددة على مستوى الكيلوواط

لتكلفة رأس املال، وهو ما جيعل الدعم املايل احلكومي أمر مهم لتويج املصادر املتجددة، ولكن مع زيادة تنافسية 
ألخرية، ويف نفس الوق ت ازداد التكنولوجيا عموما  والضغط على املوازنات، فقد تراجع مستوى الدعم احلكومي يف اآلونة ا

التمويل اخلاص وأصبح مستعدا  للمشاركة على هذا الصعيد نظرا  النمو اخلربات يف هذا اجملال، لذا فإن املطورين يزدادون 
مهارة يف التنبؤ بالتدفقات النقدية، كما تزداد قدرة املمولني على تقييم املخاطر بدقة، وتتجه تكلفة رأس املال حنو 

ض بينما يتم ختصيص املنتجات لتالءم نطاقا أوسع  من املستثمرين  بدءا من اجملتمعات احمللية ضيقة النطاق االخنفا
                                                             

ملخص لصانعي السياسات وملخص ) مصادر الطاقات المتجددة والتخفيف من آثار تغيير المناخالتقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدولية بتغري املناخ،  -1
 . 61، ص 6100، باريس، (فني
 .052، صالمرجع نفسه - 2
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ووصوال إىل املؤسسات الكبرية، وميكن استخدام مبادرات التمويل اجلماعي جلذا  رؤوس األموال وخاصة يف البلدان 
 .النامية حيث  ترتفع تكلفة رأس املال

 الستثمارات في الطاقات المتجددة وفق التكنولوجيا ومراحل تطور األسواقنمو ا :(70)رقم شكل

 
، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم أثر االستثمار في الطاقات المتجددة على االقتصاد الوطنيتوات نصر الدين،  :المصدر

 .611، ص 6105 -6102،جلزائر، االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة
واملالحظ من الشكل الذي يبني كيفية تطوير مصادر استثمارات الطاقة املتجددة مع زيادة تطوير التقنيات ومنو 
األسواق، أنه كلما كان حجم االستثمار منخفضا  كان ت نسبة األرباح مرتفعة بسبب قلة املخاطر اليت تواجه هذه 

األمر بدأ يثري اهتمام املؤسسات االستثمارية اليت بات ت تأخذ يف حسباهنا املخاطر املشاريع الصغرى، حيث جند أن 
املتعلقة بالوقود األحفورية، وجيري حاليا إصدار صكوك جديدة طويلة األمد ومنخفضة املخاطر لتشجيع هذه املؤسسات 

مليار دوالر أمريكي  00قطاع اخلاص على االستثمار يف املصادر الطاقة املتجددة، وقد اجتذ  املطورون األوائل من ال
 .، شهر 06باملئة يف 611بزيادة قدرها  6102يف عام 

 أثر قصور التمويل المحلي والدولي على قطاع الطاقة المتجددة :المطلب الثالث

الطاقة، إال على الرغم من برامج التعاون الدويل املتعدد اليت مت تنفيذها يف تجال الطاقة املتجددة وترشيد استهالك 
أن االستثمارات احمللية والدولية اليت أتيح ت لتطوير نظم الطاقة املستدامة حتتاج إىل املزيد من النمو، وذلك باملقارنة مع 

واليت مت تنفيذها دون اعتبار واضح ملراعاة معايري استدامته،   يت أدرج ت النظم التقليدية للطاقة،االستثمارات الضخمة ال
االعتماد املفرط على برامج باإلضافة إىل التعاون والتنسيق اإلقليمي يف تجال متويل مشاريع الطاقة، كما تعد حمدودية 

ابتداء من  ، وهذاالتمويل األجنيب يف تطوير نظم الطاقة املتجددة واليت حتتاج إىل تجموعة من اخلدمات املالية املتنوعة
سة مدى اات املعقدة ونشر استخداماهتا وتطبيقاهتا، ومن مث در متويل التكنولوجية احلصول على القروض إىل آليات مرحل
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جناعتها وإمكانية رحبيتها وإن تباين ت نسب استخدامها من دول ألخرى حبسب الربامج املسطرة ومدى موائمتها آلليات 
 .السوق يف كل بلد

تباعها هبدف تنمية الطاقة عدم وجود سياسة حمددة ميكن التوصية بإ ومن خالل السياسات املتبعة عامليا يتبنين 
لي والعاملي، البديلة، إمنا توجد حزمة تتنوع مكوناهتا ويتحدد منها االنتقاء حبسب معطيات كل بلد من وضع الطاقة احمل

 .ووفرة البدائل والكيان االقتصادي
نية حمددة مث تطويرها التجار  الرائدة يف تجال االستثمارات املتجددة إمكانية تنفيذ سياسة ما لفتة زم وكما تبنين 

واستبداهلا حبسب املعطيات يف حينها، فان هذا ال يتم يف ظل اعتبارات إعادة هيكلة سوق الطاقة، وتبين برامج طموحة 
على مستوياهتا الوطنية واإلقليمية، ومدى إمكانية دمج النظم ( سكنية، جتارية، صناعية )لرفع كفاءهتا يف تجاالت خمتلفة 

ام الطاقوي التقليدي، وهو األمر الذي ال يتحقق إال عن طريق موجات التحرك يف الكيانات االقتصادية املتجددة يف النظ
االحتاد دخول يالحظ يف تغري أمناط السوق التقليدية عن طريق الكربى اليت تستطيع أن تواجه مثل هذه التحديات، وما 

ملكافحة التلوث البيئة إىل جانب التعاون مع القطاع اخلاص  ،يف شراكات مع الدول النامية األورويب واحلكومة األمريكية
 .وترويج تكنولوجيا الوقود األنظف

وعليه كان البد من مراعاة مستويات التعاون بني الدول النامية واملتقدمة يف هذا اجملال، من خالل التكامل 
طار إستاتيجية موحدة للتعاون بني الدول الطاقوي وليس التنافس من أجل ضمان الطاقة النظيفة واملتاحة للجميع، يف إ
 .النامية ونظريهتا املتقدمة يف شكل تالحم يف تجال استخدامات الطاقة املستقبلية

 :1والسبل ملعاجلة املشاكل املتمثلة فيما يلي االستاتيجياتوملعاجلة هذا القصور يتم انتهاج تجموعة من 
املسامهة الرئيسية لتطوير  وتكمن ،تعزيز مشاريع الطاقة املتجددة دور رئيسي يفوالذي له  التمويل بشروط ميسرة .1

 .لطاقة التقليدية وتوجهها للطاقة املتجددةااحلد من التكاليف  الطاقة املتجددة يف
أحد األمثلة على و  ،تلفةخمآليات أو تسهيالت مالية عن طريق تشجيع الطاقة املتجددة الدويل يف اجملتمع  اعتماد .2

 :من خالل األورويب االحتاديف  لالستثماراجلـوار ذلك هو مرفـق 
   الدول ملشاريع الطاقة املتجددة يف  الدعم املايلرياملؤسسات املالية األوروبية، وتوف. 

                                                             

 65شوهد يوم   www.energyandeconomy.comعلى الرابط ،69 61، ص ص 6100، الطاقة، مصرسياسات  حممد مصطفى اخلياط، -1
 .6105فيفري 
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 صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع للبنك الدويل  CTFمنطقـة  ييوفر التمويـل املشـتك ملشـاريع كـربى فـ يوالذ
الوكالـة  يأطلق بنك االسـتثمار األوروبـ 6115 يونيو يفإىل أنه  باإلضافة ،MENA  افريقيإومشال  الشـرق األوسـط
 .آلية التعاون حول اخلطة الشمسية لدول البحر املتوسط األملاين وبنـك التنميـة الفرنسـية للتنميـة

 MSP  املتجددة وكفاءة الطاقة للسنوات  يـورو لتعزيـز وتطـوير مشـاريع الطاقـة مليـار 9حيث خصصـ ت حنـو
 .6101بدأت عام  اخلمس املقبلة اليت

إن إنشاء املزيد من الشركات املصنعة ملعدات الطاقـة املتجـددة احملليـة والتوسـع  :صناعة الطاقة المتجددة محليا .3
ن تكاليفهـا علـى املـدى مـ املتجددة من شانه أن يزيد اإلنتاج وحيقق االبتكار ويعمل على احلد تكنولوجيـا الطاقـة يف

مصر تصنيع مكونات مزارع الرياح مثل أبراج الرياح، وريش الدوار،  السويد يف بـدأت مصـانع علـى سـبيل املثـال ،الطويـل
 .واملكونات الكهربائية املطلوبة لالتصال بالشبكة

من قبل القطاع اخلاص توفري الدعم وذلك من خالل :1المباشر تشجيع مشاركة القطاع الخاص يالمالم الدع .4
توليد الكهرباء من  القطاع اخلاص يفة مشاركلذلك عمدت الدول على تشجيع   متويلوذلك نظرا لضخامة ، واملستثمرين

اعتبارها منتج مستقل  ،مع إمكانية بيع الفائض عنه الستهالك الشبكة  االستهالك الذايت)يخالل ثالث طرق رئيسية ه
 .(توليد كهرباء من القطاع اخلاص للتصدير ،هرباء إىل مشتى واحدللطاقة لبيع الك

حيث  ،تطبيقات اجليدة واملناسبة للدولةمشاريـع الطاقة املتجددة بتحديد ال تنفيــذ وقـد مسـح :2التعلم بالممارسة .2
 إلنتاجحمطــات  بإنشاءقام ت دول مثل مصر واملغـر   ،املنطقة خطـواهتا األولـى يف يالشمسيـة فـ الطـاقــة تتعد تكنولوجيـا

ميجاوات من خالل مشاريع رائدة  61 وإنتاج، التوايلميجاوات على  661ميجاوات و 991الكهربـاء مـن طاقـة الريـاح 
تواجه  ت اليتإجيابية إال أهنا تظل حمدودة باملقارنة مع التحديا وعلى الرغم من أهنا تشكل عالمة ،للطاقة الشمسية املركزة

اختذت الدول املتوسطية الشريكة خطوات مهمة لتحسني األطر املؤسسية  أين يالتحسني املؤسس يف تجال الدول
 . متخصصة لتعزيز الطاقة املتجددة وكاالتل ائهانش، من خالل إلتنظيمية لتطوير الطاقة املتجددةوا

 

 

 

                                                             

 . 61، صمرجع سبق ذكرهقرواين هشام،  - 1
 .65ص  ،6109، منشورة خاصة بالطاقة الشمسية املصرية، مصر، ، دراسة مستقبل الطاقة الشمسية في مصراجلهاز املركزي للتبعية العامة واإلحصاء - 2
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 :خالصة

 طاقة غريالتجددة و امل طاقةالصادر امليف احلديث عن مصادر الطاقة البديلة علينا التمييز بني نوعني من هذه 
 قتضيت اليت أن حمدوديتها ، بالرغم منبشرية من الطاقةالهذه األخرية سامه ت يف تلبية احتياجات  غري أن ،تجددةامل

 .بالتجدد والدميومة عن مصادر تتمتع البحث

 واليت تكون يف ،قل من التكنولوجياومستوى أ نا التمييز بني مصادر تتطلب مستوى تكنولوجيا دقيقةكما ميكن 
 جددة نظرا لضخامة تكاليف اإلنشاءمتناول غالبية دول العامل، كما أن عجز القطاع اخلاص عن متويل مشاريع الطاقة املت

ثمر يف تجال الطاقة املتجددة أهم العراقيل اليت يواجهها املستهذا يبقى من أن مما جيعلها تعاين من قصور يف التمويل، إال 
 .ظهور مؤسسات خاصة لتمويل هذه املشاريعو ستتالشى مع تطور استغالل الطاقة املتجددة  األخرية أن هذه  غري

 

                             



 
 
 
 
 

 

 
 

دراسة : لثانيا الفصل
تجارب بعض الدول النامية 

والمتقدمة في الطاقة 
 المتجددة
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 تمهيد
 

عجلة اإلنتاج  تعد الطاقة من العناصر املهمة لتحقيق التنمية االقتصادية، إذ تشكل إمداداهتا عامال أساسيا يف دفع
 .عرب العامل واحلد من الفقر وحتقيق االستقرار والنمو، مما يوفر فرص العمل ويساهم يف حتسني مستويات املعيشة

 نإدراك التحديات اليت حتول دو ، اليت حتاول النهوض باقتصادياهتا وذلك بالعاملدول كغريها من النامية  والدول 
توفري من حيث حتديات  ،ها ما يتعلق بطبيعة ومكونات النظام االقتصادي املنتهجز أمهها وأبر  ولعل ة،لو ذاجلهود املب حتقيق
ا على البيئة، وضرورة توفري مصادر هستخداماالقتصادي واالجتماعي مع احلد من التأثريات السلبية ال النمو لتعزيز الطاقة
للدول املتقدمة للبحث يف  يتجه اإلطار العامكما ،  يف حال نضوب نظريهتا التقليديةللطاقة ميكن االعتماد عليها  بديلة
التقليدية للطاقة وحماولة  ت املتجددة والتقليص التدرجيي لألشكالإمكانيات توظيف الطاقا حنوالطاقات املتجددة  جمال
 ة، طاقة الرياح، الطاقة املائية،فالطاقة الشمسي. والتقنيات اليت تسهل وتبسط استخدام هذا البديل التكنولوجيات إجياد

 .والكهرومائية كلها أنواع متثل بدائل ممكنة

  (املغرب –اجلزائر )الطاقات املتجددة  ة يفجتارب بعض الدول النامي :ولألاملبحث ا 
  الواليات املتحدة األمريكية -أملانيا )جتارب بعض الدول املتقدمة   :املبحث الثاين( 
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 (الجزائر والمغرب)تجارب بعض الدول النامية في الطاقات المتجددة: المبحث األول
 

واملغرب ملكامن كبرية من الطاقات املتجددة، يسمح هلما إن توافر موارد الطاقة املتجددة وامتالك اجلزائر 
باالستفادة من هذه اإلمكانيات املعتربة من أجل تنويع مصادر الطاقة، كما أن املزايا النسبية اليت تتمتع هبما اجلزائر 

عين بالطاقات واملغرب يف جمال الطاقات املتجددة رفع هبا إىل إدماجها ضمن سياستها الطاقوية ووضع برنامج طموح ي
املتجددة وفعاليات الطاقوية فضال عن وضع إطار قانوين يعمل على ترقية وحتفيز التوجه حنو االستثمار يف هذه الطاقات، 
وإنشاء العديد من اهليئات والوكاالت اليت تسري هذا القطاع، إضافة إىل إنشاء مؤسسات لإلشراف على اجناز خمتلف 

 .املشاريع املرصودة
 

 الجزائرفي  واقع الطاقات المتجددة :ولالمطلب األ

املنتهجة يف إطار وخمتلف السياسات  ،عرض خصائص الطاقة التقليدية يف اجلزائر وإمكانياته املطلب سيتم يف هذا
 .تطوير الطاقات املتجددة، كما عملت على وضع إطار قانوين وذكر النقائص والصعوبات اليت تواجه تطور هذه األخرية

 .1الطاقات التقليدية بالجزائر خصائص: أوال
 

متتلك اجلزائر احتياطيات هائلة من النفط والغاز، حبيث حتتل املرتبة الثالثة من دول إفريقيا املنتجة للنفط واملرتبة 
يتوزع احتياطي النفط والغاز و ،مليار برميل 21احتياطات النفط حوايل  بلغت وحسب التقديرات األولية، عامليا21

حوض يف بركني ورود  43حوض يف الصحراء الوسطى،  72حوض يف إليزي، 21حقل منها  122ى باجلزائر عل
 متثلو  ،مرت مكعب مليار 7322فقد قدر حجم االحتياطي املثبت  أما بالنسبة للغاز ،حوض واد مية يف 42النوس، و

  ،باملائة من هذه االحتياطات 27لالستخالص حىت الوقت الراهن ومل يتم إنتاج سوى  منها احتياطي قابلباملائة  02
ات الوطنية بطريقة مستمرة ي للصحراء، ويتم مراجعة االحتياطاالحتياطي موجود باجلانب الشرق أنكما جتدر اإلشارة إىل 

االسرتجاع يف  حتسني نسبةخبصوص البرتولية وشركائها  سوناطراك مؤسسةتقوم وذلك من جهة، ومن جهة أخرى 
 التكنولوجيات احلديثةاملكامن وذلك بإدخال 

 ات المتجددة وحتمية االهتمام بهاإمكانيات الجزائر من الطاق: ثانيا
 

فمدة التشمس  يف العامل، تتوفر اجلزائر جراء موقعها اجلغرايف على أغلى احلقول واملناجم الشمسية : الطاقة الشمسية .2
 (اهلضاب العليا والصحراء) ساعة 4022 ن تصل إىلأ وميكنها ،ساعة يف السنة 1222يف كامل الرتاب الوطين تقريبا تفوق 

                                                             

، (دراسة لواقع مشروع تطبيق الطاقة الشمسية بالجنوب الكبير)الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائرفروحات حدة،  - 1
  .274-271ص ص  ،1221، جامعة ورقلة، 22جملة الباحث العدد 
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يف الساعة على معظم أجزاء الرتاب الوطين أي  تاو كيلو   7تصل إىل مرت مربع  2عرضية قدرها  والطاقة املتوفرة يوميا على مساحة
يف واط كيلو  1124 يل ، أما يف اجلنوب البالد فتمثل حوايف السنة مشال البالدعلى املرت مكعب  كيلواط يف الساعة 2222 حنو

 .املرت مربع
الرطب والقاري  رياح مشبعة باهلواء البحريهتب  معتربة، حيث ياتتتوفر اجلزائر على إمكان: طاقة الرياح .1

وهو ما يوفر  ،الساحليةخصوصا يف املناطق  1 ،أمتار 10على ارتفاع  لثانيةايف مرت  7الصحراوي مبتوسط سرعة تفوق 
مرت يف حالة رياح  30ي على علو ئتوربني هواساعي يف حالة تركيب  واط مليون 673إمكانية توليد طاقة سنوية تقدر 

 .مسكن من الطاقة 1000هي طاقة تسمح بتزويد و ،الثانيةيف مرت  7.2ذات سرعة 
الشمال  لشرقي وا تتمركز يف الشمالمصدر حراري  200كثر من أتتوفر اجلزائر على  :1الجوفية ةحرار الطاقة  .4

 درجة  118لتصل إىل املسخوطني بقاملة محام يفدرجة 98  ترتفع إىلو درجة 40 هتا، تتجاوز درجة حراربالدالغريب لل
الثانية من املاء الساخن والذي ترتاوح درجة حرارته بني مرت مكعب يف  21بسكرة، حيث يتم احلصول على أكثر من ب

 نه ال يتم استغالهلا حاليا سوى يف جتفيفأشاء حمطات لتوليد الكهرباء، إال يسمح بإن وهو ما ،ويةئدرجة م 98و 11
ات يإهدار إمكان لتايلوبا ،أساسية إضافة إىل تدفئة البيوت الزراعية واالستشفاء بصفة ،املنتجات الزراعية وتكييف البنايات

 . الطاقة الكهربائية  نظيفة إلنتاج
، مرت مكعبمليار  27تتساقط على الرتاب الوطين كميات كبرية من األمطار سنويا تقدر حبوايل  :طاقة المياه .3
 70 األوروبية حيث يتم استغالل حوايل عكس بعض البلدان ،باملائة 7 جزء قليل منها حوايل نه ال يتم استغالل إالأإال 

زها مبناطق حمددة وتبخر جزء منها أو تدفقها بسرعة حنو نتيجة متركية، وارد يف توليد الطاقة الكهربائمن هذه امل باملائة 
 224ثلثا هذه الكمية مياه سطحية مرت مكعب مليار  17اجلوفية، تقدر حاليا املياه املستغلة  البحر أو حنو حقول املياه

 . )  والباقي مياه جوفية)يف طور االجناز  سد 50سد منجز و
سعت اجلزائر إىل حماولة تبين  النامجة عنها وكذا إدراك املخاطر البيئيةيف ظل التخوف من نفاذ الطاقة التقليدية 

من خالل االستثمار يف الطاقات املتجددة اليت تتوفر عليها وذلك بغية احلفاظ على ثروة  ،مفهوم التنمية املستدامة
 .وتعترب هذه األخرية حماولة يف استكشاف خريات البالد وهو مؤشر حنو التحول ،األجيال القادمة دون إمهال اجليل احلايل

 

                                                             

، ، جامعة طاهري حممد بشار23العدد  ، جملة الدراسات،التنمية المستدامة في الجزائرالطاقات المتجددة وتحقيق موساوي مسية وحممد بن عمارة،  -1
 .112-112ص  ،1222،اجلزائر
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 1 السياسات الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة: ثالثا
املقبلة،  خالل العشرين سنة ستثمارية يف الطاقة املتجددةاملشاريع اال تقود اجلزائر خطة جديدة مكثفة لتطوير

حاليا من مصانعها  الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة بنفس القدر الذي تنتجهمن  كميات إنتاج ل يفتأمحيث 
 الطاقة املتجددة مع شركات أجنبيةاستخداماهتا من  الغاز الطبيعي والنفط، وتعمل اجلزائر على تفعيلمن للطاقة التقليدية 

 .دارد الطاقة املتجددة يف البلمشاريعها واالستغالل األمثل ملو  القيام بإجناز من أجل مساعدهتا علىفعالة 
تنظيمية، حيث متثلت  لقد وضعت السياسات الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة ضمن إطار قانوين ونصوص

ستدامة إىل جانب قانون املتجددة يف إطار التنمية امل الرئيسية يف قانون التحكم يف الطاقة، قانون ترقية الطاقات النصوص
مت كل  السياسات على جمموعة من اهليئات واملؤسسات االقتصادية، حبيث العمومي للغاز، وترتكز هذهوالتوزيع  الكهرباء
املنظمات  ، ويتم تنفيذ هذه السياسة عرب جمموعة منتصاصها، بتطوير الطاقات املتجددةحدود اخ منها يف واحدة

وحدة البحث يف الطاقات  ،CDERمثل املركز الوطين لتطوير الطاقات املتجددة  االقتصادية ومراكز البحث واملؤسسات
 وحدة تطوير املعدات ،URAERالبحث يف الطاقات املتجددة   وحدة ،URERMSباملنطقة الصحراوية  املتجددة

 ةوحدة البحث يف معدات الطاقة املتجددة جبامع ،UDTSتطوير تكنولوجيات السلسيوم  وحدة UDESالشمسية، 
 .URMERتلمسان
البيئية،  جل إجياد حلول شاملة ومستدامة لتحدياتألق يف مسار الطاقة املتجددة ومن اجلزائر تنط لذلك فإن 

للطاقة  اإلمكانيات اهلائلة للجزائر وإشكالية احملافظة على الطاقة االحفورية، وتستند هذه االختيارات اإلسرتاتيجية على
املنتظر  احملور األساسي للربنامج، حيث مناليت متثل  ،)الضوئية والطاقة الشمسية احلراريةالطاقة الشمسية )الشمسية 

بالطاقة  قة الشمسية، ويهتم الربنامج أيضايكون عن طريق الطا 2030 من إنتاج الكهرباء حبلول باملائة 42ول اىلالوص
 من بنيو  ،2030باملائة من إنتاج الكهرباء سنة  4حيث يقدر أن تشارك مبا نسبته  ،اهلوائية اليت متثل احملور الثاين

  :االجنازات اليت مت حتقيقها على كل الرتاب الوطين، نذكر ما يلي
  الشمسية املستقبلة  ويصل املعدل السنوي للطاقة ،ساعة سنويا على طتيرتاوا 169440احلقل الشمسي حبجم
وات كيلو  2650حوايل يف الصحراء بينما، الساعة للمرت املربع الواحد سنويا باملناطق الساحلية يف تكيلووا  2222 إىل

 .يف الساعة للمرت املربع الواحد
  مبؤسسة إنشاء شركة مشرتكة بني كل من سونطراك، سونلغاز وجمموعة سيم، يتعلق األمر"NEAL"  نيو اينارجي

 .يف اجلزائر على املستوى الصناعي املتجددة الطاقات، وتتمثل مهمتها يف تطوير 2002سنة  أجلرييا
  حاسي ) مبنطقة حمطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز والطاقة الشمسية 2011 جانفي14يف  دشنت اجلزائر

 350االستثمار حنو  "أبينير"اجلزائرية والشركة االسبانية  إطار الشراكة بني شركة نيال يف ،اجلزائرية جنويب العاصمة( الرمل

                                                             

 جملة املالية واألسواق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية،دور الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة،  ،موساوي زهيةة و رفيق موساوي -1
  .320 -327، ص ص 1222تلمسان،
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يتم  طميغاوا 120منها  طميغاوا 150بلغ إنتاج هذه احملطة يغازي يف إفريقيا، و  أكرب حقلتعترب  مليون أورو، حيث
وتغطي احملطة .الوطنية  عن طريق الطاقة الشمسية وهي متصلة بالشبكة الكهربائية طميغاوا 42و بواسطة الغاز إنتاجها
  .مرتا150يبلغ طول كل واحد منها  الشمسيةجامع للطاقة  224حيث يوجدا  هكتار 64مساحة 

صحراوية جنوب اجلزائر  واليات أربعقرية منتشرة يف  20عائلة يف  1000كنت مؤسسة سونلغاز من ربط مت
  .الستغالل الطاقة الشمسية الشمسية بعد أن مت تزويد مساكنهم بالعتاد الالزم بالكهرباء

 األهداف اإلسرتاتيجية لتحسني كفاءة الطاقة اليت عملت على عزل حراريكما عملت اجلزائر على وضع جمموعة من 
كما عملت على تطوير السخان ،  باملائة 32 إىل للمباين، ختفيض استهالك الطاقة املرتبط بالتدفئة وتكييف السكان

كفاءة الطاقة تعميم استخدام املصابيح االقتصادية وإدخال  إضافة إىل كبديل تدرجيي للسخان التقليدي،  الشمسي
، ز البرتول املميع والغاز الطبيعيتنمية الفعالية الطاقوية يف القطاع الصناعي وتنمية وقودي غا باإلنارة العمومية وكذالك

 .لتكييف الشمسي للهواء إدخال التقنيات األساسيةو 
من القوانني اليت تنظم وتسري عملت اجلزائر على وضع جمموعة :اإلطار القانوني للطاقات المتجددة في الجزائر: رابعا 

 :1العمل يف جمال الطاقات املتجددة من بينها ما يلي
  الذي يهدف إىل ترقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة 23-20القانون رقم.  
  الذي يقضي إنشاء تنظيم وتسيري املعهد اجلزائري للطاقات املتجددة 22-24املرسوم التنفيذي.  
  الذي حيدد شروط منح العالوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء 24-120التنفيذي رقم املرسوم.  
  الذي حيدد كيفية تسيري الصندوق الوطين للطاقات املتجددة واإلنتاج املشرتك 22-314املرسوم التنفيذي رقم. 
  املتعلق بالتحكم يف الطاقة الذي تواجه الطلب على الطاقة حنو أكرب فعالية للنظام  20-00قانون رقم

 .ستهالك الطاقوي الوطين يف إطار السياسة الطاقوية الوطنيةاالاالستهالكية عن طريق 
  يتضمن التنظيم احلراري يف البنيات احلديدية 1222-02مرسوم تنفيذي رقم. 
 إعداد الربنامج الوطين للتحكم يف الطاقة ةالذي حيدد كيفي 23-230 فيذي رقممرسوم تن.  
  الذي يتضمن حتديد القواعد اخلاصة بالطاقة املطبقة على األجهزة املشتغل  27-22مرسوم تنفيذي رقم

 .بالكهرباء والغازات واملنتجات البرتولية
  للمنشآت األكثر استهالكا للطاقةتدقيق الطاقوي الوالذي يهدف إىل  27-307مرسوم تنفيذي رقم.  
  م يف الطاقةكتسيري الصندوق الوطين للتح ةحتديد كيفي 1220-222مرسوم تنفيذي رقم.  

 

 
                                                             

 . 24ص  ،1224 القاهرة، ، جامعة الدول العربية،، دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربيةاملركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 1-
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 20111-2030البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في الجزائر : خامسا

 الطاقوية، املتجددة والفعاليةمهدت اجلزائر لديناميكية الطاقة املتجددة بإطالق برنامج طموح لتطوير الطاقات   
 ارد الشمسيةاملو  مثل ،إسرتاتيجية تتمحور حول تثمني املوارد اليت ال تنضب رؤية احلكومة اجلزائرية على وتستند

اجلديد  زم اجلزائر الدخول يف عصر الطاقةواملهارات تعت وبفضل اإلدماج بني املبادرات ،مصادر الطاقة واستعماالهتا لتنويع
 املستدام

سية ، مشكهروضوئية حمطة مشسية60) إجناز)على  2020إىل غاية  2011ويشتمل برنامج الطاقة املتجددة من 
املخصصة للسوق إلنتاج الكهرباء  طاقة الرياح وحمطات خمتلطة، ويكون إجناز مشاريع الطاقات املتجددةحقول  ،حرارية
 :2 على ثالث مراحل الوطنية

 الختيار خمتلف( النموذجية)وختصص إلجناز املشاريع الريادية  2013و 2011 بني ما :المرحلة األولى 
 .التكنولوجيات املتوفرة

 سوف تتميز باملباشرة يف نشر الربنامج 1227و 1223ما بني  :المرحلة الثانية. 
 وسوف تكون خاصة بالنشر على املستوى الواسع 1212و 1222ما بني  :المرحلة الثالثة.  

بربنامج تكويين  إسرتاجتية اجلزائر اليت هتدف إىل تطوير جدي لصناعة حقيقية للطاقة الشمسية مرفقةهذه املراحل جتسد 
 فاجلزائر تعتزم بأن تسلك هنج عارف اليت تسمح باستغالل املهارات احمللية اجلزائرية وترسي  النجاعة الفعلية،ملاوجتميع 

 على املوارد الطاقوية ذات األصولللحفاظ  للتحديات البيئيةالطاقات املتجددة قصد إجياد حلول شاملة ودائمة 
 ية، حيث تشكل هذه األخرية احملوراإلمكانيات العامة للطاقة الشمس األحفورية، كما يعترب هذا اخليار االسرتاتيجي حتفزه

قة الشمسية سيبلغ سنة ن إنتاج الطاإرية والكهروضوئية كحصة معتربة، فالشمسية احلرا األساسي للربنامج املسخر للطاقة
طاقة  ات الضعيفة، فالربنامج ال يستثينمن جممل اإلنتاج الوطين للكهرباء، وبالرغم من القدر باملائة  42أكثر من  2030

 .12423لتطوير، واليت جيب أن تقارب حصتها من جممل اإلنتاج الوطين للكهرباء يف لالرياح اليت تشكل حمور ثاين 
وهذا ما  1242ومن خالل هذا الربنامج سيتم إنتاج الطاقة حسب مصادر الطاقة التقليدية واملتجددة يف آفاق 

 : سيوضحه الشكل التايل

 
 
 

                                                             

.12، ص1223، أبو ظيب، ، الورقة القطرية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةمؤمتر الطاقة العربية العاشر  -1  

، جملة البحوث االقتصادية (حالة الجزائر)الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة  ،زكرياء  ونفاح عرابة احلاج بن حممود -2
  www.scienereflection.comعلى الرابط ،  22/7/1222يوم : شوهد ،37،ص 1222، 3واألعمال، العدد

يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، أكادميي  ، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستري الطاقة المتجددة في الجزائر دراسة في التحديات حورية دشانة، - 3
 .  27 - 23ص  ، ص 1222-1222،،اجلزائرجامعة حممد خيضر بسكرة، كلية احلقوق والعلوم السياسية
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 0101إنتاج الطاقة المتوقعة حسب المصدر لسنة : (01)شكل رقم 
 ( نسبة مئوية: الوحدة)

 
يف العلوم السياسية والعالقات أكادميي  ، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستري دراسة في التحدياتالطاقة المتجددة في الجزائر  حورية دشانة، :المصدر

 .27ص ، ،  1222-1222،،اجلزائرالدولية، جامعة حممد خيضر بسكرة، كلية احلقوق والعلوم السياسية
 فيفري 24يف لربنامج الوطين لتطوير الطاقات املتجددة، والذي صادقت عليه احلكومة ا يتضح من هذا الشكل

األكرب  والنسبة حفورية،انطالقا من مصادر غري األ 1242اق باملائة من الكهرباء مع آف 32، ينص على توليد 1222
تتمتع هبا  صدر بالنظر للقدرات الشمسية اليتسوف تكون من الطاقة الشمسية، مما توليها اجلزائر من اهتمام هبذا امل
الفعال يف هذا  رتاتيجية للجزائر بالتموقعه اإلساجلزائر، واليت تعد األهم يف حوض البحر األبيض املتوسط، وستسمح هذ

التجريبية الصغرية هبدف  تعتزم اجلزائر تأسيس بعض الوحداتاجملال وممونا كبريا للكهرباء اخلضراء للسوق األوروبية، كما 
 .اختبار خمتلف التكنولوجيات يف ميادين الطاقات املختلفة
 1242 -1227ية احتياجات السوق الوطنية خالل الفرتة إن سعة برنامج الطاقة املتجددة املطلوب اجنازه لتلب

 يتوزع هذا الربنامج حسب 1212عام منه حبلول  طميغاوا 3722حيث يتم حتقيق   طاواغمي 11222يقدر 
 :1كما يلي    القطاعات

  طاواغمي 72724الطاقة الشمسية. 
  طاواغمي 227طاقة الرياح. 
  طاواغمي 1222الطاقة احلرارية.  
  ميغاواط 2222الكتلة احليوية. 
  طاواغمي 322التوليد املشرتك للطاقة.  
  طاواغمي 27حرارة باطن األرض. 

باملائة من  12حلصة من الطاقات املتجددة بنسبة  1242فاق آسيسمح حتقيق هذا الربنامج بالوصول يف 
 .الوطنية إلنتاج الكهرباء احلصيلة
 

                                                             

  .02، ص المرجع نفسه حورية دشانة، -1
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في مزيج الطاقة في الجزائر الحالية والمتوقع انجازها لسنة حصص الطاقات المتجددة :  (00)م شكل رق
0101 

 
الطاقة، القاهرة،  ، املركز اإلقليمي للطاقات املتجددة كفاءةنبذة عن الطاقات المتجددة الجزائرشهرزاد بوزيد وفوزي بن زيد،  :المصدر
 .2،ص1224

نسبة األكرب للطاقة متثل النالحظ من الشكل األعلى أن القدرات املركبة احلالية للجزائر من مزيج الطاقة املتجددة 
باملائة وهي نسبة ضعيفة  1.1باملائة، وتبلغ نسبة الطاقة املتجددة حوايل  02.0 حيث متثل ما نسبتهالوقود األحفوري 

باملائة من الطاقة املتجددة تستحوذ عليها الطاقة املائية، بينما الطاقة الشمسية شكلت  02هذه األخرية  حيث أنجدا، 
 1242باملائة بينما تنعدم باقي الطاقات األخرى، أما بالنسبة ملزيج الطاقة املتوقع اجنازها خالل  22نسبة ضئيلة حوايل 

باملائة، وتضم هذه األخرية طاقة  32باملائة، والطاقة املتجددة فتمثل  22فإن ميزان الطاقة متثله الطاقة األحفورية بنسبة 
 باملائة وهذا 22باملائة وطاقة الرياح بنسبة  14باملائة بينما متثل الطاقة الفوتوفولطية بنسبة  22الشمسية املركزة بنسبة 

 .خططة واملنفذةالربامج واملشاريع امل ىل الطاقات املتجددة من خاللللتحول التدرجيي إ نظرا 
البرنامج الوطني للطاقات  إطارالنسب المنجزة والمتوقع انجازها من الطاقات المتجددة في :  (90)رقم جدول

 المتجددة
 التاري  املستهدف ايلاإلمج الطاقة الشمسية املركزة اخلاليا الفوتوفولطية طاقة الرياح
22 2 17 324 1224 
72 201 417 772 1227 
122 042 172 1222 1212 
122 102 2122 21222 1242 

، املركز اإلقليمي للطاقات نبذة عن الطاقات المتجددة الجزائرشهرزاد بوزيد وفوزي بن زيد،  شهرزاد بوزيد وفوزي بن زيد، :المصدر
 .2،ص1224الطاقة، القاهرة،  املتجددة كفاءة
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ر مرت مكعب من حجم الغاز مليا 422من الطاقات املتجددة سيسمح بإدخال  طاواغمي 11222إن إنتاج 
ن هذا الربنامج مقرتح إا، فوفق لألنظمة املعمول هب 1223أي ما يعادل مثانية مرات االستهالك الوطين لسنة  الطبيعي
كومة اجلزائرية الربنامج أنشأت احلتدعيمها هلذا لأجانب، و كانوا أو املستثمرين من القطاع العام واخلاص وطنيني   أمام
بحث والتطوير مركز ال"وكذا شبكة مراكز للبحث والتطوير مثل " للبحث والتطوير الطاقات املتجددة املعهد اجلزائري"

وحدة تطوير "  و،"مركز تطوير الطاقات املتجددة "، "الوكالة الوطنية لرتقية وترشيد استعمال الطاقة "،"للكهرباء والغاز
 جتسيدها ومشاريع قيد ويف إطار هذا املراكز اليت تسعى إىل تنفيذ وإجناز هذه املشاريع مت".الطاقة الشمسية معدات

 :1االجناز وهذا ما يوضحه الشكل التايل
اء في مجال اإلنتاج الكهربائي حجم المشاريع المخطط لتنفيذها مقارنة بالمشاريع المنفذة سو :  (00)شكل رقم 

 انحصرت في مجال تسخين المياه بالطاقة الشمسيةالحراري التي  أو

 
 جامعة الدول العربية، ،، دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربيةاملركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة :المصدر
 .240ص  ،1224 القاهرة،

اء يف جمال اإلنتاج مقارنة باملشاريع املنفذة سو جم املشاريع املخطط لتنفيذها حلميثل الشكل أعمدة بيانية 
املشاريع املنفذة غري أن عدد  ،احلراري اليت احنصرت يف جمال تسخني املياه بالطاقة الشمسية يف الدول العربية الكهربائي أو
يف نسبة املشاريع وهذه النسبة ضئيلة مقارنة بالسعودية اليت حتتل الصدارة  4وعدد املشاريع املخطط هلا  2 يف اجلزائر هي
ات يانوبعدها تأيت السودان يف املرتبة الثانية، على الرغم من أن اجلزائر متتلك عدة مؤهالت وإمك هلا، خططاملنفذة وامل

قص مشاركة كذلك ن  ،التوازن بني ما هو خمطط وما هو منجز هذا راجع لعدملكن  ،يف الريادة تسمح هلا أن تكون
 .هذه املشاريع وعجزه عن متويل كلي للمشروع القطاع اخلاص يف جتسيد

 :النقائص والصعوبات لالستثمار في الطاقات البديلة: سادسا

 :نذكر ما يلي هاأمهحتول دون جتسيد هذه املشاريع ومن  اليت يواجه املستثمرون يف الطاقات املتجددة عدة عراقيل

                                                             

.4/1220/ 22يوم شوهد  ،  www.andi.dz 1 ، على الرابط  الطاقات المتجددةالوكالة الوطنية للرتقية وتطوير االستثمار،  -  

http://www.andi.dz-/
http://www.andi.dz-/
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  االعتقاد اخلاطئ بأن ارتفاع التكلفة الرأمسالية ملشروعات الطاقة املتجددة مع قصور آليات التمويل، إضافة إىلإن 
 .بيئةصديقة للميثل خماطرة مالية على الرغم من كوهنا طاقة  اريعاالستثمار يف مثل هذه املش

 ا جهود عدد كبري من الشركاء منه فراتضنتاج الطاقة حيتاج إىل دمة يف إإن إنتاج واستخدام التكنولوجيات املتق
البحث العلمي وغريه، كما جيب حتديد بشركات التصنيع واملستخدمني، والسلطات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة 

 الطاقة مناألدوار وخطط التنفيذ ووضع نظام إداري متكامل للتنسيق بني هذه األطراف من أجل الوصول إىل إنتاج 
 .هو ما تفتقر إليه اجلزائرمصادر متجددة، و 

  جل تطبيق تكنولوجيا الطاقة املتجددة، وهذا ما حيول دون انتشارها،أقات الفنية والتقنية الالزمة من نقص الطا 
 وما تتطلبه إجراءات تصنيع مكونات ومعدات الطاقة املتجددة ،حتتاج إىل دراسات دقيقة للقدرات احمللية يف التصنيع فهي

 .ومدى توافر األيدي العاملة
 

 واقع الطاقات المتجددة في المغرب: المطلب الثاني

خصائص ووصولنا إىل مسامهة من  بدءا غربواقع الطاقات املتجددة يف امل عرضمن خالل هذا املطلب سيتم 
  .يف هذا البالداملستدامة  يف التنمية االقتصادية  الطاقات املتجددة

 .1خصائص الطاقات التقليدية بالمغرب: أوال

 منباملائة  12يقدر  إنتاج البالد من الغاز نتعترب مصادر الطاقة التقليدية يف املغرب حمدودة جدا حيث أ
 اإلنتاج الوطين لبعض سياسة اململكة املغربية بنياالحتياجات احمللية، ولتلبية حاجيات السوق احمللية من الطاقة توازن 

لتكرير الوطين واالسترياد ا وهكذا يتم تأمني احلاجيات الطاقوية الداخلية من املواد البرتولية عرب ،اخلامات واالسترياد
راسات حبيث أظهرت الد النفطية، قدرات ختزين إضافية، حيث يتوفر الرتاب املغريب على عدة مكامن للصخور وإنشاء

حتتوي عليها الصخور النفطية املغربية تقدر  االحتياطات املمكنة من الزيت اليت نعلى أ 2002و 2023بني  املنجزة ما
نسبة الزيت هبذه الصخور تقدر  نكما أ  ،وطرفاية مليار برميل بالنسبة ملكامن متحضيت 42.1برميل منها  مليار 72
ويعترب القطاع املعدين ، لرت للطن بالنسبة لصخور طرفاية 27 إىل 22ولرت للطن بالنسبة لصخور متحضيت  07إىل  22
ويف الصادرات الوطنية باملائة  2مسامهته يف الناتج الداخلي اخلام بنسبة تبلغ  أساسيا يف االقتصاد املغريب من خالل مكونا
 والذهب والفضة واحلديد والفحم كمناجم القصدير والرصاص والزن املغرب من وهذا ملا تتوفر عليه ،باملائة 27 بنسبة

 

 

                                                             

بين الجزائر، المغرب دراسة مقارنة )دور اقتصاديات الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في الدول المغاربية حالم زواوية،  -1
 .061، صمرجع سبق ذكره، (وتونس
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 1برامج ومشاريع الطاقات المتجددة في المغرب: ثانيا

وصلت حيث  ،ترتكز سياسة احلكومة املغربية على تنويع املزيج الطاقوي من أجل خلق توازن يف ميزان الطاقة
، ومن املرتقب توليد ما استطاعته طاواغمي 2773إىل حوايل  1221رحيي سنة الكهربائية اإلمجالية من أصل  القدرة

ما  إجناز ، كما أنه قد مت1212يف إطار مشروع املغرب إلنتاج الكهرباء من أصل مشسي يف أفق  طوااغمي 1222
مرت مربع من اللواقط الشمسية، ومت تطوير برنامج استعمال الكتلة احليوية باجتاه منشأة تقدر بـسعة  322.222يقارب 
 . 1242 قاآفيف  طاواغمي 322

وذلك باالستغالل األمثل للمحطات املوجودة  ،ومن الربامج املستهدفة أيضا تعبئة مؤهالت الطاقة الكهرومائية
وكذا تنظيم اإلنتاج الكهرومائي عرب  ،على مواقع مالئمة وإنشاء حمطات ض  جديدة ملواجهة الطلب املرتقب والبحث
مائية صغرى باملواقع املالئمة، كما تعتمد اإلسرتاتيجية الطاقوية أحواض حجز وحفظ املياه وإحداث حمطات كهرو  إنشاء

 من أجل استهالك أحسن مع ،اجملاالتعلى الطاقة وحتسني استعماهلا يف كل  ترشيد الطلبيف  اجلديدة للمغرب
 :اجملال إجنازاملتزايد والتحكم يف أسعار الطاقة لتحسني تنافسية اإلنتاج الوطين، وقد مت يف هذا  للطلباالستجابة 

  1222والذي مت تشغيله سنة ( طاواغمي 23) املركب الكهرومائي لتانفينت الربج.  
  1222سنة ( طاواغمي 232) احلقل الرحيي بطنجة. 
  حمطة عنفات الغاز باحملمدية(X3222طاواغمي ) 1220واليت مت تشغيلها يف النصف األخري من سنة. 
  1220سنة  (طاواغمي 222)جمموعة الدياهل بطانطان. 
  1222واليت مت استخدامها كليا سنة ( طاواغمي 321)احملطة احلرارية الشمسية لعني بين مطهر. 
  1222سنة (  طاواغمي 422)حمطة عنفات الغاز بالقنيطرة.  
  1223واليت سيتم تشغيلها يف سنة ( طاواغمي 422) مناملو حمطة حتويل الطاقة عن طريق الض  عبد. 
 1221يبدأ هناية سنة  نلذي يرتقب أ، وا(طاواغمي 422)بطرفاية  مشروع احلقل الرحيي. 
  1221و  1222، خالل سنيت طاواغمي 2222منح رخص إنتاج الطاقة الرحيية من طرف اخلواص بقدرة. 
  واليت سيتم استخدامها كلياطاواغمي 222توسيع حمطة اجلرف األصفر بإضافة وحدتني إلنتاج الكهرباء، بقدرة ، 

 .1224سنة 
   إحداث وحدتني إلنتاج الكهرباء بقدرة X2222 1223مبدينة أسفي خالل سنة  طاواغمي. 
  1227بوارززات سنة  طوااغمي 722إجناز حمطة مشسية بقدرة. 

مصادر كما يبقى خيار الغاز الطبيعي إلنتاج الكهرباء وإمداد القطاع االقتصادي بالطاقة مفتوحا، ورهينا بتأمني 
 .تنافسية االقتصاديةالى املدى الطويل وكذا به ووفرته عل التزويد
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 إستراتيجية الطاقات المتجددة في المغرب :ثالثا
 

 شعب الطاقوية كنت من إعادة هيكلة خمتلف لقد عرف قطاع الطاقة باململكة املغربية إصالحات هامة م
أنشطة تكرير البرتول وتوزيع املواد النفطية، وكذا اإلنتاج الكهربائي يف إطار تعاقدي والتدبري املفوض لتوزيع  وخوصصة
اخلواص الوطنيني  مكنت هذه اإلصالحات من املسامهة يف برامج هامة ومشاريع كربى بإشراك الفاعلني وقد. الكهرباء

عتبار هذا القطاع يلعب دورا هاما يف التنمية االقتصادية اب ،ة للشراكةى خيارات مبتكرة ومتنوعلالنفتاح عل والدوليني نظرا
إليها مع املغرب أهدافا ترمي باألساس إىل تأمني التزويد بالطاقة وتوفريها وتعميم الولوج  تحددوقد واالجتماعية، 

كثر أ نمل على توفري أمثاواعتماد تقنيات متقدمة وكذا إنعاش اخلربة والع ،العرض الطاقوي التحكم يف الطلب وحتفيز
 فرص لقطاع مت القيام بدراسة أهمفقد  لبلوغ األهداف املسطرةوهذا  ،افظة على البيئةاحمل تنافسية للمستهلكني إىل جانب

خرباء حمليني ودوليني على حتديد أسس اإلسرتاتيجية الوطنية للطاقة إىل  ةباإلضاف ،الفاعلني خمتلف الطاقة وهذا بإشراك
    :1واليت تعتمد على احملاور التاليةاملتجددة 

 توفري باقة كهربائية مثلى على أساس خيارات تكنولوجية موثوق هبا وتنافسية. 
 الرفع من حصة الطاقات املتجددة. 
 جعل النجاعة الطاقوية أولوية وطنية. 
 تعبئة املوارد الطاقوية الوطنية. 
 االندماج اجلهوي. 
 التوازن بني اإلنتاج والواردات. 
 تفعيل ميثاق وطين للتنمية املستدامة. 

املتجددة ومت اعتماد املخطط الوطين لإلجراءات ذات األولوية ملالئمة العرض والطلب على الكهرباء من املصادر 
وقد  ،الطاقويةوإعطاء االنطالقة لإلجراءات األولية املتعلقة بالنجاعة  1221إىل  1222الفرتة املمتدة ما بني  خالل
 تشغيل 1220من مصادر الطاقة املائية، حيث مت سنة  طاواغمي 4722بائية إضافية تبلغ حوايل قدرة كهر برجمة  متت

عقلنة  التدابري املعتمدة هتدف إىلوفيما يتعلق بالطلب فإن   ،طاواغمي 022جديدة بقدرة إضافية تفوق  منشآت إنتاجية
 وكذا استعمال ،هبدف تعميمهامليون من املصابيح ذات االستهالك املنخفض  22خاصة عرب توزيع  ،االستهالك

أما بالنسبة ملصادر الطاقة ، ةاعية وكذا ترشيد اإلنارة العموميسخانات املياه الشمسية السيما يف البنايات العمومية واجلم
كل اقتصادي ومضمون، إما يف مرحلة بش املتجددة املعتمدة، فإن الغاز الطبيعي سيتم استعماله كمصدر يف حالة توفره
 خري رهينا بأربعةويبقى هذا اخليار األ ،املسال أولية عن طريق أنبوب الغاز املغريب األورويب، أو عن طريق الغاز الطبيعي

مصادره بواسطة عقود طويلة األمد  ناملتجددة وضما شروط تتمثل يف تنافسية كلفة الغاز مقارنة بتكلفة مصادر الطاقة

                                                             

 .   203، صالمرجع نفسه  -1



 المتجددة اتالطاق النامية والمتقدمة دراسة تجارب بعض الدول......................:...............................................الفصل الثاني 

 

48 
 

وجدير بالذكر أنه فيما خيص الطاقات املتجددة، فقد انطلق املشروع ي، طنية وأسواق خارجية للغاز الطبيعوتأمني سوق و 
أي  1212سنة  طاواغمي 1222ئية مشسية مهمة ستصل إىل املغريب للطاقة الشمسية الذي يرمي إىل إنشاء قدرة كهربا

طن  وسيمكن هذا املشروع من اقتصاد ما يعادل مليون ،1220ة سنة باملائة من القدرة اإلمجالية املنشأ 40ما يساوي 
 . مليون طن من غاز ثاين أكسيد الكربون 3.7الغاز وتفادي انبعاث حوايل  مكافئ للبرتول من

كما تتلخص التجربة املغربية يف جمال ،  1227سنة  طاواغمي 722يتم إجناز أول حمطة بقدرة ومن املرتقب أن 
 322ر  بين مطهر باستطاعة إمجالية تقدبعني Hybride CSP  يف حمطة املركزات الشمسية اهلجينة املتجددة طاقاتال
 يورو مليون 322وبتكلفة قدرت  1222واليت بدأت العمل يف ماي  ،من أصل مشسي طاواغمي 12منها  طاواغمي

مليون دوالر عبارة عن مساعدات  34.1باملائة و  21يورو  مليون  102.07 التنمية اإلفريقي بقيمة كساهم فيها بن
 ويقدر ،وصندوق التنمية اإلسباين ، والباقي من طرف الديوان املغريب للكهرباءGEFمن طرف هيئة التسهيالت البيئية 

إىل  إضافة ،طاواغمي 4حمطة ذات االستخدام الفردي واملنزيل بسعة  172222عدد احملطات الفولتوضوئية قيد التشغيل 
جليا يف ارتفاع عدد املتعاملني إلنتاج  كويظهر ذل ،وصصة قطاع الطاقات املتجددةخب قامت احلكومة املغربية قد نأ

وهو ما يظهر  طاواغمي 120بقيمة  1220ية سنة الرياح حيث قدرت استطاعة مزارع الرياح باملغرب حىت هنا منالطاقة 
 يف اجلدول املوايل

 0119مزارع الرياح المنجزة في المغرب نهاية سنة : (01)رقمجدول 
 املنطقة املتعامل السعة السنة
 حمطة عبد اخلالق تورس بتطوان ONEشركة  طاواغمي 72 1222
 حمطة الفارج بتطوان Lafargeشركة  طاواغمي 42 1222
 حمطة أمقدول بالساورة ONEشركة  طاواغمي 22 1222
 2حمطة طنجة  ONEشركة  طاواغمي 232 1220
 حمطة جنوب طنطان ONEPشركة  طاواغمي 222 1220

 جامعة الدول العربية، ،، دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربيةاملركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة :المصدر
 ..240ص  ،1224 القاهرة،

الذي كان يهدف  1212غاية  إىل 1222طط الوطين للطاقات املتجددة املمتد من خسعت املغرب بوضع امل
 :بوضح ذلك الذي الشكل التايل ومن خالل هذا تعزيز دور الطاقات املتجددة يف ميزان الطاقة باملغربإىل 
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 إلى 0100لية والمستهدفة لسنةنسب الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة في المغرب الحا: (00) شكل رقم
0101.

 
، املركز اإلقليمي للطاقات املتجددة كفاءة الطاقة، مغربعن الطاقات المتجددة النبذة  عبد العايل دكينة وكرمي شكري، :المصدر
 .20،ص1221القاهرة، 

 د املخطط كانت نسب مسامهة الطاقةمن خالل الشكل أعاله نالحظ أن مسامهة الطاقة املتجددة مع بداية جتسي
أما يف الطاقة باملائة،  20تقدر  اجلزء األكرب بنسبةعلى باملائة مقارنة بالطاقة التقليدية اليت حتوز  41املتجددة حوايل 
 باملائة 23.22 ياح بنسبة تقدر مث تليها طاقة الر  ،باملائة 03.4املساهم األكرب فيها  نصيب الطاقة املائية املتجددة فكان

ومن  ،باملائة على التوايل 2.21و 2.02الشمسية واخلاليا الفوتوفولطية كانت هلا نسب ضئيلة جدا تقدر  أما الطاقة
بنظريهتا  باملائة مقارنة 31ه سيكون حصة الطاقات املتجددة إنات القادمة من جتسيد الربنامج فخالل السنو  املتوقع

راجع إىل زيادة استغالل  ل السنوات القادمة، وهذاغري أهنا شهدت تراجع بطيء خال ،باملائة 70حوايل  التقليدية
ية والشمسية املائ تاملعنية، غري أن مسامهات الطاقا املتجددة وما حتضاه من اهتمام من قبل السلطات الطاقات

 .باملائة 44.4 حوايل بنسب متساوية على التوايل والفوتوفولطية تتوزع

  1المملكة المغربيةاإلطار القانوني للطاقات المتجددة في : رابعا

  اع اخلاص بإنتاج وتوليد الكهرباءوالذي يهدف للسماح للقط 724-03-1املرسوم التنفيذي رقم. 
  غلني املست دة والقدرات اإلمجالية للمنتجنيالذي يسمح بإنتاج وتوليد الطاقة من مصادر متجد 20-24قانون رقم

 .طواغامي 213للطاقة املتجددة هي 
  يقتضي بإنشاء الوكالة املغربية للطاقة الشمسية الذي  20-72القانون(MASEN.) 

 

                                                             

  .22، ص1224، جامعة الدول العربية، القاهرة، دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربيةاملركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة،  - 1
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 الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة بالمغرب: خامسا

تعتمد اململكة املغربية يف إنتاج الطاقة الكهربائية على احملطات احلرارية وتأيت الطاقة املائية يف املرتبة الثانية، ويبلغ 
، ونتيجة الهتمام اململكة بالطاقة املتجددة فقد مت إنشاء مركز طاواغمي 213ركبة من طاقة الرياح حنو القدرات امل إمجايل
 التكنولوجيا، والدوراتالدراسات، نقل : تطبيقاهتا يهتم بتنفيذ األنشطة يف اجملاالت املختلفة للطاقة املتجددة مثل لتنمية

 :1لتحقيق أهداف التاليةالتدريبية، وتصنيع املعدات، وذلك 
 تأمني موارد الطاقة. 
 توسع يف خدمات الطاقة للمواطننيال. 
 سية يف قطاع إنتاج الطاقةحتقيق مزيد من التناف. 
 البيئة محاية. 

، وبنك GTZويف هذا اإلطار وبالتعاون مع بعض اجلهات األجنبية مثل اهليئة األملانية للتعاون الفين املشرتك 
مزرعة ريادية بقدرة  :، أنشأت احلكومة املغربية أربع مزارع رياح هيEIBيبو ، وبنك االستثمار األور KfWاألملاين  التعمري
 مبوقع الفارج، بعدها انتقلت املغرب إىل إنشاء مزارع الرياح طاواغمي 22ة عبد اخلالد، وأخرى بقدرة مبنطق طاواغمي 4.7

القدرة  مبنطقة الصويرا، لتصل طاواغمي  22البيضاء وأخرى بسعة كوديا بال طاواغمي 72التجارية، حيث أنشأت مزرعة 
اإلنشاء بنظام  حتت طاواغمي 232، ومن ناحية أخرى يوجد طواغامي 213اح التجارية باملغرب إىل اإلمجالية ملزارع الري

BOOT وهو ما يعين الثانية مرت على 22إىل  0، وترتاوح سرعات الرياح يف مناطق مثل طنجة، وتطوان، وأغادير من ،
ط اواغمي 222قدرته  توافر إمكانية إنشاء مزارع أخرى هبذه املناطق، حيث هتدف خطة الطاقة املتجددة إىل تركيب ما

ألغراض تسخني  CSPمرت مربع من اجملمعات الشمسية  322222، وتركيب حنو 1227عام من مزارع الرياح حبلول 
 322الدورة املركبة بقدرة  إنشاء حمطة مشسية حرارية بالتكامل معب املغربد ياه، وعلى صعيد الطاقة الشمسية تع  امل
سنة  هامستالاوقد مت GEF بالتعاون مع مرفق البيئة العاملي كمن الطاقة الشمسية وذل طاواغمي 12منها  طاواغمي

بـاملغرب، حيـث يتزايـد اسـتخدامها األوليـة  وعلـى حنـو آخـر، تـوفر الكتلـة احليويـة حنـو ثلـث الطلـب علـى الطاقـة 1223
مــرت ن مليـو  2.2 طـن مـن القمامـة وحنـو  0222 املغـرب تنـتج يوميـا قرابـةن نـاطق الريفيـة، ومـن املعـروف أبكثافـة يف امل

ــاه الصــرف الصــحي، خيضــع أغلبهــا ملعاجلــات وعمليــات إعــادة كثــف يف املناطق بشــكل م االســتخدام مكعــب مــن مي
، (يالكل مرت مربع يوم طكليووا 7)بتشميس هام  وأن املغرب يتمتع، سرتاتيجية تثمني املوارد الطاقويالريفية يف إطار إ

فإن السياسة الطاقوية يف املغرب  ،(موقع 122أكثر من )وطاقة مائية معتربة ( طاواغمي 2222)وتعرض كبري للرياح 
االستثمارات يف هذا اجملال وهتدف  قويا يف جذب ويعترب املغرب مرشحا ،ة املعزولةاملناطق الريفيتتجه خصوصا حنو تنمية 

 :االقتصادية املستدامة التنمية حتقيق ناإلسرتاتيجية الرتقوية إىل حتقيق األهداف التالية من أجل ضما
 تعميم االستفادة من الطاقة وعزلة احملرومني والفقراء. 

                                                             

.22، صالمرجع نفسه -  1 
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  ستخدام مصادر اللرتويج تدعيم تنافسية القطاع اإلنتاجي واستحداث الوظائف الدائمة واحملافظة على البيئة
إعفاء معدات الطاقة املتجددة  ى، والذي ينص عل2003لعام  40-41قانون رقم املغرب  أصدرتالطاقة املتجددة 

 عدة املعادن منذوزارة الطاقة و  اعتمدت الطاقة املغربيةويف إطار سياسة  ،وقطع غيارها من الرسوم والضرائب املستوردة
البالد يتمحور هذا املخطط  ترشيد استعماهلا يفو  ،سنوات خمططا يهدف إىل تشجيع و تنمية استغالل الطاقة املتجددة

 :اآلتية حول األهداف
 الطاقة الشمسيةجديدة تعمل بواسطة طاقة الرياح و عرب إحداث حمطات  إنتاج الكهرباء.  
  توفري مج الوطين الشامل لكهربة القرى و ذلك بإدماج الطاقة الشمسية الكهروضوئية يف الربناكهربة القرى، و

 .والظروف املالئمة إلنشاء مشروعات صغرى باملناطق الريفية  الدعم
 ترشيد الطاقة، بنشر استخدام السخانات الشمسية يف العديد من القطاعات ونشر التقنيات املتطورة لتقليص 

 . استهالك احلطب
 احملافظة على البيئة. 
 استهالك الطاقة األولية:(00)رقمجدول   

 (ن مكافئ نفطط 0111 :الوحدة)
 السنوات 1220 1222 1222 1221
 استهالك الكهرباء املنتجة من الطاقة املتجددة  177 477 141 124
 الكهرمائية  112 100 221 232
 الرياح  43 72 22 24
 الطاقات األخرى  400 440 402 322

.31، صنفس المرجع السابقدليل الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة يف الدول العربية،  :المصدر  
شهد حجم استهالك الطاقة تزايد يف حيث  ،ميثل اجلدول السابق استهالك الكهرباء املنتجة من الطاقات املتجددة

إال أن طاقة الرياح والطاقات  ،الطاقة الكهرومائية ، وتراجعت1221-1222وتراجع يف السنوات  1220سنوات 
 .  األخرى يف تزايد مستمر

 إنتاج الطاقة الكهربائية:(00(دول رقمج
 (اوات على الساعةغجي: الوحدة)                                                  

1221 1222 1222 1220  
 املتجددةحمطات الطاقات  4.433 3.102 1.042 1.733
 حمطات كهرومائية 1.071 4.242 1.240 2.022
 حمطات الرياح 402 107 201 210
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 جامعة الدول العربية، ،، دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربيةاملركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة: المصدر
 .34ص ،1224 القاهرة،

إنتاج الطاقة الكهربائية  حملطات الطاقات املتجددة  عرف تذبذب خالل السنوات من املالحظ من اجلدول  أن 
خالل  مستمر حمطات الرياح شهدت إرتفاع، غري أن حمطات الطاقة الكهرومائيةإضافة إىل  1221 -1220
 .1221 -1220السنوات

  1تجربة ألمانيا والواليات المتحدة األمريكية: المبحث الثاني

الف نتيجة كون بعضها منتج ختاالوهذا  االسرتاتيجيات الدولية للطاقة باختالف وضعية كل دولة،اختلفت 
يف نفس  والبعض اآلخر يستهلك أكثر مما ينتج، فالواليات املتحدة األمريكية أكرب منتج ومستهلك للطاقة األولية للطاقة
البديلة وسياسة ترشيد مصادر الطاقة  طريق عنباملائة من إمداداهتا من الطاقة تعوض  32لكن أكثر من  الوقت

ت بيئتها، وحلل من الدول الصناعية اهلامة يف العامل مما أدى إىل نشأة وتعقد املشكال اكما تعترب أملاني االستهالك،
اقة، ذه الطحتاول أملانيا استخدام الطاقة املتجددة مستغلة يف ذلك االزدهار الذي تشهده ههبا، وحللها  املشاكل البيئية

تفاديا اآلثار السلبية هذا ستغالل املزيد من الطاقات املتجددة و العلى تبين اسرتاتيجيات  لذالك عمدت هذه الدول
 .النامجة عن الطاقة التقليدية

 واقع الطاقة المتجددة في ألمانيا : المطلب األول

مكانيات اليت متتلكها املتجددة وهذا بفضل إطاع الطاقات انيا خالل السنوات القادمة إىل بعث النمو يف قأملتعتزم 
قامة شراكة مع الدول النامية من أجل تطوير قطاعها تبين اسرتاتيجيات بعيدة املدى وإيف هذا اجملال، لذلك سعت إىل 

وهذا ما وبذلك يتحقق توازن يف ميزان طاقاهتا  والتخلص من كل العراقيل اليت حتول دون حتقيق هذه األهداف، الطاقوي
 .يتم عرضه من خالل هذا املطلبس

 واالقتصاد العالمي  مكانة الصناعة األلمانية على البيئة في االقتصاد األلماني: أوال

رباحا خيالية وحيقق أرقام أ عليها يعيش االقتصاد األملاين معجزة خضراء لالجتار بأشعة الشمس والرياح واملاء يدر
حتتل أملانيا مركز قياسية، كما تتحول الصناعة القائمة على البيئة إىل ضربة حظ القرن الواحد والعشرين حيث  صادرات
وتتعدد جماالت اليت  1242هذا اجملال، ويتوقع أن يصل حجم املبيعات القطاع األخضر إىل بليون أورو عام  القيادة يف
لتجمعات تعمل بطاقة الرياح، أكرب طاقة إنتاجية يف العامل : وى العامليالشركات األملانية هي الرائدة على املست تعترب فيه

                                                             

حفورية صناعة الطاقة المتجددة في ألمانيا وتوجه الجزائر لمشاريع طاقة المتجددة كمرحلة التأمين إمدادات الطاقة األراتول حممد ومداحي حممد،  - 1
مؤمتر العلمي الدويل األول حول سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل الرهانات التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية يف  ،(حالة مشروع ديزرتاك) وحماية البيئة

 .233 - 234،ص ص ،ا1221 ،جلزائر، نوفمرب ،خمرب مؤسسة والتنمية احمللية املستدامة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 12 -12يومي 
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وغري ذلك ... تقنيات حمطات توليد الطاقة، املركز األول عامليا يف العديد من أجهزة استعمال عالية الفعالية أحدث
 .الكثري

صاغية منذ زمن طويل ومن هنا  وهي تلقي يف أملانيا آذان ،إن التقارير اليت تتحدث عن تغريات املناخ مرعبة حقا
كما هتتم اهتماما خاصا   ،فرص حقيقية لالقتصاد وليس من املصادفة أن تويل اهتماما خاصا للعلوم اهلندسية تنشأ

ما يف جمال إعادة االستخدام والبيئة مع كوهنا يف ذات الوقت املتفوقة يف تسجيل براءات االخرتاع واألكثر تقد بالطبيعة
رك األساسي يف ختلفة من القمامة، ويتطور قطاع البيئة إىل قطاع كبري يف االقتصاد األملاين وهو اليوم احملاألنواع امل وفصل
مل مجيعها يف جمال تقنيات شركة تع 2722كما قامت شركة استشارات باستطالع شامل ما يقارب من   ،العمل سوق
 عمل يات اخلضراء املصنعة يف أملانيا تساهم يف خلق فرصوقامت بتحليل دراسات خمتلفة والنتيجة هلذه اجلهود تقن البيئة

 ني يف قطاع بناء اآلالت أو صناعةسيكون عدد العاملني يف هذا القطاع أكرب من العامل 1212جديدة، ويف عام 
 .ن أملانيا حتتل مركز الصدارةإالسيارات، وعلى الصعيد العاملي ف

وأصبحت اآلن من الدول  ،تجددةورا سريعا يف استخدام الطاقة املتط يةشهدت أملانيا خالل السنوات القليلة املاض
ا املثبتة حيث تصل طاقته ،فهي متتلك ثاين أكرب قطاع لطاقة الرياح على املستوى العاملي ،تتمتع بالريادة العاملية اليت

ألقصى قدرة  طميغاوا 2272كما أهنا متتلك ثاين أكرب سوق الطاقة الشمسية من خالل   طميغاوا 13222ألكثر من 
وفرت  1220ففي هناية عام  ، فضال عن كوهنا تتمتع بالريادة يف غريها من جمالت التكنولوجيا،1220عام  مثبتة  يف
 مصادر الطاقة من املتوقع أن تسدباملائة من احلرارة، و  2.3باملائة من الكهرباء يف أملانيا و 27.2املتجددة حوايل  الطاقة

 .1272باملائة من متطلبات الطاقة األولية حبلول عام  72 إىلاملتجددة ما يصل 
 1الطاقة المتجددة في ألمانيا  مصادر: ثانيا

 : بعد تسليط الضوء على مكانة الصناعة األملانية القائمة على البيئة واالقتصاد العاملي، سيتم تناول فيما يلي
 ،وحتجب السحاب السماء حنو ثلثي ساعات النهارمتطر السماء يف أملانيا على مدار العام : الطاقة الشمسية .0

 العامل، فقد بزغ يف أملانيا قطاعأملانيا استطاعت أن تصنع أكرب مولدي للطاقة الكهربائية من ضوء الشمس يف  غري أن
وأيضا  اع صناعة تقنيات الطاقة الشمسية،صناعي جديد واعد للمستقبل حيقق هذا القطاع معدالت منو هائلة هو قط

خالل عمال التقنيات الشمسية األملانيةوقد تزايد حجم أ ،ر الطاقة املتجددة منذ بضع سنواتقانون مصاد بفضل
مباشر أو غري  ار أورو، ووصل عدد العاملني بشكلملي 3.0رو أي ما يقارب و مليون أ 372ات القليلة من حوايل السنو 

إىل تأمني حاجياهتا  ر عدد األسر األملانية اليت تسعىمراعامل، ويزداد باست 7222مباشر يف هذا القطاع إىل ما يزيد عن 
أعدت مؤخرا حول " ايسن" هذا ما تؤكده دراسة يف مدينة ،ئيةمن الطاقة عن طريق جممعات مشسية وخاليا الطاقة الضو 

ستطالعات الرأي ا االقتصاد ومعهد ألحباث "فيستفاليا"و  "الراين"استهالك املنازل اخلاصة للطاقة، قام بإعدادها معهد 
                                                             

حفورية عة الطاقة المتجددة في ألمانيا وتوجه الجزائر لمشاريع طاقة المتجددة كمرحلة التأمين إمدادات الطاقة األصناراتول حممد ومداحي حممد،  -1
 .     237ص ،سبق ذكرهالمرجع  ،(حالة مشروع ديزرتاك) وحماية البيئة
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جممع مشسي مركب وجاهز،  022,222أملانيا  كان هناك يف  1222ملاين ففي سنة بتكاليف من وزارة االقتصاد األ
 .املنازل املسكونة من 4.7ويتم يف هذه تسخني املاء وتأمني التدفئة املطلوبة حوايل 

 ما قياسيا جديدا، يف حمطات توليدنيا رقحققت طاقة الرياح يف أملا 1222يف الربع األول من عام  :طاقة الرياح .0
ط مليار كيلووا 27العامة مبقدار  وحدة سامهت يف تغذية الشبكة 20,222لعاملة بطاقة الرياح واليت تضم الكهرباء ا

عام  خالل جممل ساعي من التيار الكهربائية، تعادل هذه الكمية نصف ما قامت به هذه احملطات بتوليدها من الطاقة
خري تشكل األرقام  1222هتا أملانيا يف سنة الكبرية اليت شهد ورغم هذا النجاح يعود جزئيا إىل كمية الرياح ،1222

 الطاقة العاملة بالرياح باستطاعةيف أملانيا حمطات إنتاج  إنشاء مت الطاقة، لطاقة الرياح يف مزيجالكبرية  وردليل على الد
 .كرب سوق يف العامل يف طاقة الرياحوتعترب أملانيا أ ط،ميغاوا 12222تصل إىل 

ساعي  تمليار كيلووا 22مت إنتاج كمية من الطاقة الكهربائية تعادل  1222يف سنة  :طاقة الكتلة الحيوية .1
 مليار من الغاز العضوي، وحوايل 7مليار باالعتماد على اخلشب فقط وأكثر من  22على الكتلة احليوية، منها  اعتمادا

ئة باملا 4بائية من مصادر املختلفة حوايل تات، وقد بلغت مسامهة الكتلة احليوية يف إنتاج الطاقة الكهر امليار من زيت النب
 2.3مبقدار  يد الطاقةكانت زيادة االعتماد على الغاز العضوي الذي ساهم يف تول،  1222ومن التطورات املهمة سنة 

 .ساعي يف العام الذي سبق وواتمليار كيل 1.0اعي مقارنة بكمية س تمليار كيلووا
 22من مصادر الغري الضارة بالبيئة  1222وصلت حصة أملانيا من الطاقة اجلوفية يف عام  :1الطاقة الجوفية .4

ر من الطاقة أيضا هنا يف يتوقع منو مرتفع هلذه املصاد، "دورنهار"ولكن بفعل تقنيات جديدة القائمة يف  ،فقط باملائة
ملة بطاقة جوف األرض بعامل أول حمطة عا "لنداو"شرع يف منطقة " دورنهار"رت من كيلوم  422على بعد  أملانيا

 2222يتم تزويد  1222أواخر  شبكة اخلدمة، وهي تنتج اليوم تدفئة وطاقة كهربائية يف ذات الوقت ومنذ ودخلت
 وزارة البيئة األملانية يوجدحسب أسرة بطاقة التدفئة، وذلك بدون أي غازات صادمة، و  422بطاقة كهربائية حبوايل  أسرة

 .حمطة طاقة عاملة بطاقة جوف األرض 272خطة جاهزة لبناء حوايل 

 عوامل تطور صناعة الطاقة المتجددة في ألمانيا: ثالثا
ت أثر  حيث ال الطاقة املتجددة،جمموعة من العوامل واملعطيات اليت ساعدت أملانيا على بناء سياسة يف جماك هن

 :2كفاءة القطاعات املتعلقة هبا، ولعل أمهها ما يليهذه السياسات يف  
 التنفيذ الجاد لإلجراءات والخطط المتعلقة بالطاقة المتجددة .0

 حيث تتميزعلى سياسات وتشريعات وخطط وطنية فاعلة ومستقبلية،  -من خالل حكومتها - اعتمدت أملانيا
 فضـال عن ، تنفيذ الفعلي على أرض الواقعالرارية مع املتغريات وما مييزها خططها باالبتكار والقدرة على التكيف واالستم

                                                             

 .232، صالمرجع نفسه -1
، كلية 27 -23، جملة اقتصادية العربية، العددان المستقبل التجارية األلمانية نموذجا، الطاقات المتجددة بين تحديات الواقع ومأمول فريدة كايف -2

 . 237، ص  ، اجلزائر1222العلوم االقتصادية واالجتماعية جامعة باجي خمتار، عنابة،
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 فيهامراعية  ،طموحاهتا ومواجهتها للمعوقات باحللول والتطوير ووضعها يف إطار زمين ميتد ملراحل قصرية وطويلة املدى
 .التطور املستقبلي للمصادر واكتشافاهتا وتقنياهتا

 تجددةدعم وتمويل مشاريع الطاقة الم .0
 :1نعرض أبرزها تدعم احلكومة األملانية مشاريع الطاقة املتعددة من خالل قيامها بتمويل عدة آليات ووسائل

  االستثمارات اخلاصة بالطاقة املتجددة من خـالل توفري القروض منخفضة الفائدة والتسهيالت املالية ملشاريع
 .املتجددة الطاقة

  قـانـون يـدعـميف اجملال من خالل عدة وسائل أمهها  ،قطاع الشركات العاملةتوفري الدعم والبيئة املناسبة لنمو 
التسهيالت  املتجددة، وتقدميدة مـن مـصـادر الطاقة لو ينظم استخدام ودعم الطاقة الكهربائية امل وهو( EEG) ماراالسـتث

 .اليت تساعد على منو القطاع
  واملستهلكني من حتملها وتصبح دود معقولة لتتمكن الشركات رباء يف حهع أسعار الكة وضراعت احلكوم
 .ال جلذب استثمارات أكثرعام
  اعتمادها فضـال عن  "الـورقـة الـخـضـراء"اعتمدت فـي خطتها منهجية خاصة لتأمني الطاقة حتت مـا يسمى

 .وغريها "تغذية الشبكات"قانون  تطبيق
 ددةمراكز البحوث وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتج .0

 إلـى اعتبارها لعامليتـؤدي أملانيا دورا رائدا ومهما فـي جمال تكنولوجيات الطاقة املتجددة، حيث يعود هـذا النجاح 
 عمدت إىل االهتمام بالبحث مـرففي بداية األ ،عليها مستقبلها االقتصادي األخضرالبحث والتطوير الـذي بنت 

 233العلمي، وأسست بذلك عددا كبريا من مؤسسات التعليم العايل األملانية واليت أصبحت توفر اليوم أكثر من 
 بـرامـج الـمـاجـسـتـيـر بـشـكـلكـمـا تـوجـه الـكـثـيـر مـــن   ،ة الشمسية واحليوية وغــيــرهــاختصصا حول طاقة الرياح وتقنيات الطاق

ـــى تـوفـيـر مـت  قطاع التطوير والبحوث للطاقة األملانيةكومة احلوفـي اجلانب اآلخر دعمت . ـطـلـبـات هـــذا الــمــجــالخـــاص إل
 ت مبالغ هائلة لالستثمار يف جمالاملتجددة، وقامت بتعزيز التطورات يف جمال التكنولوجيا والبنية التحتية، فقد خصص

ئة من إمجايل الناتج احمللي سنويا، أي ما يقارب ابامل 4هذا القطاع  إلمجايل اإلنفاق يفاالتطوير واالبتكار كوهنا وضعت 
 .مليار أورو فضـال عن اعتمادها على رفع امليزانية املخصصة هلا يف هذا اجملال يف املستقبل 02

 سياسة فرض الضرائب .4

دور مهم يف دعم قطاع الطاقة املتجددة األملانية وجناحه، حيث تعتمد سياستها  على تقوم السياسة الضريبة
استها وتنوعت بذلك سي، جمموعة من األهـداف، كحل مشاكل البيئة ودعم التطور التكنولوجي الضريبية لتحقيق

                                                             

، جامعة 2جملة الباحث العدد  ،(ألمانيا عرض تجربة)أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة ألجل التنمية المستدامة حممد طاليب وحممد ساحلي،  -1
 .120 122، ص ص  1220جلزائر،البليدة،
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، خضر وغريهاـمـان الـضـريـبـي والـتـمـويـن األعلى الـسـاعـة، واالئـت تـرائـب عـلـى سـعـر الـكـيـلـوواالـضض الـضـريـبـيـة بـيـن فـــر 
 :1الضريبية إىل سياستهاوتقسم بذلك 

 وهي ضرائب صارمة للحد من انتشار استخدامات الوقود : حفوري والفحمث الوقود األانبعا ضرائب خلفض
 .حفوري وغريها من االستخدامات الضارة بالبيئةاأل
 واألفراد وجذبدف مـن خـاللـه إلـى تشجيع الشركات خـاصـة بالقطاع تـهفيضات ضريبية لسماح بـإعـفـاءات وختا 

 .االستثمارات املتعلقة بالطاقة املتجددة وزياد انتشارها وحنوها
 الصناعة المحلية .1

واالبـتـكـار  بـالـجـودةـحـلـيـة الـتـي تتمتع  الصناعـة املمانيا يفددة يف أجتة وراء ازدهار الطاقة املمن القوة الدافعتك
اهلندسة  الطويل وخربهتا يف جمالوالتقنية الـعـالـيـة وارتـــفـــاع الـكـفـاءة مـن منتجاهتا، ويـعـود جناحها فـي ذلـك إلـى تارخيها 

توظيفهم  أصبح إمجايل العاملني الذين مت 1222ومـع هناية عام  ،تبة متقدمةامليكانيكية واإللكرتونية اليت وضعتها يف مر 
 .شخص يف البحث العلمي واإلنتاج والتخطيط 42222هذا اجملال حوايل يف 

 األهداف المستقبلية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في ألمانيا : رابعا

ريـاديـا مـن  أقرت أملانيا مبشاكل العامل املناخية والبيئية الناجتة من استخدامات الوقود األحفوري، وكان هلا موقفا 
وهـي بـذلـك تتخذً  موقفا حلل مشاكل نضوب الوقود . أهـداف واضـحـة ومفصلة والعمل على تنفيذهاحتديد  خـالل

 :2املناخية واألهداف،كالتايل والتأثريات
  1212 ل عامة من جممل الطاقة املستهلكة حبلو ئة يف نسبة الطاقة املتجددابامل 20العمل على حتقيق. 
 2018دام الفحم حبلول عام وضعت خططا جادة للتوقف هنائيا عن استخ. 
  خالل السنوات  ووضعت خططا تنفيذية إلغـالق عـدد من املصانع 1272تنوي إغـالق املصانع النووية عـام

 .املقبلة العشر
 النتائج التي حققتها ألمانيا في مجال الطاقات المتجددة : خامسا

  ـــارزة فـي حتويل الـطـاقـة الشمسية إلــى كـهـربـاء وهــي تعد املنتج األول للطاقة  الضوئية يف أوروباتعترب أملانيا دولـــة ب
 .بأكملها، فضـال عن احتوائها تقريبا نصف وحدات الطاقة الشمسية يف العامل

 ـــر فـــي ال ــود وأفـضـلتـعـد صـنـاعـة الـــريـــاح األلـمـانـيـة األكـــب ــن صــنــاعــات أجــ  ــعــالــم واألكـــثـــر تــقــدمــا ومـــوطـ
 احمللي والدويل التوربينات، وحقق هذا النجاح سوق تصدير عامليا يساهم يف تطوير سوق هذه الطاقة على املستويني

                                                             

 . 272- 277، ص ص  المرجع نفسه  - 1

،  كما 3،ص 1221، ، ألمانيا(اإلستراتيجية القومية للتنمية المستدامة)عشر أعوام من االستدامة الصنع في ألمانيا تقرير اهليئة احلكومية األملانية،  - 2
 .21/27/1220شوهيد يوم nachhaltigkeitsstrategie.de-www.national يوجد على الرابط 

http://www.national-nachhaltigkeitsstrategie.de/
http://www.national-nachhaltigkeitsstrategie.de/
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 ــــرت ألـمـانـيـا لـلـشـركـات األجـنـبـيـة فــرصــا مـمـتـازة، وبــذلـ  ـك أصـبـحـت مـكـانـا مـثـالـيـا لــوجــود الـشـركـاتوف
ملواد ومعدات  موزع 122شركة مصنعة، وأكثر من  22واملستثمرين ملشاريع الطاقة املتجددة، فأصبح هناك أكثر من 

 .الطاقة الضوئية
 كما استطاعت أملانيا حتقيق زيادة يف تكنولوجيات الطاقة املتجددة. 

 ألمانيا في المتجددةعوائق الطاقات : سادسا

  إشراق  نقص شدة الرياح وضعف من إنتاج الطاقة وتواجه صعوبات لتطويرهاباملائة  25متثل الطاقات املتجددة
ومع ذلك شغلت الطاقات  بينما القدرات اهليدروليكية شبه مشبعة،)منافسة املؤسسات الصينية ارتفاع األسعار، الشمس

 407وتراهن برلني على تطوير طاقة الرياح البحرية لبلوغ هدف ، 1222 ألف شخص يف سنة 370املتجددة حوايل 
حيث تتحمل ، طاقات املتجددة يف ختزين الطاقةتطوير ال يتمثل التحدي الثاين أمام 2020 ألف منصب عمل يف أفق

حنو مكان  ختزن وال أن تنقل املنتجة ال ميكن أن تستهلك مباشرة، وال طواحني الرياح توقفات قسرية ألن الطاقة
تكنولوجيات  االحتقان على مستوى الشبكة الكهربائية، وتشجع احلكومة بالتايل البحث يف لالستهالك بسبب حاالت

 حتسم أملانيا بشكل مل، حيث النفايات النوويالتخلص من و  .كل املهتمني بامليدان الطاقوي عامليا يراقبها التخزين اليت
يسفر  أن قررت التخلي عن الطاقة النووية لصاحل الطاقات املتجددة، وباملقابل ملالنووية، بعد  نفاياتيف مستقبل  آين

عن  2012 أواخر، البحث عن مكان آمن للتخلص من النفايات النووية يف أملانيا عن أي نتيجة، وأعلن وزير البيئة يف
ويف خضم . للنفايات النووية االستكشافات اجلارية بوالية ساكسونيا السفلى اليت كانت مرشحة لبناء مكبات إيقاف

مشروع قانون يهدف إىل تعديل قانون الطاقة النووية،  حول هذا املوضوع، أصدر وزير البيئة النقاش الدائر حالياً يف أملانيا
النووية داخليا، إمكانية تصديرها إىل اخلارج، وذلك استنادا على  النفايات ويتضمن باإلضافة إىل كيفية التخلص من

 2013 ية أوت،أيف القوانني الوطنية األملانية قبل  جيب إدراجها 2011سنة  درت عن االحتاد األورويبتوصيات ص
وبني دولة أخرى إىل روسيا مثال،  النووية يف اخلارج إذا كانت هناك اتفاقية بينهات من نفايا حيث جتيز ألملانيا التخلص

تصدير  البدء يف املنشآت اليت تستقبل النفايات األملانية تعمل قبلبعض الشروط، من بينها ضرورة أن تكون  وإذا توفرت
أن تكون ختطيطها  النفايات، وبعد االنتقاد الكبري من مجعيات محاية البيئة ملشروع القانون، نفت احلكومة األملانية

 .النووية إىل اخلارجت نفايا لتصدير
 بيرت "البيئة  حول الطاقوي جدال يف أملانيا، وتوقع وزيرع تكلفة التيتصن :التكاليف االقتصادية للتحول الطاقوي

  .سنة املقبلة أن يكلف التخلي عن النووي ألف مليار أورو خالل العشرين" آلتماير
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 من اإلنتاج باملائة  3.5بلغ جمموع اإلعانات املوجهة للطاقة الشمسية اليت متثل  فقد: 1تكاليف التحول الطاقوي
السنة قدر بنك  ويف نفس 2011 لطاقة الرياح سنة مليار بالنسبة 12مليار أورو، و 110الكلي للطاقة الكهربائية 

مليار  327و 350بني  2020سنة  املمول ملشاريع طاقة الرياح البحرية قيمة االستثمارات املتوقعة حىت KfW  الدولة
للكهرباء واستثمارات  احملتملة رياداالستخطوط النقل،  أورو، واليت تتمثل أساسا يف مضاعفة القدرات اإلنتاجية، مد

 بأن فاتورة التخلي 2012الدراسات املتعلقة مبتعاملي الشبكة سنة  من جهة أخرى، قدرت إحدى. الفعالية الطاقوية
 ما قدمت دراسة من جامعة شتوتغارتمليار أورو، بين 322و 200ستكون بني  1211الكلي عن النووي قبل سنة 

 وتتجه احلكومة األملانية إىل حتميل تكلفة، بلغ يضاهي ما أنفق لتوحيد أملاينأورو وهو م مليار 1222 أرقاما تتجاوز
 ضريبية لصاحل أكرب من خالل اعتماد استثناءات تاملؤسساالتحول الطاقوي على األسر، ومحاية القدرات التنافسية 

 من خالل مراجعة مليون أورو 300إىل اقتصاد  املؤسسات املستهلكة للطاقة، كما اقرتح الوزير خمططا يهدف
مطلقا، حيث تشكك حمكمة  املساعدات املوجهة للطاقات املتجددة وختفيضها، لكن هذا اخليار ال يلقى قبوال

الكهربائية   األكثر استهالكا للطاقة للمؤسساتيف شرعية املساعدات األملانية املمنوحة  Düsseldorf" ديوسلدورف"
 .دم مطابقتها للقانون األورويب، وذلك استجابة الحتجاجات مجعيات املستهلكنيوع 1224 مليون أورو لسنة 027

 الواليات المتحدة األمريكية : المطلب الثاني

 ،ن أجل النهوض بقطاع الطاقات املتجددةملقد عملت الواليات املتحدة األمريكية على تبين عدة اسرتاتيجيات 
، حرصا جيال القادمةألمن لتقبل آخرى لضمان مسري وإجياد بدائل أحفو لوقود األجل التخلص من التبعية لهذا من أو 

 .2024زمة أ زمة النفط مثلما حدث يفمنها لتفادي الوقوع يف أ

 2مريكية من النفط والغاز الطبيعيواقع الطاقة في الواليات المتحدة األ: أوال

تريليون قدم مكعب من  322.2مليار برميل من النفط اخلام  22إن الواليات املتحدة األمريكية لديها حوايل 
 لوجيات املتاحة، ويبلغ االحتياطيالطبيعي، كاحتياطات غري مكتشفة، لكنها غري قابلة لالستخراج باستخدام التكنو  الغاز

 تريليون 7.14بنفس السنة فقد بلغ حتياطي الغاز الطبيعي ، أما ا1224برميل سنة  42.2النفط حوايل الفعلي من 
 يون برميلمل 13.3مرت مكعب من الغاز الطبيعي، ويبلغ متوسط استهالك الواليات املتحدة األمريكية من النفط حوايل 

ميا، مليون برميل يو  2.37مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي، بينما إنتاج النفط يف نفس السنة  210.0يوميا، و
                                                             

، جملة (برنامج التحول الطاقوي األلماني  دراسة حالة) تطوير الطاقات المتجددة بين األهداف والطموحة وتحديات التنفيذ خبابة عبد اهلل وآخرون،  1-
 .72-72ص ص ،1222،22، العدد ،،اجلزائرعلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية ، جامعة مسيلة 

، مذكرة املاجستري، كلية العلوم ( حالة الجزائر) استراتيجيات الطاقة وإمكانيات التوازن البيئي في ظل التنمية المستدامة عبد القادر بلخضر،  - 2
 .220ص ، 1227ة، البليد –إدارة أعمال  -االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
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ويتم تغطية الفجوة بينما ما تنتجه الواليات املتحدة  1224مليار مرت مكعب، من الغاز الطبيعي سنة  730.7و
األمريكية، وما تستهلكه عن طريق إمدادات من النفط والغاز الطبيعي من األسواق العاملية، حيث بلغت اإلمدادات 

ه من النفط وتعد كل من كندا واململكة العربية السعودية باملائة من جمموع ما تستخدم 74حوايل  1221خالل عام 
،إىل جانب عدد من الدول أنغوال  واألرجنتني  1221من أكرب موردي النفط خالل سنة . واملكسيك وفنزيال ونيجرييا

ألوبك بنسبة واإلكوادور والنرويج واململكة املتحدة، ويتوقع يف املستقبل أن ينمو اعتماد الواليات املتحدة على منظمة ا
برميل يوميا سنة  مليون 21ويتوقع أن يزداد حجم الواردات من حوايل  1217باملائة سنة  72إمدادات إىل حوايل 

 10ك الواليات املتحدة األمريكية ، يف الوقت الذي يتوقع أن تستهل1217مليون برميل سنة  12إىل حوايل   1221
 .2025مليون يف عام

 1221الغاز الطبيعي، ففي عام ن الواليات املتحدة األمريكية تنتج معظم ما حتتاجه من إوعلى عكس النفط ف
تحدة األمريكية، كما تعترب  باملائة من جمموع استهالك الغاز  يف الواليات امل 22صايف الواردات من الغاز الطبيعي  بلغ
منها قطر واجلزائر ونيجرييا وعمان وبروناي وقد صدرت عدة دول  ،أول مورد للغاز للواليات املتحدة األمريكية كندا

، وقد ازداد الطلب على الغاز املسال الذي تزداد طرق 1221الغاز املسال إىل الواليات املتحدة األمريكية عام  وماليزيا،
  االرتفاع،عار النفط املستمرة يفاستعماله كمصدر طاقة للتدفئة وسط توقعات مبسامهة الغاز يف العقود املقبلة يف موازنة أس

 .ومن املتوقع أن يعتمد املستهلك األمريكي على استرياد الغاز املسال من كل من اجلزائر، قطر وروسيا
ويف ظل  ،اإلنتاج احمللي ويتوقع أن ينمو اإلنتاج األمريكي من الغاز الطبيعي يف املستقبل مبعدل أسرع من منو

تويات قياسية، فقد متكن واخلام األمريكي اخلفيف إىل مس وصل خام الربنت 1223الكبري من النفط سنة  االرتفاع
القتصاد أداء اإمجالية، كما يتوقع أن يرتاجع  األمريكي حىت اآلن من مقاومة ارتفاع أسعار النفط بصورة االقتصاد

مل تؤدي إىل خالل سنة فقط باملائة  22ارتفاع أسعار النفط  استمرت األسواق النفطية يف هذا التوجه، يف األمريكي، إذا
ويرجع ذلك إىل كون  ،نياتاالقتصاد ومل يسجل تضخم كبري، مثلما حصل بعد الصدمة النفطية خالل السبعي اهنيار

ل يف وقت كانت فيه أسعار وأن االرتفاع حص األمريكي قد سجل أداء فائق مما منحه هامش التحرك بتباطؤ، االقتصاد
ؤسسات واألفراد، مكنهم من قائها مؤمنا بذلك هامشا مرحبا، للممنخفضة وعمد البنك الفدرايل على إب الفائدة

 .الصدمة النفطية امتصاص
 :المتجددةمصادر الطاقة : ثانيا

 ،الوقود األخرى يف املاضي الطريقة اليت استبدلت فيها أنواعهناك فرص استبدال الوقود البديل حمل النفط بنفس 
، حيث 2072النووية سنة  ، وتوليد الطاقة2002املياه منذ  حيث بدأت توليد الطاقة الكهربائية باستخدام مساقط
املستقبلي للواليات املتحدة  ، إىل جانب اهلدروجني وهو الوقودصارت مصادر قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية أكثر تنوعا

والغاز الطبيعي بصورة كبرية يف  جيات، فال يتوقع أن يستبدل النفطكنولو األمريكية، وعلى الرغم من التقدم الكبري يف الت



 المتجددة اتالطاق النامية والمتقدمة دراسة تجارب بعض الدول......................:...............................................الفصل الثاني 

 

60 
 

خاصة حسب ما هو متوقع،  قدين القادمني، فسيظل النفط بصفةأنواع الوقود املستعمل يف الواليات املتحدة، خالل الع
 .بل للتنافس اقتصاديااوالوقود السائد يف قطاع النقل يف ظل عدم وجود وقود بديل ق

ولدت صناعة الرياح احلديثة يف كاليفورنيا يف أوائل الثمانينات من القرن العشرين، على أثر ارتفاع  :1الرياحطاقة  .0
، وقد وضعت الواليات املتحدة حوافز ضريبية خاصة هبا احلوافز الفدرالية القائمة، 2020 -2024أسعار النفط يف 

لتطوير مصادر الطاقة املتجددة، وبذلك أوجدت مناخ استثمار أنتج قدره توليد الرياح على مستوى الوالية إلشباع 
ذا املصدر يف الواليات املتحدة ملدينة سان فرانسيسكو، ولكن سرعان ما تراجع االهتمام هب احتياجات السكانية

باملائة من كهربائها  27يف التقدم يف أوروبا بقيادة الدامنرك وأملانيا وحتصل الدامنرك اليوم على  األمريكية بينما كان مستمر
 .من طاقة الرياح

ة يكاف  وهي ية، كنساس وتكساسغنية بالرياح يف الواليات املتحدة األمريكية داكوتا الشمالإن أهم ثالث واليات 
رع الرياح يف كل كولورادو، حتتاجه الواليات املتحدة من الكهرباء، وخالل السنوات الثالثة األخرية أقيمت مزاا لتوليد م
 جاري إنشائها على حدود طميغاوا 4222ومزرعة الرياح الطاقة  طميغاوا 177وبنسلفانيا إىل منيسوتا، وأورجييونا،  أيوا،

  .منزال 227222ن، وهي األكرب يف العامل حاليا تستطيع أن توفر الكهرباء والييت أورجييونا وواشنط
بعد طاقة الرياح تأيت اخلاليا الشمسية يف املرتبة الثانية من مصادر الطاقة األسرع منو أو هي  :الطاقة الشمسية .1

 .االصطناعية األمر باهظة التكلفة حيث مت استخدامها فقط لتشغيل األقمار حديثة نسبيا، كانت يف بداية
 ةمن بناء حمطة قويأسعارها نسيبا، فقد أصبح تركيب اخلاليا الشمسية يف القرى البعيدة أكثر اقتصادا  ومع اخنفاض
لكبار يف تصنيع شبكة، وتعد كل من اليابان والواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب هم الثالثة ا ووصلها عن طريق
مسية يف أول حمطات مركزات الطاقة الشمسية التجارية هي نظام توليد الطاقة الكهربائية الشكانت و  ،اخلاليا الشمسية

 2002-2007عام مت تشييدها  من الطاقة الكهربائية، طميغاوا 473ت تولد قدرة على إنتاج كان والية كاليفورنيا اليت
قة الشمسية لكن طيئة بالنسبة ملركزات الطاإىل أوائل عقد األلفية ب 2002وكانت من عام  ،اليوم وال تزال تعمل حىت

زات الطاقة ويتكون اجلزء األكرب من اجليل احلايل من مرك ،اك منو معترب يف توليد املخطط لههن أصبح 1223حوايل 
 .العالية، لكن تكنولوجيا املستقبل املركزي تضم حصة متزايدة الشمسية من تكنولوجيا

الطاقة اجلوفية على طول املناطق الساحلية يف أمريكا الالتينية، وأمريكا توجد مصادر  :2طاقة الحرارة الجوفية .0
 ،نصل إىل أالسكا، وتتقدم الواليات املتحدة العامل يف استخراج الطاقة من هذه املصادر الوسطى، وأمريكا الشمالية حىت

لكهربائية، ويف ظل تزايد القلق باملائة فقط، من الطاقة ا 2الطاقة الكهربائية ما ميثل  من طميغاوا 1022حيث تولد 
أهنا ستبدأ برناجما للتنمية مصادر غنية،  1222الواليات املتحدة أعلنت يف عام  ن وزارة الطاقة يفإبسبب تغري املناخ ف

 .1212للطاقة احلرارة اجلوفية حبلول عام 
                                                             

 .  203، صالمرجع نفسه - 1
، 1222املناخ، ، نشر اهليئة الدولية للتغيري التقرير الخاص بشأن مصادر الطاقة  المتجددة والتخفيف من آثار التغير المناخيكرستني سيبوثوآخرون،   -2

 .23ص 



 المتجددة اتالطاق النامية والمتقدمة دراسة تجارب بعض الدول......................:...............................................الفصل الثاني 

 

61 
 

خدامه يف خاليا الوقود من املمكن ختزين فائض طاقة الرياح على شكل هيدروجني واست :1الطاقة الهيدروجينية .4
 .أو تربينات الغاز لتوليد الكهرباء، ولتنظيم توريد الكهرباء على خمتلف شدة الرياح

والرياح ينظر هلا على أهنا أساس ومصدر هذه الطاقة، ويرى األمريكيون أن مزارع الطاقة تقدم هلم إىل جانب 
، إال أن أغلب إمدادات (الشرق األوسط)الكهرباء، أغلب اهليدروجني ألسطول سياراهتا واليت تغنيهم على نفط 

 . اهليدروجني حاليا مصدرها الغاز الطبيعي
املتحدة األمريكية على تطوير اهليدروجني كمصدر للطاقة ووضعت الواليات املتحدة وقد حرصت الواليات 

األمريكية مع االحتاد األورويب اتفاقا للتعاون يف تطوير اهليدروجني كمصدر للطاقة، وقد أعلنت الدارة األمريكية مع بداية 
مليار دوالر وسيتم تدعيم إنتاج  2.1ه عن مبادرة لتطوير حمركات خاليا اهليدروجني بتمويل حكومي قدر  1224عام 

، وقد تنخفض حاجة الواليات 1212سياسات تدار خباليا الوقود اهلدروجني، اليت يتم طرحها يف األسواق حبلول عام 
وسيصبح اهليدروجني الوقود الغالب يف االقتصاد  1232برميل يوميا حبلول عام  22املتحدة السترياد الوقود مبقدار 

 . ل حمل النفط على اعتبار أن اهلدروجني قابل للتخزين ويستخدم عند احلاجةالبيئي، وسيح

 :إستراتيجية وتحديات أمن الطاقة في الواليات المتحدة األمريكية: ثالثا

حفوري لتلبية القسم األكرب من حاجاهتا للطاقة يف األ تحدة األمريكية تعتمد على الوقودال تزال الواليات امل
 تزايدوارد احمللية املمكنة تنميتها، الطبيعي، وحمدودية امل النفط والغازاملستقبل املنظور، ومع ازدياد املستمر يف الطلب على 

حفورية، من  قة األإىل الهتمامات املوجهة للطاونظرا  ،"األوبك"ة البلدان املصدرة للنفط صادر منظمماالعتماد على 
الغالف اجلوي، وغريه من الغازات املسببة لالحتباس  كوهنا املسبب الرئيسي يف زيادة تركز غاز ثاين أكسيد الكربون يف

احلراري، واىل جانب اإلسرتاتيجية األمريكية لرتشيد استهالك الطاقة، وختفيف من االعتماد على األوبك اليت تبنتها وكالة 
قة األساسية ال ينجم األمريكية للبحث عن موارد  الطا ، فاجتهت الواليات املتحدة2024ة د أزمة الطاقالطاقة الدولية بع

املنتج واملستهلك الرئيسي للطاقة القابلة للتجديد، حيث اعتمدت ترب الواليات املتحدة األمريكية الغازية، وتع ثاعنها انبع
االقتصادي ومواصلة عملها كمحرك لالقتصاد العاملي من خالل  منوهااألمريكية إسرتاتيجية تدفع الواليات املتحدة 

 . خمتلف مناطق  العامل إلمدادات مناكتشاف املوارد احمللية وتوسعة وتنويع ا

 0104سنة الواليات المتحدة األمريكية ميزان الطاقة في  الطاقات المتجددة في مساهمة: رابعا

ل أي ما يعاد باملائة  54.1 شكلت مصادر الطاقة املتجددة نسبة 2014 األوىل من عام يف األشهر اخلمس
 907 الطاقة الشمسية: ويتألف هذا النظام من. من النظام احمللي املركب حديثًا لتوليد الكهرباء طميغاوا 4.242
الطاقة احلرارية البخار و  طميغاوا 8الطاقة املائية  طميغاوا 73الطاقة احليوية  طميغاوا 678اهلوائية  الطاقة طميغاوا

                                                             

 . 211، صالمرجع سبق ذكرهعبد القادر بلخضر،  - 1
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 طميغاوا 1437خالل نفس الفرتة الزمنية مل يقدم الفحم والطاقة النووية أي طاقة جديدة بينما  ط،ميغاوا 32األرضية 
 .خرى وفرت التوازنأواحد من النفط وآخر من طرق  طالطبيعي وميغاوا من الغاز

من النظام  32.04باملائة حيث  النصفالطاقة املتجددة ما يقارب  شكلت مصادر 2012منذ األول من يناير
باملائة  24.32ومن مث الفحم مع النفط بنسبة  ،باملائة 40.43 الطبيعي حديثاً لتوليد الطاقة الكهربائية يليه الغاز املركب

املركب  ئة من إمجايل النظامايف امل 16.28الكهرومائية، وتشكل اآلن  مصادر الطاقة املتجددة، مبا يف ذلك الطاقة
 :1 يثاً لتوليد الطاقة الكهربائيةحد
 باملائة 0.72 املاء. 
   باملائة 7.12الرياح.  
  باملائة 2.42الكتلة احليوية. 
  باملائة 2.27الطاقة الشمسية. 
  باملائة 2.44البخار والطاقة احلرارية األرضية. 

توليد الكهرباء الصايف  باملائة  3.24والنفط  باملائة 9.24هذا أكثر مما تنتجه الطاقة النووية اليت تصل لنسبة 
أي اعتبارا من  ألحدث البيانات وفقا باملائة24الفعلي من مصادر الطاقة املتجددة يف الواليات املتحدة يبلغ اآلن حوايل 

عما إذا كان " وكالة محاية البيئة األمريكية"ويتساءل البعض من األمريكيةمعلومات الطاقة  إدارةاليت تقدمها  1223مارس
خر آوهذا ما أكدته  استخدام الطاقة،سيد الكربون وحتسني كفاءة كثاين أ انبعاثاملمكن تلبية أهداف احلد من  نم

 .االنبعاث ذلك أنه من املمكن احلد من FERCلتنظيم مشاريع الطاقة  االحتاديةبيانات تقارير اللجنة 
  أسواق الطاقة المتجددة: خامسا

 ةوالطاقإن الواليات املتحدة تعترب ثاين أكرب سوق للطاقة املتجددة من حيث النمو الكبري يف منظومات الرياح   
املتجددة،  ةللطاق ةاحملافظ االستثماريمد، جنبا إىل جنب مع افز الضريبية االحتادية طويلة األ، وهنالك احلو ةالشمسي

باإلصالحات الضريبية  أكثرعلى مستوى الدولة هنالك عدم يقني نسيب بشأن تطور  املشجعةوبالرغم من السياسات 
االحتادية واتفاقيات التجارة الدولية وسياسات الطاقة ميكن أن يكون له آثار على اقتصاديات الطاقة املتجددة وتوسعها 

  .املقبلة الفرتةخالل 

 

 

 
                                                             

، 22/27/1220،شوهد يوم GreenArea.me، مقالة منشورة من موقع ، التحول الجريء للطاقة المتجددةحيدر سليم حريز يوسف-1
 1222العراق،
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  0100كبر ثالث دول عالمية في الطاقات المتجددة في آفاق أ (:04)شكل رقم 

 
شوهيد يوم Green Area.me، مقالة منشورة على الرابط التحول الجريء للطاقة المتجددةحيدر حريز يوسف،  :المصدر

 .1222، العراق،21/40/1422

ستتصدر الصني القائمة ، حيث 1211من املالحظ أن يشهد سوق الطاقة العاملية تطور كبري خاصة يف آفاق 
 .وتليها الواليات املتحدة األمريكية وتكون بعدها اهلند يف الرتبة الثالثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المتجددة اتالطاق النامية والمتقدمة دراسة تجارب بعض الدول......................:...............................................الفصل الثاني 

 

64 
 

 خالصة الفصل

دورا هاما ورئيسيا يف التنمية االقتصادية، ويعترب ( اجلزائر-غرب امل)لطاقة والنفط يف الدول النامية لعب قطاع ا 
  غري أن الدول النامية ،روقات والثروات الطبيعيةمن احملئلة وذلك بفضل املوارد اهلا ،االقتصادلباقي فروع األساسي  احملرك

العقود املاضية قد أولت اهتماما كبريا بقطاع الطاقات املتجددة نظرا للمكانة اليت حيتلها يف ل خال( اجلزائر -غرب امل)
بىن هذا القطاع من خالل  ،بأس هبا يف إنشاء وتطوير الاجتاهات واالجتماعية، ومتكنت من حتقيق  التنمية االقتصاد

 العديد من الدعائم واخلطط والقوانني احملفزة، وعن طريق إنشاء العديد من احملطات النموذجية وتسهيل آليات االستثمار
 .يف هذا اجملالاألجنيب احمللي أو 

ختفيض نسبة على عملت طوال السنوات األخري قد ( الواليات املتحدة األمريكية  -أملانيا )أما الدول املتقدمة 
وذلك من خالل تقليص استخدام مصادر الطاقة االحفورية والتحول إىل الطاقات املتجددة  ،انبعاث غاز الكربون

آفاقا واعدة  صادر األخرى، كما عمدت على فتحمن أجل تكريس مبدأ احلفاظ على البيئة ودميومة امل ،والنظيفة
 .حتقيق التنمية املستدامة جبميع أبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف هذا اجملال ومنهلالستثمار والتطور 
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  خاتمة

لقد أصبح هناك ضرورة وحاجة حقيقية للتوجه حنو تطوير واستغالل مصادر الطاقة املتجددة املتوفرة يف عاملنا، 
من أسرع مصادر الطاقة منواً  حيث يعد ،وتشجيع وتسهيل النشاطات الواعدة خاصة يف قطاعي الطاقة الشمسية والرياح

وجذبًا لالستثمارات يف الوقت احلايل، مع االهتمام بدراسة التحديات اجلغرافية واملناخية اليت من املمكن أن تواجه 
استخدام مصادر الطاقة البديلة، وتوفري املوارد املالية الالزمة إلجراء البحوث والدراسات العلمية الدقيقة يف هذا اجملال، 

كما أهنا وسيلة لنشر املزيد من العدالة يف العامل ة،  ستفادة من جتارب الدول املتقدمة الستخدام مصادر الطاقة املتجددواال
 .بني دول العامل الغين و دول العامل الفقري

نعكاس االستثمار يف الطاقات املتجددة على أسواق الطاقةة العامليةة، مةن ابحث يف للذلك جاءت هذه الدراسة ل
عةرض لططةار النيةرمل املتعلةل بكةل مةن مصةادر الطاقةات املتجةددة  يتضمن القسة  اوول ،ان رئيسيانعرض  قسمخالل 

الوضةع  ا واسةتهالكها العةاملي، كمةا ر عةرض مصادر الطاقة التقليديةة واحتياطا ةا وإنتاجهةإىلضافة إ، وخصائصها وعيوهبا
 .ا على الصعيد العامليمكانة الطاقة وأمهيتهوبيان   العاملي للطاقات املتجددة،

 

حيةةث ر  ،جتةةارب بعةةد الةةدول الناميةةة واملتقدمةةة يف تةةال الطاقةةات املتجةةددة القسةة  الثةةاا ر التطةةرق إىل أمةةا يف
بدايةةة مةةن  ،املتجةةددة يف كةةال البلةةدين واقةةع كةةل مةةن الطاقةةات مةةن خةةالل ،عةةرض التجربةةة اجلزائريةةة واملغربيةةة يف هةةذا اجملةةال

ىل أهةة  املشةةاريع املخطةةا سةةا واجملسةةدة، أمةةا بالنسةةبة إضةةافة باإل ،طةةار القةةانواوصةةوال إىل اإل يةةةخصةةائا الطاقةةات التقليد
الطاقةةةات  بةةةالتطرق إىل واقعهةةةا والتطةةةورات مريكيةةةةانيةةةا والواليةةةات املتحةةةدة اوأملجتربةةةة كةةةل مةةةن  عةةةرضر للةةةدول املتقدمةةةة 

 .املتجددة

 نتائج الدراسة
  :ميكن حصرها فيما يلي خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج املهمة

 ، يف املدى القصري على مصادر الطاقة بشكل كليأن حتل تستطيع ال الدالئل توضح بأن الطاقة املتجددة  مجيع نإ -
 ،وهنا ما زالت حتتاج إىل مزيد من الوقت حىت تصل صناعتها إىل مرحلة النضج اليت تتمتع هبا الطاقات التقليدية

ل يف حتسني ظروف املعيشة ّعاإال أن هذا ال مينع من أن تساه  بشكل ف، هذه الفرتةعلى كذلك اوخرية مرت   ذهوه
إما نتيجة لتوفر الطاقة  ،هذا الدور حىت يف املستقبل البعيد ملاليني من البشر خاصة يف املناطل البعيدة والنائية

نولوجية والفنية للطاقات املتجددة اوحفورية تكفي احتياجات العامل حىت هناية القرن احلايل، وإما للصعوبات التك
الطاقات املتجددة هي  عتباربا ،ميكن أن حتل بشكل كلي على املدى الطويل، غري أهنا وتكلفتها االستثمارية العالية
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طاقوية صاحلة لكافة  وهنا مصادر ،البيئة ما بني محايةو ة ما بني عملية تنمية مستدامة زاوجل للماالفعّ احلل 
 .االستعماالت

، كما أن عدم البحث عن مصادر جديدة للطاقةيف  ةسامهقد النامية  ن وفرة الطاقة اوحفورية يف كثري من الدولأ  -
ما ، أجهزة استغالل مصادر الطاقة البديلة غري متاحة ولو وجدت فبتكاليف عالية جداً  التكنولوجيا املستعملة يف

 .صوهبا شكلت أه  املعوقات أمام التوجه
باحتمالية جناح الطاقة الشمسية ليروفها الطبيعية مما يولد اإلرادة يف بدء اخلطوات حنو التفكري النامية تتميز الدول  -

حتقيل  وبذلك ميكنها أن تساه  يف، اجلاد بإنشاء مؤسسات للطاقة الشمسية واالعتماد عليها يف توليد الكهرباء
ضمان أمن طاقومل مستدام وسالم بني الدول املتقدمة قل الذمل حي ، استدامة مواردها غري املتجددة من الغاز والبرتول

 .والنامية
زيادة االستثمار الدويل يف الطاقات املتجددة ذلك نتيجة زيادة املواثيل الدولية اليت تنا على التغيري املناخي  نأ -

التقليدية وزيادة الوعي را للتخوف من نضوب الطاقات نيو حفورية، الطاقات او ستغاللالالناتج عن أثار السلبية 
أمل أن العامل  ،إىل خلل توازين بني الطاقة التقليدية واملتجددة يف سوق الطاقة هذا ما أدى ،الثقايف واالهتمام بالبيئة

يتجه إىل استغالل الطاقات املتجددة دون االستغناء عن الطاقات اوحفورية، نيرا للخصائا اليت متتلكها هذه 
 .صحة الفرضية األولى وهذا ما ينفي اوخرية،

ومع قصور يف التمويل نتيجة عدم وجود شراكة  ،خاصة يف بداية املشروع الباهيةيعاا املستثمر مشكلة التكاليف  -
بني القطاع العام والقطاع اخلاص، كما أن عدم وجود مؤسسات متخصصة يف التمويل يف تال الطاقة املتجددة 

 .ثانيةوهذا ما يثبت صحة الفرضية ال ،كاليف املرتفعة والعجز يف التمويلر يتخبا بني التلذلك يبقى املستثم
متكنت الدول املتقدمة من جتسيد مشاريع الطاقات املتجددة، نيرا المتالكها للتكنولوجيا متخصصة يف الطاقات  -

ستثمار يف جل املتجددة، كما عملت على تذليل صعوبات التمويل للمستثمر ما دفع هذا اوخري يف توسيع تال اال
أما بالنسبة للدول النامية فرغ  توفر املناخ االستثمارمل الالزم ملباشرة االستثمار يف هذا اجملال إال أن هذا  ،الطاقات

 هامتالكاتعتمد بشكل كلي على الطاقات اوحفورية من جهة وعدم  ايبقى بعيدا نسبيا مقارنة بالدول املتقدمة، وهن
وهذا ما يثبت صحة الفرضية  مازالت حكرا للدول املتقدمة، اليت هذه الطاقات املستخدمة يف تتكنولوجيالل

 .الثالث
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 تالتوصيا
للطاقة  صدرةامل الناميةل الستمرارية دور الدول إن البحث واملثابرة يف إجياد بدائل للطاقة ما هو إال جزء مكم

بعد و  ،هذا اجملال ة بقية دول العامل يفأجل مواكب ومن، ع  به هذه الدول اآلناالقتصادمل الذمل تنواحلفاظ على املستوى 
إىل تموعة من التوصيات نذكر منها على سبيل احلصر  نقرتح  استعراض مجلة النتائج اليت ر التوصل إليها خالل الدراسة

  : ما يلي
 .ة البحث يف تاالت الطاقة الشمسيةدع  املادمل واملعنومل وتنشيا حرك توفري العمل على -

 .وغريها من الطاقات...طاقة الرياح واملياهو  ةسيالشم مراكز البحث والتطوير يف تاالت الطاقةالعمل على إنشاء  -

يف الدول  مستوى يفيد البلد من الطاقة وتدريب الكوادريف  ومراقبتها واحلرص على تنفيذها شاريع رائدةالقيام مب -
 .النامية

 .واللقاءات الدورية وذلك عن طريل عقد الندوات، العلمية بني البلدان الناميةورة طرق التبادل العلمي واملشتسهيل  -

 . وحصر وتقومي ما هو موجود منهاالدول النامية ث دراسات استخدامات الطاقة الشمسية يف يتحدب القيام  -

  .العمل على تطبيل مجيع السبل ترشيد احلفاظ على الطاقة و دراسة أفضل طرقها  -

واالستفةةادة من خربا ةةا على أن يكةون  ،الةةةدول املتقدمةةة يف هةذا اجملالالدول النامية مع  تشجةيع التعاونالعمل على   -
 أسةةاس املسةةاواة واملنفعة املتبادلةمبنيةةاً على  ذلك

 :فاق البحثآ -

مستقبلية ملوضوع البحث، نذكر ويف اوخري، ميكن النير يف بعد القضايا اليت من املمكن أن تشكل آفاقاً وتطلعات    
 :منها ما يلي

 . مشاريع الطاقات املتجددة يف الدول النامية  تمويلآليات ال -

 .دور االستثمار اوجنيب املباشر يف تال الطاقات املتجددة يف حتقيل التنمية االقتصادية املستدامة -

 .التكامل الطاقومل ودوره يف حتقيل التنمية االقتصادية املستدامة -
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 الملخص:

هتدف ىذه الدراسة إىل البحث عن انعكاس االستثمار يف الطاقات املتجددة على أسواق 
، حيث يف ىذا اجملال املشاريع اليت قامت هبا الدول النامية واملتقدمة عرض بعض  الطاقة، من خالل

الدراسة إمكانيات الطاقات املتجددة يف الدول النامية )اجلزائر واملغرب(، واإلطار القانوين  اوضحت
الدول املتقدمة )أملانيا والواليات  بالنظر إىل جتربةوأىم املشاريع اجملسدة واملشاريع قيد اإلجناز،  هلا املنظم

  ،املتحدة األمريكية( باعتبارىا الرائدة يف جمال الطاقات املتجددة

من أىم املصادر  تعترب املتجددة الدراسة مت التوصل إىل أن الطاقاتمن خالل ىذه  
واستغالهلا سيؤدي إىل نتائج إجيابية وفعالة وحيقق وفرات مالية واقتصادية هلذه  ،اإلسرتاتيجية للدول

بية على سوق انعكاسات اجيا لوالتوجو حنو االستثمار يف الطاقات املتجددة أن  إىل باإلضافةالبلدان، 
 العاملي . الطاقة

 يف الطاقات املتجددة، تكاليف متجددة، االستثماردية، طاقات تقلي: طاقات المفتاحية الكلمات
 متويل مصادر الطاقة.

Summary: 

This study aims to finding a reflection of investment in renewable 

energies on the energy markets.  By presenting some of the projects 

carried out by developing countries in this field . where the study showed  

the potential  of the Investment in renewable energies is one of the most 

important contemporary topics in the world in light of climat changes and 

environment damage caused by traditional energies. In addition to the 

difference in the reality of the renewable energy market at the global 

level. 

Through this study it we may said that renewable energy is one of the 

most important strategic sources of countries and their exploitation will 

lead to positive and effective results and achieve financial and economic 

savings for these countries. The trend towards investing in renewable 

energies will have  positive impact on the energy market by meeting 

demand from both Developed countries and developing countries. 

Key words: Traditional energies, renewable energies, investment, costs, 

financing, energy sources 
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