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  امللخص:

- 2011ع الصادرات حالة اجلزائر للفرتة  يتنو   الطاقات املتجددة يف   دف هذه الدراسة اىل إبراز أثر االستثمار يف 
 ات الدراسة أما الفصل الثاين ري للمتغ  ي مياملفاه الفصل االول خصص لإلطار  ني ة من خالل فصليمتت معاجلة االشكال  2021

 .ة الدراسة حالة اجلزائريفقد خصص للمعاجلة إشكال

ة يالشمس  الطاقة  ع املطروحة واهلادفة اىل االستثمار يفيوقد أظهرت نتائج الدراسة من خالل التطرق ملختلف املشار 
ز  ية لتعز يقية واحلقيتم ذلك اال توفرت الرغبة القو ية ولكن لن  يرها للطاقة الشمسيدة عن تصد يست بعيرها إىل أن اجلزائر ليوتصد 

  . ياستغال هذا املصدر الطاقو 

املفتاح الشمس  :ة يالكلمات  املتجددةيالطاقة  الطاقات  التقل،  ة،  التبادليد يالطاقة  االستغالل،   يالتجار   ة، جدوى 
 . يالطاقو   ياخلارج

Abstract 

This study aims to highlight the impact of investment in renewable energies in 
diversifying exports, the case of Algeria for the period 2011-2021. proposed and aimed at 
investing in solar energy and exporting it, pointing out that Algeria is not far from 
exporting solar energy. 

But this will not happen unless there is a strong and real desire to promote the 
exploitation of this energy source. 

Key words: Solar energy, renewable energies, traditional energy, Feasibility of 
exploitation, external energy trading . 
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  مقدمة: 

املتجددة كبد   ة تنافسا حادا يف ري اآلونة األخ  شهد العامل يف ي التقليجمال استغالل الطاقات  ة، يد يل للطاقات 
ها من العوامل أدت إىل التوجه حنو هذا النوع من الطاقات ري ، وغية والتطور التكنولوجية الكارثيات املناخري ولعل التغ

ا أصبحت مطلبا هاما من مطالب التنم قب هلا، وأصبح املرت  ية املستدامة مبختلف أبعادها والدور االقتصاديكما أ
ا. تعد ير التكنولوجياستخدامها ملصادر الطاقات املتجددة وتطو   ي مة الدول على املستوى العامل تقاس مبد يق ا املرتبطة 

ة يللدول النام  يسيإذ تعترب املصدر الرئ،   من القطاعاتريللكث   ي الطاقة قاعدة االقتصاد جلل دول العامل واحملرك األساس
تتخبط يف خاصة اجلزائر مما   الدول  التبع  جعل هذه  النفطيأزمات بسبب  التنو ية  اإلنتاجية وانعدام  خاصة   بصفة   ي ع 

عتبار النفط طاقة غ   يع االقتصاديوالتنو  ات ري ها وبسبب التغي متجددة ومهددة االرتفاع الطلب علريبصفة عامة. و
دد ا،  يالعامل  ي على مستوى املناخ االقتصاد   قتصاد الدول املصدرة للنفط. كل هذه احلقائق جعلت أصبح 

لطاقات املتجددة يفيعلى الدول النفط  لذا فرضت   ة من أجل تدارك األخطاء اليت ري الفرتات األخ ة االهتمام 
ة إذ أن يضرورة حتم  جمال الطاقات املتجددة   خاصة يف   يع االقتصاديجنم عنها اقتصاد هش لذا أصبح التوجه حنو التنو 

ة يدة لعل أمهها تعد أحد وسائل محاي ة عد يحتقق أهدافا اقتصاد  مدى استخدامها هلا واليتمة الدولة تقاس حسب  يق
ا تتميالب لتجدد التلقائيئة كما أ ة للدفع بعجلة يد ي ل للطاقة التقلياعتمادها كبد و   علها حمل اهتمام جي هذا ما  و   الدائم  يز 

ات يجيث قامت بوضع اسرتاتيح،  ستخدام الطاقات املتجددةتسعى اال   الدول اليت ني ة املستدامة. تعترب اجلزائر من بيالتنم
ال  ر يف ية التصد يإلضافة إىل إمكان  ية السوق احمللية لتغطيع مصادرها الطاقو يمن أجل تنو  ا إسرتات،  هذا ا ة يجيإذ أ

ال  ة يفيع الشراكة األجنبيهذا بتشج، و اد فرص عمل دائمةجي إل ا قادرة على تقل،  هذا ا  نيحتسو   دائرة الفقرص  يكما أ
 . ايئيآمنة بو   فةي الطاقة بصورة نظري كذا توف، و يشياملستوى املع

  .ودفع عجلة النمو يع االقتصادية للتنو يإنتاج الطاقات املتجددة ضرورة حتم  إن مستقبل اجلزائر يف 

  ة الدراسة يأوال: إشكال

  : اغتها على النحو التايليكن صميو   ةيتمحور موضوع الدراسة حول مشكلة جوهر يعلى ضوء ما قدم  

  ؟ةيع الصادرات اجلزائر يالطاقات املتجددة على تنو   ساهم االستثمار يفيكن أن  ميف  يك

  ة: يكننا طرح جمموعة من األسئلة الفرعمية املدروسة  يل اإلشكاليوملعاجلة وحتل

لطاقات املتجددةا  ما  -   ة؟  يع الصادرات اجلزائر يتنو و   ملقصود 
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  ة؟  يع الصادرات اجلزائر يتنو   الطاقة املتجددة يف ما مدى مسامهة   -

  ع الصادرات؟ ياجلزائر لتنو   ها يفيأهم مصادر الطاقات املتجددة املعتمد عل  ي ماه -

  ات الدراسة يا: فرض ين

 ة:يات التال يولإلجابة على هذه التساؤالت املطروحة نقدم الفرض

 احملروقات  ع الصادرات خارجية لتنو يالنفطل األول للطاقة  يتعترب الطاقات املتجددة البد  -

ا يتتم  الطاقات املتجددة اليت  من خالل االستثمار يف  اقتصادة  يجية إسرتاتيعد حتميع الصادرات  يالتنو   - ز 
 اجلزائر 

 ة مستدام يع صادرات اجلزائر يمتنوع لبناء تنو  يج طاقو يمز  استثماربناء  -

 أهداف الدراسة :  لثا

ا، إضافة إىل خصائصها ودورها يلطاقات املتجددة وأمهف  يالتعر   - تها وخمتلف مصادرها ودوافع االهتمام 
  ة يد يال للطاقات التقليعتبارها بد   يواالقتصاد  يالتنمو 

مج الوطين يا املستقبلاجلزائر أهدافها وحتد   ح الطاقات املتجددة يفيتوض  - ة الطاقات يلتنم  ة من خالل الرب
  . 2030-   2011املتجددة  

ع يل لتنو يعلى الطاقات املتجددة كبد   االعتمادع اىل بعد  يكتمل التنو يع ولن  ياىل تنو   ياجلزائر   االقتصادحاجة    -
 ة يد يعلى الطاقة التقل

  . ة خارج قطاع احملروقاتيع الصادرات اجلزائر يتنو   مصادر الطاقة املتجددة األكثر مسامهة يف يمعرفة أ -

  : الدراسة ة  يأمه:  رابعا

ع االقتصاد من يلة لتنو ية البحث عن مصادر بد ي ة الطاقات املتجددة من جهة، وأمهية البحث من أمهيتنبع أمه
تعترب طاقات نظيجهة أخرى وتنو  املتجددة  الصادرات من جهة أخرى؛ فالطاقات  تتعدد يقة للبيفة وصد يع  ئة، كما 

إىل   يتؤد ة اليتيد يبدل االعتماد على الطاقات التقل ياالقتصادع يشجع على التنو يها مما يوتتنوع جماالت االستثمار ف
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لنسبة للدول اليت يإحداث مشاكل اقتصاد ا ختضع لعوامل خارجيالتصد   ها يف يتعتمد عل  ة خاصة  (عوامل   ة ير كو
  . )ةياسيسالسوق، عوامل  

  ار الدراسة يمربرات اخت: خامسا  

  ة: ياألسباب التال  ار هلذا املوضوع يف يتتلخص أهم مربرات اخت

لنسبة  يح أمهيالطاقات املتجددة وتوض  ة للبحث يف يالرغبة الشخص  السبب الذايت   -    ياجلزائر   لالقتصادتها 

لتخصص من خالل الطاق  -   ة خارج احملروقاتياملتجددة والصادرات اجلزائر   ات عالقة املوضوع 

عنه صادرات   رنجيمما  متنوع    ياقتصادفة لبناء  يعلى الطاقات النظ  االعتماد   ة للدولة يفيقي معرفة الرغبة احلق  -
  متنوعة 

ث  -    يزان املدفوعات اجلزائر ي الطاقات املتجددة على مريالكشف عن مدى 

  حدود الدراسة: :  سادسا

  : يليدراستنا إىل ما    دودم ح يكن تقسمي

  . ضم دراسة حالة اجلزائري  إن الدراسة هلا حد مكاين   ة: ياحلدود املكان  -

 .2021اىل    2011ضم دراسة سنوات من  ي  إن الدراسة هلا حد زماين  : ةياحلدود الزمان  -

   الدراسة  أداةسابعا:  

ت واملعلومات، املصادر األولي جلمع البينين أساسيسوف نعتمد على مصدر  ة ير الدولية من خالل التقار يا
الدراسة، ومتت معاجلة   ة يف يلياجلزائر ملعاجلة اجلوانب التحل  ة يف ير واملخططات الوطنيالتقار و   ةيالصادرة عن اجلهات املعن

النظر  ت الثانو يالب  در للبحث من خالل مصا  ي اإلطار  لكتب، واألحباث والرسائل العرب  ة اليت يا ة ية واألجنبيتتمثل 
  . ذات العالقة مبوضوع البحث
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  : منهج وأدوات الدراسة منا

 يحبثنا هذا على املنهج الوصف  ق أهداف الدراسة واإلجابة على التساؤالت املطروحة سوف نعتمد يف يالتحق
ل يعة وأهداف البحث مت ذلك من خالل وصف الظاهرة موضوع البحث، وحتليالئم طبيكون هذا املنهج    يليالتحل

العالقات بيب ا، ودراسة  ملختلف اجلداول واألشكال   ي ليعرض حتل  ستخدام وإعطاء صورة واضحة    ا  مكوني ا
ألدوات والوسائل املعتمدة يما  يف،   النتائجري ل وتفس ي  حتلميتقد  تساعد يف  العتماد على املعلومات املتحصل اليت  تعلق 

دف حتل  يف  ي ل اإلحصائيبعض أدوات التحل  استخدامناات الدراسة، فقد  يفرض  واختبارة  يات اجلزئيل اإلشكاليالدراسة و
ت، وحتلية للبيتم االستعانة مبجموعة من برامج املعاجلة اآلليس  كما   اسيأدوات الق  املتمثلة يف  على   االعتماد لها فقد مت  يا

مج   . EXCEL STATكل من بر

   كل الدراسةي: ه سعا

 النتائج ميات وتقدية املطروحة ومناقشة وإثبات صحة الفرضياإلشكالمن أجل إجناز هذا البحث واإلجابة على  
  :يليم موضوع إىل ثالثة فصول كما  يواحللول املقرتحة مت تقس

 وتضمن ثالث مباحث.   ع الصادراتيلتنو   للطاقات املتجددة   ي ميه إىل اإلطار املفاهيتطرقنا ف  الفصل األول 

الثا احلالة    ينوالفصل  مبحثيالدراسة  املتجددة يف   كالتايل نيتضمن  الطاقات  األول، مسامهة  ع يتنو   املبحث 
 لهاية وحتليداني  نتائج الدراسة املريتفس و   مناقشة املبحث الثاينو   الصادرات

  

  

   



 

 

  

  

  

  

  
  

   الفصل األول

 للطاقات المتجددة  ياإلطار النظر 
ع الصادراتــــوتن 



 ع الصادرات يللطاقات املتجددة وتنو   ياإلطار النظر :  ولفصل األال

 
2 

  : ديمته

لطاقة فـهـيارا مهما وقيتعترب مصادر الطاقة املتجددة خ ـئـة، يمـصـادر ختفف الـضـغـط عـلـى الـبـ  يما لإلمداد 

 ـال املقبلة، يلـألجـ  يجياسرتات  ي اط يها كاحتيوتـحـافـظ علـة،  ي ض مـعـدالت اسـتـخـدام الـطـاقـة األحـفـور يوتـعـمـل عـلـى ختف
العاملللتحد   ي ة للتصد يسيضا موارد رئي تعد أو  الطاقة، يذلك حصول اجلم  ة، مبا يف يت  أمن  الطاقة، وكفالة  ع على 

التنميالقضاء على الفقر وحتق  ق اهلدف املتمثل يفي املناخ، ومنه حتقري لتغ  يوالتصد  ق يفـإن حتق  هية املستدامة، وعليق 
ا ايط   حتمل يف  يتواجهها، فه  ت اليت رها، على الرغم من التحد يتطلب دعم مصادر الطاقة املتجددة وتطو ياالسـتـدامـة  

م   يئيق التوازن البيحتق املتواصل،    ي شكل التقدم التكنولوجية، و ية واملستقبليال احلالي الطاقة لألجنيوالنمو املستدام و
جح يف يتكال  ع يفيواالخنفاض السر  د من البلدان املتقدمة يالعد   ف أنظمة الطاقة املتجددة ونشرها واستخدامها على حنو 

تناول هذا الفصل ي .اجات من الطاقة، وأن حتل حمل مصادر الطاقة األخرىية االحتيا لقدرا على تلبية، بيوالبلدان النام
 : ةية املستدامة من خالل التطرق إىل املباحث التاليق التنمي تحقالطاقة املتجددة كمدخل ل

  ة الطاقة املتجددة ومصادرها ياملبحث األول: ماه  -

  ا الطاقات املتجددة يتكنولوج  :املبحث الثاين  -

  ع الصادراتياملبحث الثالث: تنو   -
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  ومصادرها   الطاقة املتجددة ة  يماه املبحث األول:  

 مدخل حول الطاقة املتجددة املطلب األول:  

املي هذا  مفهوما   طلب تناول  إىل  التطرق  خالل  من  املتجددة  الطاقات  حول  تها يأمهو   خصائصهاو   مدخل 
 .ةياالقتصاد

 األول: مفهوم الطاقة املتجددة   فرعال

الـيت  "الكهربـاء  املتجـددة:  الطاقـة  تولي  تعرف  والر يـتم  الشـمس  مـن  احلـاح  يـدها  اجلوفيو يوالكتلـة  واحلـرارة  ـة يـة 
  تجددة.  املستخرج من املصادر املنيدروجيوكذلك اهل ـة،يواملائ

طب  يه دائمة وغيعيعبارة عن مصادر  ضبة ومتـوفرة يفرية   حمـدودة ريعـة سـواء أكانـت حمـدودة أو غـيالطب   

سـتمرار، وهـ ا، ومـن أهـم هـذه املصـادر الطاقـة ينسـب  يئـياسـتخدامها تلـوث بنـتج عـن  يفـة ال  ينظ  يولكنهـا متجـددة 
ح وطاقة املد واجلزر وكذلك طاقة الر  تكـوُّ ن مصـادر الطاقـة  ة يفيسـيالطاقـة الرئ  ياألصـل هـ  تعتـرب يف  ة الـيتيالشمسـ
  .واألمواج

ا تلك الطاقات املولدة من مصدر طبيوتعرف أ تاج فقط حينضب، و ي، مستمر ال  يد ي  تقلريغ   يعيضا على أ

ات العصر؛ إن الطاقة املتجددة تعوض ما استهلك  يسهل استخدامها بو اسطة تقنية إىل أخرى  يعيله من طاقة طبيإىل حتو 
  . 1 خدماتميوسعها تقد  حة يف يرت بطرق صحيمنها بشكل منتظم، وإذا ما أد 

املنت الطاقة  أشكال  من  شكل  ا  املتجددة  الطاقة  تعرف  طبكما  مصادر  من  تتجدديعيجة  ستمرار،   ة 

 : ةيأحد األشكال الثالثة التال  وتستخدم الطاقة املتجددة يف 

 
، ة املتقدمة ي جملة الدراسات االقتصادر، إشارة إىل جتربة اجلزائ- الواقع واملستقبل  ع االقتصاد بينيلتنو  يجيار اسرتات يالطاقات املتجددة كخ، حممد براق1 

  .8، ص2016سمرب يد 01. اجلزائر. العدد يد محة خلضر. الواديجامعة الشه 
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ء:  يتول الكهر لتوليد  املتجددة  املوارد  استغالل  اليت يتم  ء  الكهر توز ي  د  السكنيتم  لألغراض  ة  يوالتجار  ةيعها 
 .2ةيوالصناع

املتجددة  كن استخدام املصدرميو   ة)، يالفرد  املباين   ة (يف يمركز قة ال  ي أو بطر  دها مركز ي تم تولي: سواء  التدفئة 

لطاقة الشمسنيمباشرة، مثل تسخ  املبايننيلتسخ   ة؛ ي املاء 

، يوالتجار  يارات اخلاصة والنقل العام ووقود وسائل النقل لالستخدام الصناعي د وقود السيكن تولمي:  النقل 

كن ميف السابقة أن الطاقة املتجددة  ي من التعار نيتبي .والطائرات، من املوارد املتجددةمثل قطارات الشحن والسفن  
ئة يقة للبيفة وصد يطاقة نظال ذو طابع متجدد مهما كان شكله، إضافة إىل    يعيالتوصل إىل إنتاجها من كل مورد طب

ختتلف من دولة إىل أخرى ومن مناخ إىل ومة والتجدد هلذه الطاقات  مية الد يهذا من جهة، ومن جهة أخرى أن خاص
  .ظل نفس املناخ نالحظ تعدد صور استخدامات الطاقة املتجددة آخر، بل يف

  خصائص الطاقات املتجددة :  الثاين  الفرع

قة يسهل تداوهلا وصد يصة و ي ة توافر مصادر طاقة رخيمدى استمرار   ي وم هيواجهها العامل الي  إن املعضلة اليت  
مصاف   متتاز مبجموعة من اخلصائص جتعلها يف  مصادر الطاقات املتجددة اليت   توفر يفيآن واحد وهو ما    ئة يفيللب

  : يليما  ينذكرها ف  مصادر الطاقة، واليت

ا طاقة متجددة واال   اي ا    .وجد خطر من نضو

  .أحناء العامل عة واملتوافرة يفيالطب  تعترب من املصادر احلرة يف  -

  .لةيعها اىل مسافات طو ينقلها وتوز   ، وال حتتاج يفيق احملليوالتطبتستخدم املعاجلة   - 

  ئةيقة للبيتعترب من املصادر الصد  - 

ئية والنائيفيف استهالك املناطق الر يتقلل تكال - .   .ة اىل أدىن حد ية من الطاقة الكهر

 
لة  ،لةيجامعة املس  ،يقي ة واالقتصاد التطبي، جملة التنمةياجلزائر وآفاقها املستقبل واقع الطاقات املتجددة يف، كداتسة حممد 2   ، 2019 ،02العدد ، 03ا

  .02 ص
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  . ة املتاحةيل من مصادر الطاقة أحفور يتستخدم كمصدر مكمل، ال كمصدر بد  - 

ا تسمى "مبدئيإن تكال   -   أن ني ح   ا، يف يف انشائها مكلفة نسبي ل، مبعىن ان تكالية التحميف بناء حمطا
  ة يا مثل احملطات النوو يصة نسبيلها رخيف تشغيتكال

ف إنتاج يت احلجم، على العكس من تكالالزمن بسبب اقتصاد  ف إنتاجها تتناقص مع مروريإن تكال - .
ا يتتزا  اليت   ة ياألحفور الطاقة     د لندر

  .خيفرتة االسرتداد والتفر   يار يل األجل بسبب طول مع يد الطاقة املتجددة استثمارا طو تع   -

اسة يعلى الس  الزان املدفوعات، و يس له تبعات على مية للطاقة ليالدول املستوردة الصاف  إن استخدامها يف - 

 . ياد الوقود اىل استثمار حملري ف استيل تكاليكن حتو ميمن الطاقة بصورة عامة، و   تاإلمداداة وتؤمن  ياخلارج

ة، عدا صناعة ياألسواق الرأمسال  كن اخضاعها ألنواع أسواق االحتكار الشائع يفمي إن أسواقها بشكل عام ال   -
  . القلة  ختضع لسوق احتكار  ح اليتنات الر يتورب

  .1ا يالدولة ألنها تنتج حمل  عزز حالة أمن الطاقة يفيإن إنتاج الطاقة املتجددة  .- 

 ة الطاقات املتجددة يالثالث: أمه  الفرع

تأتى هذا ي، وال  تمع  شىت فئات انيتاج إىل تضافر بحيدولة    ي أ  إىل عصر الطاقة املتجددة يف  االنتقال إن  
م لدى الفئات   ة، يد يكلها بضرورة استعمال مصادر الطاقة املتجددة بدال من مصادر الطاقة التقلالتضافر إال عن اقتناع 

قب تعد من  املتجددة مل  الرفاهيوالطاقة  ايل  التنم  تمع ة  الطاقة يبقدر حتوهلا إىل ضرورة من ضرورات  املعاصرة، كون  ة 
تت شرطا أساس قة املتجددة حكرا على الدول املتقدمة ة. مل تعد مصادر الطايا من شروط استدامة هذه التنمياملتجددة 

ة اللحاق ذا الركب واستخدام الطاقة املتجددة، بل ي، بل أصبح مبقدار الدول الناميوالعلم  ي صاحبة التقدم التكنولوج

م ها فرصا لالستفادة من بدائل الطاقة املتجددة أفضل من دول أخرى متقدمة، كما أن مصادر الطاقة ية لد يهناك دول 

 
ص   ،2016لبنان،  اسات،يلألحباث ودراسة الس  ، الطبعة األوىل، املركز العريبوالعراق  ا ومصريأملان   ت الطاقة املتجددة يفاقتصادسلمان،    هللاثم عبد  يه 1

40.  
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 الطاقة املتجددة عرب ني ة، فأوجدت فرصا لتأميد يمصادر الطاقة التقل  ة يف ري دة للدول الفقية فتحت آفاقا جد املتجدد
 :ةي التالد من املزايقق العد حي وأكثر استدامة؛ إن استخدام مصادر الطاقة املتجددة  ،  ئةيبدائل أقل مثنا، وأكثر صداقة للب

اجات الطاقة للقطاعات املختلفة، ي احتري توفو   ة للطاقة،يد ياملصادر التقل  ق وفر يفيع مصادر الطاقة: حتقيتنو   -
ئ  ق فائض يفية حتقيإلضافة إىل إمكان  .ر إىل اخلارجية املنتجة من املصادر املتجددة للتصد ياملستقبل من الطاقة الكهر

ئة، لذلك فإن استخدام يالب  فة ال تؤثر علىيئة: تعترب مصادر الطاقة املتجددة مصادر نظياحملافظة على الب  -

  .يئية واملسببة للتلوث البيد يل انبعاث الغازات الناجتة عن استخدام املصادر التقليساعد على تقليهذه املصادر  

ئريتوف   - ئي د من مشار ي كن إنشاء العد مية:  ية للمناطق النائي الطاقة الكهر املناطق   ة يفيع إنتاج الطاقة الكهر
 .ةيح، احلرارة الشمسهذه املناطق، مثل طاقة الر   د من مصادر الطاقة املتجددة يف يتوافر العد يث  ية، حيفيالر و   ةيالنائ

ئيف:   األر   شة يفيرفع مستوى املع  - د من املناطق ي العد   ة من املصادر املتجددة يفيساعد إنتاج الطاقة الكهر
ئي احتري شة لألفراد وتوفي مستوى املعنيحتس  ة يفيفية والر يالنائ لتكلفة املناسبة ياجات هذه املناطق من الطاقة الكهر ة 
  1.هلم

 :املتجددة الطاقة    يف   لالستثمار أسباب التوجه    :الرابع  الفرع

كن ميد من األسباب  يجة للعد يد الصدفة وإمنا جاء نتيكن ولي الطاقات املتجددة مل  يف   لالستثمارإن التوجه  
  : يلي  ما يفإمجاهلا  

السلب  ا) ر  التقل ة  ي اال التقل:  ةي ديللطاقات  الطاقات  يفيد يتتمثل  سببا  الصناع  ة  الثورة  وز ياندالع  دة ة 

د من النزاعات ي اندالع العد   ومن جهة أخرى كانت سببا يف  االخرتاعات وتفتح البلدان على بعضها البعض من جهة،
 واحلروب

 
 ص   ،2002،  ايقياإلسكوا، جنوب إفر   ،ي ، مؤمتر القمة العاملدة واملتجددةي ة استخدامات الطاقة اجلديتنما،  يآس  ة لغريبية واالجتماعياللجنة االقتصاد1 

10-11.  
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ته،  أحد   أو يئ يالب  النظام له تعرضي  يالذ  يالكم ريالتغ أنه  على ي ئيالب  التلوث عرفي:  يئيالب التلوث  -  مكو

ا من وتقلل ئةيلب تلحق اليترض  األ يف تمثلي كما  ايوأخالق ايونفس ايبدن  لإلنسان  مثلى اةيح  ري توف  على قدر
 .ايواجتماع

 ياألحفور  الوقود  من  األطنان  اراتيمل وحرق استخراج إىل الصناعة ريتطو  حنو التوجه  أدى لقد :  املناخ ريتغ  -

 أهم من ي وه الكربون  د يأكس كثاين احلرارة  حتبس ت  ز ا غا أطلقت ةياألحفور  املوارد  من  األنواع هذهة،  الطاق د يلتول
 قبل ما تمبستو  مقارنة ةي مئو  درجة 1.2 إىل الكوكبالغازات من رفع حرارة   هذه متكنت ثيح  ،خاملنا  ريتغ اسباب

  . ومي شخص  4400وفاة  يف تسببي ياملناخ ريالتغ أن  جند  ثيح  ة،يالصناع الثورة

 وجود  يتلغ ال املتجددة الطاقة ريلتطو  ةيابجي اإل الصورة ذهه :  املتجددة الطاقات استخدام عقباتب)  

  :منها نذكر املتجددة الطاقة حنو التحول برامج تواجه ةيوقراط ري وب ةيتكنولوج قباتع

حنو الطاقات   االندفاعل  يإىل تقل  ي ؤدية مما  يد يمصادر الطاقة التقل على  ري ة الكبي اعتماد اقتصاد الدول النفط  -
 ة على أسعار النفط يات السلبري املتجددة خوفا من التأث

 ي ح األمر الذ ة وطاقة الر يصها ملشروعات الطاقة الشمسيالواجب ختص  ية من األراضري ملساحات الكبا  - 
 .املشروعاتهلاته   يص استخدامات الراضخي ما يتطلب برامج واضحة في

 .اهية من املري ات كبية من الغبار حتتاج إىل كميف منشآت الطاقات الشمسيتنظ-

درة مثل الغال  -  .ب عنها حمدودايزال التنقيوم ،وال  يتانيوم ،التيتتطلب صناعات الطاقة املتجددة عناصر 

  1األجنيب  استثمارفرض احلاجة إىل مشاركة  ي ارتفاع ر أس املال الالزم ملشروعات الطاقة املتجددة مما  -

  املتجددة  الطاقات عيمشار  ليو مت :  اخلامس  الفرع

  : خالل من ان،ياألح غالب يف املتجددة الطاقات ع يمشار  ل يمتو  تمي

 
املتجددة يف  ،فةيدة شر يبوعب  1 الطاقات  التنم يتفع  دور  الرتك– ة املستدامة  يل  ات يج ياخلامس "اسرتات   الدويل  يالعلم  امللتقى  -ز على حالة اجلزائريمع 

دي، جامعة عبد احلم دراسة جتارب بعض الدول-ة املستدامةي ق التنم يحتق يفدورها و  الطاقات املتجددة   .2018ل يافر  24و 23 يوميس، ليد بن 
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 نطاق على املتجددة الطاقة قدرة بناء أجل من يضرور  أمر اخلاص القطاع استثمار إن   ص:اخلا  حاملن أوال:  

 .الطاقة ع يوتوز  د يلتول ةيالتحت ة يالبن بناء فيتكال ةيتغط يف  راغبة ريغ أو قادرة ريغ احلكومات معظم أن  ثيح ،ريكب
 األسهم مها األشكال هذه من ان يسيالرئ  والشكالن  .األشكال من عدد يف اخلاص القطاع من ليالتمو  ريتوف دكنيو 

 مع  املتجددة للطاقة مشروع ريبتطو  تقوم اليت الشركة أو املشروع يف املباشر  االستثمار هو  ألسهم  قصد يو  .والقروض

 وتقدم .الشركة أو املشروع من  فائض عائد  أو ربح يأ من حصة إىل إلضافة لكامل، املستثمر املبلغ  إعادة توقع 
 تسعى أن  للشركات دكني ذلك، من وبدال .ةيمال مؤسسة من منظم قرض شكل أبسطها خذ ، أشكال يف القروض

ت السندات أصدرت اليت اجلهة مبوجبها توفر اليت نيالد  سندات يوه السندات، خالل من  األموال  مجع  إىل  ضما
  .تراكمت اليت الفائدة إىل إلضافة يمستقبل خير  يف للسند  الكاملة مةيالق السند  حلامل تدفع  ألن 

 :العام ليللتمو  ةيسيالرئ املصادر من د ي العد  هناك  :العام  ح املنا:  ين

 .مباشرة املتجددة الطاقة ع ي مشار  ليتدو  ختتار أن  ةيالسنو  الدولة ةيزان يم خالل من للحكومات، كنمي  :حاملنا)  

 الوقت ويف احلكومة، التزام مدى معرفة اخلاص القطاع من نيللمستثمر  املنح حيتت ثي ح خاص؛ بشكل د يمف  وهذا
تيالب توفر  نفسه   االستثمار صخي مايف احملتملة  فهميتكال اسيلق هايعل عتمد ي اليت ا

 أن  للحكومة دكني ق،يللتطب قابال املشروع جتعل بتكلفة اخلاص االستثمار توفر صعبي عندما  :القروضب)  

  ها يستوفي اليت الفوائد  من ريبكث أقل فائدة مبعدل القرض هذا  كون ي أن  املرجح ومن .املتجددة الطاقة ملطور قرضا  توفر
 تقًتض  أن  دكنهاي األمر لزم وإذا .األموال بو تقرض يالذ  املعدل  حتدد أن  للحكومة دكني ثيح ون،يالتجار  املقرضون 
  1خاصة شركة تتكبدها اليت تلك من ريبكث أقل بتكلفة اخلاص السندات سوق من األموال

 على توافق  أن  املتجددة الطاقة مطور إىل مباشرة الدال إقراض من بدال للحكومة كنمي  :القروض ضمانج)  

 .للبنك ون يالد  احلكومة تسدد الدفع، عن املقرتض ختلف فإذا خاصة، ملؤسسة تقدمه لقرض الضامن بدور  ام يالق

 
 ، ةي ت املستقبلات املتاحة والتحدي  اإلمكاننياجلزائر ب  يف  يات االنتقال الطاقو ي جيالطاقات املتجددة ضمن اسرتات التوجه حنو استغالل    خلضر، فُ ي أوص  1

  .8 ص 7ص ،2019 يفر يف 20و 19 يومي، ية االنتقال الطاقو يالربامج التنمو  الدويل يالعلم يامللتق
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 أقل فائدة بسعر  املطلوبة األموال قًرتاض للمطور سمحي فالضمان  ب،ياجل فارغة احلكومة ًرتكي ال القروض  وضمان 
 .ريبكث

ا املتجددة، الطاقة ر يبتطو  ملتزمة احلكومة كانت إذاة:  يبياحلوافز الضر د)    الستخدام استعداد على  تكون  فإ

 على  .الالزمة ة يالتحت ة يالبن ريلتطو  استخدامها تم ي اليت واخلدمات اريالغ لقطع  الرسوم بعض عن  للتنازل الضرائب  ني قوان
 قللي ع ي ملشار  املتجددة الضخمة، الطاقة ع يملشار  البناء  بةي ضر  عن تتنازل أو ختفض أن  للحكومة كن مي املثال، ليسب

  .نيللمطور  ةياألول فيالتكال من ريكب بشكل

 وبنوك األطراف املتعددة املنظمات متنحها اليت التكلفة منخفضة والقروض املنح يف تتمثل:  ةياملساعدة املاله)  

 أن  دكني أو للحكومات، ة يالتقن املساعدة ريوتوف ة،ري الصغ املشروعات لبناء ليالتمو  هذا ستخدمي أن  كنميو  .ةيالتنم
ت أحد  كون ي  .ياحلكوم اإلنفاق قةيطر  بنفس اخلاص ليالتمو  معززا اخلاص، ليالتمو  إىل إلضافة أكرب مشروع مكو
 . ع ي املشار  هذه مثل يف ستثمرون ي عندما اخلواص نيللمستثمر  الضمان  بعض ريتوف على ساعد ي

 ثيح .املتجددة الطاقة ريتطو  ليبتمو  تعلقي مايف  املستهلك على فيالتكال يف النظر  تمي  :املستهلك ليمتو و)  

 حتما الطاقة تصبح سوف وبذلك  .نياملستهلك إىل ةيإضاف فيلتكال نقل إىل العامة اسةيالس اراتيخ  من د يالعد  تعمد 

 فيتكال تنخفض أن  املرجح من ل،يولطو  ا املتوسط املدى على نيح يف  .نياملستهلك على املستقبل يف  على تكلفة أكثر
 . املتجددة الطاقة

  : مصادر الطاقات املتجددة الثاين  املطلب

   ةي األول: الطاقة الشمس  الفرع األول:

 ي ث تنشأ من أشعتها كل الطاقات على األرض، فهي ة الطاقة األم فوق كوكب األرض حيتعترب الطاقة الشمس
نو نتج عن استخدامها غازات أو  يطاقة دائمة ال   لبينواتج    .ئة مقارنة مبصادر أخرىية ضارة 

ة من أهم أنواع ية تعترب الطاقة الشمسيمفهوم الطاقة الشمسا:  تهية وتكنولوجي أوال: مفهوم الطاقة الشمس

 ي املرئري %وغ 49شكلي يفها املرئ ية، وط يسيكن لإلنسان استغالهلا، وأشعة الشمس أشعة كهرومغناط مي الطاقات اليت 
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بعدها من األرض، و   ة حسب حركتهايختتلف الطاقة الشمس، و %واألشعة دون   2شكل  ية  يكاألشعة الفوق بنفسج
الكرة   يطة األرض حسب فصول السنة فوق نصفيشدا فوق خر و   %49احلمراء    1كما ختتلف كثافة أشعة الشمس  

حسب كثافة السحب و   ار أو خالل السنة،ة طوال النهيوضعها فوق املواقع اجلغرافو   وهلايبعدها عن األرض ومو   ة،ياألرض

ا تقلل أو تتحكم يف اليت   .ابسةيتصل لل  ة األشعة اليت يكم  حتجبها، أل

الشمسيتطبو   عيمشار   ا:ين الطاقة  الضوئي قات  مشار :  ةية  الشمسـيتتألـف  الطاقـة  الكهروضوئيع  مـن ية  ـة 

ئ  ي خطـوات مشـاة لتلـك املوجـودة فـ ت، يـر، تصنيـط، التطو يوتشـمل: التخط  ي ـد يـة التقليقطـاع الطاقـة الكهر ع املكو
واملشـرت  والتشـغاهلندسـة  توليت  والعمليل،  ء،  الكهر والصيـد  الشمسـيـات  الطاقـة  تقـدم  ذلـك،  علـى  وعـالوة  ة يانـة؛ 

  :د منهاي العد نيز بيكن أن منميمتعددة، و  قاتية تطبيالكهروضوئ

ات يكن استغالهلا بفضل التقنمية على طاقة هائلة  يالطاقة الشمس  يتنطو  ة:ية الفولتوضوئياأللواح الشمسا)  

ئ  تمثل يفيدة املتاحة، وأصدق مثال على ذلك  يالعد   ة، واليتية الضوئيق الطاقة الشمسية عن طر يإنتاج الطاقة الكهر
ء أو البع   1.دة عنهايأصبحت تقدم حال جذا سواءا للمناطق املوصولة بشبكة الكهر

الشمسب)   الفولتوضوئي األلواح  (الكهروضوئية  متوايل  ي ه:  )ةي ة  تسلسل  اخلال  يومتواز   عبارة عن   من 

ئيتعرضت للضوء املباشر    إذا  ة اليتيالشمس ئيإىل مرور ت  ي ؤديداخلها، مما    يتولد جهد كهر ع يمستمر نستط  يار كهر
لتحو ي قات، و يد من التطبي العد   أن نستخدمه يف مباشرة إىل   يأو الضوئ  يل اإلشعاع الشمسيحتو   يل الكهروضوئيقصد 

ئ ة لالستفادة منها ي الشمس ة من اخلالري ع مناذج كثيقد مت تصنو   ة،ية الفولتوضوئي الشمسة بوساطة اخلاليطاقة كهر
  . إنتاج الطاقة  يف

 ريع ضخمة تقوم الدول أو املؤسسات لتوف يعبارة عن مشار   يوه  ة:ي ة الفولتوضوئي حمطات الطاقة الشمسج)  

ء عن طر   اجا ياحت من  ري جزء كب ئيق إنشاء حمطات ضخمة لتوليللكهر   ة، ية من األلواح الشمسيد الطاقة الكهر

 
ة  ياململكة العرب  ،يض االقتصاد، منتدى الر ةية السعودياململكة العرب   لة واملتجددة يفيالبد ت الطاقة  اقتصادلم وآخرون،  يز بن حممد السو يعبد العز 1 

  . 3ة، بدون سنة نشر، صي السعود
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ة بعد تطور كفاءة ري اآلونة األخ  ا يفري املنازل: وهو نظام انتشر كثة على أسطح  يقات األلواح الشمسيتطب -
ئيستخدم لتولي د من االشكال واالحجام، و ي وجد منها العد ية و يت الشمس ضا البطار ية وأياأللواح الشمس ة يد طاقة كهر

ءيث توفر مجية، حب يمستقلة عن الشبكة املركز    .ع متطلبات املنزل من الكهر

رة الشوارع، تعترب رية لتوفيالشوارع: استخدام األلواح الشمس  ة يف يالطاقة الشمسقات  يتطب ء الالزمة إل  الكهر
ق ية عن طر ية فقط، ولكنها توفر موارد ماليفة وجمانيال توفر طاقة نظ  ا ث أية، حيقات الطاقة الشمسيأحد أهم تطب

 .جة طول املسافةيالطاقة نت  ف األسالك املمدودة على طول الشوارع والفقد يفيل تكاليتقل

توفر ا يال    ة اليتياألماكن النائ  دة جدا وخاصة يفي أحد احللول املف  ي اه: هية لرفع امليقات الطاقة الشمسيتطب
ئ ء، فبدال من املولد الكهر  لوقود لرفع املي  ي الذ   يكهر ء ير مضخات رفع امليكن تدو مياه  يعمل  ستخدام الكهر اه 

  . ةيأللواح الشمساملنتجة  

  ة ي وب الطاقة الشمسي وع مزا  رابعا:

  :د من املزايق العد ية حتقيكن للطاقة الشمس مي:  ملزاا  ا)

بال مثن   ي ـر قابـل للنضـوب وبـال مقابـل أية مصدرا متجـددا غيتعترب الطاقة الشمس:  متجددةو   طاقة مستدامة  -

  ضا؛ ية، وتعترب أيطاقتهـا علـى الطاقة الشمس يتعتمـد فـ  ياملسـتدامة التـع  ية إنشاء املشار يسهل إمكانيمما  

  ؛1من الشمس يعيمصدر طاقة طب  يطاقة مستدامة ال تنفذ، فه   -

الشمسية سهلة الرتكياأللواح الشمس - الطاقة  با، خصوصا عند استخدام ي ظاهرة تقر رية غيب: مستلزمات 

تها  يكن تثبميث ي ال حتتاج إىل مهارات أو معدات خاصة، حب  ي ، أأسطح املباينتم وضعها على  ي ة اليت ياأللواح الشمس
ب األلواح يل من نظافتها للمحافظة على انتظام عملها، وتركيتتطلب القلو   ة، ية منزلري ع صغيمشار   على أسطح املنازل يف 

  .؛ املنازل  ة يفيالشمس

 
  12ص، 2007ة، عمان، ري ، الطبعة األوىل، دار املسئةي الطاقة وتلوث الب، ري اخلفاف، ثعبان كاظم خض يعبد عل1 
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 حتد من مدى التوسع يف   ـة اليت يـة أو احملليوالدولة  ياسـيطرة الـنظم السية لسـيعدم خضوع الطاقة الشمسـ   -   
  ة منها؛ ية كميآ  استغالل

مكان قرب التجمعات   ي أ  ع يف يكـن إقامـة املشـار مي ـث  يبـا حبيع اإلمكان تقر يمج  ة يف يتوفر الطاقة الشمس  - 
املنـاطق الصـناعيالسكن أو أية أو  لة يأفضل وس  يل، فهيحتمتطلب ذلك وسائل نقل أو  يـث ال  يمكـان آخـر حب  ي ة 

ئ ء ية احتيتلب  تم استخدامها يف يعرض البحار كما  و   اجلبال والصحراء  ة يف يللحصول على الطاقة الكهر اجات الكهر
  . ةيلألقمار الصناع

ات إنتاج الطاقة من الشمس يعمل  يـرهم فـي وغنيا معقدة وال تشـكل خطـورة علـى العـامل يال تتطلب تكنولوج -
  .مصـادر الطاقـة األخرى  استغالل  يتوجـد فـ  يتكاملخاطر ال 

ا: ي ع ب)    : وتتمثل يفو

بها على أسطح يكن تركميو   ةري ة مساحة كبيب الطاقة الشمسيتطلب تركيقد ال    لنسبة لالستخدام املنزيل   - 
لنسبة للشركات الكب بت،  ريتوف   ة للنظام لتكون فعالة يف رية فمطلوب مساحة كب ري املنازل، لكن  ء على أساس   الكهر

املواقع ذات و   داخل املدن الكربى  ي دراسة جدو ى النظام الشمس   يف ري تكلفتها له وزن كبو   عنصر املساحة   لتايل و 
  ؛ املرتفعة  ي أسعار األراض

ت ب عمل بطار جيالنظم املستقلة عن الشبكة    وم، لذلك يفيالغو   م املطر  أ  قل يف ي  ي كفاءة النظام الشمس -  
  ؛ ةيار خالل سوء األحوال اجلو يالت  انقطاع  ي م لتفادتسع لثالث أو أربع أن  يختز 

ستمرار، إذ ال بد من تطو ري ة غ يالطاقة الشمس -    ة،ين الطاقة الشمسيث أن ختز ينها، حير نظام لتخز ي متاحة 

لنسبة إىل سعرها، حبيقل  يعمرها االفرتاضو  مكلف النهار وتستخدم ت   بطار   ت خالل يف تم شحن البطار يث  يل 
ت البطار و   ة يشمل ذلك دفع مثن األلواح الشمسية إىل حد ما،  يعال  ي ة لشراء نظام مشسيالتكلفة األول  ال يالطاقة ل

ء مدعمة من يصلون حال حي ن  يالدخل الذ   يت، هذه التكلفة عائق أمام حمدوديكل التثبيهو   واألسالك ا على الكهر
  ؛ احلكومة
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  ة يو ي طاقة الكتلة احل:  الثاين  فرعال

ة  يوانية او احلية سواء النباتيالطاقة املستمدة من الكائنات احل  يوه ة)يائية (اإلحيو ي: مفهوم طاقة الكتلة احلأوال

  :ة الصلبة كالتايليائيوالكتلة األح  يو ي الوقود احلنيز بييكن التمميتعترب أحد أهم مصادر الطاقة املتجددة، و و   منها،

ت واملخلفات   واينيواحل  الصلبة: وتشتمل على كل املواد ذات األصل النبايتة  يو يلكتلة احلا مثل األشجار والنبا
لتخمق  يمن طاقتها الكامنة سواء عن طر   االستفادة كن  مي  ها، اليتري ة والفضالت وغيوانية واحليالزراع  ري احلرق املباشر أو 
  . ها من الطرقري أو غ

 ة، سواء كانت ممثلة يفيو يل الكتلة احلياألساس على حتو   إنتاجه يف  عتمد يف  ي : وهو وقود نظيو يالوقود احل
ل وشحوم يت النخي وز ت فول الصو يوت مثل ز يصورة ز   ة مثل الذرة وقصب السكر، أو يف يل زراعيصورة حبوب وحماص

رة وتس  ة استخدامها يف يإمكان  عين يمما    ي زل عضو يأو د  ثانول كحويل ية، إىل ايوانيح   إدارة املولدو   املركبات يرياإل

  ة يائيوب طاقة الكتلة االحي  وع مزا:  اين

  :وتتمثل يف: املزا  ا)

البد   يو يالوقود احل   يت أمن الطاقة:    - ميتوفر إمكان  لة، اليت يضمن مصادر الطاقة    مصادر الطاقة يفني ة 
لقطاع الزراع  بعد النفط ة مرحلة ما  يب الحتماليأسعار النفط والرتت  مواجهة التقلبات املستمرة يف ة يوالتنم  يالنهوض 

الر   يف تمعات  الرتو ية:  يفيا احليساهم  الوقود  إلنتاج  هيإعادة ص  يف  يو يج  الزراعياغة  القطاعات  ث ي ة، من حياكل 
ف من حدة يختف  ضا يفيتساهم أو   د الدخول، يل وتولية الالزمة إلنتاجه ومنو فرص التشغية الزراعيإمدادات املواد األول

  ة يفيمناطق الر  ة وخاصة يفية املوارد الطاقو قل

ت السلب  يو يتل الوقود احلحية:  يئيضمان االستدامة الب ئة، بتكلفة أقل ية على البيموضعا خفض دورة االنبعا
دة يلة جيعترب وسيو   ،ية أكرب مقارنة مع الوقود األحفور ية، وبفاعليالشمس  1ارات أخرى مثل الطاقةيمن تلك املرتبطة خب
  .يئيببتلوث    يفة، وال ختلق أية ونظيت، كما أنه طاقة قو للتخلص من النفا

 
ا لة: مصادرها يالطاقة البد سعدون وآخرون، ريمس1    2ص، 2011ع، عمان، األردن، ية للنشر والتوز يالعلم يازور ي، دار الواستخداما
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تقوم   ي  من االنتقادات، بسبب التوسع املستمر الذ ري ة الكثيائيات طاقة الكتلة اإلحيتواجه تقن  وب: يالع  ب)

ر ضارة على البيه الدول للحصول على هذا النوع من الطاقة، مما  يف   على الرتبة، ريوالتأث  يئة واألمن الغذائيتسبب 
  :وب كالتايليكن ذكر أهم العميو 

املخصصة لزراعة   يإىل تناقص مساحة األراض  يؤد ية مما  ري ة زراعة مساحات كبيو يتطلب إنتاج الكتلة احلي-
 ل على ذلك ما حدث من ارتفاع يف ي دلري خو   ، ريإىل ارتفاع أسعار الغذاء بشكل كب  يث تؤد ية، حياملنتجات الغذائ

  ؛ 2007عام  

  إىل ارتفاع أسعار اخلشب ومنتجاته؛  يؤديد الطاقة  يد استهالك اخلشب لتولازد-

  ؛يظاهرة االحتباس احلرار    يف ريبة بشكل مباشر إىل اإلسهام بشكل كيو يحرق الكتلة احل  ي ؤدي  -

ر الب -   .ة الرتبةيإىل تعر   يؤد يمما    يجة لقطع األشجار بشكل عشوائية الضارة انتشار التصحر نتيئيمن اآل

  ة يالطاقة املائ  الثالث:  فرعال

لطاقة اهلي تعرف أ:  ةي أوال: مفهوم الطاقة املائ اه يحركة املة، أحد أشكال الطاقة املستوحاة من  يكيدروليضاً 

ستمرار والغ ر ية؛ و ي قابلة للنضوب، وتعترب من أكثر مصادر الطاقة املتجددة أمهرياملتساقطة  خ استغالهلا ألول يرجع 

ما بعد لكل يق وإنتاج احلبوب، وانتقل األمر فيل مطاحن الدقيت تشغث كانت ُتستغل لغاية روما؛ حيإمرباطور   مرة يف 
الثامن عشر بلغ استخدام الطاقة املائينيالثالث  األقصى، ويف  وخمتلف دول الشرق  ني من الص ة الذروة؛ يات من القرن 

ة حىت اختذت ية الطاقة املائية فقد اّتسعت رقعة أمهري العصور األخ  ، أما يف ة للنقل الشافويليث مت بناء قنوات مائيح
ستخالص الطاقة د مخيتول  ها يف يعتمد علي مصادر الطاقة املتجددة؛ إذ  ني املرتبة األوىل ب ء على مستوى العامل  س الكهر

 .ةيالكهرومائ

 : يليما  يوتتمثل ف: ةيات الطاقة املائيابجيإ  ا:ين

اً    –  ؛ متتاز بعدم نضو

لتكلفة القل   –  ؛ ها من أشكال الطاقةري لة مقارنًة بغيتًتسم 
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 ؛دائمة الوفرة   –

ا ال تنتج عنها خملفات يقة للبيطاقة صد    –  ؛ تونفائة كو

 .ةيهيت األنشطة الرتف ات النامجة عن االستغالل لغاري ة استخدام البحيإمكان   –

 : يليما  يوتتمثل ف: ة يات الطاقة املائيسلب  لثا:

حال بناء سدود؛ إذ أنه من املمكن أن   ة يفية للكائنات احليعي بعض املواطن الطبري تدم  ة يفيوجود احتمال   –
 .هجرها اإلنساني ة و يبة من السد فتؤّدى الكائنات احليتغرق بعض املناطق القر 

ت يف ياخلوف من حدوث كوارث كالف  – لغا ت وإحلاق الدمار  عاب يحال عدم قدرة السد على است ضا
 .هياه فيات الضخمة من امليالكم

النظام ا  ترك أثر سليب   – د الطاقة، يبة من سدود حمطات تولية القر ياملناطق اجلغراف  يف   ياألرض  لتكوينعلى 
لقرب من حمطات يحال عدم ق  له يفيع طو يتتطلب ضرورة وجود خطوط توز   ة.ية مؤذيإىل هزات أرض  يؤديف امها 

 .ع يالتوز 

 :ي ليها كما  يكن تلخصميو :  ةياستخدامات الطاقة املائرابعا:  

 .رياآلالت بواسطة النواع  يري ل املطاحن وتسيتشغ –

ء بواسطة الطاقة الكهرومائيتول –  .ة املخصصة لذلكية الناجتة عن السدود واملنشآت النهر يد الكهر

ئي تول  استغالل طاقة املد واجلزر يف –  .ضاً ية أيد الطاقة الكهر

  . ةيواملصاعد املنزلة  ية والرافعات البحر ي املائني ة، كالطواحيكيكانيل األجهزة امليتشغ –
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  ة يوفاجلرارة  احل: طاقة  رابعال  فرعال

طاقٌة مشتقٌة   ي ؛ ه(Geothermal Energy) ةية اجلوفيطاقة احلرار :  ة ية اجلوفيف طاقة احلرار ي تعر   :أوال

التحلل ، أما اجلزء األعظم فهو من  (Core) منها من حرارة نواة األرض  ريٌ تولد جزٌء صغية لألرض،  يمن احلرارة الداخل

سللنظائر املشّعة ي اإلشعاع نطالق كم ، واليت232وم يوالثور  40وم ي، كالبو اٍت هائلٍة من الطاقة، مثل حتّلل يترتافق 
س ستمراٍر من ي)، لتشع احلرارة نت40، واألرجون (األرجون  (40وم يوم (الكالسي السلنظائر الك  40وم يالبو جة ذلك 

 . نواة األرض حنو اخلارج لتّسخن بذلك الصخور واملاء

 : وتتمثل يف: ةي ة اجلوفي استخدام طاقة احلرار مزا:  اين

طنها وستستمر ث تقوم  ية من مصادر الطاقة املتجددة، حية األرضيالطاقة احلرار   - شعاع احلرارة من  األرض 

 .نيارات السنيذلك ملل  يف

خنفاض املساحة اليت- ا تنبع ري ة صغيتم استغالهلا (بصمة أرضيتشغلها من سطح األرض حىت  متتاز  ة) لكو
طن األرض، وال حتتاج ملنشآٍت ولكمٍّ كب طاقة عتاد    ٍة شاسعٍة كما هو احلال مع ي من معداٍت على مساحٍة أرضريٍ من 

ء حوايليغ القادرة على إنتاج    ةية األرضية، إذ تشغل حمطة الطاقة احلرار يوالطاقة الشمس حالر   غاواط/ساعة من الكهر
ء ي ح والطاقة الشمس تشغل كل من حمطات الر ني ح  ًال مربًعا من سطح األرض، يفيم  404 ة املستخدمة إلنتاج الكهر

 .ًال مربًعا على التوايليم 2340، 1335  وبنفس االستطاعة حوايل 

م األسبوع، نظرًا الستقرار وثبات إنتاج على مدار الساعة طوال أ  ةية اجلوفيطاقة احلرار ستمر إنتاج حمطات  ي-

البد من   وم، واليتي املواسم والوقت من الريتتأثر بتغ  ة واليتيقة الشمسح والطا، مقارنًة بطاقة الر ةية اجلوفيطاقة احلرار 
 .تم استغالهلا على مدار العامينها حىت  يختز 

تبًعا  (TW) اواطري ت  2إىل   (GW) جاواتي ج  35  ني ب  ثروًة هائلًة ترتاوح ما   ةية اجلوفيطاقة احلرار متثل  -

 .% فقط6تجاوز  ي املناخ، إال أن املستغل منها ال  رية بتغية املعنية الدوليئة احلكوميلله
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 : ونذكرها كااليت: ة ية اجلوفيوب استخدام طاقة احلرار يعلثا:  

ترتاوح   يمقارنًة مبصادر الطاقة املتجددة األخرى، فه  ةية اجلوفيطاقة احلرار س حمطة  ية لتأسيارتفاع التكلفة األول-

ئي تبلغ تكلفة حمطات تولنيح   لووات/ساعة، يف يدوالر لكل ك 6000دوالر إىل    4000  نيما ب ة  يد الطاقة الكهر
لووات / ساعة على يدوالرًا/ك  1.550لووات ساعة، ويدوالرًا/ ك   1250ح  ة، وطاقة الر يستخدام الطاقة الشمس

 .التوايل

حداث حفر عمي، نتالزالزلحدوث    ةية اجلوفيطاقة احلرار فز بناء حمطات  حي كن أن  مي- طن   قة يف يجة ترافقها 

 .تبع ذلك زالزل على سطحهايطن األرض، ف  إىل اختالٍل يف   ي ؤديإلطالق البخار الساخن أو املاء، مما    األرض 

ين(H₂S) نيدروجيد اهليتيئة مثل كرب يًة من غازات الدفري اٍت صغيكم  ةية اجلوفيطاقة احلرار تطلق حمطات  -  ، و
  .  CO)2(د الكربون يأكس

حلدوث   ة ية اجلوفيطاقة احلرار ها بناء حمطات  يتم في  املناطق اليت   لألرض يف   يجي الحظ حدوث هبوط تدر ي-
  .وأنظمة الصرف  إىل تلف الطرق واملباين يؤدياراٍت حتت سطح األرض، مما  يا

ألخص يف ،  ةية اجلوفيطاقة احلرار تتعدد استخدامات مصادر  :  ةية اجلوفياستخدامات طاقة احلرار :  رابعا  و

ت أقل بكثيل نظيها مصدر بد ميجمال تقد  كذلك مصدر متجدد ال ، و ريف للطاقة املستمدة من الفحم والبرتول مبلو

 .هذا النوع من الطاقة  يفرية للتفكيسيها من املسببات الرئري نضب، وغي

 ة وبشكل يعيقة طبيوت بطر ي التدفئة الالزمة للمنازل والبمي تقد  ةية اجلوفيطاقة احلرار ق مصادر  يكن عن طر مي
النوافذ ذات املساحة الواسعة حىت يعتمد التصميوت وأن  يم البيتصم  بعمل النوافذ يفمباشر وذلك   م على استخدام 

 .تتمكن أشعة الشمس من الوصول مباشرة مع حرارة األرض إلنتاج التدفئة املرغوبة

  ارات أو القطاراتي الطاقة للمحركات سواء السميتقد. 

 ئيتول  .ة الالزمةيد الطاقة الكهر

  د يالترب التدفئة و. 
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  له يوتشك،  وصهر املعادن،  نيالتعد   تستخدم كذلك يف  

 ح طاقة الر   :امساخل  فرعال

نات يها التوربيشكل من أشكال مصادر الطاقة املتجددة، حتول ف يح هطاقة الر : حطاقة الر  مفهوم :أوال

ئيكيكانيح إىل طاقة مة للر يالطاقة احلرك د يحتتاجها العد    القوة الالزمة اليتري لتوفة، وتستخدم هذه الطاقة  ية أو كهر
االت املختلفة؛ كالصناعة والزراعة وغ   . 1هاري من ا

د من يتقدم العد   يالعامل، لذا فه  ح واحدة من أسرع مصادر الطاقة منًوا يف الر   : حات طاقة الر يابجيإا:  ين

 ات، مثل يابجي واإلاملزا

ث ي ث التكلفة، إذ تعد من أقل مصادر الطاقة املتاحة سعرًا، حيمناسبة من حح   طاقة الر   :اخنفاض التكلفة  -

بت لفرتة يح تبلوواط / الساعة، كما أن مزارع الر يسنت لكل ك  2إىل    1ح تعادل  إن تكلفة طاقة الر  عها بسعر 
بت لفرتة  يلة، فية طو يزمن كن أن مي  ي سعار الذ  األري سنة مثًال، وهذا على خالف تغ 30أو   20مكن أن حتدد سعر 

  .ةيد ي طرأ على مصادر الطاقة التقلي

وظف هذا ي ت املتحدة،  الوال  د من الوظائف، فمثًال يف يح العد لق قطاع طاقة الر خي   الوظائف:ري توف  -

 ريح هناك واحدة من أسرع الوظائف منًوا، وتشنات الر يتورب  فة فين يعامل، وأصبحت وظ   100,000القطاع أكثر من  
  .ت املتحدةالوال  فة يف يوظ 600,000ستوفر أكثر من    2050ح حبلول عام  ة إىل أن طاقة الر ير اإلحصائيالتقار 

ح ع طاقة الر يت املتحدة متثل مشار  الوال  يح على منو الصناعات، ففتساعد طاقة الر   منو الصناعات:  -

  .يكياالقتصاد األمر   ار دوالر يفيمل  10د عن  ية تز ياستثمارات سنو 

؛ يتعتمد على حرق الوقود األحفور   ست مثل حمطات الطاقة اليت يح لطاقة الر   :في مصدر للوقود النظ  -

الطب الغاز  أو  والذ يعيكالفحم  أكسينتج عنه جسي  ي،  الني مات ومواد وغازات ضارة مثل؛  ين نيرتوج يد  د يأكس   و

 
ا، اطيحممد اخل يمصطف 1    .50، 2006القاهرة، مصر،  ،الطاقة مصادرها وانواعها واستخداما
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العد ي  يالكربون، والذ  املشاكل  ي سبب  الر  .ةية واألضرار االقتصاديالصحد من  العكس من ذلك، ال طاقة  ح على 
ت جو    يد من االحتباس احلرار يز ي  ة، أو غازات، أو ضباب دخاين ية تسبب أمطارًا محضيتسبب تلوً وال تنتج انبعا

املتحدة، منت ت  الوال  ة يف يالعشر سنوات املاض  ينضب، فف ي ال  ري ح مصدر وف الر   : للطاقة  يمصدر حمل   -

  . ح أكرب مصدر للطاقة املتجددة هناك %، لذا أصبحت الر 15ح بنسبة  قدرة طاقة الر 

الر   صدر مستدام:م  - الشمستصنف  الطاقة  ا من أشكال  الر يح  تنتج  الشمس ة، إذ  ح بسبب رفع 

إلضافة إىل دوران األرض وعدم انتظام سطحها، وهذا  يالغالف اجلو   لدرجة احلرارة يف أنه ما دامت الشمس   عين ي، 
لتايل تشرق فإن الر     .مستدامة ومتجددة يفه  ح ستهب، و

ت ات أو التحد يح، إال أن هناك بعض السلبدة للر ي زات العد يالرغم من املم  على:  حالر ات طاقة  يسلب لثا:  

  : 1ح، مثلاالعتماد على طاقة الر كن أن تظهر عند  مي  اليت

لتايل كن التأكد من هبوب الر ميبصورة عامة ال     موثوق: ري مصدر غ   - فإذا اعتمد على   ح بشكل موثوق، و

ء، مما  يتول  ح فقط يفالر  ء يف  ي ؤديد الكهر ب ف  م اليت  األ  لعدم توفر الكهر ح، ومن جانب آخر فإن  ها الر يال 

  ح نات الر يضر بتوربية أو الربق  يح العاتوالر دة  يالعواصف الشد 

ا من ر يكن أن تكون التوربمي  ة ياة الرب يد احليد  - ما ية، ال سياة الرب ي آمنة للح ري ش وحواف غ ينات وما 

  ديقة فعالة وموثوقة ملنع مثل هذا التهد يوجد طر ينفس املنطقة، وال    تتواجد يف   ور اليتيللط

لتايليسيد 60إىل  50 نيرتاوح بيح صوً نات الر يتصدر تورب :يالبصر الضوضاء والتلوث  - فإذا  بل، و

ما ينات ال سيعترب البعض أن شكل التوربيصدر ضوضاء مزعجة، ومن جانب آخر ي جبوار املنزل فسوف نيكان التورب
  . حمببة للمكان ري مظهر غ  يحة وتعط يجبوار املنازل تكون قب

 
1   Martin Kaltschmitt, wolfgang Streicher, Andreas Wiese: Renewable Energy – Technology, 
Economics, and Environment, Springer – verlag, Berlin Meidelberg, New yorkn USA, 2007, P 32. 
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ا تظل   ح أقل يفعلى الرغم من أن طاقة الر   انةيالتكلفة والص  - التكلفة من مصادر الطاقة األخرى، إال أ

  انتها مكلفة ينات، كما أن صيمشروع إنشاء تورب مكلفة عند البدء يف

دد التوربمي  السالمة   - ال، ال س   يف نينات سالمة العامليكن أن  ح دة والر يما أوقات العواصف الشد يا

، نيهدد سالمة العامل ي  ي ة وقوعها، األمر الذ يد معه احتمالي نات، تز يش التوربير   تسبب تلف أو مشكلة يف  ة، اليت يالعات
م  تسبب يف ياة أو  يسبب هلم إعاقة مدى احليف   . وفا

  ا الطاقات املتجددة يتكنولوج :يناملبحث الثا

  ات الطاقات املتجددةياستخدامات وتكنولوج  املطلب األول: 

 ة ياستخدامات الطاقة الشمس:  األول  فرعال

ة، ومن ري ة كثيالناجحة للحرارة النـاجتة من الطاقة الشمس  االستعماالت ة: إن  يللطاقة الشمس  ياالستعمال احلرار 
و املباين  د يف يالتدفئة والترب   ألغراض وعا استعماهلا  ي أكثرها شنيب ال هو األكثر جناحا بي،   جماالت نيبدو أن هذا ا

ت لبلوغ القدرة التنافسي ة، حيالطاقة الشمساستخدام  لة، يسنوات قل خالل ة  ية االقتصادية من الناحيث تتوفر اإلمكا
ة ذات يكيم خاصة كأن تكون سقوفها مكونة من طبقات من املواد البالستيبتصام  وتقوم أنظمة التدفئة على إنشاء مباين

ب ز أشعة الشمس، ومتر من خالهليع وتركية على جتميالقابل ذه الطر   اه اليتيب امليا أ ل يوجد اآلن عدد قليقة و يتسخن 
ن اليتيكا واليأورو وأمر   من املنازل يف ذه الطر   ا د ية الترب يعمل  ة يف يحالة استعمال الطاقة الشمس  أما يف .قة يتدفأ 

نفس   تزداد يف  د املباينيترب  أن احلاجة إىل  ري ة التدفئة، غي ة خاصة وأكثر صعوبة من عملياو يمير أنظمة كيتطو   يجر يف

 .ه شدة اإلشعاعيتزداد ف  يالوقت الذ 

قة األوىل تعتمد ي، الطر نيقتياه بطر ية املية لتحلياه: تستخدم الطاقة الشمسيه امليحتل  ة يفياستخدام الطاقة الشمس
ئ ة، يات املألوفة للتحليالستعماهلا مع التقنة  يد ية حمل الطاقة التقلية الناجتة عن الطاقة الشمسيعلى استخدام الطاقة الكهر

ستخدام املقطرات البسييمث تك ي جزء من احمللول امللحري لتبخ ية فتستخدم اإلشعاع الشمسيقة الثانيأما الطر   .طةيفه 

ة كما يفية املناطق الر ية للزراعة وتنميسيالزراعة: تعترب الطاقة أحد املتطلبات الرئ  ة يف ياستخدام الطاقة الشمس
ين الشمس و تستخدم ضوء  ت  النبا الكربوني أكس  أن  و و   د  ا،  تنمو  طاقة  إىل  لتحوهلا  الطاقة مياملاء  ملصادر  كن 
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، إىل جانب استخدام الطاقة يو ية إىل غاز حيل املخلفات الزراعية مثل حتو يفياملتجددة أن حتل بعض مشاكل املناطق الر 
 ل  ياحملاص في ة، وجتفيراعة الز يكيوت البالستياه، والبيضخ امل  ة يفيالشمس

لطاقة الشمسني دروجيد اهليتول لطاقة الشمسيقة تولية: تعتمد طر ي   يل طاقة اإلشعاع الشمسية على حتو يد 
ئيالضوئ أللواح  ي ق ما  يار مستمر عن طر ية ذات تية إىل طاقة كهر تضم مصفو فات من   ي ، وهةيالكهرو مشسسمى 
  .1  اخلال

ئيبداخلها، واستخدام التة  يالشمس  يعنصر   واستخالصة  يكهرب  حملالتاه داخل  يل امليحتل  املباشر يف  يار الكهر
كون خملوطا ببعض يث انه ي ح احمللالت  الناتج من ني دروجيف اهلياملاء، مث جتف ي جلزئنياملكون  ني واألكسج نيدروجياهل

دة عن مصدر يأماكن بع  يف  االستخدام   ي عيشبكة كشبكة الغاز الطب   ودفعه يف ني دروجيل اهليية تسيخبار املاء، مث تتم عمل
ون مرت مكعب يمل 250ة مقدارها يعابي بقدرة استنيدروج ي ع اهلي كم لتوز  210 3ا شبكة طوهلا  يأملان  توجد يف   إنتاجه)

 . السنة  يف

 ح : استخدامات طاقة الر الثاين  فرعال

ضجة، ففيالوقت الراهن تكنولوج  ح يف ح تعد الر استخدامات طاقة الر  ح املواقع ذات سرعات الر   ي ا 
 ة يف يئيات البري ة، وخباصة عند أخذ التأثيد يد الطاقة التقليات تولية تنافس تكنولوجياقتصاد 1املرتفعة تكون تكلفتها  

اا لطاقة الر يفقد منا تطور تكنولوج .االعتبار الطاقة املولدة  ايل ث قدر إمج يح  1999ة سنة  يح بشكل مدهش منذ 

صل إىل ية ليالسنوات العشر املوال خاللمرة   12غا وات وقد تضاعف هذا الرقم يج 14ح ما سعته  نات الر يعن تورب
ايج  160ما سعته   د يات توليعمل  ح يف نات الر يا توربيوتتعلق استخدامات تكنولوج  ،2009ة سنة  يغا وات مع 

ء وتغذ    . اجلبال  أعايل ة وحىت على ضفاف الشواطئ ويفية واملنزليالصناعة املولدات  يالكهر

ة  يالطاقة احلرار   ماالستخداا  يتتمثل الطرق املطروحة حال:  طاتيطرق االستفادة من حرارة البحار واحمل  أوال:

ستعمال  األعماقاه  ياه السطح ومي  مني طات، الناجتة عن فروق درجات احلرارة بيالبحار واحمل  يف   ة اليتياملكائن احلرار ، 
من الدورات  يالعاملة على أ   لألنظمةاخلطوط العامة    تعمل إما على الدورة املفتوحة أو الدورة املغلقة، وهناك تشابه يف 

 
  .2 ص ،2011 ، جملة الباحث، جامعة ورقلة، العدد التاسع، املتجددةريلة واملتجددة وغيالنفط والطاقات البد نة،  يام يخملف1 
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إما   مبخر  إىل  فكلها حباجة  احلال يف  إلنتاجالسابقة،  املاء كما هو  لتبخ  خبار  أو  املفتوحة،  العضو ري الدورة  الغاز   ي 
توربيوط عالاملستعمل إىل ضغ  ئي  نية، مث هناك احلاجة إىل  اهل  إلنتاج  يربط مبولد كهر أو  ء   بواسطة  ني دروجيالكهر

ئيالتحل الضغط العال أما اجلزء   يالضغط املنخفض أو على الغاز ذ   ي على البخار ذنيعمل التوربي، وقد  يل الكهر

  .1فهو املكثف  يسيالثالث الرئ

قوم على يا  ية هذا النوع من التكنولوجيو يالكتلة احل  وقود:  ةيو ياحلات الكتلة  ي: استخدامات تكنولوجاين

ت السليو يوهذا الوقود مصنوع من الكتلة احل،  وسائل النقل  ستخدم يفيإنتاج وقود سائل    ة واليتيفية املواد الليلوز ية للنبا
ت السليبات النشو يختتلف متاما عن احلب ستخدم ي  يل للبرتول الذ يكن أن تستخدم كبد مية  يلوز ية مثل الذرة، وهذه النبا

 ن الطاقة يف يط لتخز ي دورا هاما كوسنيدروجيواهل  ثانولياإللعب  ياملستقبل سوف    ويف  ي حمركات االحرتاق الداخل  يف

 1.ا الوقوديخال

  ة يالثالث: استخدامات الطاقة املائ  فرعال

القد    العصور  املائميمنذ  الطاقة  استخدمت  الر ة  ية  امليوتشغ  يألغراض  األجهزة  مثل يك يكانيل  املختلفة،  ة 

لطواح   اليت ري ة، واملناشي املائنيالطواح حمطات و   ة،ية، واملصاعد املنزليج، والرافعات البحر ي مصانع النسني  وطواحني تدار 
ء والطالء، حيتول ء،يكن احتباسها وحتو مياه املتدفقة طاقة  يث تولد امليد الكهر سم الطاقة يما  يف  لها إىل كهر عرف 

ت  تذكر نظرا لعدم   ية، ه ياهلواء الناجتة عن الطاقة الكهرومائ  ة يف يالغاز   تانبعا  اوة،  ية أو الطاقة املائيالكهرومائ انبعا
ء، وحتول يكن حتو مية  يتدفقها من املصب طاقة حرك  اه يفيوقود، كما تولد حركة امل  ياحلاجة إىل حرق أ  لها إىل كهر

ء عن طر يد الطاقة الكهرومائي حمطات تول عرب   غالبا مال تكون حمتجزة وراء سد،   اه اليت يق دفع املية هذه الطاقة إىل كهر

 ار أو جمرى النهر أسفل السديعود إىل جمرى التينات و يالتورب

 
ا واهم حتديع الطاقات املتجددة وتكنولوجي ل مشار ية متو يمداخلة اشكال نب، بولسنان فلة،  يخالف ساهل ز 1  يف  االستثمارة  يفعال  الوطين، ملتقى  تها

ص  ،  2013  نوفمرب  03-02كدة،  ي، جامعة سك يرية وعلوم التسيوالتجار   ة ياالقتصادة العلوم  ية، كليئي ة البيث للمسؤول يظل التوجه احلد   الطاقات املتجددة يف
04.  

 5ص ،مرجع سبق ذكرهنب، بولسنان فلة، يخالف ساهل ز  1 
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طن  يالطاقة احلرار   ي ه:  ة املتولدة من جوف األرض ياستخدامات الطاقة احلرار   أوال:  األرضة املستخرجة من 

ء أو    إلنتاج تم استخدام املاء الساخن والبخار  يو  ات يالعمل  ضا يفيستخدم أي و   األماكن   نيستخدم مباشرة لتسخيالكهر
تم استخدام ية، و يولوجياجل  واالكتشافاتة  يو ياء احليميوالك  ءز يوفياجلجمال    ضا يف ية، وهذه الطاقة تستخدم أيالصناع

د يد بواسطة دورات ترب ية أو الترب يلها إىل أشكال أخرى من الطاقة مثل الطاقة الكهربيتم حتو ياحلرارة بشكل مباشرة أو  

 .المتصاص

اهل  ا:ين الطاقة  اهلمي :ةيني دروجياستخدامات  استخدام  يف نيدروج يكن  السكنيالب    الغاز يوت  من  بدال  ة 

ملختلف وسائل النقل   يكن استعماله كوقود مستقبلميكما  ،   والتدفئةنيوالتسخ  الطبخ  ألغراض، وبصورة خاصة  يعيالطب
تغ إجراء  حال  ة يف يات جذر يري دون  ا  املعمول  احملركات  هذا  يأجهزة   األمسدة صناعة    يف  استعماالتهإىل    إلضافةا، 

ئية وتوليمائيالك ستخدام التحلني وجدر يإنتاج اهل  يؤدية.  يد الطاقة الكهر ئي  ، نياألكسجللماء إىل توافر    يل الكهر

  . ذلكري اه امللوثة وغية امليأو تنق  الفوالذ عدة استخدامات هامة، مثل إنتاج    ستخدم يف ي  يالذ 

  ة ي ق التنم ي حتق   دور الطاقة املتجددة يف :  الثاين  طلبامل

لنسبة لألبعاد األساسية ذو أمهيالبشر اجات  ية االحتيعترب توافر خدمات الطاقة الالزمة لتلبي   ة الثالثة ية قصوى 

  .ق هذه األبعادية املستدامة، وتعترب مصادر الطاقة املتجددة أهم مصدر لتحقيللتنم

    يق البعد االقتصادي حتق  دور الطاقة املتجددة يف   األول:  فرعال

تتنوع ا أمناط اإلنتاج   الطاقة واحدا من القطاعات اليت ثل قطاع  مي : املستدامري أمناط اإلنتاج واالستهالك غ يريتغ

جة للنمو السكان، ياالستهالك نت  دة املطردة يفظل الز   ، ويفمرتفعةمعظمها مبعدالت هدر    ز يفيتتم  واالستهالك، واليت
ئمة من  مالري اسات تسع ية استمرار موارد الطاقة، من خالل وضع سيع كفاءة استخدام وقابلي تطلب تشجيفإن األمر  

حة حوافز ز شأ تؤكد على   ة، اليتيمية والتنظيق اإلصالحات القانونيدة كفاءة االستهالك، واملساعدة على تطبا إ
زات  يالتجه ل احلصول على ية موارد الطاقة املتجددة، إضافة إىل تسهية وتنميعيضرورة االستغالل املستدام للموارد الطب

لكفاءة يف    . ل املالئمةيات التمو ير آلياستهالك الطاقة، والعمل على تطو   املتسمة 
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ع يتوسو   ةيلية للطاقة املتجددة، بدءا من مكون الصناعات التحو يإن استغالل املصادر احملل : فرص عملريتوف
ئ ثيانة أنظمة التوليب وصية إىل تركيشبكة الطاقة الكهر األماكن   ما يفي، وهذا أمر مهم ال سريكب  ي اقتصادريد، له 

كن مية؛ و ري ة كبيها قضيث تكون البطالة فيتوفر هلا احلصول على الطاقة بشكل حمدود أو ال تتوفر هلا الطاقة، وحي  اليت

 1أن تولد الطاقة املتجددة أربعة أضعاف فرص العمل  

مهارة أعلى ل هذه الوظائف ألن تكون ذات  ي، ومتياألحفور   .ستثمر مما تولده صناعات الوقوديلكل دوالر  
  وتقدم أجورا أفضل 

ة احلصول على شكل يإمكان  ي العامل النام  ة يف يفيالر   ملناطق د من اي توفر لدى العد ي  :ة واملعزولةيفية املناطق الر يتنم
 الطاقة رية أو ر لتوفي الطاقة الشمسري ة لتوفيواحد على األقل من أشكال الطاقة املستدامة، سواء كان أشعة الشمس القو 

ء   ريكن استغالل هذه املوارد لتوفميح، و نات الر يل تورب يها لتشغيكن االعتماد علميح  ة أو طاقة ر يالكهرومائ الكهر
البعيالنظ للمجتمعات  الوطنيفة، حىت  الشبكة  عن  و يدة  نطاق صغ مي ة،  املتجددة على  الطاقة  نشر مصادر    يفريكن 

كملها أو حىت   (شبكات مصغرة) تربط املباين  ء فعالة على نطاق   وقرى  جمموعة من القرى على شكل شبكة كهر

تمع  ء املولدة من مصادر الطاقة املتجددة ه ري ، وهناك فائدة أخرى كبياحملل  ا أن الوقود للطاقة املتجددة   ية للكهر
 ينيترتك القرو   اليتاملكلفة واملسببة للتلوث، و  .زلياالعتماد على مولدات الد   ينهيكن أن  مي ا دون مقابل، مما  يكون جماني

  . يحتت رمحة تقلبات أسعار الوقود األحفور 

 تر استخدامايكن من خالل تطو ميتوفر العامل على مصادر دائمة من الطاقات املتجددة،  ي :ع مصادر الطاقةيتنو 

ق يإىل حتق  ي ؤديع مصادرها، مما  ياجات الطاقة للقطاعات املختلقة، وتنو ي احتريتوف   دة يفية بنسب متزايجياملسامهة التدر 
إطالة عمر خمزون املصادر  ر، كما تساهم يفيالتصد    فائض يف ري ة للطاقة، تسمح بتوفيد ياستهالك املصادر التقل  وفرة يف 

اد ري ف استيض تكاليختف  كن أن تعمل الوفرة احملققة من االستهالك يفميالدول املنتجة للنفط والغاز؛ كما    ة يف يد يالتقل
لنسبة للدول غ يد يالتقلاملصادر   ة يا للنظم املركز يات املتاحة حالي املنتجة للنفط والغاز، فضال عن ذلك فإن اإلمكانري ة 

ء، متثل فرصة للتوجه حنو تصد ية لتولري الكب ئيد الكهر   مصادر الطاقة املتجددة .ة املنتجة من  ير الطاقة الكهر

 
، يجامعة الواد 1ة، العدد اخلامس،  ية واملال يجملة الدراسات االقتصاد،  ة للدولي ئي على األنظمة الب  يظاهرة االحتباس احلرار   انعكاساتفروحات حدة،  1 

 . 151ص ،2012اجلزائر، 
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اه، خاصة ياج للميمواقع االحت  توفر مصادر الطاقة املتجددة يف إن   :اه البحريه مي مصادر الطاقة لتحلريتوف
ه يلتحل  والتقين   يكن أن تكون احلل االقتصادميحتتاج إىل استهالك حمدود من املاء العذب،    ة اليت ري لتجمعات الصغ

  .1ةية بكلفة اقتصاديد يتعذر توفر املصادر التقلي  املناطق اليت  اه يف يامل

  :يق البعد االجتماع ي حتق  الطاقة املتجددة يف دور    :الثاين  فرعال

ا ة املستدامة، إذ  يتعترب الطاقة املتجددة جوهر التنم   د ي ها العد يتتوقف عل  ة اليتيتشكل أحد املوارد األساس  ا
اجاته ية احتيمنها لتلب  يوالضرور   ة القدر الكايف ية لإلنسان، لذلك ال بد من ضمان استدامة واستمرار يشيمن اجلوانب املع

ق يحتق  فة، وتتمثل مسامهة الطاقة املتجددة يف يئة نظيظل ب  ة على حنو متكافئ ويف ياجات املستقبلية، وكذا االحتياحلال
  :يلية من خالل ما  ياألبعاد االجتماع

ة،  ية البشر ي مؤشرات التنمنيحتس  استهالك الفرد من مصادر الطاقة املتجددة دورا هاما يف  يؤدي  : ميالتعل  -

ثيعن طر  ء املنتجة من مصادر الطاقة املتجددة صورة واضحة حول  ي م، وتعطي خدمات التعلني حتس ها يف ري ق  الكهر
رة، تشغري استخدامات كث  كن استبداله مبصدر آخر للطاقة يفميذلك، إذ متثل مصدرا ال   وتر، يل أجهزة الكمبية كاإل

   .مي خدمات التعلرية لتوفيها من املتطلبات األساسري د وغيالتدفئة، الترب 

تطو ي  :الصحة والسالمة   - فوائد صحيوفر  املتجددة  الطاقة  االقتصادير مصادر  الفوائد  تفوق  واألمنية  ة ية 

حبيئ يوالب سنو ينيمال  6لقى  يث  ية،  حتفهم  بسبب   شخص  اهلواء يف   الوقود   تلوث  بسبب حرق  املغلقة  األماكن 
لتزو ،  ياألحفور  واسع  نطاق  املتجددة على  الطاقة  استخدام  نطاق  ي إن  أو على  كملها  مدن  احل  1د  ة يو يوالكتلة 

الوقود ة من  ري ة كبيفة وآمنة دون احلاجة حلرق كميكن أن توفر طاقة نظمية،  ري ة صغيل شبكة قر ي لتشغري ة صغ يد يالتقل
لسالمة والصحة النامجة عن استخدام الوقود األحفور جيكن أن ميو   ،ياألحفور    . ينبنا املخاوف املتعلقة 

  ي ئيق البعد البي حتق  دور الطاقة املتجددة يف   :الثالث  فرعال

ا ز ا الطاقة املتجددة  يتتم  إن من أهم اخلصائص اليت    قة يلطاقة الصد  عنها  ري تم التعبيفة وعادة ما  يطاقة نظ  ا
تساهم   اتم اللجوء إىل الطاقة املتجددة ألي  يكولوجيطابعها اإل  ة املستدامة يفيق التنميئة، أو الطاقة اخلضراء، ولتحقيللب

 
  . 2ص  ا،يقياإلسكوا، جنوب إفر  ،يدة واملتجددة، مؤمتر القمة العاملي الطاقة اجلد استخداماتة يتنما، ي آس ة لغريبيواالجتماعة يجلنة االقتصاد1 
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ة، أن يرات العلمية، فلقد أثبتت الدراسات والتقد يات املناخري التغ  واملتسببة يف  يخفض نسبة غازات االحتباس احلرار   يف
ت امللوثة للبياملتجددة ضعمصادر الطاقة   ، مقارنة بتلك يمرحلة االستغالل أو االستهالك النهائ ئة سواء يفيفة االنبعا

ق ملناطق الر يشي الظروف املعنية، عالوة على أن حتسيد يالطاقات التقل  يالناجتة عن استعمال  د من حية سوف  يفية 

  . 1املناطق  هذه   ئة يفيالطاقة امللوثـة للب  استهالكأمناط  

  ة املستدامة ي ق التنم ي ات الطاقة املتجددة لتحقيجياسرتات:  الرابع  فرعال

ة املستدامة حتدد مدى ية نفسها فان مؤشرات التنمية التنمية توضع وفق أهداف عمليملا كانت مؤشرات التنم

ن يال القادمة فخالل العقد ية لألج ري ة مع ضمان استدامة هذه الـأخيكفاءة استخدامها ملوارد الطاقة األول  تطور البلدان يف
اسه من خالل مؤشرات يتم قي،  موحد   ي عامل  ين نظام طاقو ية من اجل تكو يد من احملاوالت النظر ي متت العد ينياملاض
 .ة املستدامةيالتنم

ات الطاقات املتجددة لقطاعات يجيتتضمن اسرتات:  ة املستدامةيالتنمات الطاقة املتجددة لقطاعات  يجياسرتات-

  : على سبعة مبادئ تتشكل يف  االعتمادة املستدامة  يالتنم

 قطاع النقل   ر مصادر الطاقات املتجددة يف ياسات لتطو يالسو   عاتيوضع التشر   ة دور احلكومات يف يتقو  -
  الصناعة و 

  . من مصادر الطاقة املتجددةني ات التمكية من خالل آلياحمللئات  ياهلو    احلكوماتنيق بيز التنسيتعز    -

  .م أسعار احلصول على الطاقة املتجددة للفقراءيتدعو  ةي خدمات حكوممي تقد -

  .ةيئيع البية تتبىن املشار يق استثمار يوإنشاء صناد  االستثمارات  يع آلي تشج  -

ا  يادارة املوارد املتاحة مبا   -  .واالعتماد على املوارد املتجددة  ةياالستخدامكفل كفاء

 املنبثقة عن إرادة الشعوب   يج يط اإلسرتاتيز على برامج التخطيالرتكو   زيثقافة التم  تبين - 

 
  152ص ،مرجع سبق ذكره، ايآس ة لغريبية واالجتماع يجلنة االقتصاد 1 



 ع الصادرات يللطاقات املتجددة وتنو   ياإلطار النظر :  ولفصل األال

 
27 

 العمل و   ع يادة املشار يق  دة يف ينظم احلوكمة الرشو   ةيز الشفافيتعز   -

ة يجيإسرتات أطلقت جمموعة البنك الدويل : قطاع الطاقة املتجددة  يف  ة جمموعة البنك الدويلي جيإسرتاتأوال:  

انتهاج مسارات امنائ  2022/ 2012ة لعام  يئيب البلدان على  دف و   ئةية للبيمراعو   ة مستدامةيدف اىل مساعدة 
الطاقات   ر مصادر يجمال الطاقات املتجددة من خالل تطو   ات يف يق اإلمكانياىل حتق  ة جمموعة البنك الدويل يجيإسرتات

ء والعمل على إصالح أسعار الطاقة لتحقيتعز و   ح )طاقة الر ،  ةياملتجددة ( طاقة مشس ق كفاءة يز احلصول على الكهر
البنك الدويل التقليتنو و   ة يع االستثمار يل املشار يمتو   يف   استخدامها، كما سامهت جمموعة  ة وخلق يد يع مصادر الطاقة 

حنو ،  اهياملو   وآمن إلمدادات الطاقة ع من مصدر موثوقي  اجلمنيمتكو   ة يالدول النامفرص العمل، واجتناب الفقر من  
 .1س الدعم الدويليلو   ةية احمللية التنميجيإسرتات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
مرزوقيمس1  يف،  نة  املتجددة  الطاقات  التنميحتق  دور  يفي ق  املستدامة  السي، كلاجلزائر  ة  والعلوم  احلقوق  بوضياسي ة  حممد  جامعة  ، لةياملس   ،افية 

  .50 ص ،2017/2018
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  ع الصادراتيتنو :  ثالثاملبحث ال

  ات حول الصادرات يأساساملطلب األول:  

  ف الصادرات ي: تعر ولاال  فرعال

صنعت أو حولت من منطقة   ع املنتجات اليتير على أنه بيعرف التصد ي:  مفهوم الصادرات بشكل عام  أوال:

ا على حتقو   عرب عن قدرة الدولة ي . وهو  1ة لتلك املنطقة يما إىل خارج احلدود الوطن ة يخدمو   ة يق تدفقات سلعيشركا
ح، قق  ية أخرى بغرض حتقيأسواق دولو   ة إىل دوليبشر و   ةية وماليومعلومات  ريانتشار، توف  منو،و   ع يمة مضافة، توسيأر

  2دة. يا اجلد ياحلصول على التكنولوجو   التعرف على ثقافات البلدان األخرى و   فرص عمل،

العمل تلك  اليت يوهو  حتو   ي ترم  ة  السلعيإىل  ائو   ل  بصفة  املقياخلدمات  األعوان  قبل  من  يف نيمية  القطر    
ث أن معظم ية حياقتحام األسواق األجنب  لة األكثر سهولة للمؤسسات يف يالوسهو  و   ني مي مقري إىل أعوان غ   ياالقتصاد

  3امها بدور املصدر. يكون بقية  يلألسواق األجنب  املؤسسات توسعها األويل 

 يف الفائض االقتصادية تصر يعمل  ي على مستوى املؤسسة: ه:  مفهوم الصادرات على حسب مستواها  ا:ين

  4ة. يحققته املؤسسة إىل األعوان اخلارج يالذ 

من نقص   تعاين  حققته دولة إىل الدول اليت  يالذ   يف الفائض االقتصادية تصر ي عمل  ي : هعلى املستوى الوطين
  ة.ياخلدمات من احلدود الوطنو   ة عبور السلع يهو عملو   االنتاج   يف

ستعمل يدولة من الدول،    يأل   ي الرفاه االقتصادق  ي لة من وسائل حتقيوس  ي: الصادرات هعلى املستوى الدويل
  5ة لدولة ما. ية اخلارجيالزدهار العالقات االقتصاد  يؤدياته  يتقن  التحكم يف و   ة،ياقتحام األسواق اخلارجو   ملواجهة املنافس

 
  . 133ص، طبعة2007دن، ر األ ع،يالتوز و  ، دار وائل للنشرالدويل قيالتسو  رضوان حممود العمر، 1
  .15ص ،2007 مصر، ة،ياالسكندر ، ةياجلامع  الدار، ةيج ياالسرتاتالتحالفات و  ر املعاصريالتصد فريد النجار، 2
 .190ص، 2008 اجلزائر،، ةي، دار اخللدونةياألسواق العامل  أسس النجاح يفو  م ي، مفاه ق الدويليالتسو  فرحات غول، 3
، ة، ختصص اقتصاد دويلي العلوم االقتصاد   يفريل شهادة املاجستي، مذكرة تدخل ضمن متطلبات ن يأثر الصادرات على النمو االقتصاد،  يبين قر يصر الد  4

  .83، ص 2014ة، جامعة وهران، يالعلوم التجار و  يريعلوم التسو  ةية العلوم االقتصاديكل
  .83، ص مرجع سبق ذكره، يبين قر يصر الد 5
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  ة الصادرات ي : أمهالثاين  فرعال

ا على خلق فرص عمل جد يتتجلى أمه  دان املدفوعات، يم  اعجاز يفو   إصالح و   دة، ية الصادرات من خالل قدر

  ق معدالت منو مطردة. يمن مث حتقو  ،األجنيبو   يكذلك جذب االستثمار اخلاص احمللو 

 التصد يدة:  يخلق فرص عمل جد األساسيعترب قطاع  املستوعب  قد أكدت ذلك و   دةيللعمالة اجلد   ير 

العد  فقد متكنت عدة دول من شرق اسيجتارب  الدول،  نيال  ي هو   ايد من    ز يمالو   ايسياندونو   وان يو   هونكونغ و   ا
ستخدام التوجه التصد و   دةيالند من خلق فرص عمل جد يو  ث ساعد ذلك على يحب  ير ي الرفع من معدالت منوها 

  ة. يت متدناخنفاض مستوى البطالة إىل مستو 

 ؤثر يمما    النقد األجنيب إذ تعترب الصادرات أحد املوارد اهلامة جللب  زان املدفوعات:  ي م  إصالح العجز يف

تلعب دورا   ي اسعار الصرف، فالصادرات هو   ة للبلديللعملة احملل  ي االستقرار النقد و   بصورة مباشرة على التوازن املايل
  .يزان التجار يامل  ق معاجلة اخللل يفيزان املدفوعات عن طر يم  معاجلة االختالل يف  مباشرا يفو   سايرئ

  هذا ما أكدته و   رية التصد يلنجاح عمل  يعترب االستثمار كمحرك أساسي  :األجنيبو   يجذب االستثمار احملل

  ر.ية التصد يعمل  ة الناجحة يف يد من التجارب الدوليالعد 

 مطردة: ي حتق منو  معدالت  ا  ق  اقتصاديس  يفهدف  حتقياسة  هو  مرتفعةية  منو  معدالت  فاالهتمام   ،ق 

على   ايبجيكون له مردود ايعها من خالل خلق مناخ مناسب لذلك  يتشجو   رها يتطو و   تهايق تنميلصادرات عن طر 
  1. يزان التجار يامل  اصالح العجز يف  ساهم يفيكذلك  و   ةياالجنبو   ةيجذب االستثمارات احملل

، كما يحىت العاملو   ياالقتصاد احملل   ي نميو   عجل يع الصادرات  ية ان تنو يبيد من الدراسات التجر يالعد   أثبتت وقد  
أن هذا  ي ار منو يع الصادرات كخي ة تشجيجيتبنت اسرتات ا اليت ية كدول شرق اسيدة من الدول الناميجتارب عد   أثبتت

  2اسات إحالل الواردات. يظل س ق يفقتح يمما    أسرع على حنو   ي وفر وسائل النمو االقتصاديار  ياخل

  

 
  .83-82، ص مرجع سبق ذكره، يبين قر يصر الد 1
،  2002، جامعة بسكرة،  ة، العدد الثاين يجملة العلوم االنسان   ،-حالة اجلزائر–ة الصادرات  يتنم و   االئتمانات ضمان  ي آلد،  ي د، وصاف سعيعبد ا  يقد  2

  .218ص 
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  ري الثالث: دوافع التصد  فرعال

الكب  - بيحتق و   ق،يالتسو   ة يفري االستفادة من وفورات احلجم  ح من خالل  املنتجات يفيق االر االسواق   ع 

  ة.ياخلارج

  ة املبتكرة. يا العاليجات ذات التكنولوجنتع املياالستفادة من بو   ة،يع خماطر الدخول إىل األسواق اخلارجيتنو   -

 ل الطاقاتياالستفادة من تشغكذا  و   ة ياالسواق العامل  يف   ي االستخدام املومسو   ف املنتجات ذات االنتاجيتصر   -
ح كب  ة اليت يجق اخلار ياالستفادة من فرص التسو و   املوارد الفائضة،و  غتنامها. و   ة ري حتقق أر   ذلك 

ئن عن طر   - فاء يات االيطلبات معلقة مل تتوفر امكان  ذيوتنف  دةينشاء فروع وكاالت جد إق  ي القرب من الز
  ا.

  ا. يالسلع املنتجة حمل  دة يف عاب هذه االسواق للز يجة لعدم استية نتيق السوق احملليض  -

ا نتيدة لتصر يحبث الشركات عن منافذ جد   - ا يفيف منتجا   1ة. يالسوق احملل  جة اخنفاض الطلب على منتجا

  اجلزائر   ع الصادرات يفي: تنو الثاين  طلبامل

  عية التنو ي األول: مفهوم عمل   فرعال

وعند استعراض  ،ريحتتمل أكثر من تفس م الواسعة ذات األبعاد املتعددة اليتيمن املفاه  ي ع االقتصاديعد التنو ي
نه السيرى التنو يفأن هناك من    يع االقتصادي ة التنو يتشرح ماه  م اليتياملفاه ل االعتماد على ياسات اهلادفة لتقليع " 

  2ة".ي السعر والكم  عدد حمدد من الصادرات املعرضة للتذبذب يف

ع ية التنو يكن أن تكون عملميث  ي ح  ، ع الصادراتيعلى تنو   ي ع االقتصاديقتصر التنو يظل هذا املفهوم    ويف
دة من خمتلف القطاعات يدة ملنتجات جد يعمل على خلق فرص جد ي  ي ع أفقي األول أن تكون على شكل تنو ني جتاه

 
 . 52، ص 2009الطباعة الطبعة األوىل، و  عي التوز و  ة للنشرري ، دار املسق الدويليالتسو  ،ع مجال قدون يبد 1
لس األعلى للتخط 2  .04، ص 2014، سلطنة عمان ، جيدول اخلل يف يع االقتصادي احلالة الراهنة للتنو  ،طياألمانة العامة، ا
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الثاين   ،ةياالقتصاد ز ي  واالجتاه  حنو  بتجه  االندماج  قوى  األمام  نيدة  واخللفيالروابط  حية  بعض يث  ية  استخدام  تم 
ء. املنتجات مثل النحاس لتكون مدخالت يف   1إنتاج أسالك الكهر

بشكل متقارب   ع قطاعات االقتصاد الوطينيها مجيتساهم ف  احلالة اليت   يع على أنه "هينظر للتنو يوهناك من  
  2خمتلف السلع".   ر يقادرا على تصد   كون االقتصاد الوطينين الناتج و يتكو   يف

ا ال زالت قاصرة وجمزئة كون مفهوم التنو يف خاصة بتنو يورغم ما ذكر من تعار   ي ع االقتصاديع الصادرات إال أ

ع االستثمار فقط وال على يع الصادرات فقط وال على تنو يقتصر على تنو ي هو مفهوم واسع وشامل ومتعدد األبعاد ال  
  ة.يات االقتصادري ع مع كافة املتغيتوافق التنو يبل البد أن    ،ناتجن اليتكو   ع القطاعات املسامهة يف يتنو 

ن الناتج وبناء يتكو   ع القطاعات للمسامهة يف يل مجيها تفعيتم في  ف األفضل هو "احلالة اليتيرى أن التعر يلذا    
 يمن التكامل الداخل  ة يتسم بدرجة عالية و يضة ومتنوعة من املوارد االقتصادي رتكز على قاعدة عر ياقتصاد مستقر ومتوازن  

ة وأسواق يع األسواق الداخلية لالقتصاد وتنو يز القدرات التنافسي قطاعاته وأنشطته املختلفة وتعز نيث الرتابط بيمن ح
  3 القطاع العام والقطاع اخلاص". ني الصادرات والتوازن ب

وهو ، دةيأو األسواق اجلد دة  يع للصادرات بسبب املنتجات اجلد ي ع الصادرات على أنه توسيفهم تنو ي ومن مث 
دة ية إىل أسواق جد ميدة إىل األسواق القائمة واملنتجات القد ي ر منتجات جد يضا تصد يتضمن أيو ،  هامش واسع النطاق

  دة. يدة إىل أسواق جد يومنتجات جد 
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، 2014ج،  يات إدارة األعمال جبامعات دول جملس التعاون لدول اخللياملؤمتر األول لكل ،  يالسعود  يع والنمو االقتصادي التنو   ،بيممدوح عوض اخلط  2
 .02ص 

  . 50، ص مرجع سبق ذكره، يعودة الطائ ي هادريبش  3
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  اجلزائر  ع الصادرات يف ية تنو ي : أمهالثاين  فرعال

توفر لدى يع وفق ما  ية التنو يكن أن تكون قائدة النطالق عملمي  د القطاعات اليت ي ة وحتد ي املوارد املالري توف  -

ت. فعلى سب ة الالزمة ي املوارد املالريتوف   ل املثال يفيعلى سب  يكن االستفادة من املورد النفطميل املثال  يالدولة من إمكا
نح مي  ي وأن وفرة املورد النفط  ،عيللتنو كون القطاع القائد  يل  يكن االستفادة من القطاع النفط ميكذلك    يع االقتصاديللتنو 

الستفادة من اخنفاض تكاليزة تنافسيالدولة م لصناعات البرتوك يف إنتاجه لتكون البداية  ة ية أو املشتقات النفطيماو ية 
ذه املنتجات وحتس    تها وقدرا على املنافسة.ي نوعنيوالتوسع 

لقطاع االقتصادية طو يات استثمار يجيتاج إىل اسرتاتحيع الصادرات  يإن االجتاه حنو تنو   -  يلة األمد للنهوض 
  1ة.يالتطورات التكنولوج  ية املتاحة وحتاكيعة املوارد االقتصادية تتناسب مع طبياسات اقتصاديق سيمن خالل تطب

ل يص دور القطاع العام وتفعيتم تقليث  ية حيكل اإلدارة االقتصاديه  ة يفيات جذر ري العمل على إحداث تغ   -
ق التوازن يضمن حتقيمبا    يجي واالجتاه حنو التحول التدر   يدة دور القطاع اخلاص من خالل دراسة الواقع االقتصادوز 

  ة. ي من اجل رفع كفاءة اإلدارة االقتصادني القطاع نيب

اإلنتاجيتنو   - القاعدة  العرض، وهنا  ية من خالل االهتمام بسيع  جانب   كون اإلصالح يفياسات جانب 
لتواز  اإلصالح يف  يالعرض  تنو   مع  الطلب من خالل  اإلنتاجيجانب  القاعدة  وتنو يع  هية  وهيع  اإلنتاج  كل ياكل 

  2الصادرات. 

ل ومشاركة املرأة يلرفع نسبة التشغ  ي ة العمل، والسعيورفع إنتاج  ي رأس املال البشر   والعمل على االستثمار يف   - 
  3تهم. ي تتناسب مع إنتاج اخلاص ومنحهم حوافز ومزا  القطاع   فرص العمل يف ري وتوف أكرببشكل  

  

 
ص  ، 2014سمرب يد، واحلاضر واملستقبل صندوق النقد الدويل ي: املاضيجيدول جملس التعاون اخلل يف يع االقتصاديالتنو ، فيرضا شر ، نيم كال يت 1
5. 
 . 52، ص مرجع سبق ذكره، يعودة الطائ ي هادريبش 2
 . املرجع نفسه 3



 ع الصادرات يللطاقات املتجددة وتنو   ياإلطار النظر :  ولفصل األال

 
33 

  ع الصادرات يأدت إىل تدهور أداء تنو  األسباب اليت  الثالث:  فرعال

  : يليما  يسنوجزها ف  ، واليتيزان التجار يأثرت على امل  أهم االختالالت اليت   تتمثل يف

 جلزائر أدى إىل تدهور روح املنافسة يف  البرتويلع  يمنو الر   :على االقتصاد  يعيالر   يمنة القطاع النفطي ه  أوال:

إمهال و   حنو املدن  ي في مالئمة، زحف ر ري اسة أسعار غ يسو   متهايق معدالت صرف مبالغ قي، عن طر يالقطاع الفالح
  1ة.يالفالحو   ةية، االستهالكيز يز، فزادت الواردات من السلع التجهيانة عتاد التجهيص

أن االرتفاع اهلائل يف أمناط من االستهالكو   الدخل  كما  الصعبة شجع على  العملة  االنتاج و   العائدات من 
  .  البرتويلري ر غيل من التصد يإىل القلو   ادري املوجه إىل االست

اهل  ا:ين ه:  ةيالسعر و   ة يكل ياالختالالت  من  بعة  الدولة ي تعترب  مجو   منة  على  العام  العمليالقطاع  ات يع 

قل   ةتة املثبياالعتماد على األسعار اإلدار و   ة احملدودة، ي الكفء للموارد االقتصادري غ   ياملركز هها  ية، مع توجياالقتصاد
ت على السلعو   من أسعار التوازن    اخلدمات. و   انتشار اإلعال

  .نية اخلدمات املقدمة للمستهلكينوع  يف  ة على موارد الدولة، نتج عنها تدينري مما اضاف أعباء كب  

م ة املتناقضة، ياسات االقتصاديسة السيظلت حب  ة اليتياالستثمارات األجنبو   القطاع اخلاصش دور  يكما مت 

ا احلقية ال ترقى غلى امكانيات هامشياقتصرت على فعالو   فا،ي فكان منوها ضع   ة الكامنة. يقيا

لصناعات التصد ياسة االقتصاديولس ا تنحاز لصاحل ير ية املتبعة أحلقت اشد الضرر  النشاطات املوجهة ة إذ أ
  2للداخل. 

  

 
، 04العدد  جملة دفاتر بوادكس، ،اجلزائر   ع الصادرات خارج قطاع احملروقات يفي ات تنو يمقتض د، يرش يوسفياة، ودان بوعبدهللا، ي بن حراث ح يميبراه 1 

  .36، ص 2015
2 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/195/4/2/31288  16:44على الساعة  2021- 02-20وم يمت االطالع.  



 ع الصادرات يللطاقات املتجددة وتنو   ياإلطار النظر :  ولفصل األال

 
34 

 ة تعمل يفيمؤسسة حكوم  1000قل عن  ياجلزائر ما ال    كان يف:  إفالس مؤسسات القطاع العام  لثا:

ارتفاع و   م يبعد التأم  ينات من القرن املاضيعقد السبع  ت معظمها يفية خارج قطاع احملروقات، بنيالقطاعات اإلنتاج
النفط  عل يكان  و   عائدات  التنميجياسرتات  ها يف يعول  االنتاج  آنذاكة  يات  القاعدة  تكون  أن  بنمو يعلى  لالنطالق  ة 

  1ع. يسر   ياقتصاد

  ته حتدو   اجلزائر الصادرات متطلباته، واقعه يف  ع يفيالثالث: التنو   طلبامل

  الصادرات   ع يفي التنو   : متطلباتولاأل  فرعال

  :يليما  يقها وتتمثل في ة لتحقيمتثل املرتكزات الضرور   ع جمموعة من املتطلبات اليت ية التنو يحتتاج عمل

  ير رأس املال البشر ية وتطو ياالهتمام بقاعدة املوارد البشر .  

 ع. ية التنو ي ة الالزمة لعملي املوارد املالريتوف  

 ة.ية واالئتمانياسات املاليق عمل السيوإصالح وتنس  يئة مستقرة لالقتصاد الكلي بريتوف  

 ئة األعمال. يز بيص وتعز ل دور القطاع اخلايتفع  

  ة واملتوسطة. ري ع الصغيدة األعمال من خالل املشار ز ر يتعز  

  م واملهارات. ية والتعلية التحتيالبن  االستثمار يف  

 الوصول إىل املعلومات. نيع روح املبادرة واالبتكار من خالل حتسيتشج   

  ا ياً أم أجنبيسواء كان حملع االستثمار اخلاص  ية وتشجيمية والتنظيئة القانونيز البيتعز  

 م احلوافز للشركات والقوى العاملة. يإصالح سوق العمل وإعادة تنظ  

 2ل. يق مع متطلبات التشغية متطورة تعتمد الذكاء ورفع املهارات والتنسيميإعداد مناهج تعل 

 

 
التصديسد،  يرش  يوسفي  1 للتقومياسة  اجلزائر–  يكلياهل  ير كأداة  لن-حالة  مقدمة  أطروحة  الدكتوراه يفل شي،  اإلقتصاد  هادة  ة، جامعة وهران،  يالعلوم 

 .102، ص 2006
2 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/9/17/2/158279  15:44على الساعة  2022- 02-20وم يمت االطالع  .  
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  اجلزائر  ع الصادرات يف يواقع تنو :  الثاين  فرعال

ع األسواق يتنو و   خدمات،و   ع املنتجات من سلعي مها: تنو نيسيرئ  نيق هدفيع الصادرات على حتقيعمل تنو ي

  ة املستقبلة هلذه املنتجات.ياخلارج

 يتتمثل صادرات االقتصاد اجلزائر :  يكل صادرات االقتصاد اجلزائر يه  اخلدمات يفو   ع السلعيتنو   أوال:

 مة الصادرات تتمثل يفيق  يق و   الصادرات   من امجايل  %  98  متثل حوايل   اليتو   وت،يالز و   الطاقة   ة يف يبدرجة اساس
  1املواد اخلام. و   ة يالسلع االستهالكو   ة يالصناعو   ةيزات الفالحيالتجه و   منتجات نصف مصنعة

هذا القطاع   ع يفي نه ال تنو   يوحيهو ما  و   كانت صادرات اجلزائر أغلبها من احملروقات  1990مثال سنة  
ع مثمرة يمشار   عدم استغالهلا يف و   ، 2013-2000تشكلت لدى البلد خاصة خالل فرتة    ة اليت يلرغم من العوائد املال

 لتدهور اسعار النفط يس قطاع الصادرات مرده األساسمي فسر أن كل اخنفاض يهو ما و  ر النفط اخلام، ي تصد ري من غ
  حالة ارتفاع الصادرات.  العكس يف و 

ر للجزائر أغلبها دول مستوردة يتعترب وجهات التصد :  ةياجلزائر ة للصادرات  ي ع األسواق اخلارجيتنو   ا:ين

  ة. يبدرجة خاصة الدول الصناعو   املواد اخلام، و   ةياملشتقات النفطو   للنفط

ت املتحدة. إضافة إىل ذلك فإن الشركات ا، فرنسا، الواليا، إسبانيطاليا  ير للجزائر هيأهم وجهات التصد 
  ة.يع على مستوى السوق احملل يالبات  يتها تقوم بعملية غالبياجلزائر 

الوصية للصادرات اجلزائر يع االسواق اخلارجيولتنو  ق  ي من خالل تطب  اقتصادها ع  ية على تنو ية تعمل اجلهات 
ثة، يا احلد يع جماالت التكنولوجيمج  ات ... اخل، يف ي، املستشفي ة، النقل احلضر يالبىن التحت  يف   ي طموح لالستثمار العموم

اخل،يالغذائالصناعات   الفندقة،...  تصد إتطلب  يهو ما  و   ة،  تشجير ينشاء شركات  تعمل على  التصد ية،  ع يتنو و   ريع 

  ة.ياألسواق اخلارج

 
مزوز يفض  1 قو يلة  حممد  وحتلييتق ،  يدر ي،  تنو يم  مؤشر  اجلزائر ي ل  لالقتصاد  الصادرات  مؤشر  يع  حتل–  هرفندل  -هرمشان  ستخدام  للفرتة  يليدراسة  ة 

لد يرية وعلوم التسيخرب العلوم االقتصاد ة،ي جملة معهد العلوم االقتصاد ،1990-2018  .308، ص 2020، 02العدد:  23، ا
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  ع الصادرات يت تنو  الثالث: حتد  الفرع

تنوعها ال و   لة الصادرات يحص دة إمجايل لز و  ة.ية من خالل التجارة الدولري ع الصادرات مكاسب كثيقق تنو حي

ه تتمثل هذه األطراف و   لها،يسبل تفعو   هايملعرفة أوجه القصور فو   ع الصادرات، يتنو   األطراف الفاعلة يف   ل يبد من 
  :يليما  يف

التنوع االقتصاديأن    كن لالستثمار األجنيب مي:  املباشر  االستثمار األجنيب   أوال: ع الصادرات، يوتنو   يدعم 

  1املباشر.  ع االستثمار األجنيب يتنو   عين يو 

  ق: يه عن طر يتحصل علي  ي املباشر الذ   نوع االستثمار األجنيبع  يتنو   -

 املوارد.  املباشر يف   االستثمار األجنيب  
  املباشر.   البحث عن سوق االستثمار األجنيب  

 املباشر الفاعل.  االستثمار األجنيب  
 املباشر  ة البحث عن االستثمار األجنيبيجيإسرتات. 
 دة. ياملباشر من البلدان املصدرة اجلد   االستثمار األجنيب   يتلق 
  د من البلدان. يعدد أكرب من القطاعات، إىل املز  املباشر يف  ر االستثمار االجنيبيتصد 
 لنسبة لالستثمار االجنيب  من أمجايل  %1لته ال تتعدى  يأن حصو   ظل دون املستوى خاصةياجلزائر    يف  أما 

ا.يع االستثمار ياملشار   2ة املصرح 

  

 
  . 309-308، ص مرجع سبق ذكره، يدر ي، حممد قو يلة مزوز يفض 1
2   https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/258/23/2/140874  17:47على الساعة    2022-02-20وم  يمت االطالع.  



 ع الصادرات يللطاقات املتجددة وتنو   ياإلطار النظر :  ولفصل األال

 
37 

من و   يعلى معدالت النمو االقتصاد  ايبجيتؤثر بشكل ا  ياسة االنفتاح التجار يإن س:  ياالنفتاح التجار   ا:ين

قلل ياخلدمات من خمتلف مناطق العامل  و    من الباعة لسوق السلع رية دخول عدد كبيث أن امكانية. حيمث ترتفع اإلنتاج
ا تعزز تنافسريبشكل كب   1 جودة السلع. ني بدوره إىل حتس  ي ؤدي  يهو الذو   ة،ياملنتجات احملل ة  ي تركز السوق. كما ا

الب:  ئة األعماليب  لثا: التجار يإن  الصعبة يف يئة  تز و   اجلزائر  ة  األخرى  اخلطر  تقيعوامل  التوقعات ييد من  د 

لة ية املستدامة الطو ياالقتصادة  يقوص افاق التنمي  ياجلزائر   ي ما زالت مواطن الضعف داخل اإلطار املؤسسو   ة،ياالقتصاد
  األجل. 

ع الصادرات، يتنو   املتوسطة ذات دور فعال يف و   ةري تعترب املؤسسات الصغ :  املتوسطة و   ة ري املؤسسات الصغرابعا:  

مالئم   إطار  دة الثروة للبلد. خاصة غذا ما وجدت يفز   مسامهتها يف و    مناصب الشغلري إضافة إىل ما حتققه من توف

  ز. يمتطلبات صغار املنتج  ليبي

لنظر حلالة اجلزائر نرى أن مسامهة هذه املؤسسات تظل دون املستوى املطلوب من اجلهات   يستدعيهو ما  و   و
ا تعد بد   تها، خاصة يفيتنم  ة إعادة النظر يف يالوص خلروج يكفو   فعال   يجيل اسرتاتيظل تقلبات اسعار النفط كو ل 

لبلد.   من األزمة اليت    تعصف 

 حمدد بدقة  ة مع جدول زمينيد أهداف كمياختاد خطوات لتحد   ينبغي:  ع القطاع اخلاصية تسر يتنم  خامسا:

  ق تلك األهداف. يد االصالحات الالزمة لتحقي حتد و 

املثال  يعلى سب للجزائر اختاد خطوات  ميل  اليت يمج  إلزالة كن  القواعد  بمي  ع  للسلطات   ريستفكن أن تسمح 

  املوافقات. و   ص يذلك بعض الرتاخ  ة و/أو تشكل عوائق أمام الدخول مبا يفيقة عشوائيالقواعد بطر 

ا يفيالقواعد احلال   2ضعوا لنزوات السلطات.خيكن أن مي أن قادة األعمال    اجلزائر تعين  ة املعمول 

 
 . 317-316، ص مرجع سبق ذكره، يدر ي، حممد قو يلة مزوز يفض 1
 . 317، صمرجع سبق ذكره، يدر ي، حممد قو يلة مزوز يفض 2
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مج    تبين  سادسا: مج االصالح االقتصاد:  شامل  ي صالح اقتصادابر  تطلب ضرورة تبينيالشامل    يلعل بر

التالة تعىن بوضع األولو ية مستقبليرؤ  اليت يت  املفتاح االساس  ة  كل يع هيتنو و   ككل   يع االقتصاديللتنو   ي قد تكون 
  : تتمثل يفو   صادرات اقتصاد البلد، 

  ع القطاع اخلاص. يتوسو  ع ياسات التصنيم سيإعادة تق -

  ا. يها سوقياملوجهة توجب  يالتدر و   ميز على برامج التعليالرتك  -

  . يبيإصالح النظام الضر  -

  ة. يم البىن التحتيتدع  -

  القطاعات املرشحة كبدائل للنمو.   ل يهتماشى مع اعادة  يق اللوائح مبا  يتنس  -

ت الدعم احملليختف  االستمرار يف   -  1.يض اعا

  

  

  

  

  

  

  

 
الس يقا  1 امحد، حممد جابر  بدر  التنو يمعوقات حتق،  ديد  االقتصادي ق  اخلل  يف  يع  التعاون  العربيجيدول جملس  اململكة  إىل دولة قطر،  اإلشارة  مع  ة  ي ، 

 .27، ص 2013ط، ية، وزارة االقتصاد والتخطي السعود
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  : خالصة الفصل

ما ورد يف تب  ومن خالل  السابقة  املتجددة يفنيالفقرات  الطاقات  الطلب على  ن  نت    جة عوامل يارتفاع، 

هتمام عامل يع الطاقة املتجددة اليدة، إذ حتظى مشار يعد  توفرها، فعلى  ة اليتية واالقتصاديئيد نظرا للفوائد البيمتزا يوم 
الدويل التعاون  اليت   الرغم من برامج  تنف  املتعددة  ا  ذها يف ي مت  املتجددة وترشجمال  الطاقة، إال أن يلطاقة  د استهاللك 

ر يتطو   يف  ل األجنيب ير نظم الطاقة، واالعتماد املفرط على برامج التمو يحت لتطو يأت  ة اليتية والدولياالستثمارات احملل
لدراسة واليتينظم الطاقة املتجددة أحد النقاط اجلد  ابتداء من مرحلة   ة املتنوعة،ي حتتاج إىل جمموعة من اخلدمات املال  رة 

ا وتطبيل التكنولوجيات متو ياحلصول على القروض إىل آل ا، مكانيات املعقدة، ونشر استخداما تها وان ومن ية رحبيقا
ات ينت نسب االستخدام هلا من دولة أخرى حبسب الربامج املسطرة ومدى موائمتها آلليمث دراسة مدى جناعتها او تبا

  كل بلد.   السوق يف

ة للدولة، كما يالتجارة اخلارج  األساس يف   يث تعد هي ، حيتعترب الصادرات من أهم مصادر الدخل القومكما  
ا تسهم يف  العتماد على الصادراتنيتتشكل التجارة والعالقات ب  ز،يبناء اقتصاد متم  أ لسلع واخلدمات ، و  الدول 

دف ب  اليت  اإلمجايل  ي الناتج احملل  ساهم يف يادرات تعد جزًءا مهًما  ذكر أن الصيعها داخل دول أخرى، و يتنتجها الدولة 

  ة الصادرات. يللدول، ومن هنا تربز أمه

تنو  العمليأما  الصادرات فهذه  تساهم يف يع  االقتصادية وتطو يتنم  ة  ومواجهة األزمات  النظرة ير االقتصاد  ة، 
للتنو  إطار مشويل ياملتفحصة  ضمن  تكون  أن  بد  ال  جمتزأ  ري غ   ع  من  ي  االختالالت تم  ألهم  املعاجلات  وضع  خالله 

  .ةياالقتصاد

  

 



 

 

  

    

  

  
  

     ثاالفصل ال

الطاقات المتجددة  عالقة
ة ع الصادرات الجزائ ــــتن و 

  خارج قطاع المحروقات
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  د: يمته

، فقد يالعامل  ية املطروحة على املستو ية قد أخذت تتبوأ مكانة هامة ضمن البدائل الطاقو يوكون الطاقة الشمس
ذه الطاقة وسطرت هلا اسرتات  اهتماما ها من البلدان  ري أبدت اجلزائر كغ ا أن تطور يجيلغا  حتسن من و   ات من شأ

  . يمدى استغالل هذا املصدر الطاقو 

ا ترتكز على يعي ونصوص تشر نيرها مؤطر ة بقوانية الطاقات املتجددة وتطو ية لرتقياسة الوطنيفالس ة، كما أ
تم كل واحدة منها يفية، حبيوالبحث  ةياالقتصاداملؤسسات  و   ئاتيجمموعة من اهل ر الطاقات يبتطو   اختصاصهاحدود    ث 

ا أساسياملتجددة عموما والطاقة الشمس ح يهذا الفصل سنقوم بتوض  ويف  يهذا التوجه الطاقو   ة بصورة خاصة كو

لطاقة الشمس  ةيات ومقومات الطاقة الشمسيث جدوى استغالهلا، إمكانياجلزائر سواء من ح  ة يفياجلوانب املتعلقة 
من ة  يلة استغالل الطاقة الشمسيحصو   ة،ية استغالل الطاقة الشمسياجلزائر، أمه  خمتلف فروع الطاقات املتجددة يف و 

إلضافة إىل إمكاني ع منجزة وأخرى مستقبليمشار  ة للطاقة ير يع التصد ي بعض أ هم املشار و   ةير الطاقة الشمسيات تصد ية، 
 . رهايتقف أمام جناح تصد   ة وجمموعة العوائق اليت ية حنو الشبكات العاملية من الصحراء اجلزائر يالشمس
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جلزائر يالشمس ات ومقومات الطاقة  ياملبحث األول: إمكان   ة 

جمال الطاقة   ا يفيمي س فقط إقليا وليؤهلها إىل أن تكون من الدول رائدة عامليات ما  يمتتلك اجلزائر من اإلمكان

ا وإطالق ي تكنولوجنية املشجعة هلذه الطاقة، وكذلك احملفزة لتوط ياسات الطاقو ية، كما تتبع جمموعة من السيالشمس ا
  . متخصص  يج صناعينس

جلزائريات الطاقة الشمس يول: إمكاناملطلب األ   ة 

جلزائريات الطاقة الشمسيإمكان لثة حقول مشسني صنفت اجلرائر من ب ة  ث تعترب ي العامل، ح  ة يفي أحسن 
أر ياجلزائر وإ ومنطقة  األمر   ت  لوالزو  يران  الشمسيكياملتحدة  الطاقة  وأحسن حقول  أكرب  فللجزائر  ،  العامل  ة يف ية 

 تجاوزياواط، كما  ري ألف ت  170بـ   على سطحها  ة مرتفعة جدا، إذ تبلغ متوسط الطاقة املستلمة سنو يمشسات  يإمكان
ة جدا يتعترب غن الصحراء واليت  ساعة من أشعة الشمس يف  3500صل إىل  يساعة ل  2000 يمتوسط اإلشعاع السنو 

ه يوهذا ما    ةياجلزائر   ي%من األراض  86متثل    يوه   1وضحه اجلدول أد

جلي ات الطاقة الشمسيوضح إمكاني  :)01رقم (  دولاجل   زائرة 

  الصحراء   ا ياهلضاب العل   ة ي املناطق الساحل   املناطق 
  86  10  4  املساحة

  3500  3000  2650  )معدل مدى إشراق الشمس (ساعات/سنة
  2650  1900  1700  )/سنة2م  يلوواط ساع يها (كيمعدل الطاقة احملصل عل 

  29أكتوبر    2014،  العاشر، أبو ظيب  ة مؤمتر الطاقة العريبيالطاقة واملناجم الورقة القطر وزارة  املصدر:  
  39، ص27  –

  

  

 
  6ص ،واآلفاق الواقع، ير اجلزائ جلنوب ةي الشمس الطاقة ثروة استغالل ،يديجد  حةيمس 1
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العامل، إذ تتعدى مدة اإلشراق   ة يف يز، متتلك اجلزائر واحدة من أهم القدرات الشمسياملتم  نظرا ملوقعها اجلغرايف
هلضاب العل  3900، وتصل   على كامل الرتاب الوطين ساعة سنو   2000  يالشمس  بلغ متوسط ياء  ا والصحر يساعة 

لوواط يك  1700عادل  ي مرت مربع، ما    1لوواط ساعة لكل  يك  5ة عتبة  يا على مساحة أفقيوميها  يالطاقة املتحصل عل

لشمال،  ساعة/مرت مربع يف جلنوب   لوواط ساعة/مرت مربع يف يك  2263و   السنة    1السنة 

جلزائريإنتاج الطاقة الشمس : مقومات  املطلب الثاين   ة 

جلزائر ما  ي أهم مقومات إنتاج الطاقة الشمسنيمن ب    :ي لية 

الشم   تصل و   السنة،  ساعة يف  2000فوق  ي مبا    كامل الرتاب الوطين   إذ تتوفر الشمس يفس:  أوال: وفرة 

بـ وتقدر   ا،يساعة/سنة للهضاب العل  3000ساعة/سنة، و  2650ة  ياملتوسط للمنطقة الساحل  ة يف يالقدرة الشمس
لنسبة للمناطق الصحراو   3500   ة؛ يساعة/سنة 

  ة؛ ية املؤهلة الستغالل الطاقة الشمسياملناطق الصحراو   وم يفياخنفاض الغ -  

 ياجلزائر تساو   ة يفيات الطاقة الشمسي، فإن إمكانيعية مع الغاز الطبيما إذا قمنا مبقارنة الطاقة الشمسيوف-
  البالد   يف يعيالطب اطات الغازيأضعاف احت  8أكثر من    ي ار مرت مكعب، أيمل37000عادل يما  

ة يفة ومتجددة كالطاقة الشمسيام طاقة نظيد وقييتتوفر اجلزائر على املساحة املطلوبة لتش  :ا: وفرة األرضين

  . 2كم  2,381,740تقدر مساحة اجلزائر بـــ:   ثيح

 60الـ  العامل ومتتاز بشدة حرارة مرتفعة تفوق حىت    يف   ي  أكرب الصحار نيواحدة من ب  ية هيالصحراء اجلزائر 

الصحراء   لكون يفيتوفر عنصر الس  ة للبالدي%من املساحة الكل  86درجة، كما أن مساحة الصحراء متثل أكثر من  
مكانية ما  ياجلزائر    .ةيام صناعة للطاقة الشمسيات لق يبشر 

  

 
 . 7ص ،27 – 29أكتوبر  2014، أبو ظيب ،العاشر العريبة مؤمتر الطاقة ياملناجم الورقة القطر و  وزارة الطاقة 1
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  اجلزائر  واقع الطاقات املتجددة األخرى يف املطلب الثالث:  

لفعال  طور االستغالل يف   هناك طاقات متجددة أخرى يف       ا الطاقة   ة اليتياجلزائر، ولكنها ال تنتج  تنتج 

ال سنتحدث عن الطاقة املائ  ح؛ ويف ة وطاقة الر يالشمس   ة.ية وطاقة الكتلة اجلوفية، طاقة احلرارة اجلوفيهذا ا

ئري حظ  ي ة، فحصة قدرات الر يللطاقة املائ  فبالنسبة غاواط، يج  286  حوايل   ي % أ 5  ي ه  ية اإلنتاج الكهر
هذا اإلطار فقد مت  املوجودة. ويف يمواقع الر  1واىل عدم استغالل يملواقع الر   الكايفريوترجع هذه االستطاعة للعدد غ

  غاواط.ي م  100جل بقدرة  ية جية لوالدة بز يل احملطة الكهرومائيه

ا هاما حلرارة ياط ياحت  ي الشمال اجلزائر   يف   يثل الكلس اجلوراسمياجلزائر    ي ة، ففيص طاقة احلرارة اجلوفخيما  يأما ف
مناطق مشال شرق ومشال   ة حارة واقعة أساسا يفياه معدنيمنبع م  200إىل وجود أكثر من    يؤد ية، و ياألرض اجلوف

ة، واملنبع احلار األكثر حرارة هو منبع ي°مئو 40د عن  يدرجة حرارة غالبا ما تز   ع يف ينابيغرب البالد، وتوجد هذه ال
ت موجودة يف ي ه ة اليت يعيع الطبينابية؛ وهذه الي° مئو 96  نياملسخوط ت خلزا طن األرض تدفق  على العموم تسر

ت.ي فقط مما حتو ريجزء صغ   ي ملاء احلار، وهمن ا 3م2لوحدها أكثر من     ه اخلزا

لومرتات املربعة يتد على آالف الكمية، و يا من حرارة األرض اجلوفري س خزا كبيالكب  يشكل التكون القار يكما  
ة، ولو مت مجع التدفق الناتج من ي°مئو 57اه هذه الطبقة إىل  يث تصل حرارة مية"، حيسمى هذا اخلزان "طبقة ألبيو 

 700ثل على مستوى االستطاعة أكثر من  مية احلارة فهذا  ياه املعدنيع املينابيل  ي ة والتدفق الكلياستغالل الطبقة االلب

  غاواط.يم

حلد  ال تنقسم إىل منطقت  اجلزائر، فاجلزائر يف  ة يف يو يا عن طاقة الكتلة احلري ث أخيو   :نيهذا ا

 ة للبالد؛ياملساحة اإلمجال  % من90  يتغط   ة اجلرداء واليتياملنطقة الصحراو   -

 
  .8ص، اجلزائر الواقع وآلفاق حول الطاقة املتجددة يف يوم دارسي، دةالطاقة املتجد ة يفيالتجارب العرب ،يعل يعبس بالل يخيش1 
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ت االستوائ  - % من مساحة 10  حوايل   ي ون هكتار، أيمل  2،5مساحة قدرها    ي تغط  ة اليتيمنطقة الغا
ت ف  يالبالد؛ وتغط  1،9اجلبال   ة املتدرجة يف يالت الغابي متثل التشكنيح ون هكتار، يفيمل  1،8  ها حوايليالغا

 ون هكتار. يمل

ثالن إال ميلكنهما ال    ياالستعمال الطاقو    يفني  مهمنيتوس نباتيوالكال  يالصنوبر البحر عترب كل من  يو 
ت اجلزائر 5   ة.ي% من الغا

ة من أجل إنتاج يوانية خاصة الفضالت احليت واملخلفات العضو وجتدر اإلشارة إىل أن استغالل النفا
ة، يفياملناطق الر   ة مستدامة خصوصا يف يإىل تنم  يؤديمن شأنه أن    يكن أن تعترب كحل اقتصادمي  ي عيالغاز الطب

  : وتتمثل هذه املخلفات يف

 ة؛ يت املنزلالنفا 

 ة؛ ية أو الصناعياه القذرة احلضر ي املري أوحال حمطات تطه 
 ة؛ ية الصناعيت العضو النفا 
 ت...اخل ).ي(اجللود، فضالت احل  ية املواشيت الفالحة وتربنفا  1وا

 ة ياجلزائر وبعض البلدان العرب  يف  يالسطوع الشمساملطلب الرابع:  

مج األمم املتحدة للب دراسة شاملة حول الوضع الراهن للطاقات  ا يفيلغرب آس يميئة/ املكتب اإلقليأشار بر
أفر   املتجددة يف  الشرق األوسط ومشال  للعام  يقيبلدان  العرب  2006ا  املنطقة  أن  بثروة  يإىل  تتمتع  الطاقة ة  من  هائلة 

على سطوع مشس  ي ة. فهية والغاز ياملتجددة، إضافة إىل مواردها النفط على األرض، لكن على الرغم من الفرص   ي متتاز 
سر أو مطلوب. ي مما هو مترية ما زالت أقل بكثيقات العمليا والتطبير ونقل التكنولوجيالواعدة، فإن برامج األحباث والتطو 

ت املوار   ي راوح اإلشعاع الشمسيث  يا، حيقيبلدان الشرق األوسط ومشال أفر   ة ممتازة يف ية الشمسيد الطاقو وتعترب إمكا
املباشر،   يًضا مبستوى عال من اإلشعاع الشمسيلوواط/ ساعة على املرت املربع. وحتظى املنطقة أيك  8و  4  نيب  يالسنو 

ا تز    . وميمعدل تواجد الغ  السنة واخنفاض يف   لوواط/ ساعة على املرت املربع يف يك  1800د على  يإذ أن معدال

 
  يمعاجلة ظاهرة البطالة قراءة للواقع اجلزائر  برامج الطاقات املتجددة يف ، دور زقيعدمان مر  1 



 ة خارج قطاع احملروقات يع الصادرات اجلزائر يعالقة الطاقات املتجددة وتنو : ينفصل الثاال

 
46 

 

لتايل   يف و واعد  املستقبل  فإن  احلرار   ،  الطاقة  من  ء  الكهر إلنتاج  املنطقة  الشمسيتلك  والنظم ية  املركزة  ة 
أن اإلنتاج   2009) للعام  REN21ن (يوالعشر   ياسة الطاقة املتجددة للقرن احلاديشبكة س  ة وقد ورد يفيالفوتوفولط

بنسبة  نيث حتتل الصي غاواط. حيك  20ة بلغ  يللطاقة الشمس  يالعامل  ها االحتاد األورويب يليو %  3.80 املرتبة األوىل 

  % 5.30بنسبة  ا  ي، ومن مث ترك%5.9بنسبة  

  ة ياجلزائر وبعض البلدان العرب  يف ي  السطوع الشمسني بي  ):02رقم (  دولاجل

(للطاقة   ومي2/ساعة/م لوواطي ك مباشر  ي عي سطوع طب البلد 

 ة) ية الشمسياحلرار 

 لوواطيك يعامل يافق سطوع

 ة) يوم (للنظم الفوتوفولطي2/ساعة/م
 2.160 2.050 نيالبحر 

 2.050 2.000 العراق 
 2.310 2.700 األردن 

 1.900 2.100 تيالكو 
 1.920 2.000 لبنان
 2.050 2.000 ُعمان 
 2.140 2.000 قطر
 2.130 2.500 ة يالسعود
 2.360 2.200 ةيسور 

 2.120 2.200 اإلمارات
 2.250 2.200 منيال

 1.970 2.700 اجلزائر 
 2.450 2.800 مصر 

 1.940 2.700 ايبيل
 2.000 2.600 املغرب 
 1980 2400 تونس

مج األمم املتحدة للب    ا يلغرب آس  ي م ي ئة/املكتب اإلقل ياملصدر: بر
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جلزائرات الطاقات  يإمكان:  املطلب اخلامس   املتجددة املتاحة 

اجلزائر من   يف   يحي  املورد الر ري تغيح، و  ات معتربة من طاقة الر يتتوفر اجلزائر على إمكان :حأوال: طاقة الر 

تج أساسا عن الطبوغراف أكرب  3ح   ز بسرعة ر يتمي  أن اجلنوب  ني ح  ي ا وعن املناخ املتنوع، ففيمكان آلخر، وهذا 

منطقة أدرار،    يف / 3م  6متها عن يد قي وتز /م  4د سرعتها عن  يث تز يح اجلنوب الغريب   الشمال خاصة يف  منها يف
ة يليل وجود مناخات تفضيالشمال لكن مت تسج   مرتفعة جدا يف ري ح غ الحظ على العموم أن معدل سرعة الر يفإنه  

ة مشال يحتدها جبا  ضا على املنطقة اليتيارت وأيا لتية وعنابة وكذلك على اهلضاب العلية لوهران، جبايعلى املواقع الساحل
، وهو األمر الذ  . يح النموذجالر  ام حقول  يعزز قي  يوبسكرة جنو

 أعاله ني الشكل  ح يف ة، إذ توضح سرعة الر ياجلزائر موردا هاما للطاقة بعد الطاقة الشمس  ح يف وتعترب طاقة الر 
: منطقتان موزعة كالتايل  يح، وهد الطاقة من الر يزات توليالحتضان جتهح قابلة  دة الر يمناطق شد   إىل وجود مثاين

الشر  الساحليعلى  لث مناطق يف   ي ط  العل  و مناطق أخرى يفياهلضاب  لث  الصحراء، كما قدرت االستطاعة   ا، و
 قابلة استغالل نو اواط/سا/سري ت37، منها  اواط/سا/سنو ري ت 1  172بـ  ح هلذه املناطق   ة للطاقة املولدة من الر يالتقن

ح اجلزائر مزرعة الر   ح يفد أول مزرعة ر ييعها فقد مت تشيومن أهم مشار  .يالقطاع االقتصاد  ملختلف النشاطات يف
وقد وكل هذا املشروع إىل جهات مستقلة ،  2014ز اخلدمة سنة  يغاواط، وقد دخلت حيم  10أدرار بقدرة    تنا يفري كب

 مي مرحلة تقد   يف   يغاواط وهيم  20ة خنشلة بقدرة  يوال  ح يف د مزرعة ر ييكما مت تش .وفرنسا اجلزائر  ني ومشرتكة ب
  .1العطاءات

لطاقة املائيما  يف :ةيا: الطاقة املائين ها يتتوفر عل  ة املعتربة اليت يات املائياجلزائر، فإنه ورغم اإلمكان  ة يف يتعلق 

 65  تقدر حبوايل   على اجلزائر واليتتتساقط سنو   ة واملعتربة من األمطار اليتري ات الكبيتعود خاصة إىل نسبة الكم  واليت

ة، مع ياه سطحية ميثلثا هذه الكمو   3ار ميمل  25قدر بنحو  يل منها  يتم استغالل إال جزء قليأنه ال    اال،  3ار ميمل
جلزائر  يالعلم أنه   ق  50وحنو  سد منجز    103وجد  جة متركزها ية، وذلك نتياه جوفيم  ي ة هيالكم  يسد طور اإلجناز، و

لتايلياه اجلوفيمبناطق حمددة وتبخر جزء منها أو تدفقها بسرعة حنو البحر أو حنو حقول امل ء   ة، و فإن حصة إنتاج الكهر

 
امللتقى ،  خارج احملروقات  ياد اجلزائر صع االقت ي االستغالل لتنو و   جمال الطاقة املتجددة ضرورة االستثمار ات يفيالقدرات واإلمكان،  القادر  دفلفول عب  1 

  .10ص 2018سمرب يد 6و 5 يومي ، جامعة قاملة،ة املستدامة يق التنميالطاقات املتجددة لتحق االول حول االستثمار يف الدويل
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حلظيمن الطاقة املائ فة إىل ي، وترجع هذه االستطاعة الضعغاواط فقطيم  286حنو    يأ  %  1ة تبلغ نسبة  ية الوطن ري ة 
د الطاقة ي حمطات تولنيومن برى،  من السدود من جهة وعدم استغالل املوارد املتوفرة من جهة أخ   الكايف ري العدد غ 

  . ةيالكهرومائ

اجلزائر، إذ مت مسح  ة يف ية األرضياطات هامة للطاقة احلرار يات واحتيتوجد إمكان: ةيلثا: طاقة احلرارة اجلوف 

درجة   45ة أعلى من  ي%منهم درجات حرار 33الثلث    مشال البالد، وحو ايل   اه ساخنة يفيمنبع م  200أكثر من  
ا 12ة  يمئو  اجلنوب  يفهر قصى  أما  من  يت،  هائل  خزان  احلرار وجد  اجلوفيطاقة  من مي  ةية  آالف  عدة  على  تد 
ة، يدرجة مئو  57 1ث تصل درجة حرارة هذه الطبقة إىل ي ة حية األلبسمى بـالطبقيلومرتات، هذا اخلزان هو عادة  يالك

  .1غاواطيم  700ة هلذه الطبقة بـــيات احلرار ياإلمكان  قدر إمجايل يو 

  اجلزائر   ة يف ي للطاقة الشمس  ةياالستثمار ع  ي: واقع وافاق املشار يناملبحث الثا

    2025  ة افاقي للطاقة الشمس  ةياالستثمار ع  ياملشار :  املطلب األول

  2025ة املزمع إجنازها قبل  ي ع الطاقة الشمسيطة توضح بعض مشار ي: خر )01(الشكل رقم  

 

 
  .11 ص، مرجع سبق ذكرهفلفول عب القادر،  1
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ع املوارد يجمال تنو    أن اجلزائر قد حققت أشواطا هامة يف نيتبيمن خالل الشكل أعاله واألرقام السابقة الذكر 
إجنازها   جنحت الدولة يف   ع اليتي د املشار يأصبحت واقعا بفضل عد   ة اليتيق استغالل الطاقة الشمسية عن طر يالطاقو 

مج الوطين   .ر الطاقات املتجددةيلتطو   ضمن الرب

ة أدرار النموذج واليات اجلنوب، إذ متثل يعلى غرار وال  ت الوالد من  ي تجلى ذلك من خالل ما أجنزته العد يو 
مج الوطين يعربها مشار ا بعد أن مشلت  ية وطنياألول إلنتاج الطاقة الشمس حمطات للطاقة   5للطاقات املتجددة بـ  ع الرب

إمجاليالشمس بطاقة  بلغت  ية  و يم  48ة  بلد   األمر تعلق  يغاواط،  من  بكل  الطاقة  أدرار  مبحطات   غاواطي م  20ت 
كابرتن ( ومنطقة    ، غاواط لكل واحدة منهمايم  05)  ورقان وأولف(غاواط  يم  06  ة كنتة)ي(وزاو   غاواطي م  09  مون) يمي(وت

ئية لتوليغاواط، وتضاف هذه احملطات إىل املزرعة النموذجيم  03  ت)ية تسابيببلد  ح ق الر ية عن طر يد الطاقة الكهر
ا  يبطاقة إنتاج ة يالوالت مشال ية تسابيمبنطقة كابرتن ببلد  ة  يفرنس-ةيأجنزت بشراكة جزائر  غاواط واليت يم  12ة تبلغ ذرو

اليتي املشار ث سامهت هذه  يح اخلدمة يف يدخلت كلها ح  ع  التمو يتدع  ز  وبشكل خاص يف يم  ء  لكهر أوقات   ن 
لطاقة الشمسيوتعترب مثل هذه املنشآت الطاقو  .الذروة لتجهية خمربا للدراسات واألحباث املتعلقة  زات املستعملة ية و

  . 1ة عرب الوطن يم هذه التكنولوجيدف تعم

 اجلزائر   ة يفي استغالل الطاقة الشمس:  املطلب الثاين

ات واعتماد ينيالثمان  دة يفية عندما مت إنشاء حمافظة الطاقات اجلد يبدأت جهود اجلزائر استغالل الطاقة الشمس
ث مت إجناز حمطة ملوكة ية، حير الطاقة الشمسيت لتطو از يز املدن الكربى بتجهيمع جته،  1988خمطط اجلنوب سنة  

عة وإنشاء وحدة يع نطاق نشاط مركز بوزر يتوس ة. كما مت يقر   20  نسمة يف   1000د  ي لواط لتزو يك  100درار بقوة  

 .  الشمس إلنتاج اخلال

 
جلزائري ق التنميحتق الطاقات املتجددة ودورها يف ستثمار يفة، االين خمتار يد 1 لطاقة  ي، دراسة مشروع احملطة النموذجة املستدامة  ة حبقل بئر ربع  يالشمسة 

  .2019، يل االقتصاديمشال، ورقلة، جملة البد
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جلنوب الكبخي ما  يوف مج اخلاص   تلوال) واملمول من طرف الدولة فخصص  1989-1985 (ريص الرب
هذه املناطق (الضخ أو   املاء الشروب لساكين   ريسمح بتوفي ، متنراست)، و يز ي، إليأقصى اجلنوب (أدرار، بشار، الواد

رة، ترب رية)، توفيالتحل  .فيفصل الص  يف د اهلواء داخل املبايني اإل

جما طموحا لتطو   ة احلكومة ية والطاقات املتجددة ككل، وتستند رؤ ي ر استغالل الطاقة الشمسيأطلقت اجلزائر بر
تثميجية على إسرتاتياجلزائر  تتمحور حول  اليت  ني ة  الشمس  املوارد  املوارد  مثل  تنضب  لتنو يال  ع مصادر ية واستعماهلا 

ملوازاة مع إعادة توجياسية والسيات االقتصاديا مع املعطيالطاقة، وهذا متاش  ي الطاقو   لالستهالك  ي ه النمط العاملية و
بد  جد يحنو حلول  تستجيلة  ومتجددة،  لالحتيدة  العامليب  لذلك  ياجات  اجلز ية،  مج  الرب الطاقات يلتطو   يائر عد  ر 

دف املسامهة يفي متناهرية غ يمصادر مشس  ل لالستغالاملتجددة حال   لطلب الداخل  ة  ء وتصد   يالتكفل  ر يللكهر
مج الوطينيو  .جزء من هذه الطاقة س  2030-2011اجلزائر    للطاقة املتجددة يف  تمحور الرب س قدرة ذات يحول 

 والشكل املوايل   . 2030-2011  نيغاواط وهذا خالل الفرتة املمتدة ما بيم  22000  أصول متجددة مقدرة حبوايل
  . اإلنتاج الوطين  ة والطاقات املتجددة يف ي توقعات لنسب تغلغل الطاقة الشمسنيبي

 ) سن /ياواط ساع ري ت(  الوطين  اإلنتاج  تغلغل الطاقات املتجددة يف ):  02(الشكل رقم  

 

،  27  –  29أكتوبر    2014،  العاشر، أبو ظيب  ة مؤمتر الطاقة العريبيواملناجم الورقة القطر وزارة الطاقة  املصدر:  

  .09ص  
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  اجلزائر  ة يف يالطاقة للطاقة الشمس   يق ةياالستثمار ع  ي: واقع املشار لثاملطلب الثا

  اجلزائر  ة يف يع املنجزة للطاقة الشمس يأهم املشار   :)03(اجلدول رقم  

اسم 
  املشروع 

  املوقع  ل يسنة التشغ  اجلهة املنفذة   نوع الربط  القدرة   وصفه 
وضع  
  املشروع 

  ة يقر  6
مج الوطين  الرب

  ةيفيإللنارة الر 
548 

  مسكن
معزول عن 

  الشبكة
طراك  سو
لغاز    وسو

2006/2009  
ا ياهلضاب العل
  واجلنوب

  نفذ

حمطة 
 يحاس
  رمل 

احملطة  
نة/طاقة ياهلج
ة ية حرار يمشس

  وغاز 

MW150  
متصل 
  لشبكة

NEAL&  2011  نفذ  رمل  يحاس  

حمطة 
  اجللفة

  MW 20  ة يحمطة كهروضوئ
متصل 
  لشبكة

لغاز    نفذ  اجللفة  2016  سو

حمطة 
سدرة 
  لغزال

  MW 20  ة يحمطة كهروضوئ
متصل 
  لشبكة

SKTM 
BELCTRIC  

  نفذ  دة يسع  2016

حمطة 
  انجير 

  MW 05  ة يحمطة كهروضوئ
متصل 
  لشبكة

لغاز    نفذ  أدرار  2016  سو

حمطة 
  لغ

  MW 12  ة يحمطة كهروضوئ
معزولة عن 

  الشبكة
ء   شركة الكهر

  ة يفيللمناطق الر 
2015  

ونة يحج مر 
  املطهفة

  نفذ

  . بق ذكرهاملتجددة، مرجع سم، دليل الطاقات  وزارة الطاقة واملناج املصدر:  

االتد من  ي لتشمل العد ة،  يقات الطاقة الشمسيتوسعت استخدامات وتطب  ولتشهد تطورات مستمرة يف   ا

ا على التنافس مع غيتكنولوج ا، كما تعرف اخنفاضا مستمرا لتكلفتها رفع من قدر  ها من الطاقات، مما ساهم يفري ا
 يليما  يوسنتعرف فع املنجزة واملربجمة على حد سواء،  يتعدد وتنوع املشار   خالل تضح هذا من  يجلزائر و   استغالهلا دة  ز 
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إلضافة إىل اآلفاق املستقبليالطاقة الشمس  استغاللة من  يعلى اجلدوى االقتصاد جلزائر  ة ري ر وتية املرصودة لتطو ية 
  . 2030استغالهلا وهذا آفاق سنة 

ا دعم   زات اليتيتقدم جمموعة من التحف  ي ة فهيع ونشر استغالل الطاقة الشمسيا من اجلزائر لتوسيوسع من شأ
ز ي لدعم وتعز رية، وقد اعتمدت الو زارة سلسلة من التدابيد ي ة مع املصادر التقليهذه الطاقة لتصبح أكثر جدوى وتنافس

ل يص متو خي ما     يفنيموات، كجملة القوان  ة والطاقات املتجددة ككل من خالل وضع إطار عمل قانوينيالطاقة الشمس
القانون رقم   املتجددة أمهها  الطاقات  مج  بتوز   2002ر سنة  يفربا  املؤرخ يف   01-02بر ء والغاز يواملتعلق  الكهر ع 

ء اليتياسة الطاقو يقات السيتطب  26املادة    واملتضمن يف  تم إنتاجها من ي  ة املتجددة من أجل ضمان أدىن سعر للكهر

ء والغاز التكاليموارد متجددة و    والرسوم فات  ية وختصم منها التعر يف اإلضافيتحمل صندوق الكهر

ات واعتماد ينيالثمان  دة يفية عندما مت إنشاء حمافظة الطاقات اجلد يبدأت جهود اجلزائر استغالل الطاقة الشمس
ث مت إجناز حمطة ملوكة ية، حير الطاقة الشمسيزات لتطو يز املدن الكربى بتجهيمع جته،  1988خمطط اجلنوب سنة  

عة وإنشاء وحدة يع نطاق نشاط مركز بوزر يتوس ة. كما مت يقر   20  نسمة يف   1000د  ي لواط لتزو يك  100درار بقوة  

  .ةي الشمس إلنتاج اخلال

جلنوب الكبخي ما  يوف مج اخلاص   تلوالواملمول من طرف الدولة فخصص    )1989-1985 (ريص الرب
الواد بتوفي، متنراست، و يز ي، إليأقصى اجلنوب أدرار، بشار،  الشروب لساكينريسمح  املاء  أو     الضخ  املناطق  هذه 

رة، ترب رية، توفيالتحل   فيفصل الص  يف د اهلواء داخل املبايني اإل

مج كهربة الر   ة يفي ع الطاقة الشمسيمشار   أوال:  2009  -  1985ف للفرتة  ي إطار بر

لطاقة الشمسيمشروع كهربة عشرون قر   ا)   .ةية 

جلنوب الكبيقر   18د  ي تزو   ب)   :القرى ني: ونذكر من برية معزولة 
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لطاقة الشمسيجمهزة كل  ي حلسن وه  موايل  ي ل هية بدأت التشغيحلسن: أول قر   ة موايل يقر   -  قيعن طر  ةية 
ل به سنة يمسكن وقد بدأ التشغ  20لـ  ة  ية الضرور ياجات الطاقو ي االحتري لواط لتوفيك  6بقوة    ي فولتوفولط  ي ام مشسنظ

  .لواط/ساعةيك  1300وقد أجنز أكثر من    1998

لطاقة الشمسسخان  و  ملاء الصحي وتزو   يع العموميلرت مستعمل للتوز   200ة لسعة  ياملاء  ومن   ي د السكان 
  استعمال احلطب والوسائل األخرى   يف استهالك الغاز وتفادي أجل ختف

  مسكن  25ة يلواط، لتصل إىل تغطيك  15ة ي دالغ: بقوة إمجالني ة عيقر   -

  .مسكن  88ة  يإىل تغط  اإلمجايل   لواط، لتصل يفيك  5،52ة مركبة  ية عراق: بقوة إمجاليقر   -

  .مسكن  88ة  يإىل تغط  اإلمجايل   لواط، لتصل يفيك  5،52ة مركبة  ية عراق: بقوة إمجاليقر   -

جمارت: بقوة إمجاليقر   -   مسكن 42قارب  ية ما  يلواط، لتصل إىل تغطيك  24ة ية 

الشمسي حص  ا:ين الطاقة  استغالل  مشار ي لة  منجزة يفية من  مج   2014-2011املرحلة    ع  الرب من 

  : للطاقات املتجددة  الوطين

اء وإجناز عدة مشار   ) 2014-2011ة ( يبيشهدت املرحلة التجر  لطاقة الشمسيإ ة يع وإجراءات خاصة 
  : ومن أبرزها

الطاقة و   يعي الغاز الطبنيجتمع ب  اليت  :نةي مت إجناز احملطة اهلج  )2011(  رمل  ي نة حباسيإجناز احملطة اهلج  ا)

 االنتهاءة، وقد مت  ية احلرار يغاواط للطاقة الشمسيم  25ها  يغاواط مبا فيم  150رمل بطاقة تبلغ زهاء    ي ة حباسيالشمس
كلم   25مت على بعد  يلغيت  يف  SPP1 تقع حمطة .2011ة  يليجو   14وم  ي  لإلنتاجنه  يمن إجناز املشروع ومت تدش

ة طول يت الشمسطاقامن ال  224 القطع املكافئ لتشمل  احملطة على صفوف ملرا  يرمل، وحتتو   ية حاسيمشال بلد 
نبوب غاز بقدرة ي ألف مرت مربع ح  180 مساحة مرت، حتتل هذه املرا  150كل واحدة منها   ث توصل هذه احملطة 
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 ة يف ية بغردايحملطة الطاقة الكهروضوئذ األوىل  يمت التنف  :2014ة  ية بغردايإجناز حمطة الطاقة الكهروضوئ  ب) 

ة كارتفاع يظروف املناخ القاس  ات يف يهدف مثل هذا املشروع إىل اختبار سلوك خمتلف التكنولوجيو   2014ة  يليجو 
كثر من  يح الرملة، الر يدرجة احلرار  ث تصل طاقة هذه احملطة ي ون دج حيمل  900ة، الغبار والرطوبة وقدرت تكلفتها 

 10وترتبع على مساحة    يلوح ضوئ   6032جمهزة بـ  يغاواط وهي م  1.1ة بـيكلم مشال غردا  10ى بعد  مت عليأق  اليت

ع بشكل عام تبلغ جمموع حمطات ي ذ مشار يع إذ مت تنفيد من األحباث ودراسات ومشار ي مت العد يكما أق .هكتارات
منطقة املرتفعات   ة يفيحمطة الكهرو ضوئ  13تتألف من بناء به    يغاواط وهيم  343ها  ية فيد الطاقة الكهرو ضوئيتول

لشبكة،    يغاواط وهيم  265بقدر ة تصل إىل   حمطات   7 برامج لبناء  ريإىل وضع أهداف وتسط  إلضافةمتصلة 
لشبكة، كذا وجود مشار   يمون، أدرار وهيمي منطقة ت  غاواط يفيم  53ة بقوة  ية الكهروضوئيللطاقة الشمس ع يمتصلة 

معات واحملطات الكهروضوئ  19تتوقع بناء    اق الدراسات اليت يس  ة يف يهذه الفرتة لفرتة مستقبل  أخرى برجمت يف  ة يمن ا
جلنوب بقوة    يف   . 1  57غاواط  يم.الشبكة املعزولة 

  رهايات تصديامكانو   ةية اجلزائر ياملبحث الثالث: الطاقة الشمس

فتح يعها  يمشار   د يف ياالستثمار اجلو   ق حسن استغالهلاية عن طر يالشمسات اجلزائر من الطاقة  ي إمكاننيإن تثم
ا التبادليسمح بتدعيرها و يأمامها جماالت عدة تسمح هلا بتصد  تعتمد على الطاقات   اليتو   ة ية احلالية الطاقو يم قدرا

التبادالت التجار يد يالتقل ة للجزائر من طاقات ياحلالة  ية الطاقو ية اخلارجية ومن خالل هذا املبحث سنتناول كل من 
إلضافة إىل بعض ير الطاقة الشمسيد، تصد يعتباره الوافد الطاقوى اجل   ية ومكانتها، الغاز الصخر يد يتقل جلزائر  ة 

ر الطاقة يتصد و   معوقات استغلو   ة ية حنو الشبكات العاملي ة من الصحراء اجلزائر ية للطاقة الشمسير يع التصد يأهم املشار 
جلزايالشمس   .ئرة 

  

 

 
 ص ،  2014/2015  ة، العددي والعلوم التجار يرية والتس ي، جملة العلوم االقتصادح ة وطاقة الر ياستغالل الطاقة الشمس   جتربة اجلزائر يف  ،مان كعوان يسل1 
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  اجلزائر  ة يف ير الطاقة الشمسياملطلب األول: تصد

إلضافة إىل وجود قدرات واعدةيد يات هائلة من الطاقات التقليز اجلزائر بوجود كميمت لالستفادة من الطاقة  ة، 

ة يالشمسؤهلها االعتماد الطاقة  ي  يالذ   يلتمتعها بقدر هام من اإلشعاع الشمس .ةياملتجددة وخاصة الطاقة الشمس
اآلمن واملستدام واألقل   ي اإلمداد الطاقو ريها وتوفية فية البشر ية، من خالل رفع مؤشرات التنميضمن خططها التنمو 

 يف   يغاواط ساعيار ميتجاوز ملي  ياالستفادة من إشعاع مشس  للجزائر مكنها من  تكلفة، خاصة وأن املوقع اجلغرايف
ئال ي ؤهلها لتكون من أكرب مصدر يالسنة. مما  عتبار اجلزائر متتلك ية الشمسيطاقة الكهر ملائة من املساحة  10ة، و

نتاج  ية، ما  يد الطاقة الشمسيكن استغالهلا لتولمي  ة اليتيالعامل ب جياملرت املربع الواحد، لذلك    لواط يف يك  5سمح هلا 
ء مع آفاقياستخالف تصد   ه يفيقة استعجاليا بطر ي حالريالتفك لكهر ت األسواقيمتاش،  2030  ر البرتول    ا ورها

هذا اإلطار تعمل اجلزائر على استشراف تطور   فة يفية إىل الطاقات النظيد يتعرف حتول من الطاقات التقل  ة اليتيالعامل
الطاقو  الص  ينظامها  أجل ضبط  الطاقو يمن  لالستخدام األمثل ملواردها  السيغة األنسب  وهات ينار ية، ووضع أفضل 

مج طموح لتنمير الطاقة الشمسيار تصد يوتتمسك اجلزائر خب .ةيالطاقو   ة الطاقات املتجددةية من خالل إطالقها لرب
جمها للطاقات   ية وإعداد اجلزائر الغد. إذ تنو يع املصادر الطاقو يتمحور حول تنو ي  يوالذ ،  ةيالنجاعة الطاقو و  عرب بر

  . 1املتجددة أن تتموضع كفاعل مصمم

دف اجلزائر من ية االقتصاديد من التنمية، وهذا لدفع منوذج جد يإنتاج الطاقة من الوسائل الشمس  يف ة، كما 
مج إىل إنتاج طاقة بقدر     .ةيلنسبة للسوق الوطن،  2030أفق    غاواط يفي م  3.000خالل هذا الرب

ر ما يتصد  ن املرتقبوم،  2020حدود سنة    غاواط يفيم 2000قرب من ير ما يإلضافة إىل احتمال تصد 

س ير ليام بتصد يالق )2030-2021( رتقب وخالل الفرتةيكما  .2030حدود  غاواط يف يم 10.000قرب من  ي
ء املنتجة من الطاقات املتجددة فحسب بل وأ ء انطالقا من    تدخل يف  ضا املهارة واألجهزة اليتيالكهر إنتاج الكهر

دف إسرتات .الطاقات املتجددة ال، إىل تنم  ة اجلزائر يف يجيإذ  ة للطاقات املتجددة مصحوبة يقي ة صناعة حقيهذا ا
مج يف   ن والبحث، وكذا اكتساب اخلربات يالتكو   برب

 
ل يرسالة مقدمة لن  ،ةية االسبان ياجلزائر دراسة حالة الشراكة اجلزائر  ر الطاقات املتجددة يفيتطو و  ليمتو  ة يفي األجنب ةيدور الشراكة اجلزائر طل، يهاجر بر  1

  .206 ص، 2015/2016 ة،يالعلوم االقتصاد  يف )ل م د( شهادة الدكتوراه الطور الثالث



 ة خارج قطاع احملروقات يع الصادرات اجلزائر يعالقة الطاقات املتجددة وتنو : ينفصل الثاال

 
56 

 

 ة ية من الصحراء اجلزائر ي ة للطاقة الشمسير يع التصدي: أهم املشار املطلب الثاين

 ة واليتية من مواقع سطوعها إىل الشبكات العاملير الطاقة الشمسية لتصد يع الراميتعددت املبادرات واملشار  .

ة من ير الطاقة الشمسيع اخلاصة بتصد يسنذكر بعض أهم املشار   يليما  يكانت اجلزائر جزءا مهما ضمن خططها. وف
 .اجلزائر

اجلزائر   أوال: الشمسي)لتصدDESERTEC( األملاين-ياملشروع  الطاقة  تسمح   يه:  ةي ر  مبادرة 

ستخدام تركياملناطق الصحراو   ة املتاحة بوفرة يفيالستفادة من الطاقة الشمس كن  مي  ة، واليتية احلرار يز األشعة الشمسية 
ء يف  ا وأورو على وجه اقتصيقياألوسط ومشال إفر  منطقة الشرق أن تنتج نصف الطلب على الكهر

القل  يف ك  يزرتية ديتتمثل رؤ   وم من الشمس يفي تم تسلمها كل  ي  ات الطاقة اهلائلة اليت يل من كمياستغالل 
سنة كاملة،   ة يف ية تعادل ما تستهلكه البشر يساعات قدر من الطاقة الشمس  06  تتلقى يف   ة، واليت ياملناطق الصحراو 
فة وال تنضب، إذ يشخص من مصادر نظارات  يمل  10ة لـ يسعار معقولة للعامل وكافو   طاقة آمنةريإلضافة إىل توف

ئيكن تولمي ارا، وعلى املدى ي%من سكان العامل ل  90ة من هذه املصادر وتكون قادرة على إمداد  يد طاقة كهر ال و

املستقبل    طاقة آمنة ومستدامة يف ني ع مصادر الطاقات املتجددة لتأميك إىل التوسع لتشمل مجيزرتيل تسعى ديالطو 
دة يح فرصة فر يتيا مما سيقية والشرق األوسط ومشال إفر ي  األطراف األوروبنيجمال الطاقة ب  التعاون يف   جةيكون نتيوهذا س

  . ازدهارها  كن أن تسهم يفمي  تقوم على الشراكة واليت دة  ي لبدء حقبة جد 

ينيال-ياملشروع اجلزائر   ا:ين  ة ي" للطاقة الشمس ر "أس يبيديصحراء صوالر بر   ا

ينيال-ياجلزائر شكل املشروع  ي ر" "أس يد ية، املسمى "صحراء صوالر بر يات الطاقة الشمسيحول تكنولوج  ا
نيئر واجلامعات الا جامعة اجلز نيات التعاون بي"، من أبرز اتفاقيب لث مؤسسات جزائر ية، فهو  يا  ي كة، وهية شر يضم 

الطاقات املتجددة   دة، ووحدة البحث يفيلسع  اف لوهران، وجامعة طاهر موايليا حممد بوضيجامعة العلوم والتكنولوج
ينيتكون اجلانب اليما  يف،  يالوسط الصحراو   يف ني الني جامعات والوكالت(جامعات ومعاهد حبوث    من مثاين   ا   ني تيا

لتعاون الدويلنياملهتمت .".أ.أس.يتي.أ" و"جي.سي.أي"ج ا يف ي. ح)اي والعلوم والتكنولوج    ق يحتق  ث ستسهم مبها ار
املتعلق بتش  ة املستدامة اليتيالتنم املصنوعة من السليالشمس  للخالد مصانع  ييتستند على املفهوم  كون وحمطات ية 
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ك" من يزرتيد"ا بعد مشروع  يعترب األول من نوعه عاملي  يئر هذا املشروع الذاة. وقد انتزعت اجلز يد الطاقة الشمسيتول
لنظر إىل شساعد من البلدان املرشحة على غرار دولي العد نيب ة لإلشعاع ية املواتيمساحة مناطقها الصحراو   ة ة مصر 

دان يم  ة وجتربتها يف ية والبشر يرمال املنطقة وتوفرها على الكفاءات العلم  وم يف يسيلية نسبة مادة السي، وكذا نوعيالشمس

  . الطاقات املتجددة

كتسب مشروع صحراء صوالر  ي :"أس.أس.يبر  يدية ومشروع صحراء صوالر بر ي ر الطاقة الشمسيتصد  لثا:

لنظر إىل طابعه املتعدد التخصصات واليتير أمهيد يبر  لغة  ة، ية، االجتماعياة االقتصادي متس قطاعات عدة من احل  ة 
لغ تم  يات أنه  يري  أهم هذه التغني ة. ومن بيالنماذج الطاقو   ا يف يري حدث هذا املشروع تغيكما س .ةيئية والبيالثقاف اهتمام 

لتقاط قدر هام من الطاقة لالستجابة حلاج  ة، اليتيث طاقتها الشمسي ة من حيللصحراء اجلزائر  ا الطاقو يتسمح  ة يا

ة واسعة يحنو أورو من خالل استعمال أنظمة مشس ريتها املستدامة والفاحلة وإعادة إعمار الصحراء وحىت التصد يلتنم
مج اجلزائر   ة يف يقة الشمسكون مشروع إنتاج الطايوس .النطاق ين يال  ي إطار الرب إنتاج   ا يف ي" منوذجا مثال"أس.أس.يب  ا

ف وهذا حسب يص التكالية متطورة، تساعد على تقلية من خالل االعتماد على ابتكارات ومناهج عصر يالطاقة الشمس
ا حممد يللطاقات املستدامة املنعقد جبامعة وهران للعلوم والتكنولوج  الثاين   ي و ياآلس  ما ورد على هامش املنتدى العريب 

  .افيبوض

جلزائر ية للطاقة الشمسير يع أخرى ذات أهداف تصديمشار   رابعا:   ة 

 إىل رياجلزائر إن صح التعب   يف نيدروج يإن اهل:  ي الشمس نيدروجيجمال اهل  يف  األورويب -املشروع املغاريب  ا)

زال الوقت مبكرا استخالص النتائج، يوال    2003 عرف مبادرات كربى منذ  ري، هذا األخ يتصور حد اآلن ذو طابع  
ت الطاقو  إلضافة إىل فرص السوق على املدى القص ية واملناخيئية، البيولكن اجتماع الرها لنسبة خلالرية    واملتوسط 

 .ةنوع من القو   يعطيالوقود  

ث قود ية  ية واالجتماعياسية، السيعلى احلضارات، املؤسسات االقتصادد  ي استعمال هذا املورد اجلد ري إن 
مراكز البحث واجلامعات   كن أن تدمج يفمي  واليت  ي ر التكنولوجية للبحث والتطو ين األساسيادية واضحة للميوم لرؤ يال

لتعاون مع البلدان األكثر تطو ار يفياجلزائر  ال  ة  ر يلتطو   يقياج حقيأمام احتوم  يوجدت اجلزائر نفسها الو   .هذا ا
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ة التصرف يفيقة لكيضا من جانب الكفاءة واملعرفة العمية وإمنا أ يس فقط من جانب الوسائل املالي، لنيدروجيقطاع اهل
 .ايل التكنولوجيوحتو 

حال اجلزائر  األساسيوتعترب  الدول  من  يفيا  لله  ة  املنتجة  احملروقات  نيدروج يالعامل  من خالل  الغاز (  النفط، 
إلضافة إىل   اه البحر يف ياجلنوب وم  يف  )اي مستغلة كلريغ (ة  ياه جوفيولكن توافرها على طبقة م  )،يعيالطب الشمال 

 اإلشعاعصل متوسط  يالعامل إذ     أكرب الفرتات املشمسة يف نيمن ب  ي ة وهري الضخم )املدة املشمسة كب  ياحلقل الشمس
 ، للمرت املربع/سنة  ي لواط ساعيك  2000ساعة مشمسة/سنة ومبعدل شدة إشعاع تقدر بـ  3000ىل  ها إيف  يالشمس

فتح للجزائر يهذا و  ا جدا،ري ها كب يعل  ياملستقبل يكون الطلب العاملير طاقة يح فرصة للجزائر لتطو يكل هذه العوامل تت

 من طاقات متجددة أخرى كطاقة نيدروجيإنتاج اهلكنها  مي، كما ي الشمسنيدروجيجمال التحول إىل اهل  آفاقا واعدة يف 
  .1اطات مهمة من هذه املصادرية إذ أن هلا احتيو حرار ياجل ح والطاقة  الر 

  :ي الشمسني دروجيجمال اهل  يف   األورويب  ة من خالل التعاون املغاريبي ر الطاقة الشمسيصدت   :ب)

 دول جنوب أورو واجلزائر خالل السنوات ني الشراكة بكن أن حتقق  مي  :ة عرب القاراتي نقل الطاقة الشمس  -

جلزائر يث كلف مركز تطو ي ، حي الشمسني دروجيلله  األورويب  مشروع املغاريب  خالل القادمة من   ر الطاقات املتجددة 
اء من اخلرب  جمموعة. وقد مت اتفاق  نيدروجيا اهلية لتكنولوجي األوروبللشراكة  ا  يقيق اجلهود على مستوى دول مشال إفر يبتنس

، 2006جوان    14   يف نيدروج يحول طاقة اهل  يإعالن اجلزائر خالل املؤمتر العامل  خاللعلى إنشاء هذا املشروع من  
على  ي الشمسني دروجية اهلائلة لدولة اجلزائر إلنتاج اهليث أبرز هؤالء اخلرباء ثقتهم حول استغالل القدرات الشمسيح

  ري كب  يمشروع مستقبل الديشركات كربى وم  احتاد من خالل إنشاء   مستوى عايل

  صوص: ة على وجه اخليب لألهداف التاليستجيهذا املشروع  :  األورويب  أهداف املشروع املغاريب  -

كن أن مية، كذلك  يق الطاقة الشمسي عن طر نيدروج ياهل  إلنتاج ة  يات ذات الكفاءة العالير التكنولوجيتطو - 
  ة؛يدروكربوني تبعا للحاالت، انطالقا من املاء أو املواد اهلنيدروج يتم إنتاج اهلي

 
  208ص ، مرجع سبق ذكرهطل، يهاجر بر  1
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ب ي  عرب مسافات بعني دروجيا نقل اهلير تكنولوجيتطو   -   ؛ ي، النقل البحر يعيب نقل الغاز الطبيدة: أ

ا أبعادها ومستو   يف   ي ة من منظور تطورها الصناعيا ذات اجلودة العاليم ومقارنة وإقرار ساملة التكنولوجييتق- 
  ة؛يالكل

  ؛الطاقة ر هذهيتطو   ع، من أجل املسامهة يف ير والتصنيجماالت البحث والتطو   يفنين خرباء فاعل يتكو  -

املغاريبع  - املشروع  جناح  الشمسني دروجي لله  األورويب  وامل  تطو  :ي  مركز  املتجددة يكلف  الطاقات  ر 

 ني دروج يات اهلية لتكنولوجي كلفت الشراكة األوروبني ح  ، يف املغرب العريبق جهود بلدان  يبتنس  2006سنة    ياجلزائر 
الشماليبتنس الضفة  الواقعة على  للبلدان  لنسبة  فر ي ق اجلهود  للمتوسط، وخلص  البحث اجلز ية  أنه    يئر اق  كن ميإىل 

الرمل نظرا لكون   ياسبة من حقول غاز حية القر ينة غرداية قرب مديطلق عرب إنشاء حمطة للطاقة الشمسيللمشروع أن  
ات ضخمة من يمعترب وكم  ي: مكمن مشسيليما  يإن أهم شروط جناح املشروع تتمثل ف .ع الشروط يتوفر على مجياملوقع  

ب  لالستغالل اه قابلة  يامل ضجة ي، وكذا وجود تقنني دروجينقل عربها اهلي  ب نقل الغاز العابرة للمتوسط اليتيوشبكة أ ات 

  .وفعالة إلنتاجه 

ئير اجلزائر للطاقة الشمسيستقبل تصدم   خامسا: دف اجلزائر إىل  :العريب   ية عرب خطوط الربط الكهر

ئيإنشاء وتقو  ء مع دول املنطقة مث ية ما  ية مع الدول العربية شبكة ربط كهر ساعدها على إعداد منصة لتبادل الكهر
ء للطاقة ي آالف م  04ر  ياق تصد يلساهذا    اجلزائر يف أهداف  نية، ومن بيالتوسع إىل الشبكات العامل غاواط من الكهر

ة على مذكره تفاهم إلنشاء سوق يدولة عرب  13وقعت اجلزائر إىل جانب   :يلية وهذا كما  ية إىل أسواق عربيالشمس

ء، يف يعرب ء اليتي ة جد ياد أسواق عربجيحماولة إل   ة مشرتكة للكهر ع الطاقة يتعتزم إنتاجها من مشار   دة لصرف الكهر
ء يآالف م  4من املقرر إنتاج    ي الذرية الكبيأطلقتها مؤخرا، خاصة مشروع الطاقة الشمس  فة اليتيالنظ غاواط من الكهر
  . ةيفة كمرحلة أوليالنظ

ن يبحر ة واإلمارات والية تضم إىل جانب اجلزائر كال من العراق والسعودية عربيدول  14ووقعت مذكرة التفاهم 
التوقيا واملغرب واليبيت ومصر ولي والسودان وعمان وقطر وجزر القمر والكو  العامة جلامعة يمن، وجاء  ع مبقر األمانة 

لقاهرة، على هامش أعمال الدورة الثانيالدول العرب ء. ويف   العريب  ية عشرة للمجلس الوزار ية  هذا اإلطار، أكد   للكهر
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جلامعة العربيلشؤون االقتصادس قطاع اي العام املساعد رئني األم ون بشأن يوقعها الوزراء املعن  ة، أن مذكرة التفاهم اليت ية 
ء يف  ئري بدعم مس  ياسيعة املستوى وتؤكد التزامهم السيقة رفيثلهم، تعد وثمية أو من  يالدول العرب  الكهر  ية الربط الكهر

  .ةيلشبكات الدول العرب

غاواط يآالف م  4د  ي ة لتوليحمطات للطاقة الشمس  3  إلجنازة  يمناقصات دولومن جهتها، تعتزم اجلزائر طرح  
ء، والذ طراك بنسبة    يمن الكهر التوجه حنو   ة احلكومة يف يجيملائة، وتندرج هذه اخلطوة ضمن إسرتات  50ستموله سو

إجناز   املشاركة يف   بتها يف ة رغية وشركات عاملية دوليوأبدت عدة مؤسسات مال .لة عن احملروقاتيع مصادر طاقة بد يتنو 
إلكرت  الضخم على غرار شركة "جنرال  املشروع  التنميكيك" األمر يهذا  الفرنسية، ووكالة  ة،  يللتنم  يقية والبنك اإلفر ية 

ملائة من تكلفة احملطات   50ث من املقرر أن متول سونطراك حنو  يارات الدوالرات حيخاصة أن تكلفة املشروع تقدر مبل
  .الثالث
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  خالصة الفصل: 

ا حنو أورو يقية عرب القارات خاصة من مشال إفر ي ر الطاقة الشمسيع املطروحة لتصد ي وقد تنوعت وتعدد مشار 

- يك، املشروع اجلزائر يزرتي د  األملاين - يمن أ مهها املشروع اجلزائر   ع، واليتيهذه املشار   ة يفيوتعد اجلزائر حلقة أساس
ينيلا ئدر،  يصحراء صوالر بر   ا ها ري وغ  ي  الشمسني دروجيلله   األورويب   ، املشروع املغاريب العريب   يمشروع الربط الكهر

املشار  اليت ي من  إىل تصد   ع  الشمسيدف  الطاقة  بير  املشار نية. واملالحظ أن من  حسنا كاملشروع   يبليع ما  ي  هذه 
ينيال ياجلزائر  ك ولعل أبرز أسباب جناح يزرتيد  األملاين ياجلزائر در، ومنها ما هو معطل كاملشروع  يصحراء صوالر بر   ا

ينيالطرح ال ق ية عن طر ية املتطورة لنظم الطاقة الشمسيا والتقنيمن اكتساب التكنولوج  ي الطرف اجلزائر نيهو متك  ا
ع ي املشار   او من جانب اجناز   يعيل املشروع من جانبه التصنيخمتلف التفاص  إشراك اجلزائر يفو   ر املشرتك هلايالبحث والتطو 

ئ الكهر الطاقة  املشروع لري عول كثية و يوانتاج  املشار يا على  اهم  اليتي كون من  املستقبلة  الطاقة يتصد   ستنجح يف   ع  ر 
  .ة عرب القاراتيالشمس
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  اخلامتة:

مما   ية بسبب اتساع مساحتها ومتوقعها ضمن احلزام الشمسيتتمتع اجلزائر بقدرات هائلة من الطاقة الشمس
اجات واملتطلبات ية االحتيخالهلا تلب كن من  مي  ة واليتيإنتاج الطاقة الشمس  ها يف يعول علي   الدول اليت نيجعلها من ب

إلضافة إىل إمكانية احملليالضرور  ة للطاقات ير يرها إىل اخلارج وتسعى اجلزائر للبحث عن بدائل تصد ية استغالهلا وتصد ية 
ا الوفيوقد جلأت على غرار دول العامل إىل استغالل إمكان، ومةميواالعتماد على مصادر متنوعة وأكثر د، ةيد يالتقل ة ري ا

 ي ر يدة للقطاع ودعم موقفها التصد ي دفعة جد   إلعطاء ة على وجه اخلصوص  يمن الطاقات املتجددة والطاقة الشمس
لرغم من إن اجلزائر مل تكن سباقة يف  يالطاقو  لطاقة الشمس  و دة منها توفر الطاقة ية وهدا ألسباب عد ياالستثمار 
الطبيد يالتقل والغاز  البرتول  العال  يعية خاصة  التكلفة  الشمسيوالتخوف من  لطاقة  ا ري ة وغية لالستثمارات  ها إال أ

ال سواء من اجلانب البحث  أحرزت تقدما يف  إقامة عدد ال   جنحت اجلزائر يف   ي أو من اجلانب العمل  والتقين  ي هدا ا
 يد ي راست، تندوف، سمتن،  ة بكل من إدرار ية على غرار حمطات الطاقة الشمسيع الطاقة الشمسي س به من مشار 

ع املنفة او ي ها من املشار ري وغ،  ي ز يال،  الرمل  ية حاسيدة، االغواط، غرداي بلعباس، سوق اهراس، النعامة، اجللفة، سع
غاواط من يم  13575ناهز يما   إلنتاجة يالوطن ةيجياالسرتاتتدخل ضمن أهداف  واليت   ياطار التنف يف  يه  تلك اليت

 . 2030-2015املرحلة    ة يفيالكهروضوئة  يالطاقة الشمس

ع املطروحة ياملرحلة نفسها وقد تنوعت وتعددت مشار   ة يف ية احلرار يغاواط من الطاقة الشمسي م  2000وانتاج  
ع  ياملشار   هذه  ة يفيا حنو أور وتعد اجلزائر حلقة أساسيقية عرب القارات خاصة من مشال افر ير الطاقة الشمسيلتصد 
ين يال–  يك املشروع اجلزائر يزرتيد  االملاين   يمن أمها املشروع اجلزائر   واليت ئي صحراء صوالر بر   ا   ي در مشروع الربط الكهر

املغاريب   العريب  الشمسنيدروجيلله  االوريب   املشروع  املشار ري وغ  ي  من  اليتيها  تصد   ع  اىل  الشمسيدف  الطاقة  ة ير 
معطل   وما هدر ومنه  يصحراء صوالر بر   ينايال  يحسنا كاملشروع اجلزائر بلى  يع ما  ي هذه املشار نيواملالحظ أن من ب

ينيلعل ابرز أسبا جناح الطرح ال  كويزرتيد  االملاين  يكاملشروع اجلزائر  ا يمن اكتساب التكنولوج  ي الطرف اجلزائر ني هو متك  ا
ل املشروع يخمتلف التفاص  ك اجلزائر يفر املشرتك واشرايق البحث والتطو ية عن طر ية املتطورة لنظم الطاقة الشمسيوالتقن

ئيأو جانب اجناز املشار   ي عيمن جانبه التصن ع يكون من أهم املشار يا على املشروع لري عول كثية و يع وانتاج الطاقة الكهر
  :ة عرب القاراتير الطاقة الشمسيتصد  ستنجح يف   اليت  ةياملستقبل
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 ات ينتائج اختبار الفرض  -1

 : ةيهذا البحث اىل النتائج التال  راده يف يات فقد توصلنا من خالل ما مت اي اختبار الفرضص نتائج  خيما  يف

 ع الصادرات خارج احملروقات ية لتنو ي ل األول للطاقة النفطيتعترب الطاقات املتجددة البدة االوىل  يالفرض
 .يالعامل  يالطاقو ج  يكل املز ية على هيد ي طرة مصادر الطاقة التقليجة سيا وهذا نتيفقد حتققت كل

الطاقات املتجددة   اقتصاد من خالل االستثمار يف   ةي جياسرتاتة  ي عد حتم يع الصادرات  يالتنو ة  ية الثانيالفرض
ا اجلزائريتتم   اليت ة املنشودة هذا اضافة اىل خطر ياالقتصاد  ةيالتنمة مل حتقق  ية احلاليقد حتققت الن العوائد النفط ز 

 أن احملروقات من املوارد الناضبة 

الثالثةيالفرض مز   :ة  طاقو يبناء  اجلزائر   يج  صادرات  لبناء  مستدام يمتنوع  برتك  ة  وذلك  حول يحتققت  ز 
ال  ع يف ية من خالل املشار يالطاقة الشمس  يف راالستثما  هذا ا

 ها: يالنتائج املتوصل إل  -2

 : يليما  يالتوصل إىل مجلة من النتائج، نوجزها فمما سبق، مت  

للطاقة   يسية واملصدر الرئية الطاقو ية اخلارجيالتبادالت التجار   يف  ية العنصر األساسيد يستبقى الطاقات التقل  -
لطاقة الشمسميب، إذا ال  ي املستقبل القر   يف  من ري واملتوسط فالكثب  يالوقت القر   ة والطاقات املتجددة يف يكننا إحالهلا 

ن الطاقة املتجددة تواجه حتد   ؛ ةيد يجة توفر الطاقة التقلي ة نتري ت كبالدالئل توضح 

رزة يفيحتتل اجلزائر مكانة حمور   - ،  نيعرف منوا وتطورا دائمي   ية الذ ية الطاقو ية اخلارجيقطاع التبادالت التجار   ة 
مكان اجلزائر احلفاظ على الدور الر   ؛ ةي استغالهلا للطاقة الشمسنيوحتس  ريخالل تطو تلعبه من   ي الذ   يدو

ة بسبب اتساع مساحة صحرائها ومتوقعها ضمن احلزام يتتوفر اجلزائر على قدرات هائلة من الطاقة الشمس  - 
 ؛ ةيإنتاج الطاقة الشمس  ها يف يعول علي   أهم الدول اليت ني، مما جعلها من بيالشمس

الشمس  - الطاقة  النفط والغاز املستعملة يف يكمفض  خية  ياستغالل  ء حمل  ات  لتايل يإنتاج الكهر كن مي  ا، و
 ؛ رها بدل استهالكهايات مبجاالت تدر رحبا أكرب كتصد ياالستفادة من هذه الكم

ة يعترب الطاقة الشمسي  ي العامل والذ   احلاصل يف   يرة التحول الطاقو ية ومسايب مواكبة التوجهات العاملجي   - 
لفعل فقد جنحت اجلزائر يف كأهم مصادر   تتموقع   ة واليت يع الطاقة الشمسيإقامة عدد مهم من مشار   الطاقة املستقبلة. و
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هلضاب العل ف الضغط ية لعدم وختفياستغالل الطاقة الشمس  ا والصحراء الشاسعة، وهذا حماولة منها للبدء يف يأمهها 
 ؛رها يمث االنتقال إىل تصد  ة كخطوة أويليد يعلى الطاقات التقل

طالة عمرها االفرتاضيد يم الطاقات التقل يساهم تدعي  - ملتجددة    ؛ اليب األجي واحلفاظ على نص  ية 

ا تعترب بد   ة التوجه حنو استغالل الطاقات املتجددة يفيتظهر أمه  - ة، يد يمكمال للطاقات التقلو   ايقيال حقيكو
ا يتتم  نظرا للخصائص اليت ا ال تنضبو  ز  ع املصادر الطاقة يئة ولتنو ية البيمفتاح حلما  يئة فهيقة للبيصدو   ألخص أ

 ؛ ةميبطاقات مستد 

ث اخنفضت يح،  ف تشهد اخنفاضات هامةية إال أن هذه التكاليلرغم من ارتفاع تكلفة الطاقة الشمس  -
الخنفاض مستو   ،2008عام    % منذ  80ة بنسبة  ية الضوئيأسعار الطاقة الشمس لتزداد  ،  قبالمن املتوقع هلا أن تستمر 

ا تدر   ؛ ا على املنافسة دون دعميجيقدر

لطاقة الشمسية املنظمة ملشار يال تزال اجلوانب القانون  - هو ما افرز و   نقائصو   من ثغرات   عاين ية  يع االستثمار 
  ؛ايعيفراغا تشر 

الصخر   -  الغاز  املسطرة  يفعالو   بطئ من سرعة يمن شأنه أن    ي توجه اجلزائر حنو  الربامج  الطاقات يلتطو ة  ر 
 ؛تعرف تعثرا  اليت و   ة الدولةيزانيلة على مي مع ستكون ثقنياملتجددة كون تكلفة املشروع 

ة، يات الطاقة الشمسيتسمح هلا بدخول جمال صناعة تكنولوج  ة اليتيتتوفر اجلزائر على الدعائم األساس  -
لصحراء اجلزائر يوم جبودة عاليسيليخاصة لتوافر عنصر الس  ؛ عترب من أهم عناصر هذه الصناعةي  ي الذ و   ةية 

املشار   - من  جمموعة  الواقع  أرض  على  االستثمار ي توجد  لتصد ي ع  الشمسية  الطاقة  القاراتير  عرب  مل و  ة 
 ؛ع أن تكون اجلزائر كطرف ضمنهاي األطراف املقدمة هلذه املشار 

ينيال  ية كاملشروع اجلزائر يالشمسة للطاقة  ير يع التصد يتعاو مع بعض املشار و   أبدت اجلزائر اهتماما  - صحراء   ا
ئيصوالر بر    .ي الشمسني دروجيلله  األورويب   ، املشروع املغاريبالعريب  يدر، مشروع الربط الكهر
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 ات: يالتوص  -3

أهدافها جمرد   يتبق  أال العمل على  و   ة للطاقات املتجددة يات الوطنيجيق اإلسرتاتي ات لتحقيجتند كافة اإلمكان  -
 ؛ أرقام على الورق

الشمسيصقل املهارات احمللو   ر من القدرات املتوفرةيالتطو و   ز األحباث يحتفو   عيتشج  - الطاقة   ةية، إذ حتتاج 
إلضافة إىل ذلك نياملهندسو  نياملصممو  ينية مؤهلة من التقنيصناعتها إىل عناصر بشر و  عتمد قطاع الطاقة املتجددة ي  

 ؛ذ يالتنفو   ات يالتكنولوجو   جماالت املواد  ر إلحراز التقدم يف يالتطو و   اث  على األحبريبشكل كب

الوع  - نشر  على  تكنولوجميتقدو   ي العمل  احلوافز الستخدام  الشمسي  الطاقة  املواطنو   ةيات  الد نيدعم  ن ي 
م ة يف يستعملون الطاقة الشمسي  ؛ منازهلم أو ملختلف حاجا

اياملقرتحة من قبل األطراف األوروبع  ياملشار و   االستفادة من الفرص  -  دة معها، يالعالقات اجلو   ة لسبب قر
لدراسة املعمقة لتلك املشار و   ، خاصة أن اإلحتاد األورويب ني االقرتاحات املناسبة للطرفميتقدو   ةيأخذها جبد و   ع يهذا 

 . 2020آفاق    متجدد يف اجاته ستكون من أصل  ية احتي% من الطاقة املوجهة لتلب30وضع كهدف ملزم أن تكون  
ا أهم سوق تصدر إليتسعى إل  يؤكد على التوجه الذيهذا  و  ا من الطاقة التقليه مستقبال، علما أ  ؛ةيد ي ها اجلزائر منتجا

ال  ة مع البلدان املتقدمة يف يط طرق التبادل املشورة العلميتنش  - او   هذا ا  .االستفادة من خربا

ر سلبيالغاز الصخر   هه إىل االستثمار يف ية أكثر من توجيمسه االهتمام إىل الطاقة الشيتوج  - ة ي، ملا له من أ
العمل مشارة للتوجه   لتايل و   هو فان ال حمالةو    املتجددة ريعترب من الطاقات غية، كما  يملوثة للثروة املائو   ئةية على البري كث

بضة مث العودة إىل نقطة الصفر  مبالغ طائلة يف و   حنو طاقات دائمة عوض بذل جهد  البحث عن بدائل من و   طاقات 
 د، يجد 

ذلل يو   رك حيهذا من شأنه أن  و   ة ير الطاقة الشمسيدف لتصد   مع األطراف اليت   ي ع التعاون اجلد ي تشج  -
 ر هذه الطاقة، يد تقف أمام جناح تص   العوائق اليتو   احلواجز

لفعل داعم للطاقات التقليو  د البلد يفي على مستوى  و  ة نوعا ما ري كبو   ع رائدة ي ام مبشار يالق  -  ة خاصة يد يكون 
هظة إليسبب تكاليرقعة اجلزائر  اتساعأن و  ء صال الطاقةيف  لتايل و  (كالكهر ض يختف غاز) إىل كافة ربوع الوطن و

نجح ية لن  ير الطاقة الشمسيهذا كون االنتقال إىل تصد و   مكمل، و   داعم  ي قي حق  ي طاقو ر مصدر  يتطو و   ف يتلك التكال
 ا. يا استغالهلا حمليإن مل نستطع حال
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 آفاق الدراسة:   -4

ة يالتبادالت التجار   ة استخدامها يفية كطاقة متجددة وإمكانيعترب موضوع جدوى استغالل الطاقة الشمسي
 الدراسات ريتسعى إىل توف  ة منها واليتي، خاصة الدول األوروبيالتوجه واالهتمام العاملع ذات  ية، من أهم املواضياخلارج

 ة. ياملستقبلز برامج اإلمدادات  ية ضمان مصادر اإلمداد، وهذا من خالل تعز يوالبحوث املتعلقة مبختلف جوانبه بغ

ملوضوع غيهذه الدراسة توض  وقد حاولنا يف ة مطلقة أو ي رؤ مي كن تقدمي أنه ال  ري ح بعض اجلوانب املتعلقة 
ال، و  يص آفاق هدا البحث فهخي ما يه وفيله التساعه، وعلي ع تفاصي ة أو اإلحاطة جبميائ كن ميواسعة اتساع هذا ا

 ة: ين التاليكن أن حتمل العناو مي  ع أخرى سواء كانت مكملة أو منفصلة هلذه الدراسة واليتيتناول مواض

ئير الطاقة الشمسيتصد   -   الواقع واملأمول. نيب   ية ورهان شبكات الربط الكهر

 ة. ية للطاقة الشمسير ي ق األهداف التصد يحتق املباشر يف  دور االستثمار األجنيب   -

 دة. ية جد ير ية كدعامة لفتح آفاق تصد يصناعة الطاقة الشمس  -

 ة.ير الطاقة الشمسية الستغالل وتصد ياجلدوى االقتصاد  -

 ة.ير الطاقة الشمسيإجناح تصد  ودوره يف الدويل  ي التكامل الطاقو   -

ر توجه اجلزائر حنو الغاز الصخر   - ة.  يرها للطاقة الشمسيات تصد يعلى إمكان يآ
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  قائمة املراجع: 

  الكتب: أوال: 

 . 2009ع والطباعة الطبعة األوىل،  ي ة للنشر والتوز ري ، دار املسق الدويلي التسو ع مجال قدون،  يبد  )1
  طبعة. 2007ع، األردن،  ي، دار وائل للنشر والتوز الدويل  قيالتسو رضوان حممود العمر،   )2
  .واآلفاق ، الواقعياجلزائر  جلنوب ةيالشمس الطاقة ثروة استغالل،  يد ي جد  حةيمس )3
وآخرون،  ريمس )4 سعدون  البد  مصادرها  يالطاقة  الة:  الواستخداما دار  والتوز يالعلم  يازور ي،  للنشر  عمان، ية  ع، 

  . 2011األردن،  
، منتدى ةية السعودياململكة العرب  لة واملتجددة يفيت الطاقة البد اقتصادلم وآخرون،  يز بن حممد السو يعبد العز  )5
  .ة، بدون سنة نشريالسعودة  ياململكة العرب ،يض االقتصادالر 
  . 2007ة، عمان، ري ، الطبعة األوىل، دار املسئةيالطاقة وتلوث الب،  رياخلفاف، ثعبان كاظم خض   ي عبد عل )6
  .يمعاجلة ظاهرة البطالة قراءة للواقع اجلزائر   برامج الطاقات املتجددة يف   دور زق،  يعدمان مر  )7
 . 2008ة، اجلزائر،  ي، دار اخللدونةي األسواق العامل  م وأسس النجاح يفي، مفاهق الدويليالتسو فرحات غول،   )8
  . 2007ة، مصر،  ية، االسكندر ي، الدار اجلامعةي جياالسرتاتر املعاصر والتحالفات  يالتصدفريد النجار،   )9

، مع يجيدول جملس التعاون اخلل  يف   يع االقتصاديق التنو ي معوقات حتق،  د يد بدر امحد، حممد جابر السيقا )10
 . 2013ط، ية، وزارة االقتصاد والتخطية السعوديدولة قطر، اململكة العرباإلشارة إىل  

ااط،  يحممد اخل ي مصطف )11  .2006، القاهرة، مصر، الطاقة مصادرها وانواعها واستخداما
عبد  يه )12 يف اقتصادسلمان،    هللاثم  املتجددة  الطاقة  ومصر يأملان  ت  العريب والعراق  ا  املركز  األوىل،  الطبعة   ، 

  . 2016لبنان، اسات،يلألحباث ودراسة الس
 . 27  –  29أكتوبر   2014،  أبو ظيب،  العاشر  ة مؤمتر الطاقة العريبيوزارة الطاقة واملناجم الورقة القطر  )13

الت: ين   ا: ا

 ع الصادرات خارج قطاع احملروقات يف يات تنو يمقتضد،  يرش  ي وسفياة، ودان بوعبدهللا،  يبن حراث ح  يميبراه )1
  . 2015،  04، جملة دفاتر بوادكس، العدد  اجلزائر
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ة ي، دراسة كماس)يات القيالعراق (الشروط وآل  يف  يع االقتصادية التنو يدور وأمه،  يعودة الطائ  ي هادريبش )2
لد  يقيت مشال إفر ت مشال اقتصاد، جملة اقتصادي، قسم الدراسات االقتصاد2019  –   2003للسنوات   ، 17ا، ا

  . 2021العراق،   –، جامعة البصرة  ج العريبيمركز دراسات البصرة واخلل،  26العدد 
جلزائريق التنمي حتق الطاقات املتجددة ودورها يف  ستثمار يف ة، االين خمتار يد )3 ، دراسة مشروع احملطة ة املستدامة 

لطاقة الشمسيالنموذج   . 2019،  يل االقتصادية حبقل بئر ربع مشال، ورقلة، جملة البد ية 
 والعلوم يري ة والتسي، جملة العلوم االقتصادحة وطاقة الر ي استغالل الطاقة الشمس  جتربة اجلزائر يف  ، مان كعوان يسل )4

  . 2014/2015 ة، العدديالتجار 
ة ي، جملة الدراسات االقتصادة للدولي ئيعلى األنظمة الب  يظاهرة االحتباس احلرار   انعكاساتفروحات حدة،   )5

  . 2012، اجلزائر،  يجامعة الواد 1اخلامس، ة، العدد  يواملال
مزوز يفض )6 قو يلة  حممد  وحتلييتق،  ي در ي ،  تنو يم  مؤشر  اجلزائر يل  لالقتصاد  الصادرات  مؤشر   يع  ستخدام 

ة وعلوم ية، خرب العلوم االقتصادي، جملة معهد العلوم االقتصاد2018-1990ة للفرتة  يليدراسة حتل –  هرفندل   -هرمشان
لد يريالتس  . 2020،  02العدد:    23، ا

ة، يجملة العلوم االنسان  ،-حالة اجلزائر–ة الصادرات  يات ضمان االئتمان وتنميآلد،  يد، وصاف سعيعبد ا  يقد  )7
  . 2002، جامعة بسكرة، العدد الثاين

جامعة   ،يقية واالقتصاد التطبي، جملة التنمةي اجلزائر وآفاقها املستقبل   واقع الطاقات املتجددة يف كداتسة حممد،   )8
لة    ،لةياملس   . 2019  ،02العدد ،  03ا
 ، يدة واملتجددة، مؤمتر القمة العامليالطاقة اجلد  استخداماتة  ي تنم ا،  يآس  ة لغريب ية واالجتماعيجلنة االقتصاد )9

  .ايقياإلسكوا، جنوب إفر 
إشارة إىل جتربة  -الواقع واملستقبل    ع االقتصاد بينيلتنو   يج يار اسرتاتيالطاقات املتجددة كخحممد براق،   )10

  .2016سمرب  يد  01. اجلزائر. العدد  يد محة خلضر. الواديجامعة الشه،  ة املتقدمةيجملة الدراسات االقتصادر،  اجلزائ
 ، جملة الباحث، جامعة ورقلة، العدد التاسع، املتجددةري لة واملتجددة وغ يالنفط والطاقات البدنة،  يام  ي خملف )11

2011 . 
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  لثا: املذكرات 

 ري ل شهادة املاجستي، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيأثر الصادرات على النمو االقتصاد،  يبين قر يصر الد  )1
ة، جامعة وهران، ي والعلوم التجار يري ة وعلوم التسية العلوم االقتصادي، كلة، ختصص اقتصاد دويليالعلوم االقتصاد  يف

2014 .  
اجلزائر دراسة حالة الشراكة   ر الطاقات املتجددة يفي ل وتطو يمتو   ة يف ية األجنبياجلزائر دور الشراكة  طل،  يهاجر بر  )2

  . 2015/2016ة،  يالعلوم االقتصاد  يف  )ل م د(  ل شهادة الدكتوراه الطور الثالث ي، رسالة مقدمة لنةية االسبانياجلزائر 
ة ياسية احلقوق والعلوم السي، كلاجلزائر  املستدامة يفة  ي ق التنم ي حتق  دور الطاقات املتجددة يفنة مرزوق،  يمس )3

  . 2017/2018،  لة ياملس  ،افيجامعة حممد بوض
 ل شهادة الدكتوراه يفي، أطروحة مقدمة لن-حالة اجلزائر–  ي كل ياهل  ي ر كأداة للتقومي اسة التصديسد،  يرش  يوسفي )4

 . 2006ة، جامعة وهران، يالعلوم اإلقتصاد

  واملؤمترات:ات يرابعا: امللتق

  نياجلزائر ب  يف  يات االنتقال الطاقو يج يالتوجه حنو استغالل الطاقات املتجددة ضمن اسرتات  خلضر، فُ يأوص )1
 20و  19  يومي،  ية االنتقال الطاقو يالربامج التنمو   الدويل   ي العلم  ي امللتق  ، ةيت املستقبل ات املتاحة والتحدياإلمكان

  . 2019  يفر يف
 امللتقى  -ز على حالة اجلزائريمع الرتك –ة املستدامة  يل التنميتفع  الطاقات املتجددة يفدور    ،فةيدة شر يبوعب )2

، دراسة جتارب بعض الدول- ة املستدامة يق التنميحتق  يفات الطاقات املتجددة ودورها  يجي اخلامس "اسرتات  الدويل  يالعلم
دي جامعة عبد احلم   .2018ل  يافر   24و  23  ي وميس، ليد بن 

شر ،  نيم كاليت )3 االقتصاديالتنو ف،  يرضا  اخلل   يف   يع  التعاون  جملس  املاض يجي دول  واملستقبل   ي:  واحلاضر 
 . 2014سمرب ي، دصندوق النقد الدويل

ز  )4 ساهل  فلة،  يخالف  بولسنان  اشكالنب،  متو يمداخلة  مشار ية  وتكنولوجيل  املتجددة  الطاقات  واهم يع  ا  ا
البيث للمسؤوليظل التوجه احلد   الطاقات املتجددة يف  يف االستثمارة  يفعال  الوطين، ملتقى  تهحتد ة العلوم ية، كليئية 

  . 2013  نوفمرب   03-02كدة، ي، جامعة سكيرية وعلوم التسيوالتجار   ةياالقتصاد
اجلزائر الواقع    حول الطاقة املتجددة يف  يوم دارسيدة،  الطاقة املتجد  ة يفيالتجارب العرب ،يعل  يعبس  بالل  يخيش )5

  . وآلفاق
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عب )6 واإلمكانالقادر،    د فلفول  يفيالقدرات  لتنو   ات  واالستغالل  االستثمار  ضرورة  املتجددة  الطاقة  ع يجمال 
اجلزائر  احملروقات  ياالقتصاد  الدويلخارج  امللتقى  يف  ،  االستثمار  حول  لتحق  االول  املتجددة  التنميالطاقات  ة يق 

  . 2018سمرب  يد  6و  5 يومي  ،جامعة قاملة،  املستدامة
 ، ي، مؤمتر القمة العاملدة واملتجددة ية استخدامات الطاقة اجلدي تنم ا،  يآس  ة لغريبية واالجتماعياللجنة االقتصاد )7

  . 2002،  ايقياإلسكوا، جنوب إفر 
ات إدارة األعمال جبامعات دول ي، املؤمتر األول لكليالسعود   ي ع والنمو االقتصاديالتنو ب،  يممدوح عوض اخلط )8

 . 2014ج،  يجملس التعاون لدول اخلل

  : ةياملراجع االجنب: خامسا
 

1) Martin Kaltschmitt, wolfgang Streicher, Andreas Wiese: Renewable 
Energy – Technology, Economics, and Environment, Springer – verlag, 
Berlin Meidelberg, New yorkn USA, 2007, P 32. 

  :ةي املواقع االلكرتون : سادسا
1) https://www.asjp.cerist.dz 
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  ون طن نفط مكافئ) ي(مل  2015إىل    2005العامل من    استهالك الطاقة املتجددة يف  ):01امللحق رقم (
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موع السنو   ):02امللحق رقم ( جنوب أورو   منطقة  مباشر) يف- ي عمود- ( إشعاع  املباشر  يلإلشعاع الشمس  يا
املتوسط: ك.و.س/ميوحوض لبحر األب الساقة على  يالسنة، وتساو /2ض  العام من   كل مرت مربع يف   طاقة اإلشعاع 
  . ل من النفطيبرم  2-1الطاقة الناجتة من  
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لت  ):03امللحق رقم ( ء  ء خمتلف)  HVDC( ار املستمر فائق اجلهد  يخطوط نقل الكهر انواع الطاقات   لنقل كهر
  ا إىل أورو افاق. يقياملتجددة من مشال افر 

  

  
  

 

  

  

  

  

  

  


