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الملخص

الطاقات املتجددة؛
الطاقة الشمسية؛
الطاقة النووية؛
BOT صكوك
.اإلسالمية

عملت اجلزائر كغريها من الدول منذ زمن على فتح اجملال لالستثمار يف الطاقات املتجددة خاصة
 حيث تتوفر اجلزائر على قدرات مشسية هائلة ميكن أن تساهم يف حتقيق مداخيل كبرية إذا مت،الطاقة الشمسية
 وكذا احلال بالنسبة للطاقة النووية وهذا من أجل أن تكون بديال للطاقات التقليدية،استغالهلا كما ينبغي
 وسيلة مميزة للتخفيفBOT  يعد نظام،والتخلص من التبعية النفطية اليت أصبحت ضرورة حتمية يف اجلزائر
 لذلك بنيت هذه الدراسة على أنه ميكن جذب،من مسؤولية ال دولة يف متويل البىن التحتية ودفع عجلة التنمية
 اإلسالمية وكيف ميكنBOTاملدخرات ومتويل املشاريع االستثمارية من خالل صيغة مقرتحة تتمثل يف صكوك
 من جهة،)أن تستخدم يف متويل مشروع الطاقات املتجددة والبديلة يف اجلزائر(الطاقة الشمسية والطاقة النووية
.واملسامهة يف تنشيط السوق املا ي واالقتااد الكلي يف اجلزائر
Abstract

Algeria as other countries worked hard long time ago to open investments in the
domain of in renewable energies especially the solar one “energy”. As everybody
knows, Algeria acquires huge solar potentials which can provide great revenues if we
exploit them the right way. The same thing must be taken into consideration when we
talk about nuclear energy to be the replacement of fossil fuels to eradicate the oil
dependency which becomes a determinism for Algeria.
The BOT system is a special tool to mitigate the state's responsibility to finance
infrastructure and drive development. This study is designed to attract savings and fund
investment projects through a proposed formula of BOT sukuk and how they can be
used to finance renewable and alternative energies in Algeria Solar energy and nuclear
energy), on the one hand and to contribute to the revitalization of the financial and
macro-economic market in Algeria.
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.5مقدمة:
يف ظل املعطيات االقتاادية اجلديدة توجهت جهود البحث والتطوير إىل إجياد بديل ملاادر الطاقة التقليدية
حبيث يكون غري ملوث ومتجدد والطاقات املتجددة تتمتع هبذه اخلاصيتني ،ومن بني هذه ماادر الطاقات البديلة
واملتجددة جند الطاقة الشمسية اليت برزت بقوة على الساحة االقتاادية وكذا الطاقة النووية اليت تعد مورد طاقوي هام
ميكن االعتماد عليه يف املستقبل  ،لذا عملت اجلزائر كباقي الدول على وضع سياسة طاقوية جديدة من أجل
التخلص من التبعية النفطية واالجتاه إىل طاقات بديلة تفتح آفاق جديدة لذا سنحاول الرتكيز وتسليط الضوء على
الطاقة الشمسية والطاقة النووية يف اجلزائر  .ضمن هذا السياق حتاول هذه الورقة البحثية اإلجابة على التساؤل التا ي:
ما دور استخدام صكوك  B.O.Tفي دعم مشاريع الطاقة النووية والطاقة الشمسية في الجزائر من
أجل الخروج من التبعية النفطية في الجزائر؟

لإلجابة على هذه اإلشكالية مت تقسيم البحث كاآليت:
احملور اوأول :اإلطار العام ملفهومي الطاقة الشمسية والطاقة النووية.

احملور الثاين :متويل مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة النووية يف اجلزائر باستخدام صكوك
اإلسالمية.

B.O.T

.2اإلطار العام لمفهومي الطاقة الشمسية والطاقة النووية:
من خالل هذا احملور سيتم التطرق إىل أهم اجلوانب املتعلقة مبفهوم الطاقة الشمسية والطاقة النووية.
.5.2الطاقة الشمسية:

تعد الطاقة الشمسية من بني أهم املاادر الطاقوية يف العامل ما يستقبله سطح اوأرض من أشعة كبرية على

سطح اوأرض.
.5.5.2تعريف الطاقة الشمسية:

إن طاقة الشمس طاقة مستمرة ال ينقطع فيضها و هي طاقة هائلة بالنظر إىل حجم اوأرض حيث فإن سطحها
ال يستقبل إال جزء صغري من الطاقة الكلية الاادرة منها يال إىل حنو جزء من 9111مليون جزء من طاقة
الشمس ،و رغم ذلك فإن هذه الطاقة الوافدة إىل اوأرض تزيد عن إمجا ي االحتياجات العاملية من الطاقة بنحو
 1111مرة حبيث ميكن احلاول عليها من أشعة الشمس ملدة 011دقيقة تكفي لتلبية احتياجات استهالك العامل
ملدة عام ، 1باإلضافة ملا ذكر متتاز الطاقة الشمسية باملقارنة مع ماادر الطاقة اوأخرى أهنا التقنية املستعملة فيها تبقى
بسيطة نسبياً وغري معقدة باملقارنة مع التقنية املستخدمة يف ماادر الطاقة اوأخرى .وتوفر عامل اوأمان البيئي حيث
أن الطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة ال تلوث اجلو فضالت مما يكسبها وضعاً خاصا يف هذا اجملال وخاصة يف القرن
القادم ،وتعترب الطاقة احلرارية الشمسية تكنولوجيا جديدة نسبيا وواعدة إىل حد بعيد فمواردها كثرية وآثارها على
البيئة حمدودة وتؤمن للبلدان اوأكثر عرضة للشمس يف العامل فرصة مماثلة لتلك اليت تؤمنها حاليا مزارع الرياح يف
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البحار اوأوروبية ذات الشواطئ اوأكثر عرضة للرياح ،ومن بني املناطق اوأكثر وعدا  :جنويب غريب الواليات املتحدة
وأفريقيا والدول اوأوروبية املطلة على املتوسط والاني وأسرتاليا. 2
 .2.5.2استخدامات الطاقة الشمسية:

استفاد اإلنسان منذ القدم من طاقة اإلشعاع الشمسي مباشرة يف تطبيقات عديدة كتجفيف احملاصيل

الزراعية وتدفئة املنازل ،كما استخدمها يف جماالت أخرى وردت يف كتب العلوم التارخيية فقد أحرق أرمخيدس
اوأسطول احلريب الروماين يف حرب عام )  ( 212ق.م عن طريق تركيز اإلشعاع الشمسي على سفن اوأعداء بواسطة
املئات من الدروع املعدنية  ،ويف العار البابلي كانت نساء الكهنة يستعملن آنيات ذهبية ماقولة كاملرايا لرتكيز
اإلشعاع الشمسي للحاول على النار .وميكن تقسيم هذه االستخدامات من خالل مايلي:3
أ.االستخدامات الحرارية:

تشمل منظومات التدفئة وتسخني املياه لألغراض املنزلية والاناعية ،حيث تعد من االستخدامات اوأساسية
اوأكثر عملية وأنظمة الطاقة الشمسية يف اوأبنية السكنية .ومنظومات حتلية املياه ،ومنظومات جتفيف احملاصيل
الزراعية ،والطباخات الشمسية ،ومنظومة التربيد حيث تعد الطاقة الشمسية أفضل وسيلة للتربيد فكلما زاد اإلشعاع
الشمسي حالنا على تربيد أفضل ،ولكن تكلفة التربيد الشمسي تكون أعلى.
ب.االستخدامات الكهربائية:
يعد التحويل باخلاليا الشمسية من أهم وسائل حتويل الطاقة الشمسية إىل طاقة كهربائية ،ومتتاز هذه
املنظومات بسهولة التشغيل واملوثوقية يف اإلنتاج وعدم االحتياج إىل الايانة املستمرة وعدم تلوث البيئة وعمرها
التشغيلي أكثر من )  ( 25سنة.
 .2.2الطاقة النووية:
برز مؤخرا اهتمام كبري بالطاقة النووية يف العامل الستخدامها يف أغراض سلمية ،حيث تعد مادر بديل
للطاقات التقليدية ،ومن خالل هذا اجلزء سيتم تسليط الضوء على هذه الطاقة.
.5.2.2تعريف الطاقة النووية:
هي الطاقة اليت تنطلق أثناء انشطار أو إندماج اوأنوية الذرية ،وطاقة أي نظام سواء أكان فيزيائيا أو كيميائيا
أو نوويا حتكمه قدرة النظام علي القيام بشغل ما أو إطالق حرارة أو اشعاعات مبكن أن تتحول لشكل آخر من
الطاقة  .فالطاقة الكهربائية ميكن حتويلها حلرارة كما يف الدفايات أو حلركة كما يف املراوح أو لضوء كما يف املاباح
املنري.
الطاقة النووية هي الطاقة اليت تربط بني مكونات النواة ) الربوتونات و النيرتونات ( تنتج هذه الطاقة عند
كسر تلك اوأربطة و تؤدي بذلك إىل إنتاج طاقة حرارية كبرية جدا ،ة تعود فكرهتا اوأوىل عندما وضع العامل "
اينشتاين " معادلته الرياضية إىل تقر أن املادة قد تتحول إىل طاقة عند تفكك ذراهتا و لفت بذلك االنتباه إىل ما
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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يسمى بالطاقة النووية،و لقد ظلت هذه الفكرة دون دليل حىت متكن العاملان اوأملانيان "اوتوهان"و "فريتز شتا رمسان "
من اكتشاف انشطار ذرة اليورانيوم الثقيلة إىل نافني عند قذفها ببعض النيرتونات عالية الطاقة.4
 .2.2.2مميزات الطاقة النووية :تتميز الطاقة النووية بعدة خاائص ميكن تلخياها يف النقاط التالية:5
 إن كمية الوقود النووي املطلوبة لتوليد كمية كبرية من الطاقة الكهربائية هي أقل بكثري من كمية الفحم أو البرتولالالزمة لتوليد نفس الكمية ،فعلى سبيل املثال طن واحد من اليورانيوم يقوم بتوليد طاقة كهربائية أكرب من تلك اليت
يولدها استخدام ماليني من براميل البرتول أو ماليني اوأطنان من الفحم .كما أنه لو مت االعتماد على الطاقة
الشمسية لتوليد معظم حاجة العامل من الطاقة لكانت كلفتها أكرب بكثري من كلفة الطاقة النووية.
 تنتج حمطات الطاقة النووية جيدة التشغيل أقل كمية من النفايات باملقارنة مع أي طريقة أخرى لتوليد الطاقة. إن مادر الوقود (اليورانيوم) متوفر بكثرة وبكثافة عالية وهو سهل االستخراج والنقل ،على حني أن ماادرالفحم والبرتول حمدودة .ومن املمكن أن تستمر احملطات النووية إلنتاج الطاقة يف تزويدنا بالطاقة لفرتة طويلة بعد
قاور ماادر الفحم والبرتول عن تلبية احتياجاتنا.
 تشغل احملطات النووية لتوليد الطاقة مساحات صغرية نسبياً من اوأرض باملقارنة مع حمطات التوليد اليت تعتمدعلى الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح .فقد أكدت اللجنة التنظيمية للمفاعالت النووية على أننا حباجة إىل حقل
مشسي مبساحة تزيد عن  51ألف ف ّدان إلنشاء حمطة تدار بالطاقة الشمسية لتوليد طاقة تعادل ما تولده احملطة نووية
مبقدار  0111ميجاوات ،كما أن مساحة احلقل املعرض للرياح الالزم حملطة توليد تدار بالرياح إلنتاج نفس الكمية
حوا ي  011ألف ف ّدان أو أكثر .يف حني أن حمطات التوليد النووية "ميلستون  9و "5املقامة يف والية كونيتيكت
واليت تتمتع باستطاعة أكرب من  0211ميجاوات تشغل مساحة  111فدان وماممة لتستوعب ثالث حمطات
توليد".
.2.2.2استخدامات الطاقة النووية :تستخدم الطاقة النووية يف عدة جماالت ميكن تلخياا كمايلي:6
 المجال العسكري :يتم استخدام اليورانيوم والتيتانيوم يف تانيع القنابل النوويّة والذريّة. -المجال الطبي :حيث تستخدم النظائر النوويّة الناجتة عن عمليّة االنشطار النووي يف تشخيص اوأمراض الكثرية

مثل السرطان والتهابات الغدد الدرقيّة.
مشعة تستخدم يف إنتاج اوأدوية ،والعقاقري،
 مجال الصناعات :حيث تستخدم يف تطوير الزراعة وإجياد نظائر ّالغواصات واحملركات الكهربائية لتوليد الكهرباء.
واملبيدات .تستخدم يف تسيري السفن و ّ
 المجال العلمي :حيث أنشأت مفاعالت حبثية خاصة تستخدم للدراسة العلمية واملقارنة بني العناصر النوويّةوأثرها على البيئة ،باإلضافة إىل دراسة خاائص النواة وكميّة الطاقة الناجتة عن تكسري الروابط أو دجمها مع بعض ،ممّا
يفتح آفاقاً كبرية يف مستقبل الطاقة اليت حتتاجها البشرية.
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.2تمويل مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة النووية في الجزائر باستخدام صكوك
يعترب أسلوب

BOT

ISSN: 2602-7860
B.O.T

اإلسالمية:

(البناء والتشغيل والتحويل) الذي انتشر استخدامه يف الدول املتقدمة والدول النامية من بني

أهم آليات متويل البين التحتية ،حيث تشرتك احلكومة مع شركة املشروع (املستثمر) على إنشاء مشاريع بين حتتية مثل
بناء املستشفيات ،الطرقات ...اخل ،وقد استخدمت اجلزائر هذا اوأسلوب من خالل عقد االمتياز للطريق السريع،
ومن أجل دعم مشاريع الطاقات اجلديدة يف اجلزائر مت اقرتاح صكوك BOTاإلسالمية من أجل التخلص من التبعية
النفطية ،وقبل التطرق إىل إعطاء منوذج هلذا النوع من الاكوك البد من تسليط الضوء على نظام أو أسلوب BOT
والاكوك املندرجة عنه.
.5.2اإلطار العام ألسلوب أو نظام :B.O.T
 .5.5.2مفهوم أسلوب  :BOTويقوم على أن تعهد الدولة من إحدى وحداهتا إىل شركة ما بإنشاء مرفق عام
بأموال الشركة وهذا ما يعرب عنه بـ ـ ـ ـ B:أي اإلنشاء (  (Buildمث تتوىل هذه الشركة إدارته بتقدمي اخلدمة إىل اجلمهور

مقابل مبالغ معينة حتددها اجلهة احلكومية وحتت إشرافها ورقابتها ،ويوزع العائد بني احلكومة والشركة ،وهذه هي
اإلدارة املعرب عنها حبرفOأي ) (Operatمث تنتقل ملكية املرفق يف هناية املدة احملددة إىل احلكومة يف حالة جيدة وقابلة
لالستمرار وهذه العبارة يعرب عنها باحلرف Tأي نقل امللكية.7Transfer Ownersip
 .2.5.2أنوع نظام  BOTوأطرافه الرئيسية :
أوال) أنواع نظام  :B.O.Tومن أبرز هذه اوأنواع نذكر مايلي:
 مشروعات البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية ( :)BOOTويكون لااحب االمتياز حق متلك املشروعملكية تكفل له سهولة تشغيله وصيانته ،ولكنها ملكية مؤقتة حيث تنتقل للدولة بعد انتهاء فرتة االمتياز.
 مشروع البناء واالمتالك المرحلي والتأجير التمويلي والتحويل( :)BOLTتالح النشاء املشروعات اليت حتتاجآالت ومعدات رأمسالية لتشغيلها،كما تالح يف حال كانت الشركة املشرفة على املشروع غري قادرة على تشغيله،

فتقوم بتأجريه لشركة أخرى الدارته خالل فرتة االمتياز ،أو قد تقوم احلكومة بتأجري املشروع مقابل حق انتفاع وعائد
حتال عليه.
 مشروع البناء والتملك والتشغيل) :(BOOتكون امللكية شبه دائمة وال يتم نقلها ،بل الينتهي املشروع بانتهاءفرتة االمتياز ،وأنه يكون عادة مرتبط مبشروع آخر ،وتستخدم هذه الايغة على سبيل املثال يف استغالل حقول
البرتول أو املناجم وبالتا ي عند نضوب البرتول أوخامات املنجم فإن مشروع البنية اوأساسية املقام القيمة له.
ثانيا) األطراف الرئيسية لنظام  :BOTميكن تلخيص هذه االطراد يف النقاط التالية:8
 الحكومة المضيفة :تقوم بإعداد االطار القانوين ،ابرام اتفاقية االمتياز وتعيني ممثل حكومي يراقب تنفيذ بنودالعقد.
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 شركة المشروع صاحبة االمتياز :ودورها القيام بعمليات االقرتاض وإبرام العقود مع اوأطراف املعنية مثل احلكومةومقاو ي اوأعمال اهلندسية والبناء وموردي املعدات وشركة التشغبل والايانة.
باإلضافة إىل أطراف أخرى مثل مقاول اوأعمال اهلندسية والبناء ،موردو املعدات ،شركة التشغيل والايانة ،مؤسسات
التمويل و مؤسسات التضامن والتأمني.
 .2.5.2الصكوك اإلسالمية وصكوك :BOT
أوال) تعريف الصكوك اإلسالمية وأنواعها :قدمت عدة تعاريف للاكوك اإلسالمية نذكر منها:

 عرفت الاكوك اإلسالمية على أهنا أوراق مالية حمددة املدة ،متثل حااا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أوخدمات ختول مالكها منافع ،وختوله مسؤوليات مبقدار ملكيته.9
 عرفت من قبل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية للاكوك بأهنا شهادات ميثل كل صك منها حق ملكية لنسبةمئوية شائعة يف موجودات عينية ،أو جمموعة خمتلطة من اجملموعات العينية وغريها ،وقد تكون املوجودات يف مشروع
10
حمدد أو نشاط استثماري معني ،ويشرتط أن يكون النشاط أو املشروع متفقا مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
الاكوك اإلسالمية عبارة عن وثائق أو أدوات مالية ذات قيم متساوية ،حبيث تكون حمددة املدة ومتثل حقوق ملكية
شائعة يف أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات مشروع تادر مبوجب عقود وضوابط شرعية،كما أنه يرتتب
عليها حتقيق ربح أو حتمل خسارة ،وهي قابلة للتداول بشرط أن ال متثل دينا.
ثانيا)أنواع الصكوك اإلسالمية :هناك أنواع متعددة من الاكوك اإلسالمية حناول إجيازها:
 صكوك المشاركة :هي عبارة عن وثائق ذات قيمة متساوية يتم إصدارها من أجل استخدام حايلتها يف إنشاءمشروع أو تطوير مشروع قائم ،وهي تعتمد باورة أساسية على عقد املشاركة اجلائز شرعا،ويابح املشروع أو

موجودات النشاط ملكا حلملة الاكوك يف حدود حااهم وتدار الاكوك على أساس املضاربة أو الوكالة
باالستثمار ،11ولاكوك املشاركة نوعني مها:12
 صكوك المشاركة المستمرة :تشبه إىل حد كبري اوأسهم الدائمة مع إمكانية دخول املادر بنسبة معينة يف رأس
مال املشروع وطرح الباقي يف صورة صكوك لالكتتاب،سواء كانت اإلدارة للمادر أو محلة الاكوك أو لطرف ثالث
معني،وتعترب هذه الاكوك بديال عن اوأسهم.
 صكوك المشاركة احملدودة :تكون مؤقتة بفرتة زمنية حمددة عادة ما تكون فرتة متوسطة تنتهي بانتهاء املشروع أو

املوسم أو انتهاء الدورة الاناعية .وهلا عدة صور :صكوك املشاركة املسرتدة بالتدرج واملسرتدة خالل زمن حمدود

واملنتهية بالتمليك ،ولقد استعملت باكستان هذا النوع من الاكوك بعد أن قامت بأسلمة كامل نظامها املاريف يف
عام  ، 0290حيث أصدرت البنوك شهادات مشاركة وأجل وهي عبارة عن شهادات أو وثائق حلاملها تبعا لعقد
املشاركة ملدة عشر سنوات وهي تعاون ما بني املؤسسة املالية ورجال اوأعمال. 13
 صكوك المضاربة :هي عبارة عن وثائق حمددة وموحدة القيمة تادر بأمساء مالكيها مقابل اوأموال اليت قدموهالااحب مشروع بعينه،بقاد تنفيذ املشروع واستغالله وحتقيق الربح،وحيال مالكوها على نسب حمددة من أرباح
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املشروع،وال تنتج هذه الاكوك أي فوائد ،فهي تقوم أساسا على املضاربة وهي متثل حااا شائعة يف املشروع الذي
مت إصدارها إلنشائه أو متويله ،وتستمر هذه امللكية طيلة املشروع من بدايته إىل هنايته.14
 صكوك المزارعة :هي وثائق متساوية القيمة يادرها مالك أرض يرغب يف متويل زراعته على أساس عقد املزارعةالشرعية ،واقتسام احملاول بني مالك اوأرض ومن يقوم بزراعتها بأمواله حسب االتفاق ويعد املكتتبون يف هذه

الاكوك هم الزارعني هلذه اوأرض بأمواهلم،كالشركات املتخااة يف زراعة اوأرض،وحايلة االكتتاب هي تكاليف
الزراعة وميلك محلة الاكوك احلاة املتفق عليها مما تنتجه اوأرض.15
 صكوك المساقاة :هي وثائق متساوية القيمة تادر الستخدام حايلة االكتتاب فيها يف سقي أشجارمثمرة،ورعايتها على أساس عقد املساقاة ،ويابح حلملة الاكوك حاة من الثمر ،16وهي تشبه إىل حد كبري -
صكوك المغارسة :واليت تادر الستخدام حايلة االكتتاب فيها يف غرس أشجار على أساس عقد املغارسة ،ويابح

حلملة الاكوك حاة يف الغرس واوأرض.17
 صكوك املراحبة :هي وثائق ذات قيمة متساوية تطرح جلمع مبلغ معني لتمويل عملية شراء سلعة ما وبيعها لعميلبتكلفة الشراء مضافا إليها ربح معني يتفق عليه الطرفان عقد البيع.18
 صكوك السلم :هي عبارة عن وثائق متساوية القيمة تطرح جبمع مبلغ لتسليمه إىل مورد لشراء سلعة منه،تسلمبعد مدة ويكون حق حامل الاك مؤجال إىل حني استالم السلع وبيعها،وهذا النوع من الاكوك ال جيوز تداوله،وأنه
ال جيوز بيع السلم قبل قبضه من جهة ،ووأهنا متثل دينا والديون ال جيوز تداوهلا.19
 صكوك االستصناع :هي وثائق متساوية القيمة تادر الستخدام حايلة االكتتاب فيها يف تانيع سلعة،ويابحاملانوع مملوكا حلملة الاكوك ،20حيث متثل سلعة مؤجلة التسليم بثمن معجل ،والسلعة هي من قبيل الديون العينية،

وأهنا موصوفة يف الذمة إال أنه جيوز تأجيل مثنها ،واملبيع يف احلالتني ال يزال يف ذمة الاانع ،لذلك تعترب هذه الاكوك
غري قابلة للتداول.21
 صكوك اإلجارة :هي صكوك متساوية القيمة متثل أجزاء متماثلة مشاعة يف ملكية أعيان معمرة مرتبطة بعقودإجارة تقدم من ملزمها حلامل الاك يف وقت مستقبلي ،22هذه الاكوك للبيع للجمهور ،وهي متثل مستندات ملكية
يف عقارات أو آالت أو جتهيزات أو أية سلعة معمرة أخرى ميكن أن تباع منفعتها.23
ثالثا) تعريف صكوك  :BOTهي وثائق متساوية القيمة يتم استخدام حايلتها يف متويل مشروع على أساس أسلوب
BOT

البناء والتشغيل مث التحويل  ،ويقاد بذلك أن تعهد احلكومة إىل مستثمر فرد أو شركة خاصة بإنشاء مرفق

عام وادارته وتشغيله وتقدمي خدماته للمنتفعني هبا ملدة معينة ،وذلك على حساب الشركة وبنفقات من عندها ،مع
احلاول على رسوم مقابل ذلك ،مث تنتقل أصول هذا املرفق أو املشروع إىل الدولة وتبقى ملكية هذه اوأصول بيد
الدولة ،وينتقل للقطاع اخلاص إدارة وتشغيل هذا املرفق فقط.24
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.2.2واقع وآفاق الطاقة الشمسية والطاقة النووية في الجزائر.
اهتمت اجلزائر بتطوير الطاقات البديلة واملتجددة لذا من خالل هذا احملور سيتم عرض واقع وآفاق الطاقتني
الشمسية والنووية.
 .5.2.2واقع الطاقة الشمسية في الجزائر:
أوال) الطاقة الشمسية في الجزائر :لقد بدأت اجلهود اوأوىل الستغالل الطاقة الشمسية يف اجلزائر مع إنشاء

حمافظة الطاقات اجلديدة يف الثمانينات واعتماد خمطط اجلنوب عام  ،0299حيث تزخر اجلزائر بقدرات معترب من
الطاقة الشمسية ميكن إيضاحها من خالل اجلدول التا ي:
الجدول رقم( :)5القدرات الشمسية في الجزائر
البيانات

منطقة ساحلية

هضاب عليا

صحراء

مساحة )( %

4

01

96

معدل إشراق الشمس (ساعات/سنة)

9611

5111

5111

معدل الطاقة احملال عليها (كيلوواط ساعي 0011
م/9سنة)

0211

9611

المصدر :علقمة مليكة ،كتلف شافية،اإلستراتيجية البديلة الستغالل الثروة البترولية زفي إطار قواعد التنمية المستدامة ،ملتقى
حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة ،كلية العلوم االقتاادية وعلوم التسيري ،جامعة فرحات

عباس،9119ص.04

من خالل اجلدول أعاله جند أن معظم مساحة الدولة اجلزائرية عبارة عن صحاري ،وهبذا فإن مدة إشراق
الشمس ستكون كبرية واليت قدرت مبعدل (5111ساعة/سنة) ومبعدل طاقة حمال عليها قدرت بـ9611 :
(كيلوواط ساعي/م/9سنة)
ويف اطار وتطوير الطاقات املتجددة قامت اجلزائر يف بداية 2015باصدار الربنامج الوطين املعدل لتنمية
وتطوير الطاقات املتجددة ( )9101،9191،9151وقد ركز الربنامج الطاقة الشمسية بشكل كبري:
 الطاقة الشمسية الكهروضوئية :للجزائر قدرات هامة من الطاقات املتجددة وخاصة الطاقة الشمسية اليت التزاليف بداية مسارها يف اجلزائر باملقارنة مع دول أخرى ،وقد مت تسجيل ثالث ماانع إلنتاج مواد التغليف اخلاصة بالطاقة

الشمسية الكهروضوئية  CONDOR ،ALPV،ENIEتساهم يف إنتاج ما يقارب 51ميغاواط سنويا يف انتظار
مشروع أنشاء مانع متخاص يف إنتاج ألواح اخلاليا الشمسية بروبية،حيث من املتوقع أن يال إنتاجه إىل
411ميغاواط سنويا.25
 الطاقة الشمسية المركزة(الطاقة الشمسية الحرارية) :تعتزم اجلزائر تثمني إمكانياهتا من الطاقة الشمسية بالشروع يفإجناز مشاريع هامة يف الطاقة الشمسية احلرارية ،حيث سيتم الشروع يف اجناز مشروعني منوذجيني حملطتني حراريتني ذوات
تركيز مع التخزين بقدرة إمجالية قدرها حوا ي 011ميغاواط لكل واحدة ،ويضاف هذان املشروعان إىل احملطة املختلطة
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حباسي رمل ذات القدرة اإلنتاجية 011ميغاواط من الطاقة.26أما مابني 9106و 9191سيتم إنشاء وتشغيل أربع
حمطات مشسية حرارية مع ختزين بقدرة إمجالية
27
9190و9151إنشاء قدرة تبلغ 111ميغاواط سنويا

تبلغ بالتقريب0911ميغاواط،ويتوقع يف برنامج الفرتة

.2.2.2الطاقة النووية في الجزائر :من املقرر بناء  01مفاعالت نووية جديدة موجهة إلنتاج الطاقة الكهربائية ،إذ
تتلقى اجلزائر املساعدات التكنولوجية النووية من الاني وروسيا ،ولقد مت اكتشاف كميات مهمة من مادة اليورانيوم واليت
تقدر بـ51 :ألف طن وسيتم اجناز هذه املفاعالت خالل  91سنة القادمة وهذا بالتعاون مع دول معروفة بإتقاهنا هلذا
النوع من التكنولوجيا يف مقدمتها الواليات املتحدة اوأمريكية ،كما أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادها
ملساعدة اجلزائر يف إنتاج الكهرباء وغريها بواسطة الطاقة النووية ،كما حالت اجلزائر على دعم من قبل الوكالة من
خالل جتهيزات لرصد اإلشعاعات النووية ورصدها وقد قدمت اجلزائر طلب للوكالة يف  9111لبناء سلسلة من حمطات
الطاقة النووية حيث ردت اهليئة باإلجياب يف هناية .9116
تقدر احتياطات اليورانيوم ب 92111طن من معدن اليورانيوم والذي ميكن أن يوفر إنتاجية الكهرباء تعادل
 411مليون (ط م ن) باستخدام املفاعالت اليت تستعمل املاء اخلفيف،كما مكنت الدراسة التنفيذية إلدخال
االلكرتونووي من إمكانية إنشاء حمطة نووية ذات قدرة 0111ميغاواط ،مما يسمح بإنتاج حوا ي %9من إمجا ي إنتاج
الكهرباء حبلول سنة  9141لكن الاعوبات املتعددة التقنية منها واالقتاادية بينت صعوبة تشغيل حمطات من هذا
النوع على املدى القريب.28
متتلك اجلزائر مفاعلني ،اوأول يسمى '' نور'' ،يقع بالقرب من العاصمة اجلزائرية ،وخيص إنتاجها الكهرباء ،والثاين
يسمى ''سالم'' وهو متواجد مبنطقة عني وسارة بوالية اجللفة ،ويتعلق بتحلية مياه البحر باستعمال الطاقة النووية،
وحمافظة للطاقة النووية( كومينا).
وتعد اجلزائر ثاين أهم دولة يف إنتاج الطاقة النووية يف إفريقيا بعد دولة جنوب إفريقيا ،ويف هذا اإلطار عملت اجلزائر
على إجناز العديد من اهليئات املؤسساتية نذكر منها:
 وكالة ترقية وعقلنة استعمال الطاقة  :ومت إنشاؤها من طرف احلكومة من اجل تنشيط تنفيذ سياسة التحكم يف
الطاقة.
 نيو إينارجي أجلرييا "نيال" :وهو شركة خمتلطة بني الشركة الوطنية سونطراك والشركة الوطنية سونا لغاز وجممع
إلنتاج املواد الغذائية ،أنشئت يف  9119وهتدف إىل ترقية الطاقات البديلة وتطويرها وكذا إجناز املشاريع املرتبطة هبذا
اجملال.
 وحدة تطوير التجهيزات الشمسية :وهي وحدة مكلفة بتطوير التجهيزات الشمسية وإجناز مناذج جتريبية.
sim

 مركز تطوير الطاقات اجلديدة املتجددة :ومن بني املهام اليت يقوم هبا مجع ومعاجلة املعطيات من أجل تقسيم دقيق
للطاقات اجلديدة واملتنوعة وكذا صياغة معايري صناعة التجهيزات يف جمال هذه الطاقات.
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ومن املقرر من املقرر بناء  01مفاعالت نووية جديدة موجهة إلنتاج الطاقة الكهربائية ،إذ تتلقى اجلزائر
املساعدات التكنولوجية النووية من الاني وروسيا ،ولقد مت اكتشاف كميات مهمة من مادة اليورانيوم واليت تقدر
بـ51:ألف طن وسيتم اجناز هذه املفاعالت خالل  91سنة القادمة وهذا بالتعاون مع دول معروفة بإتقاهنا هلذا النوع
من التكنولوجيا يف مقدمتها الواليات املتحدة اوأمريكية ،كما أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادها ملساعدة
اجلزائر يف إنتاج الكهرباء وغريها بواسطة الطاقة النووية ،كما حالت اجلزائر على دعم من قبل الوكالة من خالل
جتهيزات لرصد اإلشعاعات النووية ورصدها وقد قدمت اجلزائر طلب للوكالة يف  9111لبناء سلسلة من حمطات الطاقة
النووية حيث ردت اهليئة باإلجياب يف هناية .9116
 .2.2.2مقترح لتمويل إنتاج الطاقتين النووية والشمسية في الجزائر عن طريق صكوك

:B.O.T

متتلك اجلزائر طاقات جديدة متعددة ،غري أهنا ليست مستغلة بشكل كبري نظرا للتكلفة العالية ،ومن املتوقع أن
تكون الطاقة الشمسية والطاقة النووية والنووية سوقا بديال فعاال للنفط والغاز ،ويتم متويل هذا املشروع باكوك BOT
اإلسالمية بالطريقة التالية:
تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص تعرف ب ـ ـ ــ spv :باعتبارها مضارب يف عقد املضاربة باحلاول على ترخيص مناجلهات احلكومية اجلزائرية اليت متثل املنشئ بإنشاء هذا املشروع والقيام بإدارته ،بعد القيام بدراسة اجلدوى االقتاادية
للمشروع.
 تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص بإصدار صكوك املضاربة اليت متثل رأس املال الالزم للمشروع. القيام بعملية االكتتاب وهي االنطالقة الفعلية لتنفيذ املشروع. تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص بإدارة املشروع وحتايل عوائده وكذا توزيع اوأرباح . ميكن فتح حساب خارجي حتول إليه عائدات الاكوك من أجل جذب االستثمارات اوأجنبية ،حيث يضمناملستثمرون من خالله احلاول على عوائدهم وبالعملة الاعبة دون أن تكون هناك خماطر لتحويل هذه العوائد ،29وقد
تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص باالتفاق مع الراغبني يف احلاول على السلعة (الطاقة الشمسية أو الطاقة النووية)
وذلك من خالل املواعدة على املراحبة يف حال توفر النتاج احلقيقي ،وميكن أن تتفق الدولة املعاقدة مع املادر
(الشركة ذات الغرض اخلاص)على انه إذا زادت اإليرادات هلذا املشروع عن احلد املعني أن حيول الفائض إليها. 30
وميكن توضيح الشكل التا ي:

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

35

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)02ص230-226 :

ISSN: 2602-7860

الشكل( :)5نموذج مقترح آللية إصدار صكوك  BOTاإلسالمية من أجل انجاز مشروع الطاقة الشمسية
والطاقة النووية في الجزائر

المصدر :من إعداد الباحث باالستعانة باملرجع  -:زاهرة علي حممد بين عامر ،التصكيك ودوره في تطوير سوق مالية إسالمية،
مرجع سابق ،ص.056

 .9الخاتمة :
إن االعتماد على الطاقات الشمسية والنووية أصبح ضرورة حتمية يف ظل نضوب الطاقات التقليدية لذلك
فاحلل الوحيد هو استغالل الطاقات اجلديدة من أجل أن تكون بديال للقدمية،ولقد تطرقنا إىل استخدامات املتنوعة
هلذه الطاقات ومدى أمهيتها احلالية واملستقبلية ،وانطالقا مما مت طرحه يف هذه الدراسة استخلات النتائج التالية:
 تعد اجلزائر من أبرز الدول املرشحة من قبل اخلرباء لتلعب دوارا فعاال يف معادلة الطاقة وذلك بالنظر إىلاإلمكانيات الطبيعية اهلائلة اليت متتلكها يف جمال الطاقة الشمسية خاصة.
 من خالل الدراسة اليت قمنا هبا الحظنا أن الطاقة النووية ليست مستغلة بطريقة كافية من أجل خدمة إقتااداجلزائر.
 ميكن للاكوك اإلسالمية أن تلعب دورا مهما يف تطوير املشاريع الطاقوية يف اجلزائر وبالتا ي تساهم يف دفع عجلةالتنمية املستدامة.
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إستخدام صكوك  B.O.Tلدعم مشاريع الطاقة الشمسية والنووية في الجزائر

ص230 -226 :

 -ميكن متويل مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة النووية وجذب االستثمارات اوأجنبية من خالل صكوك

BOT

اإلسالمية املقرتحة.
وعليه ميكن إعطاء التوصيات التالية :
 على اجلزائر أن تقوم مبجهودات أكرب من أجل تطوير إنتاج الطاقات املتجددة خاصة الشمسية والنووية منها وهذاللتخلص من التبعية النفطية.
 البد من فتح اجملال لالقتااد اإلسالمي يف اجلزائر ،كونه قد يفتح آفاق إجيابية ملستقبل االقتااد اجلزائري..1قائمة المراجع:
:1حممد ماطفي اخلياط ،الطاقة البديلة  :تحديات وآمال ،جملة السياسة الدولية ،العدد  ، 164أفريل  ، 2006ص.40
 :2رياض شديد،إمكانيات وفرص تعزيز الطاقات المتجددة في لبنان ،جملة أبعاد ،لبنان أكتوبر  ، 1998ص .21

 :3املهندس علي ناجي محودي ،دراسة وتنفيذ وتحسين أداء محطة ضخ مياه تعمل بالطاقة الشمسية،ماجستري يف هندسة القوى
امليكانيكية،قسم القوى امليكانيكية ،كلية اهلندسة امليكانيكية ،جامعة تشرين ،سوريا ،9112،ص.4
 :4عباس ماطفى معريف ،مبادئ الطاقة ،مطبوعات جامعة الكويت ،جملس النشر العلمي ،الكويت ، 0222،ص. 004
 :5عن موقعwww.eoman.almdares.net/up/28382/1163246135:
 :6عن موقعhttp://zera3a-geo.easydiscussion.net/t28-topic :

 :7هادي مسلم ،التمويل في اإلسالم ،دار أجمد للنشر والتوزيع ،عمان  ،اوأردن،9101 ،ص.010

 :يوسف حممود وآخرون ،نظام البناء والتشغيل والتحويل ،جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية  ،سلسلة العلوم

8االقتاادية والقانونية ،اجمللد ،51العدد،5،9119ص ص.094،091

 : 9حامد بن حسن بن حممد علي مرية ،صكوك الحقوق المعنوية ،حبث مقدم يف ندوة الاكوك اإلسالمية :عرض وتقومي  ،جامعة
امللك بن عبد العزيز ،جدة91-94 ،ماي ،ص.065

 : 10سعيد حممد بوهراوة  ،أشرف وجدي سوقي ،تقويم نقدي للقضايا الشرعية المتعلقة بملكية الصكوك القائمة على األصول،
حبث مقدم يف ندوة الاكوك اإلسالمية :عرض وتقومي ،جامعة امللك عبد العزيز ،جدة ،الفرتة ،91-94ص.019

 : 11زاهرة علي حممد بين عامر ،التصكيك ودوره في تطوير سوق مالية إسالمية،مذكرة ماجستري يف االقتااد واملاارف
اإلسالمية،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الريموك ،اوأردن،9119،ص.24

 : 12معطي اهلل خري الدين،شرياق رفيق ،الصكوك اإلسالمية كأداة لتمويل مشاريع التنمية االقتصادية ،حبث مقدم للملتقى الدو ي
حول:مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتااد اإلسالمي ،جامعة 9ماي ،0241قاملة 5،و4ديسمرب،ص.6
: Zubair iqbal and Abdasmi Rakhor , Islamic Banking , international monetary

13

fund,Washington, DC1987, p16.

 :14حممد عثمان بشري،المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي،دار النفائس ،اوأردن ،ط،6،9119ص.990

 :15صفية أمحد أبو بكر ،الصكوك اإلسالمية ،مؤمتر املاارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي،
ديب50،ماي و5جوان ،9112ص.09
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 :16حممد سعيد حممد الرمالوي ،األزمة االقتصادية العالمية إنذار للرأسمالية ودعوة للشريعة اإلسالمية ،دار الفكر اجلامعي
مار ،9100،ص.961

 :17فتح الرمحان علي حممد الااحل ،دور الصكوك اإلسالمية في تمويل المشروعات التنموية،بحث مقدم لمنتدى الصيرفة
اإلسالمية ،لبنان ،جويلية 9119 ،ص. 00

 :18حيدر يونس املوسوي ،المصارف اإلسالمية أداؤها المالي وآثارها في سوق األوراق المالية ،دار اليازوري ،اوأردن،9100 ،
ص.090

 :19زكريا سالمة شنطاوي ،األثار االقتصادية ألسواق األوراق المالية من منظور االقتصاد اإلسالمي ،دار النفائس،

اوأردن 9112،ص.904
 :20فتح الرمحان علي حممد الااحل ،مرجع سابق  ،ص.06

 :21خبابة عبد اهلل ،توفيق غفاي ،تمويل التنمية بين النظام الوضعي والنظام اإلسالمي ،حبث مقدم إىل امللتقى الدو ي اوأول
مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتااد اإلسالمي،كلية العلوم االقتاادية والتسيري والعلوم التجارية ،جامعة 19ماي ،41قاملة،
يومي5و4ديسمرب ،9109ص.012
 :22حيدر يونس املوسوي ،مرجع سابق ص.096
 :23صاحل صاحل ،المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي ،دار املسرية  ،اوأردن ،9100 ،ص.924
 :24زاهرة علي حممد بين عامر  ،التصكيك ودوره في تطوير سوق مالية إسالمية ،مرجع سابق.054،

:Programme National de développement des énergies renouvelable , N°134/2015,JANVIER.

25

 :26خليل عبد القادر ،االستثمار في الطاقات المتجددة كمدخل لدفع عجلة التنمية المستدامة في الجزائر-بين تحديات

الواقع ومامول المستقبل،الملتقى الدولي حول :االشتثمار في الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة،جامعة البليدة ،9
اجلزائر1،و6ديسمرب ،9109ص. 09
 :27املرجع نفسه ،ص.09
 :28مؤمتر الطاقة العريب العاشر ،الطاقة والتعاون العربي ،أبو ظيب 92-90،أكتوبر ،9104ص.09
 :29زاهرة علي حممد بين عامر  ،التصكيك ودوره في تطوير سوق مالية إسالمية ،ص.051
 :30املرجع نفسه ،ص.056
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