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الكلمات المفتاحية

تعد الطاقات املتجددة من بني البدائل االستثمارية املعمول هبا لتحقيق التنمية املستدامة باعتبارها من
الطاقات الغري ملوثة للبيئة ،مما تسمح بتأمني وتنويع مصادر الطاقة خاصة يف ظل االستهالك املتزايد للطاقات
األحفورية الناضبة والضارة بالبيئة ،كما تساهم يف احلفاظ على مستقبل األجيال القادمة ما ينعكس بصورة
مباشرة يف حتقيق التنمية املستدامة ،وهو ما استدعى اجلزائر لالستثمار يف الطاقات املتجددة بغية اإلستفادة
من اإلمكانيات املهائلة اليت تزخر هبا .وعليه هتدف هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على أسباب االستثمار
يف الطاقات املتجددة وفرص االستثمار العاملي فيها مع اإلشارة للتجربة اجلزائرية يف استثمار الطاقات املتجددة
ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة ،حيث توصلت الدراسة إىل ضعف اإلستثمار يف الطاقات املتجددة يف
اجلزائر وذلك راجع إىل توفر الطاقات األحفورية وكذا صعوبات اإلستثمار فيها.

اإلستثمار؛
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Abstract
The Renewable energies are among the investment alternatives in place to achieve
sustainable development as they are not polluting the environment, which allows to
secure and diversify energy sources, especially in light of the increasing consumption
of depleted fossil energies and harmful to the environment, and contribute to
preserving the future of future generations, which is directly reflected in achieving
Sustainable development, which necessitated Algeria to invest in renewable energies in
order to take advantage of the great potential that it has. Accordingly, this research
paper aims to shed light on the reasons for investing in renewable energies and global
investment opportunities in them, with reference to the Algerian experience in
investing in renewable energies and its role in achieving sustainable development, as
the study found weak investment in renewable energies in Algeria due to the
availability of fossil energies as well as difficulties Investing in it.
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 .1مقدمة:
للطاقة أمهية بالغة يف حتقيق التنمية باعتبارها احملرك الرئيسي ألي نشاط اقتصادي ،حيث يرتبط جناح التنمية
مبا يتم توفريه من طاقة ،وجند معظم اقتصاديات الدول املتقدمة والنامية على حد سواء ترتكز على الطاقات
األحفورية ،لكن مع تزايد القلق العاملي حول نضوب مصادرها من جهة وانعكاساهتا السلبية على البيئة من جهة
أخرى استدعى البحث عن مصادر بديلة ومستدامة ،تعزز األمن الطاقوي وختفف الضغط على استخدام الطاقة
التقليدية وحتد من التلوث ،ومتثل الطاقات املتجددة البديل األجنع لتحقيق التنمية املستدامة فهي متثل موردا طاقويا
مستمرا تتولد من املوارد اليت تنمو أو تزيد ع ر الزمن ،ومتتاز بأاها نظيفة وصديقة للبيئة ،واالستثمار فيها يعد من أبرز
بنود اإلسرتاتيجية االقتصادية املخططة ألغلب دول العامل خاصة بعد ااهيار أسعار البرتول ،وتقلص إيرادات
االقتصاديات النفطية أحادية التصدير وتزايد الطلب على الطاقات األحفورية الذي أدى إىل تنامي املشاكل
االقتصادية والفنية ،حيث خصصت للطاقات املتجددة استثمارات ضخمة على املستوى العاملي ،واجلزائر إحدى
الدول اليت اهتمت باالستثمار فيها كضرورة ملحة يف سبيل حتقيق أبعاد التنمية املستدامة حيث متتلك إمكانات هائلة
من هذه املصادر خاصة الشمسية منها ملا تتوفر عليه من أك ر احلقول يف العامل.
 1. 1إشكالية الدراسة:
انطالقا من أمهية اإلستثمار يف الطاقات املتجددة ،وبسبب زيادة احلاجة حنو إجياد بدائل لقطاع احملروقات وكذا
محاية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة،ومنه تتمحور إشكالية الدراسة يف التساؤل الرئيسي املوايل:
كيف يساهم االستثمار في الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر؟
 2. 0أسئلة الدراسة:
تنبثق عن اإلشكالية الرئيسية األسئلة الفرعية التالية:
 ما هو دور الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة؟ ما هو واقع اإلستثمار يف الطاقات املتجددة يف العامل؟ ما هو واقع وآفاق االستثمار يف الطاقات املتجددة يف اجلزائر؟ 3. 0منهج الدراسة:
مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي من خالل التطرق لإلطار النظري للطاقات املتجددة وعالقتها
بالتنمية املستدامة ،وكذا إعطاء إحصائيات وحتليلها حول واقع االستثمارات العاملية يف الطاقة املتجددة بصفة عامة
وواقعها يف اجلزائر بصفة خاصة ،وذلك ملعرفة مدى مسامهة هذا النوع من الطاقات يف حتقيق التنمية املستدامة.
 .2الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة
 0.2مصادر الطاقات المتجددة وأسباب التوجه لإلستمثار فيها:
تعرف الطاقات املتجددة على أاها املصادر األولية املوجودة بالطبيعة ومتوفرة باستمرار ،وتشتمل على الطاقة
الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة احلرارة اجلوفية وطاقة الكتلة احليويـة ،باإلضافة إىل طاقة املد واجلزر
واحمليطات( .لطفي ،8002 ،ص  .)941وفيما يلي نتطرق إىل أهم مصادر الطاقات املتجددة وأسباب التوجه
لالستثمار فيها.
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 0.0.2مصادر الطاقات المتجددة:
للطاقة املتجددة العديد من املصادر ،نذكر منها:
 الطاقة الشمسية  :تعت ر الشمس هي املصدر الرئيس لكثري من مصادر الطاقة املوجودة يف الطبيعة حىت أن البعضيطلق شعار "الشمس أم الطاقات"( .راتول ،ومداحي ،8098 ،ص  .)949وهناك تقنيتان أساسيتان إلنتاج الطاقة
الشمسية :تسمى األوىل الطاقة الشمسية المركزة ،وتستخدم املرايا والعدسات لرتكز الطاقة الشمسية حيث تستخدم
على نطاق جتاري لتدوير الرتبينات وإنتاج الكهرباء ،أما الثانية املتولدة ع ر األلواح الضوئية (الفوتوفولتية ) يستفاد
منها ع ر حتويلها إىل طاقة كهربائية بواسطة اخلاليا الشمسية( .خبابة ،وآخرون ،8092 ،ص .)44
 طاقة الرياح :هي الطاقة املستمدة من حركة اهلواء والرياح ،ومت إستخدامها منذ أقدم العصور ،سواء يف تسيريالسفن الشراعية ،وإدارة طواحني اهلواء لطحن الغالل واحلبوب ،أو لرفع املياه من اآلبار وتستخدم وحدات الرياح يف
حتويل طاقة الرياح إىل طاقة ميكانيكية تستخدم مباشرة ،أو يتم حتويلها إىل طاقة كهربائية من خالل مولدات.
(راتول ،ومداحي ،8098 ،ص .)949
 الطاقة الحيوية  :يتم احلصول عليها من النباتات واملواد العضوية ،وميكن استخراجها عادة بصورة مباشرة علىشكل مواد صلبة قابلة لالحرتاق واملخلفات الزراعية ،وباإلمكان استخدام الطاقة احليوية لألغراض الرئيسية التالية:
توليد الكهرباء ،إنتاج احلرارة ،إنتاج الوقود احليوي ،ومن بني مميزات هذه الطاقة أاها تساعد يف التخلص من تكدس
النفايات وتعفنها ومن الغازات امللوثة للبيئة املنبعثة منها( .بوفليح ،8099 ،ص .)991
 الطاقة من الهيدروجين :يعد من أهم مصادر الطاقة البديلة املستدامة ،حيث ميكن أن جيعل تصور التجديد تصوراواقعيا عن طريق ختزين الطاقة املتجددة ،حبيث تكون متاحة لالستخدام واألهم من ذلك هو عدم وجود آثار سلبية
على البيئة ،حيث أن استعمال اهليدروجني يف خاليا الوقود يولد الكهرباء ويطلق فقط خبار املاء ،كما أن كفاءة
السيارات اليت تعمل على اهليدروجني أك ر مبرتني أو ثالث من تلك اليت تعمل بواسطة حمرك البنزين ( .براجي،
 ،8092ص .)18
 الطاقة المائية  :يعود تاريخ االعتماد على املياه كمصدر للطاقة إىل ما قبل اكتشاف الطاقة البخارية يف القرن 92حىت ذلك الوقت ،كان اإلنسان يستخدم مياه األاهار يف تشغيل بعض النواعري اليت كانت تستعمل إلدارة مطاحن
الدقيق وآالت النسيج ونشر األخشاب ،أما اليوم بدأ استعمال املياه لتوليد الطاقة الكهربائية ومن أجل هذه الغاية
تقام حمطات توليد الطاقة على مساقط األاهار وتبىن السدود والبحريات االصطناعية لتوفري كميات كبرية من املاء
تضمن تشغيل هذه احملطات بصورة دائمة( .فالق ،وساملي ،8094 ،ص .)18
 الطاقة الحرارية الجوفية :هي طاقات دفينة يف أعماق األرض وموجودة بشكل خمزون من املياه الساخنة أو البخاروالصخور احلارة ،لكن احلرارة املستغلة حاليا عن طريق الوسائل التقنية املتوافرة ،هي املياه الساخنة والبخار احلار
وتستعمل هذه الطاقات لتوليد الكهرباء ،كما ميكن استعماهلا يف جماالت أخرى كالتدفئة املركزية واألغراض الطبية
وغريها( .طاليب ،وساحل ،8002 ،ص .)804
 2.0.2أسباب التحول نحو االستثمار في الطاقات المتجددة:
توجد العديد من األسباب اليت تدفع حنو التوجه حنو اإلستثمار يف الطاقات املتجددة ،نذكر منها:
 الطاقة التقليدية والمشاكل البيئية :إن تقنيات استخراج ،نقل ومعاجلة البرتول والغاز وعلى وجه اخلصوصواستخداماته النهائية (االحرتاق) تأثريا ضارا بالبيئة وهذا بدوره يسبب آثارا سلبية مباشرة وغري مباشرة يف االقتصاد
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

27

اإلستثمار في الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة ،حالة الجزائر

ص288 -222 :

ومن آثار استعماالت الطاقة التقليدية على البيئة جند االحتباس احلراري ،تآكل طبقة األوزون ( .بوجلطي،8094 ،
ص .)889
 القلق العالمي المتزايد من نضوب النفط أو نفاذ احتياطاته ،وتداعياته على االقتصاد العاملي( .جابة ،وكعوان، ،8098ص .)982
 استمرار االفتقار والحاجة إلى الطاقة الذي يعيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف العديد من الدول الناميةحيث ال يزال يوجد يف البلدان النامية ما يناهز  9.4بليون نسمة يفتقرون إىل احلصول على الكهرباء ،وال يزال
حوايل  8.4بليون نسمة يعتمدون على الكتلة اإلحيائية التقليدية للطبخ والتدفئة ،خاصة يف املناطق الريفية.
(سفيان ،وآخرون ،8092 ،ص.ص )991 .992
 2.2الطاقات المتجددة وأبعاد التنمية المستدامة
تعت ر الطاقات املتجددة من بني اآلليات اليت من شأاها حتقيق التنمية املستدامة يف أبعادها الثالث (االقتصادي
واإلجتماعي والبيئي) .وفيما يلي نتطرق إىل العالقة بني الطاقات املتجددة وأبعاد التنمية املستدامة:
 0.2.2الطاقات المتجددة والبعد االقتصادي:
تساهم الطاقات املتجددة يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة من خالل (عرابة ،ونفاح،8092 ،
ص :)48
 تغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك غير المستدام :يعد قطاع الطاقة من القطاعات اليت تتنوع هبا أمناط اإلنتاجواالستهالك ،واليت تتميز يف معظمها مبعدالت هدر مرتفعة ،ويف ظل الزيادة املطردة يف االستهالك نتيجة للنمو
السكاين فاألمر يتطلب تشجيع كفاءة استخدام وقابلية استمرار موارد الطاقة من خالل وضع سياسات تسعري
مالئمة من شأاها إتاحة حوافز زيادة كفاءة االستهالك ،وتطبيق اإلصالحات القانونية والتنظيمية اليت تؤكد على
االستغالل املستدام للموارد الطبيعية وتنمية موارد الطاقة املتجددة.
 توفير مصادر الطاقة لتحليه مياه البحر  :توفر مصادر الطاقة املتجددة يف مواقع االحتياج للمياه خاصةبالتجمعات ال صغرية اليت حتتاج إىل استهالك حمدود من املاء العذب ،ميكن أن تكون احلل االقتصادي والتقين
لتحليه املياه يف املناطق اليت يتعذر هبا توفر املصادر التقليدية بكلفة اقتصادية.
 تنويع مصادر الطاقة :يتوفر العامل على مصادر الطاقات املتجددة ،ميكن من خالهلا تطوير استخداماهتا املسامهةالتدرجيية بنسب متزايدة يف توفري احتياجات الطاقة للقطاعات املختلفة وتنويع مصادرها ،مما يؤدي إىل حتقيق وفرة
يف استهالك املصادر التقليدية وإطالة عمر خمزواها ،كما تسمح بتوفري فائض يف التصدير ،ومتثل فرصة للتوجه
لتصدير الطاقة الكهربائية املنتجة من الطاقة املتجددة.
 2.2.2الطاقات المتجددة والبعد االجتماعي:
من شأن تطبيقات االعتماد على مصادر الطاقات املتجددة كالسخان الشمسي واخلاليا الضوئية وعمليات
تدوير املخلفات الزراعية وحتويلها إىل مساد عضوي القضاء على البطالة ،واجتثاث الفقر واحلفاظ على املوارد املالية
واملادية من اهلدر ،كما يساهم استعمال الطاقة الشمسية يف املناطق النائية للتدفئة احلرارية أو لتوليد الكهرباء بالبخار
أو جتفيف احملاصيل يف فك عزلة املناطق النائية واملسامهة يف حتقيق التنمية احمللية ،بينما حتتاج مشاريع البىن التحتية
كاملرافق الصحية واملستشفيات واملدارس خاصة يف املناطق النائية والصحراوية املعزولة إىل مصادر متويلية ضخمة،
ولكن إذا ما مت تصميمها بتقنيات البنايات اخلضراء حيث تستمد طاقتها من مصادر الطاقة املتجددة فمن شأاها أن
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تقلل من تكاليف الربط بالطاقة ،وحتفز االستثمار وتساهم يف توزيع الفرص العادلة بني مجيع أقاليم البلد الواحد.
(فالق ،وساملي ،8002 ،ص.ص .)900 .11
 3.2.2الطاقات المتجددة والبعد البيئي:
تعرض جدول أعمال القرن الواحد والعشرين إىل العالقات بني الطاقة واألبعاد البيئية للتنمية املستدامة ،خاصة
املتعلقة حبماية الغالف اجلوي من التلوث الناجم عن استخدام الطاقة ،حيث دعت األجندة  89إىل جتسيد جمموعة
من ا ألهداف املرتبطة حبماية الغالف اجلوي واحلد من التأثريات السلبية لقطاع الطاقة مع مراعاة العدالة يف توزيع
مصادر الطاقة ،وظروف الدول اليت يعتمد دخلها القومي على مصادر الطاقة األولية أو اليت يصعب عليها تغيري نظم
الطاقة القائمة هبا ،وذلك بتطوير برامج الطاقة املستدامة بالعمل على تطوير مزيج من مصادر الطاقة املتوفرة األقل
تلويثا للحد من التأثريات البيئية غري املرغوبة لقطاع الطاقة مثل انبعاث غازات االحتباس احلراري ،ودعم برامج
البحوث الالزمة للرفع من كفاءة نظم وأساليب استخدام الطاقة( .فروحات ،8098 ،ص )959
 3.2واقع االستثمارات العالمية في الطاقات المتجددة
أشار برنامج البيئة التابع لألمم املتحدة  ،أن تزايد االستثمارات يف الطاقة املتجددة حول العامل سيساهم يف
إمداد العامل بربع ما حيتاجه من الطاقة النظيفة حبلول عام  ،8020فقد وضح التقرير إىل أنه يف قطاع طاقة الرياح
والوقود احليوي والطاقة الشمسية مت استثمار أكثر من  25مليار دوالر عام  8004أي أكثر بنسبة  %42من عام
 8005حيث جذبت طاقة الرياح أغلب االستثمارات بنسبة  %40يليها الوقود احليوي بنسبة  %84مث الطاقة
الشمسية بنسبة  %94فهناك اجتاه يف شىت دول العامل املتقدمة والنامية يهدف لتطوير سياسات االستفادة من صور
الطاقة املتجددة واستثمارها( .عرابة ،ونفاح ،8092 ،ص .)48
واجلدول املوايل يوضح حجم استثمار الطاقات املتجددة عامليا ،خالل الفرتة (.)8094 – 8004
جدول ( :)0حجم االستثمارات العالمية في الطاقات المتجددة حسب أنواعها
الوحدة :مليار دوالر
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Source : Global Trends in Renewable Energy Investment 2017, Global Trends Report 2017,
Affiliation: Frankfurt School of Finance and Management, consulte (12/09/2018) :
https://www.researchgate.net/publication/318987792_Global_Trends_in_Renewable_Energy_Investm
ent_2017.

من خالل اجلدول أعاله يتضح أن االستثمارات املوجهة للطاقة املتجددة قد حققت مستوى قياسيا سنة
 8099وقدر ب  829.8مليار دوالر أمريكي ،ويعود ذلك لتصدر أوروبا املراكز املتقدمة يف استثمارات الطاقة
املتجددة حيث بلغت ذروهتا عند  982.2مليار دوالر أمريكي لنفس السنة ،وقت ازدهار الطاقة الشمسية األملانية
وااليطالية .
كما يوضح اجلدول حيازة طاقة الرياح فرتة  8001-8004على أغلب االستثمارات ،إال أنه منذ سنة
 8090بدأ االستثمار يف الطاقة الشمسية يرتفع على حساب طاقة الرياح وذلك راجع النتشار إنتاجها يف الدول
النامية خاصة العربية منها إضافة إىل استمرار تطوير تكنولوجياهتا وظهور أنظمة هجينة إلنتاج الطاقة الشمسية
(.بريطل ،8094 ،ص )951
وبلغ إمجايل االستثمارات  849.4مليار دوالر سنة ( 8094باستثناء املياه الكربونية الكبرية) وهو أدىن
مستوى له منذ عام  ، 8092ويعود الخنفاض التكاليف فقد اخنفض متوسط اإلنفاق الرأمسايل لكل ميغاواط من
الطاقة الكهروضوئية الشمسية والرياح بنسبة تزيد على  ،%90حيث بلغت استثمارات الطاقة الشمسية سنة 8094
حنو  992.2مليار دوالر باخنفاض نسبته  %24عن عام  .8095وشكلت الرياح  998.5مليار دوالر من
االستثمارات على الصعيد العاملي باخنفاض قدره  %1واخنفض الوقود احليوي بنسبة  %22ليصل إىل  8.8مليار
دوالر وهو أدىن مستوى له منذ  92عام على األقل وظلت الكتلة احليوية والنفايات ثابتة عند  4.2مليار دوالر
والطاقة املائية الصغرية عند  2.5مليار دوالر وارتفعت الطاقة احلرارية األرضية بنسبة  %92لتصل إىل  914مليون
دوالر .وبالتايل ارتفعت نسبة الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة باستثناء الطاقة املائية الكبرية من  % 90.2إىل
 %99.2وقد حال انبعاث ما يقدر ب 9.2غيغا طن من ثاين أكسيد الكربون.
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والشكل املوايل يوضح االستثمارات العاملية يف الدول النامية واملتقدمة يف الطاقات املتجددة:
شكل ( :)0حجم االستثمارات في الطاقات المتجددة في الدول المتقدمة والنامية
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المصدر :من إعداد الباحثني باإلعتماد على:
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0

Global Trends in Renewable Energy Investment 2017, Global Trends Report 2017, Affiliation:
Frankfurt School of Finance and Management, consulte (12/09/2018) :
https://www.researchgate.net/publication/318987792_Global_Trends_in_Renewable_Energy_In
vestment_2017.

يالحظ أن استثمارات الدول النامية يف الطاقة املتجددة بلغت ذروهتا سنة  8095وذلك بتسجيلها 942
مليار دوالر ،حيث جتاوزت استثمارات الدول املتقدمة ،لكن سرعان ما استعادت قيادهتا سنة  8094رغم اخنفاض
استثمارها بنسبة  %94ليصل إىل  985مليار دوالر ،نتيجة الخنفاض تكاليف الطاقة الكهروضوئية والنشاط
الضعيف ،كما شهدت الدول النامية اخنفاضا بنسبة  %02ليصل إىل  992مليار دوالر عرفت فيها الصني اخنفاضا
بنسبة  % 28ليصل إىل  22مليار دوالر مما يكسر االجتاه التصاعدي الذي استمر  99عاما بينما حافظت اهلند
على استثمارها الذي بلغ  1.2مليار دوالر وشهدت كل من املكسيك وشيلي وأورغواي وجنوب إفريقيا واملغرب
هبوطا بنسبة  %40أو أكثر بسبب تباطؤ النمو املتوقع يف الطلب على الكهرباء والتأخريات يف عقد املزادات
والتمويل وكان األردن من األسواق القليلة اليت ارتفع االستثمار هناك بنسبة  % 942ليصل إىل  9.8بليون دوالر .
كما شهدت الواليات املتحدة اخنفاضا يف االلتزامات بنسبة  % 90ليصل إىل  44.4مليار دوالر واخنفض
يف اليابان بنسبة  % 54ليصل إىل  94.4بليون دوالر كما مل ينخفض االستثمار يف مجيع اجملاالت فقد حققت
أوروبا زيادة بنسبة  %2لتصل إىل  51.2مليار دوالر بقيادة اململكة املتحدة ( 84مليار دوالر ) وأملانيا (92.8
مليار دوالر) وهيمنة طاقة الرياح البحرية (  85.1مليار دوالر) على االستثمار يف أوروبا.
 .3اإلستثمار في الطاقات المتجددة في الجزائر كآلية لدعم برامج التنمية المستدامة
 0.3القدرات الوطنية من الطاقات المتجددة:
تتوفر ا تتوفر اجلزائر على العديد من القدرات واملقومات ميكنها من أن تكون رائدة يف جمال الطاقات
املتجددة ،وفيما يل نذكر أهم ما تزخر به اجلزائر من إمكانيات يف جمال الطاقات املتجددة:جلزائر على العديد من
القدرات واملقومات ميكنها من أن تكون رائدة يف جمال الطاقات املتجددة ،وفيما يل نذكر أهم ما تزخر به اجلزائر من
إمكانيات يف جمال الطاقات املتجددة:
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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 الطاقة الشمسية :نظرا ملوقعها اجلغرايف املتميز ،متتلك اجلزائر واحدة من أهم القدرات الشمسية يف العامل تتعدىمدة اإلشراق الشمسي  8000ساعة سنويا على كامل الرتاب الوطين ،وتصل  2100ساعة باهلضاب العليا
والصحراء كم ا يبلغ متوسط الطاقة املتحصل عليها يوميا على مساحة أفقية عتبة  5كيلوواط ساعة لكل  9مرت
مربع ،ما يعادل  9200كيلوواط ساعة /مرت مربع يف السنة بالشمال ،و 8842كيلوواط ساعة/مرت مربع يف
السنة باجلنوب.
 الطاقة الحيوية :متتلك اجلزائر موارد غابية ترتبع على حوايل  85مليون هكتار أو أقل من  %90من إمجايلمساحة اجلزائر أما الباقي فهي عبارة عن صحراء متثل  %10من اإلقليم ،وتقدر الطاقة اإلمجالية للمورد الغايب
للجزائر حبوايل  22ميجا طن مكافئ برتويل ،كما متتلك موارد طاقوية من النفايات احلضرية والزراعية واليت مل يتم
إعادة تدويرها تقدر طاقتها ب  5مليون طن مكافئ برتويل( .براجي ،8092 ،ص .)924
 طاقة الرياح  :يعت ر هذا املورد الطاقوي متغريا من مكان آلخر نتيجة الطبوغرافيا واملناخ املتنوع حبيث تنقسم اجلزائرإىل منطقتني جغرافيتني مها :املنطقة الشمالية واملنطقة اجلنوبية هذه األخرية تتميز بسرعة رياح كبرية خاصة يف
اجلنوب الغريب بسرعة تزيد عن  4م/ث وتتجاوز قيمة 4م/ث يف منطقة أدرار .وحتتل اجلزائر املرتبة الثانية من
بني أفضل  5دول مرشحة لالستثمار يف توليد الطاقة من الرياح فرتة  8092إىل ( . 8080زرزار ،ومداحي،
 ،8095ص .)82
 الطاقة الحرارية الجوفية :ميثل الكلس اجلوراسي يف الشمال اجلزائري احتياطيا هاما حلرارة األرض اجلوفية يؤدي إىلوجود أكثر من  800منبع مياه معدنية حارة واقعة أساسا يف مناطق مشال شرق ومشال غرب البالد وتوجد هذه
الينابيع يف درجة حرارة غالبا ما تزيد عن  40درجة مئوية واملنبع احلار األكثر حرارة هو منبع املسخوطني 14
درجة( .جبار ،ومداحي ،8095 ،ص.ص .)95 -98
 الطاقة الكهرومائية :تبلغ حصة إنتاج الكهرباء من الطاقة املائية باحلضرية الوطنية نسبة  % 9أي  824ميغاواطوترجع هذه االستطاعة الضعيفة للعدد غري الكايف من السدود من جهة  ،ولعدم استغالل املوارد املتوفرة وتتمركز
هذه املنشات يف املناطق الشمالية .
واجلدول املوايل يوضح حجم إنتاج واستهالك الطاقة الكهرومائية باجلزائر.
جدول ( :)2إنتاج واستهالك الطاقة الكهرومائية بالجزائر فترة 2207-2200
السنوات

2200

إنتاج الطاقة الكهرومائية (مليون برميل مكافئ نفط 0.0092 /

2202

2203

2207

2202

2207

0.0092

0.0004

0.0001

0.0004

0.0004

يوم)
استهالك الطاقة الكهرومائية ( مليون برميل نفط مكافئ 0.0092

0.0092

0.0004

0.0001

0.0004

0.0004

نفط /يوم)

المصدر :من إعداد الباحثني باإلعتماد على :منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول :التقرير االحصائي السنوي لسنوات،8094 ،
 ،8092الكويت.
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يتضح من اجلدول أن ما مت إنتاجه من الطاقة الكهرومائية يعادل ما مت استهالكه لنفس الفرتة ويبقى إنتاج
واستهالك هذا النوع من الطاقة حمدود حيث مل يتجاوز  0.0092مليون برميل مكافئ نفط لليوم فرتة -8099
 ،8094وهو مستوى ضعيف جدا إذا ما قورن باإلمكانيات املتاحة للبلد.
 2.3السياسة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة :2232 -2200
بغرض التوجه حنو اإلستثمار يف الطاقات املتجددة ،وضعت اجلزائر العديد من ال رامج واإلستمثارات ،منها:
 0.2.3البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة :2232 - 2200
يتمحور ال رنامج حول تأسيس قدرة ذات أصول متجددة تقدر ب  88000ميجاوات خالل الفرتة
 8020-8099منها  98000ميغاواط موجهة لتغطية الطلب الوطين على الكهرباء و 90000ميغاواط
للتصدير .ويعمل على اجناز  40مشروع منها حمطات مشسية كهروضوئية ومشسية حرارية ومزارع لطاقة الرياح .حيث
يهدف إلنتاج  %40من الكهرباء من املوارد املتجددة حبلول عام ( .8020مداحي ،8095 ،ص  .)991وهو
مايوضحه الشكل املوايل.
شكل ( :)2الطاقات المتجددة المركبة في الجزائر لسنة  2200وأهدافها لسنة 2232

المصدر  :شهرزاد بوزيدي ،فوزي بن زيد  ،نبذة عن الطاقة المتجددة في الجزائر ،9102 ،متاح على املوقع بتاريخ
(http://www.rcreee.org/sites/default/files/algeria_fact_sheet_re_arabic_web.pdf :)9102/00/09

يوضح الشكل أعاله أن ال رنامج الوطين لتنمية الطاقة املتجددة يستهدف إنتاج  %40من الكهرباء حبلول
عام  8020من الطاقة املتجددة ،وترتكز نسبة  % 40منها على الطاقة الشمسية املركزة ،ونسبة  % 82من
اخلاليا الفوتوفولطية ،أما طاقة الرياح فتقدر بنسبة  %92والشكل املوايل يوضح حجم القدرات املستهدفة لتوليد
الكهرباء آفاق .8020
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شكل ( :)3القدرات المتوقع انجازها من خالل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة2232-2200

المصدر:العياشي زرزار ومداحي حممد ،أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية في الجزائر في ظل البدائل التنموية
الممكنة لقطاع المحروقات ،جملة الطاقة الشمسية والتنمية املستدامة ،اجمللد  ،4العدد  ،0مركز حبوث ودراسات الطاقة الشمسية،
تاجوراء ،ليبيا ،9102 ،ص.29 :

يتضح من الشكل أن مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية تستند فيها احلكومة إىل الوصول لقدرة 200
ميغاواط من سنة  8099إىل غاية سنة  .8080وكذا اجناز مشاريع أخرى ذات قدرة  800ميغاواط فرتة -8089
 ،8020بينما تستند إىل إنشاء مشروعني حملطتني حراريني ذوات تركيز مع التخزين بقدرة امجالية قدرها 950
ميغاواط لكل واحدة ،يضافان اىل احملطة املختلطة حباسي الرمل ذات القدرة اإلنتاجية 950ميغاواط منها 85
ميغاواط من الطاقة الشمسية ،ويف املرحلة املمتدة مابني  8094و 8080سيتم انشاء وتشغيل أربع حمطات مشسية
حرارية مع ختزين بقدرة إمجالية تبلغ حوايل  9800ميغاواط ،ويتوقع يف برنامج الفرتة املمتدة مابني  8089و
 8020إنشاء قدرة تبلغ حوايل  500ميغاواط يف السنة وهذا إىل غاية  8082مث  400ميغاواط إىل غاية
 .8020بينما ترتقب مابني  8092-8099تأسيس أول مزرعة هوائية بأدرار قدرهتا  90ميغاواط واجناز مابني
 8095-8094مزرعتني هوائيتني تقدر طاقة كل منهما ب 80ميغاواط وسوف يشرع للوصول لقدرة 9200
ميغاواط من مشاريع الرياح فرتة ( . 8020-8094مداحي ،8095 ،ص .)991
أما من حيث مراحل اجناز ال رنامج فقد حددت املرحلة األوىل ما بني  8099و ،8092وخصصت الجناز
املشاريع الريادية الختبار خمتلف التكنولوجيات املتوفرة أما املرحلة الثانية مابني  8094و 8095ومتيزت باملباشرة يف
نشر ال رنامج لتليها املرحلة األخرية مابني  8094و 8020وختصص لالجناز الواسع على املستوى الواسع للمحطات
الشمسية ( .زرزار ،ومداحي ،8095 ،ص.ص  .)29 .20ووضع خمطط تطوير االستثمارات يف الطاقات املتجددة
حسب ال رنامج وفقا خلصوصية كل منطقة كاآليت :
 منطقة الجنوب :لتهجني املراكز املوجودة وتغذية املواقع املتفرقة حسب القدرات من الشمسي والرياحي؛ -منطقة الهضاب العليا :حسب قدراهتا من أشعة الشمس والرياح مع إمكانية اقتناء قطع األراضي؛

 المناطق الساحلية :حسب إمكانية توفر األوعية العقارية مع استغالل كل الفضاءات الغري مستعملة. 2.2.3البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة :2232 - 2200
جتلت سياسة اجلزائر يف املصادقة على برنامج طموح للنجاعة الطاقوية يغطي جممل قطاعات النشاط ،وخاصة
البناء والصناعة والنقل .وبعد تنفيذه فان اقتصاد الطاقة املرتاكمة يف حدود  8020ستتجاوز  40مليون طن نفط
مكافئ والعمليات البارزة هلذا ال رنامج تتمثل يف( .وزارة الطاقة ،8094 ،ص.ص .)95 .90
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 العزل الحراري للبنايات :اهلدف منه حتقيق ربح مرتاكم من الطاقة مقدر بأكثر من  2مليون طن مكافئ نفط يفحدود .8020
 تطوير مسخن الماء الشمسي :اهلدف منه إحالل التسخني الشمسي حمل التسخني بالغاز. تعميم استعمال المصابيح ذات االستهالك المنخفض من الطاقة :اهلدف منه يف حدود  8020هو حتقيقاقتصاد يف الطاقة يقدر ب 8مليون طن مكافئ نفط وأرباح منتظرة تقدر ب  80مليون طن مكافئ نفط
وتشجيع اإلنتاج احمللي للمصابيح ذات االستهالك املنخفض خاصة باللجوء للشراكة.
 إدخال األداء الطاقوي في اإلنارة العمومية :اهلدف منه استبدال جمموع املصابيح الزئبقية مبصابيح أكثر جناعة(الصوديوم حتت الضغط العايل) وهو ما سيسمح بتحقيق اقتصاد يف الطاقة حبوايل  09مليون طن مكافئ نفط
يف حدود .8020

 ترقية النجاعة الطاقوية في القطاع الصناعي :و اهلدف منه محل الصناعيني على مزيد من االعتدال يف استهالكالطاقة .
 ترقية ( GPL/Cغاز البترول المميع /الوقود) و ( GN/Cغاز طبيعي /الوقود) :واهلدف منه ترقيةاحملروقات األكثر وفرة واألقل تلويثا.
 3.2.3برنامج تطوير القدرات الصناعية :2222 -2202
ملرافقة وإجناح برنامج الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية تفكر اجلزائر يف تدعم النسيج الصناعي ليكون يف
مقدمة التحوالت االجيابية وكما أن اجلزائر مصممة على االستثمار يف كافة القطاعات اخلالقة للقيم وتنميتها حمليا
ويتوقع (وزارة الطاقة ،8094 ،ص.ص :)89 .92
 الشراكة يف بناء مصنع لصناعة مناذج اخلاليا الشمسية (طاقة ب 400ميغاواط/السنة قابلة للتوسع إىل 200ميغاواط/السنة بعد  ،)8080وتنمية شبكة املناولة الوطنية لصانعي التجهيزات الضرورية لل رنامج؛
 وضع شبكة من املناولة الوطنية لصناعة جتهيزات تدخل يف صناعة حمطة توليد الطاقة باخلاليا الضوئية؛ مواصلة اجملهودات إلقامة صناعة بالشراكة خاصة بطاقة الرياح وتصميم وتوريد وإجناز حمطات توليد الطاقة منالرياح بوسائل نظيفة وكذا التحكم يف نشاطات اهلندسة والتوريد وإقامة فضاءات طاقة الرياح؛
 من املقرر ليس فقط تصدير الكهرباء املنتجة بالطاقة املتجددة ولكن أيضا املهارة والتجهيزات يف اإلنتاج. 7.2.3إجراءات البحث والتطوير:
وترتكز هذه السياسات على جمموعة من اهليئات واملؤسسات االقتصادية وهناك ثالث هيئات تابعة لقطاع
التعليم العايل والبحث العلمي تنشط منذ  0222يف جمال الطاقات املتجددة نذكر منها :مركز تطوير الطاقات
املتجددة  CDERووحدة تطوير التجهيزات الشمسية  UDESإىل جانب وحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم
 . UDTSأما بداخل قطاع الطاقة فيتم التكفل بالنشاط املتعلق برتقية الطاقات املتجددة من طرف وكالة ترقية
وعقلنة استعمال الطاقة  UPRUEمن جهة أخرى يتدخل مركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز CREDEG
يف اجناز وصيانة التجهيزات ا لشمسية اليت مت اجنازها يف إطار ال رنامج الوطين لإلنارة الريفية ،أما قطاع الفالحة
فتجدر اإلشارة إىل وجود احملافظة السامية للسهوب  HCDSاليت تقوم باجناز برامج هامة يف ميدان ضخ املياه
والتزويد بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية لفائدة املناطق السهبية  ،كما قامت وزارة الطاقة املناجم بإنشاء شركة
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مشرتكة بني كل من سونلغاز وجمموعة سيم ويتعلق األمر ب  Nealواليت تأسست سنة  9119ومهمتها تطوير
الطاقات املتجددة يف اجلزائر على املستوى الصناعي( .عرابة ،ونفاح ،9102 ،ص )42
 2.2.3السياسة الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة ضمن أطر قانونية ونصوص تنظيمية وعالقتها بالتنمية
المستدامة:
متثلت النصوص التشريعية يف القانون رقم  22-12الصادر يف  92جويلية  0222املتعلق بالتحكم يف
الطاقة ،والقانون رقم 19-10الصادر يف  12فيفري  9119املتعلق بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بالقنوات ،
إىل جانب القانون رقم  14-12الصادر يف 04أوت  9114املتعلق برتقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية
املستدامة .
وقد مت تعزيز التنظيم مبجموعة من اللوائح واألدوات احلكومية اليت تتيح خمتلف التسهيالت اإلدارية والتمويلية
املتعلقة بتوفري الظروف املالئمة لالستثمار يف مجيع فروع جمال الطاقة املتجددة هبدف تشجيع إنتاج الطاقات املتجددة
ومتويل مشاريع إسرتاتيجية تطويرها يف اجلزائر وميكن توضيحها كاآليت( .وزارة الطاقة ،8094 ،ص :)99
 القانون  00 -00الصادر يف  02جويلية  9100املتضمن قانون املالية التكميلي  ،9100نوه مبستوى املداخيلالضريبية البرتولية الذي ميول الصندوق الوطين للطاقات املتجددة وتوسيع حقل تطبيقها على منشات التوليد
املشرتك و مت رفع نسبة  % 1.2إىل .% 0
 املرسوم التنفيذي رقم  00 -492الصادر يف  12ديسم ر 9100احملدد لطرق تسيري حساب التخصيص اخلاصرقم  219-020املسمى الصندوق الوطين للطاقات املتجددة والتوليد املشرتك.
 القرار مابني الوزارات الصادر  92أكتوبر  9109احملدد لقائمة املداخيل واملصاريف املقتطعة من الصندوق الوطينللطاقات املتجددة.
 املرسوم التنفيذي رقم  ،9102-902واحملدد لشروط منح العالوات برسم تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء. املرسوم التنفيذي رقم  9102-494الصادر يف  02ديسم ر  9102املعدل واملكمل للمرسوم التنفيذي رقم 12-422الصادر يف  96ديسم ر  9112املتعلق بالتدقيق الطاقوي للمؤسسات ذات االستهالك الكبري
للطاقة.
 القرار ما بني الوزارات الصادر يف  02جوان  9104املعدل واملتمم للقرار مابني الوزارات الصادر يف  92سبتم ر 9101املتضمن اعتماد مكاتب التدقيق ومكاتب اخل راء.
 القرار مابني الوزارات الصادر يف  19فيفري  9104احملدد ألسعار الشراء املضمونة إلنتاج الطاقة اعتمادا علىالتجهيزات اليت تستعمل اخلاليا الشمسية وشروط تطبيقها.
 7.2.3المشاريع االستثمارية المدرجة في مجال الطاقة المتجددة:
أجنزت عدة مشروعات منها( :الورقة القطرية للجمهورية اجلزائرية ،8094 ،ص:)82
 مشاريع تزويد 92بالكهرباء عن طريق بالطاقة الشمسية ل  92قرية معزولة باجلنوب اجلزائري الكبري؛ تشغيل أول حمطة انارة فولتية صغرية تابعة ملركز تطوير الطاقات املتجددة املوصلة بشبكة الكهرباء الوطنية يف 89جوان  8004واليت مت ربطها بشبكة سونلغاز ويدخل هذا املشروع يف اطار التعاون اجلزائري االسباين.بقدرة 90
كيلوواط ويسمح بإنتاج  800كيلوواط/ساعة.
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 تزويد حمطة خدمات نفطال يف سطاوايل بالطاقة الشمسية يف .8004-04-84 مشاريع احملافظة السامية لتنمية السهوب . HCDS مصنع إلنتاج األلواح الشمسية تبلغ قدرهتا اإلنتاجية  940ميغاواط سنويا وحمطة مشسية كهروضوئية باجلنوبواهلضاب العليا باإلضافة إىل  05حمطات ذات قدرة إمجالية  91ميغاواط باليزي  ،تندوف ومتنراست .
 اجناز احملطة اهلجينة مشسي غاز بقدرة  950ميغاواط حباسي الرمل ،منها  980ميغاواط يتم إنتاجها بواسطة الغازو 20ميغاواط عن طريق الطاقة الشمسية  ،يف إطار الشراكة بني شركة نيال اجلزائرية والشركة االسبانية (ابينري)
الستثمار حنو  250مليون أورو .و مشروع احملطة املختلطة رحيي –ديازال ب 90ميغاواط بتندوف  ،ويدخالن
ضمن مشاريع NEAL.
 مشروع التزويد بالكهرباء عن طريق الشمسي ل  94قرية يف اطار ال رنامج . 8001-8004 اجناز 08مزارع رياح 90 ،ميغاواط بأدرار و 80ميغاواط خبنشلة والبيض. حمطة حرارية جوفية بطاقة إنتاجية تبلغ  5ميغاواط. الشروع يف اجناز جمموعة من املشاريع الشمسية الكهروضوئية ذات قدرة تبلغ  242ميغاواط تندرج يف إطار خمططالطوارئ  8094لتلبية الطلب املتزايد على الكهرباء  ،لتبلغ بذلك القدرة اإلمجالية اليت سيتم تركيبها عتبة
 2800ميغاواط من األنظمة الشمسية الكهروضوئية.
 3.3دور االستثمار في الطاقات المتجددة في تعزيز التنمية المستدامة بالجزائر:
انطالقا من أولويات إسرتاتيجية الطاقة املتجددة يف إطار التنمية املستدامة ،مت اجناز  90000كم خط
كهربائي ،لفائدة  8400حي من أجل متوين  992000منزل ،وقد بلغ معدل الكهرباء إىل  %15يف إطار
ال رنامج الثالثي  ،8004-8008ومع اهاية  8004ويف إطار برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي مت توصيل
 99000منزل جديد ،ومن أجل حتقيق اإلطار املعيشي الالئق ووصوال لتنمية مستدامة متس واليات اجلنوب الكبري
تقرر يف هذا اإلطار ،ختفيض فاتورة الكهرباء ل 92والية يف اجلنوب ،مبا يف ذلك األنشطة االقتصادية باإلضافة إىل
الدعم املوجه للفالحني ،الذي جتاوز  8500إىل  2500د للهكتار /سنة مما مسحت خبلق  2800منصب عمل
غري مباشر وأخذت اإلسرتاتيجية الطاقوية اجلديدة يف بعدها مسالة الطاقة املتجددة انطالقا من القانون املتعلق
بالكهرباء وتوزيع الغاز بالقنوات وما مت حتقيقه خالل الفرتة  8002-8008فيما يتعلق بتطوير استخدام الطاقة
املتجددة يدخل يف إطار التنمية املستدامة كما تعمل اإلسرتاتيجية على زيادة القدرات االحتياطية للجزائر من خالل
دعم الشراكة الدولية واستقطاب رؤوس األموال األجنبية والتكنولوجيات احلديثة .واستثمرت اجلزائر ما يقارب 22
مليون دوالر خالل سنة ( . 8099بن عمارة ،وموساوي ،8094 ،ص.ص .)884 – 882
بينما قدرت استثمارات سنة  8094ب  482مليون دوالر مقابل أكثر من  900مليون دوالر سنة
 .8092وتسعى اجلزائر الستثمار حوايل  40مليار دوالر يف جمال الطاقة املتجددة يف آفاق سنة  8020وأن هذه
االستثمارات الضخمة قد تصل إىل  20مليار دوالر ،وستخصص إلنتاج  98000ميغاواط من الطاقة الشمسية
املوجهة للسوق احمللية وتتوقع شركة سونلغاز املكلفة بتنفيذ هذا ال رنامج بلوغ  450ميغاواط من الكهرباء املنتجة
انطالقا من هذه الطاقات البديلة سنة  8095وتنوي رفع هذا اإلنتاج إىل  8200ميغاواط آفاق  .8080حيث
يؤكد رئيس اجلمهورية أن جوهر ال رنامج الوطين للطاقة املتجددة والنجاعة الطاقوية هو حماربة البطالة واهلشاشة ،ومن
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املقدر ملشاريع الطاقة املتجددة خلق  9.5مليون منصب عمل حبلول  ،8085وقد حتقق منها حوايل  400الف
منصب عمل دائم سنة ( .8099زواوية ،8092 ،ص .)925
كما تعمل من خالل ال رنامج الوطين على ختفيض استهالك املوارد الطاقوية التقليدية للحد من تلويث البيئة
وضمان حق األجيال املستقبلية بالعمل على تفعيل استهالك الطاقة املتجددة وحتقيق األهداف املنشودة بتوليد
الكهرباء منها ،نظرا لوفرة اإلمكانات اهلائلة خاصة الشمسية منها والشكل املوايل يوضح حجم استهالك الطاقة
التقليدية واملتجددة .
شكل ( :)7استهالك الطاقة المتجددة بالجزائر من ضمن المزيج الطاقوي للفترة 2207 - 2228
تطور استهالك الطاقة املتجددة ضمن املزيج الطاقوي فرتة
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المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد علىBP Statistical Review of World Energy 2017, June 2017 :

يالحظ من اجلدول أعاله أن االستهالك الفعلي للطاقات املتجددة يف اجلزائر حمدود حيث مل يتعدى كمية
 0.9مليون طن مكافئ نفط فرتة  8094 -8002ما يدل على أن إنتاج الطاقة يف اجلزائر تقابله عدة
حتديات.مقارنة حبجم استهالك الطاقات التقليدية اليت يف تزايد مستمر ما يثري القلق من سرعان نضوهبا حيث جتاوز
استهالك الغاز  88مليون طن بينما تعدى استهالك النفط  94مليون نفط .والشكل املوايل يوضح قدرات التوليد
املركبة الفعلية من الطاقة املتجددة .
شكل ( :)2قدرات التوليد المركبة ( فعليا ) من الطاقة المتجددة لسنة 2202

المصدر  :شهرزاد بوزيدي ،فوزي بن زيد  ،نبذة عن الطاقة المتجددة في الجزائر ،مرجع سابق.
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يشري الشكل اعاله إىل أن قدرات الطاقة املتجددة لسنة  8098متثل نسبة  % 8.8تعود  % 10منها إىل
الطاقة املائية وتقدر ب 882ميغاواط  ،و %90إىل الطاقة الشمسية املركزة وتقدر ب  85ميغاواط ،وقدر إمجايل
الطاقة املتجددة ب 852ميجاواط.
جدول ( :)3قدرات التوليد المركبة ( فعليا ) للكهرباء في الجزائر حسب نوع التوليد بالميغاوات فترة
2207-2203
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المصدر :من إعداد الباحثني باإلعتماد على :منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول :التقرير االحصائي السنوي لسنوات،809 ،8094 ،
.8092 ،8094

يتضح من اجلدول أعاله أن احملطات احلرارية بأنواعها (ديزل ،غازي ،خباري ،دورة مزدوجة ) حتتل الصدارة يف توليد
الكهرباء خالل الفرتة  ،8094 – 8092بينما مسامهة الطاقات املتجددة الزالت ضعيفة فرغم االرتفاع التدرجيي
لقدرات التوليد املركبة من طاقة الرياح والشمس معا من  950ميغاواط سنة  8092إىل 949ميغاواط سنة 8094
إال أاها سرعان ما اخنفضت إىل  50ميغاوات سنة  8095تستحوذ منها طاقة الرياح على  90ميغاوات والطاقة
الشمسية على  40ميغاوات ،لرتتفع سنة مسجلت جمموع  ،821وذلك راجع إىل زيادة توليد الكهرباء من خالل
األلواح الشمسية أين ارتفع ليبلغ  891ميغا واط ،إال أن الطاقة املائية الزالت حتافظ على نفس قدراهتا تقريبا واملقدرة
ب  882ميغاوات ،لتعرف الطاقات املتجددة األخرى حتسنا ملحوظا إىل  950ميغاوات سنيت  8095و.8094
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 .2الخالصة:
تعد اجلزائر من بني الدول اليت تسعى جاهدة للمحافظة على البيئة وحتقيق التنمية املستدامة للنهوض
باقتصادها مستقبال ،واحملافظة على نصيب األجيال املستقبلية من املوارد الناضبة فأولت بذلك اهتمامها لقطاع
الطاقات املتجددة واالستثمار فيها ،وأطلقت مجلة من املشاريع الطاقوية ضمن برنامج تطوير الطاقات املتجددة
والفعالية الطاقوية  .8020-8099لكن رغم اجلهود االستثمارية يف جمال الطاقات املتجددة واالهتمام الذي
حظيت به ،إال أن ما مت جتسيده على أرض الواقع يعت ر ضئيل وبعيد عن التطلعات واألهداف املنشودة للتنمية
املستدامة .حاليا ال ينتظر أن حتقق الطاقة املتجددة نسبة كبرية من الطاقة اإلمجالية للبالد ألاها ال تزال متثل نسبة
ضئيلة من املزيج الطاقوي لكن يبقى بإمكااها أن ختفف من هيمنة الطاقة األحفورية اليت هي يف نضوب مستمر و
تكون حل ال غىن عنه يف املستقبل.
 0.7نتائج الدراسة:
من بني أهم النتائج املتوصل إليها من خالل الدراسة ،نذكر:
 ترتجم الطاقات املتجددة أبعاد التنمية املستدامة حيث تساهم يف حتقيق املكاسب االقتصادية وحتسن من األوضاعاالجتماعية وحتد من التلوث البيئي وحتفظ نصيب األجيال املستقبلية.
 تعد مشاريع الطاقة املتجددة البديل األجنع اقتصاديا للطاقات التقليدية ملا متتاز به من أبعاد اقتصادية وأخرى بيئيةواجتماعية .واالستثمار فيها ميكن اعتباره إسرتاتيجية حتولية للطاقة األحفورية حيقق أمن إمدادات الطاقة وتنويع
مصادرها.
 ينتشر استثمار الطاقة املتجددة يف العامل بشكل واسع ويرتكز حاليا حول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يظل إنتاج الطاقات املتجددة باجلزائر ضعيفا حيث مل يتعدى  0.9مليون نفط مكافئ يف السنوات األخرية وهو مايؤكد صعوبة إحالهلا حمل الطاقات األحفورية يف األمد القصري أو املتوسط.
 تواجه اجلزائر حتديات تعيق استغالل الطاقات املتجددة أمهها ارتفاع رأس املال الالزم ملشروعات الطاقة ،صعوبةختزين الطاقة املتجددة وصعوبة توفر األوعية العقارية رغم املساحات اهلائلة اليت تتوفر عليها اجلزائر كما تعاين من
ضعف املخصصات املالية للبحث العلمي والتطوير ملعدات الطاقة املتجددة.
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