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  شكر وتقدير
  

  

  

بداية أحمد اهللا سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على نبينا محمد 

صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم 

  الدين، أما بعد

 والتقدير إىل األستاذ متنانأتقدم بالشكر اجلزيل وخبالص اال

اإلشراف على هذا  على قبوله ملياني حكيم األستاذ الدكتور: املشرف

البحث املتواضع، وكذلك على النصائح والتوجيهات القيمة اليت قدمها 

  .يل طول فرتة إجناز هذا البحث

كذلك بأن أتقدم خبالص الشكر والعرفان إىل كل كما ال يفوتين  

  .من أعانين على اجناز هذا العمل سواء من قريب أو من بعيد
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  مقدمة

 أصبح بل اليوم، العامل يعرفه الذي والتكنولوجي الصناعي للتطور األساسية الركائز إحدى الطاقة متثل

 هذا حققها اليت التنمية ملستوى وانعكاسا االقتصادي للنمو مقياسا ما، بلد يف الطاقة من الفرد يستهلكه ما مقدار

 ومتكن ،الطاقة بشكل كبري، زاد الطلب على النمو السكاينرتفاع يف مع تطور احلياة االقتصادية واالو ؛ البلد

 هذه أصبحت درجة إىل وغريها، وبرتول فحم من حفوريةاأل الطاقة مصادر خالل من توفريها من اإلنسان

 ورفاهية، تقدم من للبشرية قدمت ما بقدر الوضعية هذه، جماال�ا خمتلف يف احلياة لعجلة األساسي احملرك املصادر

 القائم، الطاقة لنموذج اخلطرية األبعاد يدرك العامل بدأ وقد، والتنمية البيئة على سلبية آثار من خلفت ما بقدر

 من للبيئة واملهددة جهة، من الناضبة حفوريةاأل الطاقة مصادر على العاملي لالقتصاد الكبري باإلدمان مواملتسّ 

  .واستدامتها التنمية على مباشرة ينعكس ما وهو أخرى، جهة

 ،حنو إمكانيات توظيف الطاقات املتجددة البحث والتطوير جهود توجهت ،املعطيات هذه ظل يف    

التقنيات اليت تسهل املتجددة و حماولة إجياد التكنولوجيات جيي لألشكال الكالسيكية للطاقة، و والتقليص التدر 

ل بدائل ممكنة، ة كلها أنواع قد متثفطاقة الرياح، الطاقة املائية، الطاقة الشمسي ؛وتبسط استخدام هذا البديل

توقف على العوامل الطبيعية للبلد من جهة وتكاليف اإلمكانيات التكنولوجية من جهة واملفاضلة بينها ي

 ااقتصاديا�اليت تعتمد  يعترب االستثمار يف مصادر الطاقة املتجددة خطوة منطقية بالنسبة للدولأخرى، و 

سيساهم هذا االستثمار يف التحول من دول منتجة  النفط والغاز، حيثكبري على إنتاج وتصدير  بشكل

  .العٍب مهم يف جمال الطاقة بشكٍل عام ومصدرة للنفط والغاز إىل

أن توجه جهودها بتطوير  اليت تساعدها على املوارد املالية املالئمةالدول املتقدمة  يف حني يتوافر لدى

قتصادية إنشرها، جند أن ماتعانيه الدول النامية من مشاكل  وجيات الطاقة املتجددة والعمل علىتكنول

تتطلب رفع معدالت التنمية واالستثمار �ا�ة التكاليف املرتفعة لتحسني البنية األساسية  ،واجتماعية وسياسية

ة، العتماد على األسواق اخلارجيالطاقة، واالتصاالت، وندرة اإلمكانيات البشرية املتميزة، وا(واليت تشمل 

ال يسمح بتحقيق معدالت منو  ،)رتفاع الديون، وقلة اإلنتاج، واالعتماد الزائد على املساعدات اخلارجيةوإ

تعد آليات التمويل أحد العقبات اليت تواجه تنمية مشاريع لذا  استخدام الطاقة املتجددة بالشكل املطلوب،

رؤوس أموال واستثمارات كبرية مقارنة بالطاقات الطاقة املتجددة يف الدول النامية، حيث تتطلب هذه املشاريع 

  .التقليدية



 ب 
 

هلها للعب دور مهم يف إنتاج ، تؤ خاصة الطاقة الشمسيةو  املتجددةدرات هامة من الطاقات للجزائر ق  

وهذه األخرية ال تزال يف بداية مسارها يف اجلزائر مقارنة مع دول أخرى، ويرجع هذا التأخري  الطاقة،وتصدير 

ونظرا إلدراك أمهية ؛ تكلفتها اخنفاضيف االعتماد على وفرة الطاقة االحفورية و الطاقات املتجددة  يف تطوير

أصبحت فقد محاية البيئة، الطاقة االحفورية غري املتجددة و تطوير الطاقات املتجددة يف احلفاظ على موارد 

مهدت اجلزائر لديناميكية الطاقة  ثيحب، ة والبيئية يف اجلزائرالطاقة املتجددة أحد أهم حماور السياسة الطاقوي

يستند على إسرتاتيجية تتمحور حول تثمني املوارد  والذي، اخلضراء بإطالق برنامج لتطوير الطاقات املتجددة

ه مشاريع الطاقة املتجددة تتطلبونظرا ملا اليت ال تنضب مثل املوارد الشمسية واستعماهلا لتنويع مصادر الطاقة؛ 

أحد العقبات اليت  املشاريع يعد همتويل هذ فإن واستثمارات كبرية مقارنة بالطاقات التقليدية،رؤوس أموال  من

ضاءل فرص ت ممايؤدي إىلاريع، خاصة مع حمدودية التمويل احمللى هلذه املش، زائريف اجلوجتسيدها  ه تنميتهاتواج

  .وحتقيق التنمية املستدامة رتاتيجيةجتسيد اإلسحمليا وهو ما ينعكس سلبيا على  شاريعتنمية وتطوير هذه امل

  إشكالية البحث.1

ربز لنا معامل اإلشكالية اليت نعمل على معاجلتها من التوجه اجلديد تَ يف ِظل هذا االهتمام املتزايد و     

  :خالل اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التايل

تنمية مشاريع الطاقات  آليات التمويل التي يمكن من خاللها مختلف ما هي

  تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر؟لالمتجددة  

  :من هذا التساؤل الرئيسي ميكن طرح التساؤالت اجلزئية التالية

 ؟التوجه حنو الطاقة املتجددة هي دوافعما  - 

 ؟ورها يف حتقيق التنمية املستدامةما هو دماهي خمتلف مصادر الطاقة املتجددة و  - 

 املستخدمة يف متويل مشاريع الطاقة املتجددة يف اجلزائر؟واآلليات ما هي السياسات  - 

 ؟يف اجلزائر ما هو دور الشراكة اجلزائرية األجنبية يف مشاريع الطاقة املتجددة - 
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  فرضيات البحث.2

  :يف إطار هذه الدراسة سيتم وضع الفرضيات التالية

أضرار بيئية جسيمة، ونضوب سريع للنفط والغاز  إىلعتماد املتزايد على الوقود األحفوري يُؤدي اال - 

 ؛وبالتايل �ديد أمن الطاقة العاملي الطبيعي

تنمية املناطق الريفية وخلق فرص عمل و الطاقة املتجددة يف خفض التلوث البيئي  صادرتساهم م - 

 مستدامة؛حتقيق عوائد إقتصادية واجتماعية إضافة إىل 

 واجلمركية التخفيضات الضريبيةو اإلعفاءات إضافة إىل  فضيلةتعريفة التالتعد املناقصات العامة و  - 

 ؛يف اجلزائر مشاريع الطاقة املتجددة وآليات متويلملشاريع الطاقة املتجددة من أهم سياسات 

شاريع الطاقة التكنولوجيا املتطورة ملنقل أحد املصادر األساسية يف  األجنبيةاجلزائرية تعترب الشراكة  - 

 .يف اجلزائر املتجددة

  أهمية البحث.3

مما  ،الطاقة بشكل كبري، زاد الطلب على مع تطور احلياة االقتصادية واالرتفاع يف النمو السكاين    

على ضغوط وذلك ولد  نتاجها،الفحم إلو  البرتول الغاز الطبيعي،كاألحفوري   ساهم يف زيادة استهالك الوقود

، ومن هنا أصبح من البيئة العاملية من التلوث إىل االحتباس احلراري وصوال إىل التغريات املناخية وانعكاسا�ا

ملناسب قبل أن تعجز مصادر الطاقة وتطويرها يف الوقت ا الطاقة املتجددةمصادر  توجه حنوال الضروري

حتليـل الوضـع يف  بحثتكمن أمهية ال ومن هنا ،هاالطبيعية غري املتجددة عن الوفاء باالحتياجات املتزايدة من

وهذا بالتعريف بتكنولوجيات الطاقة املتجددة ومشاريع تطبيقها،  ،املتجددة الطاقـة شاريعالراهـن واملسـتقبلي مل

 يف اجلزائر و�يئة املناخ النتشارهاوإزالة حاجز عدم الثقة مبردودا�ا سواء االقتصادية أو البيئية أو االجتماعية، 

الضريبيــة، وسياســات التمويــل العامــة كالقــروض  التخفيضاتمثــل وجبائية ليــة ماوافــز ح عن طريق وضع

احلصــص املناقصات العامة و واللوائــح مثــل السياســات القائمــة علــى الكميــة ك واألنظمــة منخفضــة الفائــدة،

تنميتها وحتقيق تنمية شاملة ، من أجل )التفضيلية(التغذية كتعريفة  القائمــة علــى الســعرالنســبية والسياســات 

  .مستدامة
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  البحث الهدف من.4

إىل حتليل و  الطاقات املتجددة، اريعإىل تسليط الضوء على موضوع هام وهو مشهذا البحث  هدفُ يَ     

ل خماطر االستثمار اليت ميكن من خالهلا تذلي التمويليةخمتلف السياسات واإلجراءات التشريعية والتحفيزية و 

 :إضافة إىل مجلة من األهداف التاليية، يف اجلزائر وتطويرها تشجيع انتشارهاو  هافي

يف حتقيق التوازن البيئي ، ودورها كمصدر طاقة مكمل للطاقة األحفورية  تجددةإبراز أمهية الطاقات امل - 

 ؛جيال احلالية واملستقبليةوالنمو املستدام وتأمني الطاقة لأل

 ؛ املتجددة وتشجيعها يف تنمية املناطق الريفية املعزولةاألنظمة الصغرية إلنتاج الطاقة  اريعرفع مشاركة مش - 

، مع طرح اآلليات واإلجراءات الكفيلة بتوفري التمويل املتجددة قةالطامشاريع متويل  معوقاتحتديد  - 

 ؛يهافزيادة فرص االستثمار و الالزم 

 تشجيعل ،طرح سبل ووسائل تستطيع معها البنوك احمللية توفري التمويل الالزم ملشاريع الطاقة املتجددة - 

 ؛هايف االستثمار في اصالقطاع اخل

 .اجلزائريف وتطويرها  ملشاريع الطاقة املتجددةنقل التكنولوجيا املتقدمة يف جنبية إبراز دور الشراكة األ - 

  حدود البحث.5

 حدودحماولة اإلجابة على إشكالية البحث، وإختبار مدى صحة الفرضيات، يدفعنا لوضع  إن    

  :اليت متثلت يفو الدراسة، 

 آليات متويل وتنمية مشاريع الطاقة املتجددة لتحقيق التنمية املستدامة؛ 

 الطاقة املتجددة يف اجلزائر؛ مشاريع على تطبيقية دراسة :املكانية احلدود 

 منذ سنة  استخدام الوقود األحفوري تطور إىل التطبيقيو يف اجلانب النظري  التطرقمت  :الزمنية احلدود

نظرا ملا شهده العامل يف هذه السنة من تطورات متثلت يف األزمة النفطية، اليت صاحبها ارتفاع  ،1973

ملعطيات وفق ا 2016غاية سنة  إىل، مثل الطاقة املتجددة أسعار النفط والبحث عن بدائل أخرى للطاقة

  .املتوفرة
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  منهج البحث.6

تطور العرضنا ملراحل  مـن خـالل التارخيي املنهجعدة مناهج من بينها  على الدراسة هذه يف إعتمدنا    

 البيانات جتميع على يقوم الذي وبشكل أكرب على املنهج الوصفي التحليلي ،املسـتدامة التارخيي ملفهوم التنمية

 املصادر من به املتعلقة العلمية املادة بتجميع للبحث النظري اإلطار تكوين طريق عن وهذا وحتليلها، واملعلومات

 يفت مشاريع الطاقة املتجددة كان واليت احلالة دراسة أسلوب على مت اإلعتماد أيضا كما والثانوية، األساسية

  .هلا منوذجا اجلزائر

  دوافع اختيار البحث.7

 :يلي ما أبرزها أمور، عدة يف تكمن املوضوع هذا اختيار وأسباب دوافع إن    

 ؛ي والعامليلى املستويني احمللتمام عهاالقى لحداثة املوضوع والذي ي - 

  الباحث؛ ختصص مبجال تتعلق حتليلية دراسة البحث هذا موضوع يعترب - 

 املرتبطة العاملية للتحديات مطروح عاملي كحل املتجددة الطاقات موضوع على الشخصي اإلطالع حب - 

  .بالطاقة

  صعوبات البحث.8

   :بحثال هلذا دراستنا يف واجهتنا اليت الصعوبات بني من    

  ؛صعوبة ترمجة وضبط بعض املفاهيم واملصطلحات، خاصة تلك املتعلقة باجلانب التقين والتكنولوجي - 

  ؛)%املئوية  النسب األرقام،( يف اجلزائراملتجددة الطاقة  حول قطاع املتاحة واإلحصائيات املعلومات قلة - 

باجلزائر، وإن وجدت فإننا  املتجددة الطاقة إقتصاد نقص املعاهد واملراكز الوطنية املتخصصة يف جمال - 

  .فيزيائية وليس هلا صلة باجلانب اإلقتصاديوال التقنية نواحيالمن  جندها تعاجل املوضوع
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  الدراسات السابقة.9

تناولت مواضيع هلا عالقة بالطاقات املتجددة، فيمكن يف احلقيقة توجد العديد من الدراسات اليت     

  :إدراج بعض الدراسات يف حدود ما استطعنا التوصل إليه

   :الدراسة األوىل

استخدام الطاقات المتجددة ودورها في التنمية المحلية :"شريف بعنوان عمردراسة قام �ا الباحث 

 العلوميف  دكتوراه دولة شهادة لنيل مقدمة رسالة ،"المستدامة دراسة حالة الطاقة الشمسية في الجزائر

  .2006/2007 ،باتنة جامعة االقتصادية،

حيث قام الباحث بدراسة اإلشكالية اليت تتمحور حول استخدامات الطاقات املتجددة وإبراز دورها   

واستخداما�ا ومسامهتها يف يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة من خالل دراسة حالة الطاقة الشمسية يف اجلزائر 

التنمية املستدامة مستقبال على مستوى االقتصاد اجلزائري، وقد توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج لعل 

أمهها أن احلاجة إىل هذه املصادر املتجددة إلنتاج طاقة نظيفة ال تسبب تلوث للبيئة، قد أصبح مطلبا ملحا 

ملصادر اجلديدة خاصة منها الطاقة الشمسية وتنميتها الستخدامها يف وأنه البد من العمل على تطوير هذه ا

إنتاج طاقة نظيفة، وذلك من خالل رسم سياسة اقتصادية متسلسلة ومعتمدة على اجلوانب اهلامة كالسعر 

 .واجلانب املايل، وتشجيع وتطوير التجارة املتعلقة بالتكنولوجيات ذات الصلة بالطاقات املتجددة

  :انيةثالالدراسة 

- BAHEDJA Ibrahim,"Maîtrise d’énergie, production d’électricité et développement 

socio-économique durable à Mayotte", THESE de Doctorat en Géographie et 

Aménagement, Université de LIMOGES. Septembre 2008. 

حول كيف ميكن استخدام الطاقات املتجددة يف بدراسة اإلشكالية اليت تتمحور حيث قام الباحث 

إنتاج طاقة الكهربائية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة من خالل دراسة حالة جزيرة مايوت، وقد 

توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج لعل أمهها، أن إنتاج طاقة كهربائية المركزية من الطاقات املتجددة هي 

م، وحتقيق استقاللية يف إنتاج الطاقة، ومحاية البيئة وحتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وسيلة لتهيئة إقلي

  .مستدامة



 ز 
 

 :ثالثةالدراسة ال

- FOUAD Ahmed Aye, "INTEGRATION DES ENERGIES RENOUVELABLES 

POUR UNE POLITIQUE ENERGETIQUE DURABLE A DJIBOUTI", THESE de 

Doctorat en Environnement et Société, UNIVERSITE DE CORSE Pascal Paoli, France, 

décembre 2009. 

يف  بدراسة اإلشكالية اليت تتمحور حول كيف ميكن إدماج الطاقات املتجددةحيث قام الباحث 

أنه ملواجهة نضوب السياسة الطاقوية املستدامة يف جيبويت، وقد توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج أمهها، 

الوقود األحفوري، ومكافحة التغريات املناخية واالحرتار العاملي، البد من النظر إىل السياسة الطاقوية اليت حتقق 

إستغالل جيبويت  والبد على مجهوريةصميم هذه السياسات، يف التنمية املستدامة ووضع الطاقات املتجددة 

النمو االقتصادي، وحتقيق وفرات يف النقد األجنيب وحتقيق أهداف ا�ا من الطاقات املتجددة لضمان يإمكان

  .األلفية اإلمنائية

   :رابعةالدراسة ال

دور وأهمية الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية :"دراسة قامت �ا الباحثة بوعشري مرمي بعنوان

 منتوري قسنطينة، جامعة االقتصادية، العلوماملاجستري يف  شهادة لنيل مقدمة رسالة ،"المستديمة

2010/2011.  

حيث قامت الباحثة بدراسة اإلشكالية اليت تتمحور حول الدور الذي تلعبه الطاقات املتجددة يف   

حتقيق التنمية املستدامة من خالل إبراز الدور احليوي واجلوهري للطاقة يف عملية التنمية املستدامة، والعمل 

املتجددة وإحالهلا حمل الطاقات التقليدية، وقد توصلت الباحثة إىل جمموعة من على توسيع استغالل الطاقات 

 والبيئة االجتماعية االقتصادية األهداف بني ما للمزاوجة األمثل احلل هي املتجددة الطاقات النتائج لعل أمهها أن

 يكون ال حىت استغالهلا ونشر لتطويرها التحدي رفع الدويل ا�تمع على لذا مستدمية، تنمية حتقيق مثة ومن

 من احتياجا�ا بتلبية هلا تسمح طاقة مصادر ومن أوال، نظيفة بيئة من حرما�ا يف القادمة األجيال أمام مسؤوال

  .ثانية جهة

  

 



 ح 
 

  :امسةالدراسة اخل

سياسة الطاقة والتحديات البيئية في ظل التنمية المستدامة :"دراسة قام �ا الباحث بن نونة فاتح بعنوان

 قاصدي مرباح، ورقلة، جامعة االقتصادية، العلوماملاجستري يف  شهادة لنيل مقدمة رسالة ،"دراسة حالة الجزائر

2006/2007.  

حيث قام الباحث بدراسة اإلشكالية اليت تتمحور حول ما مدى اعتبار منوذج استهالك الطاقة احلايل 

هور مصادر الطاقة، وقد توصل الباحث إىل وخاصة الطاقات األحفورية مسؤوال عن االختالل البيئي وتد

  :جمموعة من النتائج لعل أمهها

التنمية، خاصة فيما يتعلق بالبعد  أصبحت تشكل إحدى العقبات اليت تواجه استدامةأن الطاقة  - 

والذي يعتمد أساسا على موارد  البيئي، حيث يعترب النموذج احلايل إلنتاج و استهالك الطاقة يف العامل،

  ؛متجددة وملوثة للبيئة، منوذجا غري مستدامغري 

وبدرجات متفاوتة إىل املستويات  كما أن مستويات الكفاءة يف إنتاج الطاقة واستهالكها، مل تصل بعد - 

لذلك أصبح من الضروري إدماج البعد البيئي يف إطار السياسات الطاقوية، والبحث عن  ،املطلوبة

نمية، مع األخذ بعني االعتبار القيود البيئية، وحقوق األجيال طاقوي مستدام، يكفل استدامة الت منوذج

  .هذه املوارد الالحقة من

 تنا يف قضية اإلرتباط بني الطاقةسابناءا على ما سبق، يتبني أن غالبية الدراسات السابقة تتشابه مع در 

واملخاطر البيئية النامجة ، كما تتقاطع معها من حيث البحث يف إشكالية مدى درجة التلوث املستدامةوالتنمية 

غري أن  ،ا�تطبيقا تطوير الطاقة املتجددة ونشر ضرورة، إضافة إىل غري املتجددةزيادة إستخدام الطاقة  عن

 متويلية وإدارية، وإجراءاتحتفيزية آليات  دراستنا ختتلف عن الدراسات السابقة من حيث حماولة وضع

كما ،  لتحقيق التنمية املستدامة مشاريع الطاقة املتجددة وتنمية متويلميكن من خالهلا  متنوعة وسياسات

  .نيةالزمعن الدراسات السابقة من حيث احلدود  ختتلف دراستنا
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  البحث تقسيم.10

  :أربعة فصول كاآليتإىل  هذا البحث تقسيم مت عنها، املتفرعة واألسئلة املطروحة اإلشكالية على اإلجابة لغرض  

  الطاقة وتحديات التنمية المستدامة :الفصل األول

مث خمتلف أبعادها اإلقتصادية واالجتماعية  ،مبادئهاتطور مفهوم التنمية املستدامة و  يتناول هذا الفصل    

ومعرفة أسباب وحتليل العرض والطلب  ،الطاقة غري املتجددةالتطرق إىل خمتلف مصادر والبيئية، بعدها يتم 

 ومعرفة خمتلف أبعاد التلوث الناجم عنها، ري نتطرق إىل آثار الطاقة على البيئةزيادة الطلب عليها، ويف األخ

  .املتجددة اتومن مث إستنتاج أهم دوافع التوجه حنو الطاق

  تحقيق التنمية المستدامةكمدخل لالطاقة المتجددة  : نيالفصل الثا

دور الطاقة املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة وحتقيق أبعادها االقتصادية  يتناول هذا الفصل    

مصادر الطاقة املتجددة وتكنولوجيا�ا ومشاريع تطبيقها، ويف املبحث خمتلف معرفة واالجتماعية والبيئية، مث إىل 

 مصادر ها، وحتليل لتكاليففي العاملي حجم االستثمارها يف إنتاج الطاقة الكهربائية و األخري نتطرق إىل مسامهت

  .الطاقة املتجددة ودورها يف خلق الوظائف

  األطر اإلقتصادية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة: الثالثالفصل 

يتناول هذا الفصل مشكلة صعوبة احلصول على التمويل الالزم ملشاريع الطاقة املتجددة، بعدها يتم     

اإلدارية، مث و ليل خمتلف اإلجراءات التشريعية والتحفيزية واملالية عن طريق حتالتطرق إىل دور القطاع احلكومي 

معرفة دور التعاون بني القطاع العام واخلاص يف االستثمار �ذه املشاريع، بعدها نتطرق إىل أهم السياسات 

  .هلا التمويل الدويل آلياتإىل خمتلف و األساسية املستخدم يف تنمية مشاريع الطاقة املتجددة، 

  إستراتيجية تنمية مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر: رابعالفصل ال

يف اجلزائر، ومعرفة أمهيتها ودورها  حتليل العرض والطلب ملصادر الطاقة غري املتجدد يتناول هذا الفصل    

التطرق إىل  يف اجلزائر، بعدها ادارة الطلب على الطاقةمث معرفة أهم الربامج واآلليات لرتشيد و االسرتاتيجي، 

، ومعرفة )2030-2015(التعرف على خطة وبرنامج اجلزائر للطاقة املتجددة و  ،خمتلف مصادر الطاقة املتجددة

املقدمة من قبل ، مث حتليل لآلليات التشريعية والتحفيزية والتمويلية لتطويرها وتنميتها ةخمتلف املراحل املربجم

 .يف هذه املشاريع اجلزائرية االسبانية ودورها االقتصادي، ويف األخري حتليل لدور الشراكة الدولة
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  الطاقة وحتديات التنمية املستدامة :الفصل األول

  
  دــــتمهي

حيث تتحدد  ،االجتماعيالتقدم واالرتقاء االقتصادي و العامل األهم لطريف معادلة  الطاقةتعد 

مؤشرات التقدم لدى أي دولة مبعدل نصيب الفرد من الطاقة املستهلكة، كما أن عملية التنمية يف أي دولة 

هو ما جعلها مرتكزا أساسيا الستمرار الطاقة من حيث املورد و النقل والتكلفة، و  يات هذهتتوقف على اقتصاد

االقتصادي  ، غـيـر أن الـتـطـور والـنـمـوالرفاهية اإلنسانيةلتحقيق أكرب قدر ممكن من النمو و عملية التنمية الرامية 

نه مـن اسـتـنـزاف ع لى وجه التحديد، وما نتجالذي شهده العامل يف العقود القليلة املاضية والسنوات األخرية ع

عليها، األمر الذي بات  مـفـرط لـلـمـوارد الطبيعية، وخباصة األحـفـوريـة منها، نتيجة االرتـفـاع املستمر فـي الطلب

سـلـبـا فــي الـقـدرة  ـدتـه بـوجـه مـلـحـوظ وأثــــرالـبـيـئـي الـذي زادت ح التلوث إضافة إىليهدد أمن الطاقة العاملي، 

 ، أصبحت مجيع الـدول مقتنعة متام االقتناع بأمهية معاجلة املشاكل البيئية ،االسـتـيـعـابـيـة للبيئة والـــتـــوازن الـبـيـئـي

حتديا يتمثل بكيفية خلق تـوازن بني احلفاظ على ه البيئة، فأصبح العامل بذلك يواج وخصوصا يف جمال محاية

  .ق تنمية مستدامةحتقيالبيئة و 

، من خالل التطرق إىل اجلوانب املتعلقة بالطاقة وحتديات التنمية املستدامةيناقش هذا الفصل     

  :املباحث التالية

  

  ؛هوم التنمية المستدامة وأبعادهامف: المبحث األول

  ؛إقتصاديات الطاقة غير المتجددة: الثانيالمبحث 

  .غير المتجددةاآلثار البيئية للطاقة : المبحث الثالث
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  مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها: المبحث األول

شهد العامل خالل العقود الثالثة املاضية إدراكا متزايدا بأن منوذج التنمية احلايل مل يعد مستداما، بعد 

النموذج  هذاد من منتقدي يدالعارتبط منط احلياة االستهالكي املنبثق عنه بأزمات بيئية خطرية، مما دفع بأن 

التنموي إىل الدعوة إىل منوذج تنموي بديل مستدام يعمل على حتقيق االنسجام بني حتقيق األهداف التنموية 

الذي يعاجل  مفهوم التنمية املستدامة من جهة ومحاية البيئة واستدامتها من جهة أخرى، ونتيجة لذلك ظهر

قضايا البيئة وعالقتها باملوارد الطبيعية واالقتصادية وكذا االجتماعية والتكنولوجية من أجل صيانتها واحملافظة 

   .عليها لألجيال احلاضرة واملستقبلية

مطالب أساسية، حيث سيتم  ثالثةيتناول هذا املبحث األطر النظرية للتنمية املستدامة من خالل 

التنمية املستدامة  تعاريف مث خمتلفالتارخيي لظهور مفهوم التنمية املستدامة، مراحل التطور إىل  أوالالتطرق 

 .أبعاد التنمية املستدامةأخريا إىل و  ،مبادئهاأهم و 

  التاريخي لظهور مفهوم التنمية المستدامةمراحل التطور : المطلب األول

ونتيجة أيضا للتدهور البيئي  ،املستدامة تارخييا نتيجة لقصور مفاهيم التنمية السابقة تطورت التنمية

بسبب االستعمال الالعقالين ، اخلطري الذي عرفته الكرة األرضية بسبب النشاطات اإلنسانية غري املسؤولة

  .يف العمليات التصنيعية امللوث للبيئةوخمتلف املوارد الطبيعية للطاقة 

 ذيالقرن املاضي، بدأ العامل يصحو على العديد من مشاكل التدهور البيئي ال سبعيناتة منذ بدايف 

هدد احلياة البشرية، وكان هذا طبيعيا يف ظل إمهال التنمية للجوانب البيئية طوال السنوات املاضية، يأصبح 

عقدت الكثري من القمم ف فكان ال بد من إجياد فلسفة تنموية جديدة تساعد يف التغلب على هذه املشكالت،

، واملؤمترات اليت عنيت بالبيئة وبكيفية حتسني النشاطات االقتصادية بالشكل الذي يتماشى مع متطلبات البيئة

ور مفهوم التنمية املستدامة بشكل  وقد سامهت هذه املؤمترات العاملية واالتفاقات الدولية املصاحبة هلا يف تط

  ):1-1(تني كما هو مبني يف الشكل رقم كبري، والذي ميكن تقسيمه إىل مرحل
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  مراحل التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة): 1-1( الشكل رقم

 
 

 

  

  

  

  

  

   باالعتماد علىمن إعداد الطالب :المصدر

. JOUNOT Alain, 100 Questions pour comprendre et agir le développement durable, Afnor, France, 

2004, P16.  

  )1987-1950(مرحلة التركيز على النمو االقتصادي وبداية االهتمام بحماية البيئة: المرحلة األولى

وهي (، حيث نشر االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة بالبيئة الهتمامل فكرة أول ظهرت 1950يف سنة  - 

، أول تقرير حول حالة البيئة العاملية، وهدف هذا التقرير إىل )ومقرها بسويسرا 1948منظمة عاملية أنشئت سنة 

املتعلقة  دراسة حالة ووضعية البيئة يف العامل، وقد أعترب هذا التقرير رائدا خالل تلك الفرتة يف جمال املقاربات

  .1والبيئة يف ذلك الوقت باملصاحلة واملوازنة بني االقتصاد

 من أعمال رجال وكذا واالقتصاديني واملفكرين العلماء من عدد ، حيث ضمأنشئ نادي روما 1968يف سنة  -  

 النمو حدود لتحديد العلمي التطور جماالت ختص إجراء أحباث ضرورة إىل النادي هذا دعى العامل، أحناء خمتلف

  .2املتقدمة الدول يف

 املوارد باستغالل ذلك وعالقة البشري عا�تم تطور حول مفصال تقريرا روما نادي ينشر 1971 سنة يف - 

 الواحد القرن خالل خلال سيحدث انه هو نتائجه، أهم من ولعل ، 2100 سنة حىت ذلك االقتصادية، وتوقعات

                                                 
1. AUBERTIN Catherine et DOMINIQUE Franck , Le Développement durable enjeux politiques 
économiques et sociaux, IRD Edition , Paris, 2005, P45. 

  .294، ص2000، القاهرة ،دار االمني للنشر والتوزيع، اقتصاد حماية البيئة ،حممد عبد البديع.  2

قمة باریس 2015  
 فرنسا

2000 1970 1980 1990 

1972 
قمة األمم المتحدة حول 

 البیئة في ستوكھولم

1992 
قمة األرض 

 بریودي جانییرو

 
1987 

 لجنة برونتالند

2002 
قمة التنمیة المستدامة 

 جوھنزبورغ

كل رسمي وصریحشمرحلة ظھور مفھوم التنمیة المستدامة واالھتمام بھا ب  مرحلة التركیز على النمو االقتصادي وبدایة االھتمام بحمایة البیئة 

1997 
 بروتوكول كیوتو 
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 بعنوان فورسرت جاي دراسة نشر مت كما  ؛1وغريها الرتبة وتعرية الطبيعية املوارد افالتلوث واستنز  بسبب والعشرين

 الطبيعية، املوارد افاستنز  وهي بارزة أساسية متغريات مخسة لدراسة منوذج رياضي تضمنت واليت "النمو حدود"

 اخلمسة املتغريات هذه اجتاهات الدراسة هذه أبرزت حيث ،تدهور البيئة التغذية، سوء التصنيع، السكاين، النمو

  .2سنة ثالثني ملدة وذلك ،األرض كوكب على وأثرها

 إىل إنشاءدعت على املسائل البيئية و  تركز  ستوكهومل، يف البيئة حول املتحدة األمم قمة تنعقد 1972يف سنة  - 

  :وإىل اعتماد إعالن استوكهومل بناء على ما يأيت األمم املتحدة للبيئة برنامج

ملحا للجنس  افوحتسينها هد الدفاع عن البيئة البشرية لألجيال احلاضرة واملستقبليةلقد أصبح "    

حتقيقه بالتناغم مع األهداف احملددة واألساسية للسالم والتنمية  أي هدفا يتعني العمل معا على ي،البشر 

لبيئة، على الدول أن ا �دف تأمني إدارة أكثر رشدا للموارد، وبالتايل حتسني“و ؛"من حول العامل االقتصادية

 3. “تتالءم التنمية مع احلاجة إىل محاية البيئة وحتسينها تعتمد مقاربة متكاملة ومنسقة لتخطيطها اإلمنائي حىت

 على مبين أنه التقرير أمهية وكانت العاملية البيئة حالة عن تقريرا للبيئة املتحدة األمم برنامج وضع 1982 سنة يف - 

 اخلاليا من نوع ألف 25 من أكثر أن إىل وأشار بالعامل، احمليط اخلطر أكدت إحصائية وبيانات وثائق علمية

 كما ؛�ائيا اختفت قد تكون أن ميكن املعروفة غري ألوفا نوأ االنقراض، إىل طريقها كانت يف واحليوانية النباتية

 طن مليون 68و الكربيت أكسيد من طن مليون 990 اهلواء يف 1981أطلقت عام البشرية األنشطة نأ التقرير أفاد

 من الكربون أكسيد أول من طن مليون177 و العالقة، من املواد الدقيقة طن مليون 57 و النرتوجني أكسيد من

 اهلدف للطبيعة، العاملي امليثاق يف نفس السنة، املتحدة لألمم العامة اجلمعية أقرت؛ كما 4ومتنقلة ثابتة مصادر

 عند الطبيعي النظام االعتبار بعني األخذ وجيب الطبيعة، على التأثري شانه من بشرينشاط  أي وتقومي توجيه منه

  .التنموية، وأن اجلنس البشري هو جزء من الطبيعة اليت تعد مصدر الطاقة واملواد الغذائية اخلطط وضع

  

                                                 
1. DUBIGEON Olivier, Mettre en pratique le développement durable, 2ème édition, Editions Village 
Mondial, Paris,  2005, P218. 

املتاحة، جامعة فرحات  ملتقى التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد، مداخلة يف إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها ،عمار عماري.  2

  .36، ص2008 عني مليلة،دار اهلدى للطباعة والنشر، ، 2008أفريل  08 - 07 سطيف عباس سطيف،

: ، مؤسسة الفكر العريب، متاح على]على اخلط[ تطور المفهوم من وجهة نظر األمم المتحدة:التنمية المستدامة ،رمزي سالمة.  3

>http://www.arabthought.org/node/673< ، ) 2014 /03/ 23تاريخ االطالع(. 

 ،دراسة ميدانية على مصنع اسمنت حامة بوزيان:في تحليل و قياس تكاليف أضرار و معالجة التلوث الصناعي مساهمة ،بوجعدار خالد. 4

  .38ص ،1997 قسنطينة، منتوري، جامعة ،وعلوم التسيري والتجارية كلية العلوم اإلقتصاديةغري منشورة، ماجستري رسالة
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  مرحلة ظهور مفهوم التنمية المستدامة واالهتمام به بشكل صريح ورسمي: المرحلة الثانية 

 "املشرتك مستقبلنا"بعنوان تقريرا املتحدة لألمم التابعة والتنمية للبيئة الدولية اللجنة قدمت 1987يف سنة  - 

 هلا، دقيق تعريف بلورة ومت املستدامة، التنمية عن كامال فصال التقرير اظهر حيث بورتالند بتقرير ويعرف كذلك

 ضرر دون ومن لالستمرار قابلة التنمية تكن مل ما الشكل التنمية �ذا يف االستمرار ميكننا ال نهأعلى  التقرير وأكد

، وأدركت هذه اللجنة واألجهزة التابعة هلا أن هناك حاجة ماسة لتغيري مفهوم التنمية، لذلك نبهت 1بيئي

يف ذلك الوقت باعتبارها رئيسة اللجنة العاملية للبيئة  (Gro Harlem Brundtland)رئيسة وزراء النرويج 

نتيجة للنشاطات البشرية غري املسؤولة،  والتنمية، إىل خماطر املشاكل البيئة العاملية املتفاقمة من عام آلخر

وكذلك نبهت إىل ضرورة حماربة كافة أشكال الفقر يف العامل، كما نبهت إىل ضرورة حماربة خمتلف املشاكل 

تقرير برنتالند نقطة التحول األساسية  هلذا يعترب رى املتعلقة بشىت جماالت التنمية من اإلنتاج واالستهالك،األخ

  . 2لبلورة املفهوم احملدد والدقيق للتنمية املستدامة

س الذي أس) مؤمتر قمة األرض(انعقد مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية بريو دجيانريو  1992يف سنة  - 

د من ص اسرتاتيجيات وسياسات حتَ صّ االجتماعية حبماية البيئة، حيث خَ و عالقة تربط التنمية االقتصادية 

 :3األزمات البيئية يف إطار تنمية قابلة لالستمرار ومالئمة بيئيا، ومن أهم نتائج املؤمتر ما يلي

املناخ إطارا عاما للجهود الدولية  حتدد اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري :وضع اتفاقية التغير المناخي .1

تنص االتفاقية على أن هدفها النهائي هو تثبيت لتحدي الذي ميثله تغري املناخ، و الرامية إىل التصدي ل

انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف الغالف اجلوي عند مستوى حيول دون إحلاق الضرر بالنظام 

املوقعة عليها بإعداد تقارير دورية حتتوي على معلومات عن انبعاث املناخي، حيث تلزم االتفاقية األطراف 

 ةغازات االحتباس احلراري، واخلطوات اليت اختذ�ا يف سبيل التحكم يف تلك الغازات، كما تنص االتفاقي

  .ال تلحق ضرر باملناخ وتيسري نقلها إىل الدول النامية تعلى تشجيع واستخدام تكنولوجيا

حفظ التنوع : الدولية إىل حتقيق ثالث أهداف ةتسعى هذه االتفاقي :تنوع البيولوجيوضع اتفاقية ال .2

البيولوجي، االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام 

                                                 
  .427، ص1989 ،سلسلة كتب عامل املعرفة، الكويت ،ترمجة حممد كامل عارف ،مستقبلنا المشترك ،اللجنة العاملية للبيئة والتنمية .1

2. BAADACHE Farid, Le développement durable tout simplement, Edition Eyrolle, Paris, 2008, P09. 
3. The United Nations Conference on Environnement and Development (UNCED), Publication [en ligne], 
Disponible sur :< http://www.un.org/esa/desa/aboutus/dsd.html >,( Consulté le 21/03/ 2013). 
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قبل مستدام املوارد البيولوجية، فاهلدف العام الذي �دف إليه هو تشجيع األعمال اليت تقود إىل مست

حد األصول العاملية ذات قيمة كبرية لألجيال احلاضرة بأن التنوع البيولوجي هو أ فخاصة مع تزايد االعرتا

  .ةيقبلستوامل

يهدف إعالن ريو الذي أقرته قمة األرض إىل إقامة مشاركة عاملية جديدة ومنصفة عن  :إعالن ريو .3

حلماية النظام العاملي للبيئة  قطاعات ا�تمع الرئيسيةتويات جديدة للتعاون بني الدول و طريق إجياد مس

، بعض هذه املبادئ تتناول يمبدأ لتوجيه العمل البيئي والتنمو  27 أقر هذا اإلعالنوالتنمية حيث 

مكافحة الفقر يف حني تركز مبادئ أخرى إىل التنمية و  االهتمامات التنموية يف الرتكيز على احلق واحلاجة

  .ا�موعات االجتماعية على حقوق و أدوار

اجنازا تارخييا هاما من حيث أ�ا أدجمت االهتمامات  21تعد أجندة القرن : 21جدول أعمال القرن  .4

البيئية واالقتصادية واالجتماعية يف إطار واحد للسياسات، وحتتوي األجندة على جمموعة واسعة النطاق من 

االستهالك  مقرتحات مفصلة لكيفية احلد من أمناطتوصية، مبا يف ذلك  2500توصيات العمل حيث تضم 

  .1البيولوجي عالتنو ومحاية الغالف اجلوي واحمليطات و  ةة املستدامتشجيع الزراعالالعقالين للموارد و 

مبثابة نقطة حتول أخرى يف مفهوم التنمية املستدامة، إذ أدت إىل زيادة " ريودي جانريو"وتعترب قمة 

البيئية، وخطت خطوات كبرية حنو إجياد التزامات دولية باختاذ إجراءات محائية للبيئة من الوعي العاملي باملسائل 

أخطار التلوث، ومت التأكيد على مفهوم التنمية املستدامة، �دف أن ال يكون التقدم االقتصادي احلايل على 

  .حساب تعريض مستقبل األجيال القادمة للخطر

، حيث تتحدد 21الذي اعتمد على مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن  وكيوت بروتوكول إقرار 1997يف سنة  - 

حتباس بتثبيت مستويات غازات اال  الدفيئة، الغازات انبعاث من احلد إىل أهداف الربوتوكول بالدرجة األوىل

من خالل آلية التنمية النظيفة  يعند مستوى حيول دون حدوث تداخل خطري مع النظام املناخ ياحلرار 

 نظم استخدام وزيادة املختلفة االقتصادية القطاعات يف الطاقة استخدام كفاءة والتحكم يفوالتنفيذ املشرتك، 

دولة  38قد التزمت و  ،الدفيئة الغازات المتصاص املتاحة زيادة املصبات إىل إضافة ،2واملتجددة اجلديدة الطاقة

يف  ،1990باملقارنة باملستويات اليت سجلتها خالل  2012إىل غاية  52بنسبة  ةالغازات الدفيئ ضبتخفي

                                                 
1. The United Nations Conference on Environnement and Development (UNCED), Publication[en ligne], disponible 
sur :< http :www.un.org/arabic/conferences/wssd/basicinfo/agenda21.html >, ( Consulté le 12/04/ 2013). 

  .2، ص2005، نيويورك ، األمم املتحدة،بروتوكول كيوتو ،األمم املتحدة. 2
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املصادقة على الربوتوكول على الرغم من أ�ا تعد أكثر الدول  اليات املتحدة األمريكية عنحني امتنعت الو 

   .1احلراري سإصدارا إلنبعاثات االحتبا

النظيفة، وتقوم الدول الصناعية مبوجبها بتمويل مشاريع يف كما أقر بروتوكول كيوتو إنشاء آلية التنمية 

الدول النامية، على أن حيسب أي ختفيض يف االنبعاثات نتيجة لتنفيذ تلك املشاريع كجزء من تنفيذ الدول 

الصناعية املمولة اللتزاما�ا املنصوص عليها يف الربوتوكول؛ ومن أهم اإلجراءات والتدابري اليت نص عليها 

توكول واليت يتوجب على الدول الصناعية اختاذها لتنفيذ التزاما�ا سواء بالتعاون أو بالتنسيق فيما بينها،  الربو 

  :2كما يلي

  رفع كفاءات الطاقة يف مجيع القطاعات االقتصادية؛ -

محاية مصارف غازات االحتباس احلراري كالغابات وزيادة مساحة الغطاء األخضر وحتسني أساليب  -

  الزراعة؛

  سع يف زيادة استخدام مصادر الطاقة البديلة وتطوير تقنيات التخلص من ثاين أكسيد الكربون؛التو  -

  استخدام أدوات السوق وإزالة اإلعانات املالية يف القطاعات الرئيسة؛ -

  احلد من انبعاث غاز امليثان يف عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة؛ -

ثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية، خاصة على الدول  املناخ، وكذلك اآلختفيف اآلثار السلبية لتغري -

  .النامية وعلى وجه اخلصوص الدول اليت تعتمد اقتصاديا�ا على الوقود األحفوري

 أن جوهانسربغ على ضرورة يف عقدت اليت املستدامة للتنمية العاملية القمة يف التأكيد مت 2002يف سنة  - 

 على جوهانسربغ أكدت مقررات وقد 2005 عام حبلول املستدامة للتنمية إسرتاتيجية وضع الدول كافة تستكمل

 والتنوع الزراعة الصحة، املياه، الطاقة، : األساسية التالية املسائل يف ترتكز واليت املستدامة التنمية أولويات أن

 واملعلومات التعليم الرشيدة، اإلدارة نقل التكنولوجيا، التمويل، الفقر، التجارة، إىل باإلضافة البيولوجي،

  .3والبحوث

                                                 
1.The United Nations Conference on Environnement and Development (UNCED) ,Publication[en ligne], 
Disponible sur : < http :www.un.org/ar/climatechange/the-un-climate-change-convention-and-the-kyoto-
protocole.shtml >  (Consulté le 22 /05/ 2014). 

  .181ص، 2008، 124، العدد 34ا�لد، جملة النفط والتعاون العريب ،آلية التنمية النظيفة في بروتوكول كيوتو ،روال نصر الدين. 2

تاريخ (، >  /http://www.un.org/arabic/conferences/wssd<:متاح على، ]على اخلط[ 2002قمة جوهنزبورج لعام  ،األمم املتحدة. 3

  ).13/03/2014االطالع 
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دولة  187، اتفقت اخ، الذي انعقد ببابل اندونيسيا املنمؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري إنعقاد 2007سنة يف  - 

الرامية إىل مواجهة مشكلة االحتباس  ةالدولي دعلى الشروع يف عملية للتفاوض الرمسي طيلة عامني لتعزيز اجلهو 

راري، ومن القضايا الرئيسية الواردة حتت ما يسمى خطة عمل بايل قضية �يئة سبل للتقليل من انبعاثات احل

الغازات الدفيئة، وإجياد طرق لنشر التكنولوجيا اليت تتسم مبراعاة املناخ والتكيف من تغريات املناخ والدعم املايل 

ق عاملي طويل األجل يف مؤمتر كو�اغن لعام للدول النامية كما تضمنت اخلطة خمططا طموحا لبلوغ اتفا

2009
1.  

رك، ويعد هذا املؤمتر نتيجة لعملية تفاوضية مكثفة استمرت انعقد مؤمتر كوبنهاغن بالدمنا 2009 سنةيف  - 

املتعلقة بتغيري املناخ يف بايل، ويهدف هذا  يف سياق اتفاقية األمم املتحدة 2007سنتني واليت بدأت يف عام 

املؤمتر التوصل إىل اتفاق بشأن املناخ ميكن أن يسري عقب انقضاء فرتة االلتزام األوىل التفاق كيوتو اليت تنتهي 

دولة  140أعلنت ما يزيد على وقد ، اً حول الشفافية والعملية ذا�اوقد شهد هذا احلدث نزاع؛ 2012مع �اية 

دولة معلومات حول أهداف أو أعمال التخفيف  80كما قدمت ما يزيد على . تفاق كوبنهاغندعمها ال

2لديها
ُعقد مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ يف كانكون، املكسيك حيث قامت  2010ويف ديسمرب  .

األطراف املشاركة باعتماد اتفاقيات كانكون، اليت سامهت يف إنشاء مؤسسات وعمليات جديدة وتشمل 

   .الصندوق األخضر للمناخ

ـان جبنـوب أفريقيـا تؤسـس الفريـق فـي ديرب COP 17طـراف األالـدورة السـابعة عشـر ملؤمتـر ، 2011يف سنة  - 

يتـم  نتيجةاسـتحداث بروتوكـول أو وثيقـة قانونيـة أخـرى أو على العامـل املخصـص املعنـي مبنهـاج ديربـان للعمل 

فـي ( 2015طـراف حبلـول عـام األتفاقيـة ويتـم تطبيقهـا علـى مجيـع االهلـا قـوة قانونيـة مبوجـب  ،تفـاق عليهـااال

وتشمل نتائج مؤمتر ديربان موافقة األطراف على بدء عمل الفريق املخصص  ،3 )2015إلـى  2011لفتـرة بيـن ا

إعداد بروتوكول أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية " علىاملعين مبنهاج ديربان للعمل 

. 2020، حىت تدخل حيز التنفيذ عام 2015م حبد أقصى عا" مبوجب االتفاقية يتم تطبيقها على كل األطراف

لتحقيق اهلدف  اإلجراءات اخلاصة على وضعوباإلضافة إىل ذلك مت تكليف الفريق املعين مبنهاج ديربان للعمل 

  .2020 سنة قبلدرجة مئوية  2أقل من  املتعلق بتقليل االحرتار العاملي

                                                 
1. The United Nations Conference on Environnement and Development (UNCED), Publication[en ligne], 
disponible sur :< http :www.un.org/ar/climatechange/themes.shtml >, (Consulté 2014/05/12 ). 
2. International Institute for Sustainable Development, Earth Negotiations Bulletin, Publication[en ligne], 
disponible sur :< http://enb.iisd.org/download/pdf/enb12701e.pdf>, (Telecharger le 2016/11/22 ). 

  .4،ص2015 ،، أكادميية االمرات الدبلوماسية، االمراتاتفاق باريس بشأن تغير المناخماري لومي، .  3
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، وقد نتج عن هذا املؤمتر قطر بتغّري املناخ يف الدوحةمت عقد مؤمتر األمم املتحدة املعين ، 2012 سنة يف - 

وتتضمن هذه القرارات تعديالت على بروتوكول كيوتو ". بوابة الدوحة للمناخ"حزمة من القرارات يشار إليها بـ 

واالتفاق على إ�اء عمل الفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف ) 2020-2013(لتحديد فرتة التزام ثانية 

زامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، ويشمل أيضا الفريق العامل االلت

1املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية وإ�اء املفاوضات مبوجب خطة عمل بايل
.  

دولـة علـى أول اتفاقيـة دوليـة مـن  195ُعقد مؤمتر تغري املناخ يف باريس بفرنسا، اتفقـت  ،2015يف سنة  - 

فاملفاوضـات حـول اتفاق . نوعهـا ُتطبـق علـى مسـتوى العالـم وذات طبيعـة ملزمـة قانونيـًا بشـأن تغيـر املنـاخ

دئ بالرغــم مــن وصـف اتفــاق باريــس بصفــة عامــة علــى أنــه انتصــار ملبــا. باريس قد اسـتمر ملدة أربــع ســنوات

تعدديـة األطـراف وحتقيـق أفضـل نتيجـة ممكنـة، إال أنـه لـن حيـول فـي حـد ذاتـه دون حـدوث تغيـرات كارثيـة فـي 

املنـاخ، وهـذه التغيـرات الكارثيـة لـن نســتطيع جتنبهــا إال إذا جنحــت الــدول واألطــراف غيــر الدوليــة فــي تنفيــذ 

 :2وقد ركز املؤمتر على أربعـة عناصـر رئيسـية هـي .العالــماالتفــاق علــى مســتوى 

  درجة مئوية؛  2احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة واالبقاء على ارتفاع درجة احلرارة حتت مستوى  -

اإلبقاء على التمييز بيــن الــدول املتقدمــة والــدول الناميــة وإعطــاء املرونــة للــدول الختــاذ تدابيــر أكثــر  -

طموحــًا مبــرور الوقــت، باعتبار أن الدول املتقدمة هي من تساهم يف احلجم األكرب من انبعاثات 

  الغازات الدفيئة؛ 

الـدول علـى تبنـي أهـداف متزايـدة واسـتعراض مسـتوى التقـدم اجلماعـي  إنشـاء نظـام يهـدف إلـى تشـجيع -

  .حنـو حتقيـق أهـداف بعيـدة املـدى

ــم األمساســي فــي اتفاقيــة األجنــح اتفــاق باريــس فــي التغلــب علــى العراقيــل التــي كانــت تواجــه املبــدأ 

بقـاء علـى اإل اللمـن خ ،قـدرات الـدول ةمراعـامع ـؤوليات مشـرتكة ضـع مسوهـو و  ،املتحـدة بشـأن تغيـر املنـاخ

مع تـرك الباب مفتوحًا لزيـادة املسـامهات مـن جانـب الـدول  ،لتزامـات احلاليـة املفروضـة علـى الـدول املتقدمةاال

سـواء مـن حيـث  ،ـا الـدول املتقدمـةنبعاثـات التـي تنتجهاالالناميـة التـي تنتـج انبعاثـات علـى وشـك أن تتخطـي 

3القيـم املطلقـة أو القيـم التارخييـة
.  

                                                 
1. International Institute for Sustainable Development, Op. Cit. 

  .5ماري لومي، مرجع سابق، ص . 2

  .2ص، املرجع نفسه.  3
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  مبادئهاو  مفهوم التنمية المستدامة: المطلب الثاني

كان ينظر للتنمية على أ�ا االرتفاع يف مستوى حبيث  ، عديدةمبراحل املستدامة  مفهوم التنميةمر 

، بعدها والبطالة قضايا الفقر خاصة للتنمية، االجتماعية األبعاد مراعاة إىل الدعوات تزايدت مث ،الفرد دخل

 قضايا إىل من جوانبها العديد حتول مع خاصة الدولية، يف االهتمامات متزايدا حيزا حتتل البيئية القضايا بدأت

 املستدامة، التنمية مصطلح  ظهور إىل والبشري البيئي بني البعد اجلمع وأدى ،بالسلوك البشري الصلة وثيقة عاملية

  .واملكانالزمان  عرب البشرية االحتياجات تلبية على البيئي قدرة اإلطار مبدى االستدامة ترتبط حيث

  مفهوم التنمية المستدامة: أوال

نظرا لعموميته وحداثة  أن جذوره متتد يف املاضي البعيد،إن مفهوم التنمية املستدامة حديث رغم 

االت العلمية والعملية، فالبعض يتعامل مع املفهوم كرؤية أخالقية والبعض �خمتلف اوتنوع معانيه يف  طرحـه

معه كنموذج تنموي جديد، وهناك أيضا من يرى بأن املفهوم عبارة عن فكرة عصرية للبلدان  األخر يتعامل

التنمية  مفهوم مق يفالتع البد منأضفى على التنمية املستدامة نوع من الغموض، وإلزالة ذلك  الغنية، وهذا مـا

  :التعاريف التاليةاملستدامة من خالل 

  :الدولية للتنمية المستدامة والهيئات تعريف المنظمات.1

 العاملية اللجنة عن 1987 عام صدر الذي) املشرتك مستقبلنا(يعترب التعريف الذي ورد يف تقرير برنتالند 

أول تعريف صريح ومؤسس  ،)GroHarlem Bruntland(السابقة  النرويج رئيسة وزراء برئاسة والبيئة للتنمية

التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون املساومة على قدرة " حيث مت تعريفها على أ�ا للتنمية املستدامة،

  :وتضمن تعريف برنتالند مبدأين أساسيني مها ،1"األجيال املقبلة يف تلبية حاجا�م

 األساسية اليت جيب تلبيتها جلميع أطراف ا�تمع بالشكل الذي يضمن وتعين احلاجات : احلاجات

  حتقيق عدالة اجتماعية متواصلة عرب الزمن؛

 فكرة حتديد االستغالل الالعقالين للموارد املتاحة، وترك ا�ال لألجيال الالحقة للوفاء باحتياجا�ا.  

املنظمات الدولية، اإلقليمية ل ومنذ ذلك أصبحت التنمية املستدامة مصطلحا مسلما به من قب

  :احمللية، احلكومية منها واخلاصة، فوردت الكثري من التعاريف للتنمية املستدامة ميكن عرض أمهها فيما يليو 

                                                 
  .69صمرجع سابق،  ،اللجنة العاملية للبيئة والتنمية.  1
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ة املوارد الطبيعية إدارة قاعد: "على أ�ا التنمية املستدامة (FAO)منظمة األغذية والزراعة  عرفت

احلالية  بطريقة تضمن تلبية االحتياجات البشرية لألجيال ةاملؤسسيية و وصيانتها، وتوجيه التغريات التكنولوج

 ةالنبات واملواد الوراثيو  هاملياو  يفهذه التنمية املستدامة اليت حتافظ على األراضواملقبلة بصورة مستمرة، 

مقبولة االقتصادية و سليمة من الناحية مالئمة من الناحية التكنولوجية و ال حتدث تدهورا يف البيئة و ) نيةاحليوا(

  .1" من الناحية االجتماعية

بلورة :"يف أن التنمية املستدامة تتمثل، )OCDE( منظمة التعاون االقتصادي والتنميةلتعريف يف و 

للعالقة بني النشاط اإلقتصادي واحلفاظ على املوارد البيئية، كما تقوم على الشراكة ما بني البيئة  أعمق

  .2"واإلقتصاد

حتسني نوعية احلياة باحرتام الطاقة  "فعرفها على أ�ا، )IUCN(العالمي لحماية الطبيعة  االتحاد أما

  .3"للنظام البيئي الذي تعتمد عليه ةاالستيعابي

استخدام موارد ا�تمع " دامة هيبأن التنمية املست )COAG( امجلس حكومات استراليويرى 

االيكولوجية اليت تعتمد عليها احلياة وحىت ميكن النهوض بنوعية صيانتها حىت ميكن احملافظة على العمليات و 

  .4"احلياة الشاملة اآلن ويف املستقبل

 جانريو دي ريو يف انعقد الذي والتنمية للبيئة املتحدة األمم مؤمتر يف تقرر الذي الثالث املبدأ كما عرف

 احلاجات يمتساو  بشكل تتحقق حيث ،5"التنمية يف احلق اجناز ضرورة " ابأ� املستدامة التنمية 1992 سنة

 ال أن ينبغي املستدامة التنمية حتقيق أن الرابع مبدئه يف املؤمتر وأشار واملستقبل، احلاضر ألجيال والبيئية التنموية

  .التنمية عملية من يتجزأ ال جزءا متثل بل البيئة محاية عن مبعزل يكون

  

                                                 
1.  Food and Agriculture Organization, Publication [en ligne], Disponible 

sur :<http://www.fao.org/docrep/004/x3307a/x3307a04.htm#P100_27977>, ( Consulté 2014/10/08 ). 
، الطبعة األوىل، الدار العربية 01 �لدا املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، ،العولمة والتنمية المستدامةعالء حممد اخلواجة،  . 2

  .417، ص2006، للعلوم، بريوت، لبنان

3. LAZZERI Yvette, MOUSTIER Emmanuelle, Le Développement durable: du Concept à la mesure, 

L’HARMATTAN, Paris, 2008, P12. 
4. Food and Agriculture Organization, Publication, Op.cit. 

  .13، ص2000، مصر ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، ترمجة �اء شاهني ،مبادئ التنمية المستدامةدوجالس موسشيت،  . 5



الطاقة وحتديات التنمية املستدامة                                                                                                                                                              الفصل األول

                                                                                                                               

 13

  :المستدامةتعريف مختلف الباحثين للتنمية .2

ذلك النشاط الذي يؤدي إىل االرتقاء بالرفاهية االجتماعية "بأ�ا، Edward BARBIER((يعرفها 

أكرب قدر ممكن، مع احلرص واحلفاظ على املوارد الطبيعية املتاحة، وبأقل قدر ممكن من األضرار واإلساءة إىل 

   .1"البيئة

ك العملية تل"ة البيئة األمريكية على أ�ا،مدير محاي )W.Ruckelshaus(وعرفها وليم رولكز هاوس 

احملافظة ن منطلق أن التنمية االقتصادية و اليت تقر بضرورة حتقيق منو اقتصادي يتالءم مع قدرات البيئة، وذلك م

 .2"على البيئة مها عمليات متكاملة وليست متناقضة

ترقية كفاءة "امة الفرنسي سابقا بأ�ا،وزير البيئة والتنمية املستد) Serge LEPELTIER(كما عرفها

استخدام املوارد عرب الزمن، وهي تنمية اقتصادية تراعي اجلوانب االجتماعية وتلتزم باملتطلبات البيئية بشكل 

  .3"متواصل عرب الزمن

 عدم اإلضرار بالطاقة اإلنتاجية"ا �عرفها بأ Robert Solow(( روبرت سولو آخر لـ تعريفويف 

  .4"املقبلة وتركها على الوضع الذي ورثها عليه اجليل احلايللألجيال 

تعين التوفيق بني تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار " ،وعرف املشرع اجلزائري التنمية املستدامة

  .5"ومحاية البيئة، أي البعد البيئي يف إطار تنمية تضمن تلبية حاجات األجيال احلاضرة واألجيال املستقبلية

، هي تنمية مستمرة عرب الزمن، تعمل على الوفاء باحتياجات اجليل ميكن القول أن التنمية املستدامة

تسعى لتحسني نوعية حياة إذا  احلاضر دون احلد من قدرة األجيال املستقبلية على الوفاء باحتياجا�ا،

ا عملية استخدام املوارد اإلنسان، ولكن ليس على حساب البيئة، وهي يف معناها العام ال خترج عن كو�

الطبيعية بطريقة عقالنية، حبيث ال يتجاوز هذا االستخدام للموارد معدالت جتددها الطبيعية وبالذات يف حالة 

                                                 
 .  بروفيسور يف قسم االقتصاد واملالية جبامعةو إقتصادي أمريكي مفكر )Wyoming.(  

1.  WAKERMAN Gabriel, Le Développement durable, Edition ellipses, France, 2008, P31. 
  .25، ص2007 عمان، ،دار الصفاء، الطبعة األوىل ،التنمية المستديمة ،عثمان حممد غنيم وآخرون.  2

3.  AFNOR, Guide pratique du développement durable un savoir-faire à l’usage de tous, Afnor, France, 
2005, P10. 

 .  1987 إقتصادي أمريكي حتصل على جائزة نوبل يف اإلقتصاد سنةمفكر.  

  .5ص ،2005 االسكندرية، ، قسم االقتصاد كلية التجارة، جامعة االسكندرية،قضايا اقتصادية معاصرةعبد القادر حممد وآخرون، . 4

 ،2002 فیفري 5، 43، اجلريدة الرمسية، العدد المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة 10-03القانون  ،قانون ،اجلمهورية اجلزائرية .5

  .3- 2املادة رقم 
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يف استخدامها، إىل جانب حماولة البحث  وسعاملوارد غري املتجددة، أما بالنسبة للموارد املتجددة، فإنه جيب الت

حملاولة اإلبقاء عليها أطول فرتة زمنية ممكنة، ويف   للموارد غري املتجددة،رديفا ، لتستخدم سبل النتشارهاعن 

إىل إنتاج نفايات بكميات تعجز البيئة عن  ؤديأساليب ال تنه جيب أن تستخدم املوارد بطرق و كال احلالتني فإ

لعامل مرهون مبدى امتصاصها وحتويلها ومتثيلها، على اعتبار أن مستقبل السكان وأمنهم يف أي منطقة يف ا

  .صحة البيئة اليت يعيشون فيها

  مبادئ التنمية المستدامة: ثانيا

سامهت يف تأسيس عالقة تربط التنمية االقتصادية،  1992إن انعقاد قمة األرض بريودجيانريو سنة 

االجتماعية حبماية البيئة كما خّصصت اسرتاتيجيات وسياسات حتد من األزمات البيئية يف إطار تنمية قابلة 

الذي يهدف إىل مشاركة عاملية جديدة " إعالن ريو"لالستمرار ومالئمة بيئيا، ومن أهم نتائج هذه القمة 

جياد مستويات جديدة للتعاون بني الدول وقطاعات ا�تمع الرئيسية حلماية النظام العاملي ومنصفة عن طريق إ

مبدًأ لتوجيه العمل البيئي والتنموي، من بني هذه املبادئ ميكن  27للبيئة والتنمية، حيث أقر هذا اإلعالن 

  :1ذكر ما يلي

بالتنمية املستدامة، وحيق هلم أن حييوا حياة صحية يقع البشر يف صميم االهتمامات املتعلقة : المبدأ األول -

  .ومنتجة مع الطبيعة

بالتوافق مع ميثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل فإن كافة الدول هلا احلق السيادي : المبدأ الثاني -

ألنشطة اليت يف استغالل مواردها وفقا لسياسا�ا البيئية واإلمنائية، وهي مسؤولة عن ضمان أن ال تسّبب ا

  .تدخل يف نطاق سيطر�ا أضرارا لبيئة دول أخرى

إن حق التنمية جيب االيفاء به وحتقيقه وبشكل متوازن مع اإليفاء مبتطلبات البيئة والتنمية : المبدأ الثالث -

  .من أجل األجيال احلالية واملستقبلية

ة البيئة جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية، من أجل حتقيق تنمية مستدامة، جيب أن تكون محاي: المبدأ الرابع -

  وال ميكن النظر فيها مبعزل عنها؛

                                                 
1. COSTA Nathalie, Gestion du développement durable en entreprise, Ellipses Édition, Paris, 2008,  

PP139-140. 
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جيب على كل الدول واألفراد التعاون من خالل األنشطة األساسية للحد من الفقر  

كشرط ال غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة، بغرض احلد من أوجه التفاوت يف مستويات املعيشة و تلبية 

وا منها اليت ال ميكن التأثري فيها بيئيا إن الوضع اخلاص للدول النامية وخاصة تلك األقل من

يف  وجيب أن تكون األنشطة والفعاليات الدولية

عاملية للحفاظ على محاية وجتديد وسالمة 

النظام البيئي ومعرفة مسببات هذا التدهور البيئي العاملي، فعلى الدول حتمل مسؤوليات هذا ا�ال وان كانت 

على الدول خفض لتحقيق تنمية مستدامة ومستوى معيشي جّيد جلميع األفراد، فإنه جيب 

  .وإزالة األمناط غري املستدامة من اإلنتاج واإلستهالك وتشجيع السياسات الدميوغرافية املناسبة

متكاملة فيما بينها ضمن إطار تفاعلي يتسم 

يوضح األبعاد املختلفة  )2- 1(رقم الشكل

  أبعاد التنمية المستدامة

  

Mathieu Baudin, Le développement durable
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جيب على كل الدول واألفراد التعاون من خالل األنشطة األساسية للحد من الفقر  : المبدأ الخامس

كشرط ال غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة، بغرض احلد من أوجه التفاوت يف مستويات املعيشة و تلبية 

  . احتياجات غالبية الشعوب

إن الوضع اخلاص للدول النامية وخاصة تلك األقل من: المبدأ السادس

وجيب أن تكون األنشطة والفعاليات الدولية. بسرعة، جيب أن تكون هلا األولوية واألسبقية يف برامج التنمية

  .جمال البيئة والتنمية عنوانا إلهتمام كافة الدول األخرى

عاملية للحفاظ على محاية وجتديد وسالمة جيب على الدول التعاون يف إطار الشراكة ال: المبدأ السابع

النظام البيئي ومعرفة مسببات هذا التدهور البيئي العاملي، فعلى الدول حتمل مسؤوليات هذا ا�ال وان كانت 

  .هذه املسؤوليات خمتلفة من دولة ألخرى

لتحقيق تنمية مستدامة ومستوى معيشي جّيد جلميع األفراد، فإنه جيب  :المبدأ الثامن

وإزالة األمناط غري املستدامة من اإلنتاج واإلستهالك وتشجيع السياسات الدميوغرافية املناسبة

  أبعاد التنمية المستدامة: ثالث

متكاملة فيما بينها ضمن إطار تفاعلي يتسم تتضمن التنمية املستدامة أبعاد متنوعة ومرتابطة و 

الشكلو من أجل حتقيق التنمية املستهدفة،  ،بالضبط والرتشيد للموارد

.  

أبعاد التنمية المستدامة): 2- 1(الشكل رقم

  باالعتماد على من إعداد الطالب

Le développement durable, nouvelle idéologie du XXIe siécle ?, L’Harmattan, Paris, 2009, p

                                                                                                   الفصل األول

المبدأ الخامس -

كشرط ال غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة، بغرض احلد من أوجه التفاوت يف مستويات املعيشة و تلبية 

احتياجات غالبية الشعوب

المبدأ السادس -

بسرعة، جيب أن تكون هلا األولوية واألسبقية يف برامج التنمية

جمال البيئة والتنمية عنوانا إلهتمام كافة الدول األخرى

المبدأ السابع -

النظام البيئي ومعرفة مسببات هذا التدهور البيئي العاملي، فعلى الدول حتمل مسؤوليات هذا ا�ال وان كانت 

هذه املسؤوليات خمتلفة من دولة ألخرى

المبدأ الثامن -

وإزالة األمناط غري املستدامة من اإلنتاج واإلستهالك وتشجيع السياسات الدميوغرافية املناسبة

ثالثالمطلب ال

تتضمن التنمية املستدامة أبعاد متنوعة ومرتابطة و 

بالضبط والرتشيد للموارد

.للتنمية املستدامة

من إعداد الطالب :المصدر

L’Harmattan, Paris, 2009, p16. 
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البعد و  يالبيئالبعد و  ياالقتصاد البعد املتكامل ما بنيالرتابط ) 2-1(رقم الشكلكما هو موضح يف 

حبيث ال ميكن النظر إىل أي من هذه املكونات الثالثة بشكل منفصل، فالبد من أن تكون النظرة  االجتماعي

  :هذه األبعاد ميكن ذكر ما يليأهم من و ، التحليلية إليهم متكاملة معا

  البعد االقتصادي :أوال

البعد االقتصادي للتنمية املستدامة االنعكاسات الراهنة واملستقبلية لالقتصاد على البيئة، إذ يطرح  يعين

مسألة اختيار ومتويل وحتسني التقنيات الصناعية يف جمال توظيف املوارد الطبيعية، ووفقا للبعد االقتصادي، 

لتنمية املستدامة على تطوير التنمية االقتصادية مع األخذ باحلسبان التوازنات البيئية على املدى البعيد، تعمل ا

  :عية، ويرمي البعد االقتصادي إىلالطبيللحياة البشرية و  سباعتبار البيئة هي القاعدة واألسا

 : التوزيع العادل واالستغالل األمثل للموارد .1

االستهالك الفردي من الطبيعة يف البلدان املتقدمة متثل أضعاف ما يتحصل إىل أن حصة الواقع يشري 

 دعليه الفرد يف الدول النامية، األمر الذي يستدعي من تلك الدول االنتقال من وضع يقوم على استنزاف املوار 

وجتسيد  صيانتهاعلى احملافظة على هذه املوارد و  هدرها دون مراعاة حقوق الشعوب األخرى إىل وضع يقومو 

ضمون النمو هذا بدوره يعين أن التنمية املستدامة تسعى إىل تغيري مكافئة والعادلة جلميع السكان، و الفرص املت

  .أكثر عدال يف توزيع آثارهرد و هدرا للمواليكون أقل استنزافا و 

 : للدخول لالتوزيع العاد .2

إذ ال قيمة اجيابية لإلنتاج إال  ،بعدالة إن منو اإلنتاج ليس هدفا إال بقدر ما يكون وسيلة هلدف توزيعه

تبعا لتقرير اللجنة العاملية للبيئة فإن من مستويات حيا�م املعيشية، و  الرفعبقدر ما تنعكس يف مداخيل الناس و 

 ؛1النمو السريع املرافق لتوزيع غري عادل للدخل هو أسوأ بكثري من النمو البطيء املصاحب لتوزيع عادل له

  .ليس يف أي حال من األحوال عبئا عليها أن عدالة التوزيع عامل إنتاج و النحو يبدو واضحفعلى هذا 

  :تعديل أنماط االستهالك لتصبح أكثر استدامة .3

تبقى سلوكيات االستهالك املفرط للموارد من قبل جمتمعات العامل الصناعي أحد أهم مسببات 

افظة على رفاهية احلياة يف ا�تمعات الصناعية، قامت هذه التدهور البيئي يف الدول النامية، فمن أجل احمل

العسكري بشكل مستمر من خالل االستعمار  ثخاصة يف دول العامل الثالدول باستنزاف املوارد الطبيعية و ال

                                                 
  .80، صمرجع سابق، اللجنة العاملية للبيئة والتنمية.  1
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 ؛التجارة املمثلة حاليا يف الشركات املتعددة اجلنسياتومن خالل السيطرة االقتصادية و  السياسي املباشر،و 

حوايل أربعة كواكب مثل   وحسب دراسات قامت �ا مؤسسات خمتصة بالتنمية املستدامة فإن العامل حباجة إىل

 يعيشها سكان كوكب األرض لتوفري املوارد اليت تكفي جلعل كل سكان العامل يعيشون ضمن الرفاهية اليت

مسامهة يف رفع ة يف الدول الصناعية للهذا يعين ضرورة تغيري السلوكيات االستهالكية املفرطالعامل الصناعي، و 

  .ةاحلياة يف الدول الناميمستويات املعيشة و 

 : مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجته.4

ستهالكها املرتاكم التنمية املستدامة، وهذا راجع ال تقع على البلدان الصناعية مسؤولية خاصة يف قيادة

التلوث العاملي بدرجة كبرية، يضاف إىل هذا  مشكالت وبالتايل إسهامها يف احملروقات، للموارد الطبيعية مثل

تضطلع بالصدارة يف إستخدام تكنولوجيات  فالبلدان الغنية لديها املوارد املالية والتقنية والبشرية الكفيلـة بـأن

  .1أنظف لتعزيز التنمية املستدامة

، ةالطاق استخدام املوارد و مبا جيعله أقل كثافة يففالتنمية املستدامة تتطلب تغيريا يف مضمون النمو، 

دامة خمزون رأس هذه التغيريات مطلوبة يف مجيع البلدان كجزء من مجلة إجراءات إلوجيعل آثاره أكثر إنصافا، و 

 .التقليل من درجة التعرض لألزمات االقتصاديةاملال البيئي، ولتحسني توزيع الدخل، و 

  جتماعيالبعد اال: ثانيا

حمورها األساسي وجورها بإعتباره  جتماعي للتنمية املستدامة على أن اإلنسان هـوبعد االز اليرتك  

قد تبىن مؤمتر قمة ؛ و توزيع املواردمكافحة الفقر و يهتم بالعدالة االجتماعية و و وسيلة وهدف يف آن واحد، 

حاجات و  باالستجابة ملطالفكرتني جديدتني يف جمال التنمية، أوىل هاتني الفكرتني  1992األرض لعام 

الفقراء يف العامل دون اإلضرار بالبيئة، أما الثانية فتؤكد على وجود حدود لقدرة البيئة على تزويد البشرية باملواد 

وفري بيئة سليمة صحيحة تفقر وحتقيق التنمية املستدامة و بغية معاجلة الو  ،2الالزمة الستمرار النمو االقتصادي

ما إذا كان القدر الكايف من املوارد البشرية السائدة ملعرفة مدى فعاليتها، و  لسياساتجيب تقييم ا للجميع،

                                                 
صندوق النقد الدويل، ، 04العدد ، 30 ا�لد، جملة التمويل والتنمية، ج الباحث اإلقتصادي إزاء التنمية المستدامةنهموهان موناسينغ،  . 1

  .16ص، 1993واشنطن، ديسمرب ،
، 2003، عمان ،األهلية للنشر والتوزيع الطبعة األوىل،، مخاطر العولمة على  التنمية المستدامة: العالم ليس للبيع ،باتر حممد علي ودرم. 2

 .190ص
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العناية الصحية والسكن مكونا اللتزام باالستثمار يف التعليم و واملالية قد خصص لتنفيذها، حيث يشكل زيادة ا

  :1املستدامة يرمي إىلبذلك فالبعد االجتماعي للتنمية إسرتاتيجية للتنمية املستدامة، و رئيسيا يف أي 

 : تثبيت النمو الديموغرافيضبط و .1

غرايف الذي أصبح يتم و الدمي النمو�تم التنمية املستدامة بالعمل على حتقيق تقدم كبري يف سبيل تثبيت  

ع ، وهو أمر بدأ يكتسي أمهية بالغة، ألن النمو السريمبعدالت ال ميكن لقاعدة املوارد الطبيعية املتاحة استيعا�ا

كما أن النمو السريع  حيدث ضغوطا حادة على املوارد الطبيعية، وعلى قدرة احلكومات على توفري اخلدمات

  .2للسكان يف بلد أو منطقة ما حيد من التنمية، ويقلص من قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة إلعالة كل السكان

  :أهمية توزيع السكان.2

يكتسي توزيع السكان أمهية بالغة بالنظر إىل كون االجتاهات احلالية حنو توسيع املناطق احلضرية وال  

برتكيز النفايات واملواد امللوثة ذات ) أي املدن(سيما املدن الكبرية منها هلا عواقب بيئية ضخمة، فهي تقوم 

ا فالتنمية املستدامة تعين بالتقليل من نسبة االنعكاسات السلبية على الصحة والنظم الطبيعية احمليطة، ومن هن

هذه املدن من جهة، والنهوض بالتنمية الريفية النشيطة للمساعدة على إبطاء حركة اهلجرة إىل املدن واعتماد 

  .3انيةثتكنولوجيا تؤدي إىل التقليص من احلد األدىن لآلثار السيئة من جهة 

  :االستخدام الكامل للموارد البشرية.3

التنمية املستدامة على استخدام املوارد البشرية استخداما كامال، وذلك بتحسني التعليم  تنطوي

واخلدمات الصحية، ومن املهم أن تصل اخلدمات األساسية إىل الذين يعيشون يف فقر مطلق أو يف املناطق 

ها لضمان الوفاء أوال النائية، ومن هنا فإن التنمية املستدامة تعين إعادة توجيه املوارد، أو اعادة ختصيص

باالحتياجات البشرية األساسية مثل تعلم القراءة والكتابة، وكذلك حتسني الرفاه االجتماعي ومحاية التنوع 

  .4الثقايف، واالستثمار يف رأس املال البشري

                                                 
الدار العربية  الطبعة األوىل،جل التنمية املستدامة، أاملوسوعة العربية للمعرفة من  ،التنمية الحضرية المستدامة في البرازيل ،حممد مسري مصطفى .1

 .448ص  ،2006 ،بريوت للعلوم،

  .121، ص2010، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، البيئية وأسس استدامتهاالسياحة إبراهيم بظاظو، . 2

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم غري منشورة ماجستري رسالة، دور وأهمية الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامةبوعشري مرمي، . 3

  .46ص، 2010/2011التسيري، جامعة منتوري قسنطينة، 

  .122ابراهيم بظاظو، مرجع سابق، ص. 4
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  :أهمية دور المرأة.4

فالبد من تعليمها وتوعيتها على طرق  ، كبري يف التنمية وخاصة يف املناطق الريفية دور لمرأةل

   .يف املنزل طاقةالترشيد املدبر األول للموارد و ضافة إىل أ�ا إمستدامة يف الزراعة وتربية احليونات، 

   :الصحة والتعليم.5

إنتاجهم لذلك فإن السياسة الصحية القائمة على تعترب أساس رفاهية البشر و  حتسني الصحةإن     

ال ميكن النظر إليها مبجرد مفاهيم الطب العالجي أو حىت مبفاهيم االعتناء أساسي للتنمية و قاعدة واسعة أمر 

األكرب بالصحة العامة، فاحلاجة تدعو إىل أساليب متكاملة تعكس األهداف الصحية الرئيسية كإنتاج الغذاء، 

البيولوجي ومحاية  يـدعوا إىل التنـوع، ومن شأن التعليم أن ينمي الفكر الـذي 1تأمني املياه و املرافق الصحية

    .أفضل له

   :حرية اإلختيار والديموقراطية.6

اليت  ا�السوالسلطات و  حتتاج التنمية املستدامة إىل مشاركة األطراف يف الدميوقراطية وإختيار اهليئات  

اليت تؤثر على حيا�م  املعلوماتاحلصول على اركة الشعوب يف اختاذ القرارات و باإلضافة إىل أمهية مشمتثلهم، 

  .ألن جهود التنمية اليت ال تشرك األفراد كثريا ما يصيبها اإلخفاق بشفافية ودقة،

  التكنولوجيالبعد البيئي و  :ثالثا

يعترب  على رأسها البعد التكنولوجي الذييتداخل البعد البيئي مع األبعاد األخرى للتنمية املستدامة و 

، صيانتها، والتقليل من تلوثها عن طريق استخدام التكنولوجيا النظيفة الصديقة للبيئةوسيلة حلماية البيئة، 

  :وتتمثل أهم أبعاد البعد البيئي يف

   :الحفاظ على الموارد الطبيعية.1

بطريقة تضمن دميومتها  عدم إستغالهلا، وإمنا إستغالهلاليس املقصود حبماية املوارد الطبيعية  إن

يركز البعد البيئي للتنمية ، و دف ضمان لألجيال املستقبلية حق إستغالهلا� إستنزافهاوإستمرارها وعدم 

                                                 
 .143مرجع سابق، ص ،اللجنة العاملية للبيئة والتنمية .1
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لتجسيد ذلك ال بد العقالين هلا على أساس مستدام، و  ماالستخداالطبيعية و  داحلفاظ على املوار  يفاملستدامة 

   :1من االهتمام بالعناصر التايل

البيولوجي عن طريق تنفيذ برامج ووضع سبل محاية التنوع لوجية و حتسني نظام إدارة النظم االيكو  -

  ؛قانونية فعالة بدرجة أكرب

  ؛الغاز لضمان نصيب األجيال القادمة منهااملتجددة كالبرتول و االستخدام الرشيد للموارد غري  -

   ؛احلد من ظاهرة التلوث البيئي اليت أصبحت �دد احلياة البشرية -

السياسات اليت من شأ�ا ي من خالل وضع خمتلف األدوات و ار محاية املناخ من ظاهرة االحتباس احلر  -

 .التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة

   :استعمال تكنولوجيات أنظف في المرافق الصناعية.2

إن آلية التنمية النظيفة اليت وضعت يف إطار بروتوكول كيوتو تركز على توفري إطار قانوين لفرص توزيع 

 او�يئة سوق هلا مع زيادة الدعم احلكومي ألعمال البحث والتطوير اخلاص بالتكنولوجيالتكنولوجيا النظيفة 

املستدامة يتطلب جهدا منظما لتطوير ونشر تكنولوجيات جديدة تراعي  ةاملبتكرة والنظيفة، فالرقي بالتنمي

  :يسعى للوصول إىل وبالتايلالبيئة، 

غازات الدفيئة، حيث أشار التقرير الصادر عن حتسني كفاءة استهالك الطاقة للحد من انبعاثات ال -

، 2050حبلول عام  %50الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل وجوب تقليل االنبعاث بنسبة 

  ومن شأن التحسينات يف كفاءة الطاقة أن متثل غالبية هذه التخفيضات يف االنبعاث؛

  تكنولوجية جديدة تساهم يف إعادة تدويرها؛تقليل النفايات إىل احلد األدىن مع تبين نظم  -

إزالة العقبات و�يئة احلوافز الالزمة يف جمال تشجيع املؤسسات على احلصول على تكنولوجيات ميسرة  -

  وسليمة بيئيا؛

التعاون على صعيد البحث والتطوير فيما خيص التكنولوجيا والتقنيات اليت تعتمد على الطاقات  -

  .املتجددة

  

  

                                                 
 .205مرجع سابق، ص ،تر حممد علي وردمبا. 1
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  الطاقة غير المتجددة إقتصاديات: ثانيالمبحث ال

 ،طاقة إىلأن يستفيد من املوارد الطبيعية من حوله وحيوهلا  من الطاقة،لتوفري احتياجاته حاول اإلنسان 

وذلك بفضل االبتكار واستخدام تقنيات خمتلفة مكنته من حتويل الطاقة من صورة إىل أخرى، حبيث ميكن 

آخر باختالف الطاقات الطبيعية  إىلمن مكان  اختلفت مصادر الطاقةفاإلفادة منها يف أغراضه املختلفة؛ 

مصادر و  ؛مصادر متجددة :إىلا حسب إمكانية جتدده ، وميكن تقسيمهااملتوفرة واإلمكانيات التقنية املتاحة

  .متجددةغري 

تعريف و حناول من خالل هذا املبحث عرض لواقع الطاقة غري املتجددة يف العامل من خالل تعريفها 

أهم إىل  التطرق بعدها، لعرض والطلب عليهاوحتليل ل االحتياطات العاملية منها معرفةمث  ،أنواعهاخمتلف 

  . زيادة الطلب عليها اليت تؤدي إىل عواملال

  وأنواعها غير المتجددة الطاقة تعريف:المطلب األول

وقد سعى اإلنسان  ،قيها على مر العصوريف تقدم البشرية ورُ  اليت سامهت الطاقة من أهم العوامل تربتع      

   .امتلك الطاقة بصورها وأشكاهلا املختلفة والبحث الدؤوب عن مصادر جديدة هل إىلمنذ فجر التاريخ 

  الطاقة غير المتجددة تعريف:أوال

  تعريف الطاقة .1

وهي مصطلح عام ملختلف مصادر  العمل،) Ergon( يوناين وتعين )Energy( الطاقة كلمة أصل

  .1"بأ�ا املقدرة على إنتاج العمل"احلرارة والقوة، حيث تعرف 

والنامجة عن القوى الكامنة يف عبارة عن قابلية الشيء على اجناز عمل ما "تعرف على أ�ا كما 

أي أ�ا تعرب عن عالقتها بالعمل الذي تنجزه، وهي مرتبطة مبفهوم التحويل يف الشكل الطبيعي  ؛2"الشيء

جهد وعمل وما يطلقه من  إىلوما ينجزه استهالك هذا املصدر وحتويله  )أو استهالك املنتوج(ملصدر الطاقة 

  .ة واملستخدمة يف جمال احملروقاتطاقة حرارية على اخلصوص أل�ا املعني

                                                 
1. JEANE Manning, Traduit par ROTH Liliane, Energie libre et Technologies, Louise Courteau, Québec, 
2001, P23. 

  .176 ص، 1983اجلزائر،  ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،محاضرات في االقتصاد البترولي ،الدوريحممد أمحد .  2
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 :1تعرف الطاقة أيضا على أ�ا

  ؛قدرة املادة على إعطاء قوى قادرة على إجناز عمل معني -

  ؛مقدرة نظام ما على إنتاج فاعلية أو نشاط خارجي -

 ؛كيان جمرد ال يعرف إال من خالل حتوالته -

ميكانيكية أو كطاقة ربط يف أنوية الذرة عبارة عن كمية فيزيائية تظهر على شكل حرارة أو شكل حركة  -

 .بني الربوتون والنيرتون

ذه آخر، وتعترب قابلية الطاقة للتحول ه إىلتتحول الطاقة املوجودة يف الطبيعة باستمرار من شكل و 

  .من أهم صفات الطاقة

  إقتصاديات الطاقة. 2

 حيثبالنشاط االقتصادي  وعالقتهـاختتص إقتصاديات الطاقة بصـفة عامـة مبـدى وفـرة مـواد الطاقـة 

 القة بني، كذلك حتدد الع2املختلفة من مصادر الطاقة تدرس إقتصاديات الطاقة أثـر قـوى السـوق علـى املـوارد

واملتغريات اإلقتصادية الكلية و�تم إقتصاديات الطاقة بالطريقـة التـي تتغيـر �ـا  كـل مـن إنتـاج وإسـتهالك الطاقـة

 الطاقة والتغريات اليت قة عرب الزمن وبني خمتلف الدول، وكذلك طريقـة تأثريهـا بـالتغريات فـي نفقـةالعال تلـك

  :3هياالقتصادية اخلضائص  للطاقـة عـدد مـن؛ و تطرأ على وفرة عناصر اإلنتـاج األخـرى

البعض وذلك إذا  بعضها الطاقة ليست نوعا واحدا، وإمنا تشمل العديد من األشـكال ميكـن إحالهلـا حمـل -

عليها اإلحالل وكذلك حتمل تكاليف ذلك  توافر عدد من الشـروط مثـل وجـود التكنولوجيـا التـي يقـوم

 ؛اإلحالل

 األخرى مثل صناعة احلديد الطاقة هلا مقومات الصـناعة، فهـي صـناعة هلـا كـل خصـائص الصـناعات -

 باخلدمة إلن الغالبية العظمى إن لـم يكـن كـل يتهاعلـى تسـم اعتمدوالصـلب أو صـناعة النسـيج، ولكـن 

 عملية وسيطة من أجل احلصـول علـى خدمـة مـن وراء إسـتخدامها، للطاقـة يسـتخدمو�ا فـي املسـتخدمني

 .باهلدف من إستخدامها ولـذلك سـميت

                                                 
 .6، ص2005األردن،  ،وزارة الطاقة والثروة املعدنية، مصادرهاو أنواعها  هاالطاقة مفاهيم ،عبد املطلب النقرش.  1

2. Eden et al, Energy Economics, Cambridge University press, 1981, P 51. 
ماجستري غري منشورة، كلية العلوم  رسالة، واقـع وأفـاق الطـاقـة المتـجـددة ودورها في التنميـة المسـتدامة في الجـزائـرتكواشت عماد، . 3

  .64ص، 2011/2012،، جامعة باتنةاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
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  تعريف الطاقات غير المتجددة.3 

 ،الطاقة التقليدية ،الطاقة األحفوريةها يعل تسميات متعددة فهناك من يطلق هلذا الشكل من الطاقة

 .تمع االجتماعية واالقتصادية�إسهاما يف إشباع حاجات ا وأكثرها ا أهم مصدر للطاقة�أل

تعرف الطاقات غري املتجددة بأ�ا طاقات ناضبة سوف تنتهي عرب الزمن، وذلك ألن عملية 

الطاقة يف الطبيعة بكثري، كما أ�ا متوفرة يف الطبيعة استهالكها تتم مبعدل كبري جدا يفوق معدل تكون هذه 

بكميات حمدودة، أي يكون العرض منها ثابتا وهي اليت ال تتجدد بسرعة كافية جتعلها مناسبة من الناحية 

  .1االقتصادية

ويتوقف تناقص  وهي مصادر تتناقص احتياطا�ا بشكل مستمر نتيجة لعملية االستغالل،

جديدة هلذه املصادر من  اإلنتاج السنوي من ناحية وعلى معدل اكتشاف احتياطاتمعدل  االحتياطات على

  .2ناحية أخرى

ويتناقص عرب  ،هي اليت يكون رصيدها يف الطبيعة ثابتالتعريفني يتضح أن الطاقة غري املتجددة من 

اكتشاف كميات مل يتم  اج مما جيعلها معرضة للنفاذ، إذااالستخدام أو االستخر  الزمن مع زيادة عمليات

 .منها جديدة منها تعوض املستخدم

  أنواع الطاقات غير المتجددة: ثانيا

يوصف الفحم بأنه مادة صلبة ذات لون أسود، ويتكون من كربون، وهيدروجني، أكسجني،  :الفحم.1

؛ ويوجد يف الطبيعة ثالثة أنواع من الفحم هي فحم األنثراسيت 3ونيرتوجني باإلضافة إىل الكربيت

)Anthracite( ن وبالتايل فهو األكثر احتواء على، والذي يعرف بأنه أصلب األنواع وأكثرها احتواء علي الكربو 

األقل صالبة واحتوائه على الكربون لكنه حيتوي على قدر  ) Lignite(الطاقة، والنوع الثاين هو فحم جلنايت 

وهو أوسط ) Bituminous(كبري من اهليدروجني واألكسجني، والنوع األخري من الفحم هو فحم بيتومينوس 

   .األنواع من حيث الصالبة واحملتوى احلراري

                                                 
  .372، ص 2006 ،دار األهلية، عمان، الطبعة الثانية ترمجة هشام عبد اهللا، ،االقتصاد بول سامويلسن ويليام نوردهاوس،.  1
، 2002الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر، ،الموارد واقتصادياتهاحممد فوزي أبو السعود، أمحد رمضان نعمة اهللا، عفاف عبد العزيز عايد،  . 2

  .102ص
  .36ص ،2006 ،القاهرة ،وزارة الكهرباء والطاقة، استخداماتهاو  الطاقة مصادرها أنواعها ،حممد مصطفى اخلياط.  3
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عمدة أفقية توجد عدة طرق الستخراج الفحم من باطن األرض، تتلخص أحد هذه الطرق يف دق أ

الفحم ومن مث  إىلأو رأسية يف باطن األرض، بغرض إحداث جتاويف وممرات يف باطن األرض للوصول 

خارج  إىلاستخدام مصاعد أو قطارات مصممة خصيصا للعمل باملناجم يف نقل الفحم من باطن األرض 

ضخه يف خطوط األنابيب  أو تكسريه وخلطه باملاء مث

  .لتوصليه إىل حمطات إنتاج الطاقة الكهربائية إلمدادها بالطاقة الالزمة هلا

يشكل إحتياطي الفحم العاملي أضعاف ، حبيث 

 مليون طن1139331فحم إحتياط العامل من ال

عن مستويات سنة  طفيفامن الفحم إرتفاعا 

.(  

  )2016-2006(خالل الفترة حتياطي العالمي المؤكد للفحم 

  

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy

فإن  )3-1(، فكما هو موضح يف الشكل رقم

كرب حجم احتياطي يف دول آسيا واحمليط اهلادي بنسبة 

واملمكن استخراجها واستغالهلا اقتصاديا  وهي الكميات اليت قدرت على أساس عملي وعرف تواجدها
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توجد عدة طرق الستخراج الفحم من باطن األرض، تتلخص أحد هذه الطرق يف دق أ

أو رأسية يف باطن األرض، بغرض إحداث جتاويف وممرات يف باطن األرض للوصول 

استخدام مصاعد أو قطارات مصممة خصيصا للعمل باملناجم يف نقل الفحم من باطن األرض 

أو تكسريه وخلطه باملاء مث ؛ وميكن نقل الفحم بالقطارات أو الشاحنات

لتوصليه إىل حمطات إنتاج الطاقة الكهربائية إلمدادها بالطاقة الالزمة هلا

، حبيث ضخمة من الفحم يوجد يف باطن األرض احتياطات

إحتياط العامل من ال اإلحتياطي املوجود من البرتول اخلام والغاز الطبيعي، ولقد بلـغ

من الفحم إرتفاعا  ،حيث شهدت تقديرات اإلحتياطيات املؤكدة 

).3- 1(كما هو مبني يف الشكل رقم  مليون طن1131907

حتياطي العالمي المؤكد للفحم إلالتوزيع الجغرافي ل) 1-3(

  :المصدر

Statistical Review of World Energy, pureprint, uk, 2017

، فكما هو موضح يف الشكل رقم2016يف سنة  فيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف لإلحتياطات

كرب حجم احتياطي يف دول آسيا واحمليط اهلادي بنسبة معظمه يرتكز يف الدول الصناعية، حيث يتواجد أ

                                         

وهي الكميات اليت قدرت على أساس عملي وعرف تواجدها :االحتياطات المؤكدة أو المبرهنة

  .باإلمكانيات التقنية املتاحة حاليا

                                                                                                   الفصل األول

توجد عدة طرق الستخراج الفحم من باطن األرض، تتلخص أحد هذه الطرق يف دق أ

أو رأسية يف باطن األرض، بغرض إحداث جتاويف وممرات يف باطن األرض للوصول 

استخدام مصاعد أو قطارات مصممة خصيصا للعمل باملناجم يف نقل الفحم من باطن األرض 

؛ وميكن نقل الفحم بالقطارات أو الشاحناتاملنجم

لتوصليه إىل حمطات إنتاج الطاقة الكهربائية إلمدادها بالطاقة الالزمة هلا

يوجد يف باطن األرض احتياطات

اإلحتياطي املوجود من البرتول اخلام والغاز الطبيعي، ولقد بلـغ

 2016 سنة �اية

1131907حبوايل  2006

(الشكل رقم 

المصدر

2017, P37.  

فيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف لإلحتياطات

معظمه يرتكز يف الدول الصناعية، حيث يتواجد أ

                                                
 . االحتياطات المؤكدة أو المبرهنة

باإلمكانيات التقنية املتاحة حاليا
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نفس احلجم  أمريكا الشماليةكما متتلك   ،%28.3بنسبة  أوروبا وأوراسياربع اإلحتياطي يف  وحوايل ،46.5%

تشبه ا فاحتياطا�كدولة يف املرتبة األوىل يف العامل،  وتأيت الواليات املتحدة األمريكية ،%22.8بنسبة  تقريبا

باحتياطات  اململكة املتحدة من الفحم احتياطات السعودية من النفط، يف حني ميكن تشبيه احتياطات

، وميكن االطالع على 1الكويت من النفط، كما ميلك الصني واهلند وروسيا، احتياطات هائلة من الفحم أيضا

 .)1(امللحق رقماحتياطات خمتلف دول العامل يف 

   :)النفط( البترول .2

أنه اشتهر  البرتول كلمة ذات مقطعني مشتقة أصلها التيين، وتعين باللغة العربية زيت الصخر، كما    

  .2)للسريان نافث ويعين قابليته(غة الفارسية بالذهب األسود، وأحيانا يسمى نافثا من الل

مليون  300زيت البرتول أو البرتول اختصارا هو أحد أنواع الوقود األحفوري والذي يرجع تكونه إىل    

، ويعتقد العلماء أن املواد العضوية الدقيقة هي املصدر الرئيسي للبرتول؛ وقد عرف اإلنسان زيت البرتول 3عام

منذ زمن بعيد، فقد ُوجد على هيئة برك ضحلة فوق األرض يف بعض األماكن، كما لوحظ يف أماكن أخرى 

تعال، وميكن استخدامه مصدر للطاقة زاد طافيا فوق سطح املاء، وعندما ُعرف أن هذا الزيت قابل لالش

  .االهتمام به

وكذلك الوقود املستخدم يف الطائرات ويف تشغيل  ،حتتوي املنتجات البرتولية علي البنزين ووقود الديزل

يف اخنفاض  طاقة الكهربائيةال إنتاجإال أن استخدام منتجات البرتول يف الطاقة الكهربائية،  إنتاجحمطات 

  .املاضي مستمر منذ سبعينيات القرن

، املستمرة لقد شهد احتياطي البرتول يف العامل تطور كبريا وسريعا نتيجة تزايد البحث واالكتشافات

سنة  مليار برميل 1148.8من العاملية برتولال إحتياطيات عإرتفحبيث قصد تلبية الطلب املتزايد على البرتول، 

  .ذلكينب  املوايل شكلوال، 2016يف سنة مليار برميل  1706.7 إىل 1996

  

                                                 
 .بلداً  92جمموعة من " أوراسيا"وتظم  وآسيا أوروبا وهي مكونة من قاريت ²ممليون ك 54أرضية مساحتها حوايل  هي كتلة :أوراسيا  

  .226ص، 2008الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان،  الطبعة األوىل، ،مأزق الطاقة والحلول البديلةول خنلة، ديفيد هويل، كار  . 1
  .11ص ، 2011دار إحياء الرتاث العريب للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،الطبعة األوىل، ، اقتصاد النفطنبيل جعفر عبد الرضا،  . 2

  .15ص، 1999الكويت،  ،دار الكتاب احلديث ،البيئةالطاقة وتلوث  ،أمحد مدحت إسالم . 3
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  احتياطي البترول في مختلف مناطق العالم طورت:) 4- 1(الشكل رقم

  

  من اعداد الطالب باالعتماد على: المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy, pureprint, uk, 2017, P13.  

 وكما هو موضح يف الشكل رقم 2016لسنة  اخلام برتولحتياطيات الاجلغرايف ال للتوزيع بالنسبة   

تتصدره السعودية و  %47.7حتياطي يف العامل بنسبة الشرق األوسط حتتل الصدارة بأكرب تبقى منطقة ا ،)1-4(

 جنوب ووسط القارة من إمجايل إحتياط العامل، وتأيت يف املرتبة الثانية 15.6% مليار برميل، أي بنسبة 266.5ـب

املرتبة األول قاريا األمريكية الذي ميثل إحتياطها تقريبا مخس اإلحتياطي العاملي تتصدره فنزويال كدولة يف 

يف املرتبة  أمريكا الشمالية ن إمجايل إحتياط العامل، مث تأيتم %17.6  ، أي بنسبة1مليار برميل 300.9ـب وعامليا

 بنسبة إفريقياقارة وأوراسيا و األوربية  القارةليها كل من إحتياط العامل، وتمن إمجايل  %13.3 بنسبة الثالثة

وميكن االطالع على احتياطات خمتلف دول العامل يف  ،على التوايلمن إمجايل إحتياط العامل  %7.5و9.5%

  .)2(امللحق رقم

  :الغاز الطبيعي .3

يعترب الغـاز الطبيعـي أخـف وزنـا مـن اهلـواء و لـيس لـه لـون أو رائحـة، وهـو غالبـا مـا يتكـون مـن امليثـان،  

، وغالبــا مــا يتواجــد الغــاز الطبيعــي بــالقرب 2مركــب كيمــائي يتكــون مــن ذرات الكربــون واهليــدروجني الــذي يعتــربو 

                                                 
1 . British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy, pureprint, uk, 2017, P12.  

  .41مرجع سابق، ص ،حممد مصطفى اخلياط.  2
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إال أنــه خيلـط مبــادة كيماويـة تعطيــه  يف أنابيــب حـىت منــاطق التخـزين،

  .رائحة نفاذة بغرض التعرف عليه يف حالة حدوث تسريب مما مينع حدوث حرائق

 ففـي ،مضـت سـنة 20 أو 10 قبـل عليـه كانـت

 املتميـزة، لالسـتخدامات بـه االحتفـاظ يـتم

 القطاعـات مـن متنوعة جمموعة يف الغاز استخدام

 إنتـاج يف السـتخدامه الغـاز موقـف يف كبـري

  .1املشرتكة احلرارة حمطات

 ســـنة تريليـــون مــرت مكعــب يف123.5بلغــت 

حتياطـات ال اجلغـرايفالتوزيع ميكن الوقوف عند 

  تطور احتياطات الغاز الطبيعي في مختلف مناطق العالم

  

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy

حيث اإلحتياط املؤكد للغاز  أن منطقة الشرق األوسط حتتل الصدارة من

يف  األوىل من إمجايل اإلحتياط العاملي، تتصدره إيران كدولة يف املرتبة

67.  
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يف أنابيــب حـىت منــاطق التخـزين، همـن البـرتول حتــت سـطح األرض، ويــتم نقلـ

رائحة نفاذة بغرض التعرف عليه يف حالة حدوث تسريب مما مينع حدوث حرائق

كانـت عمـاا جـذري ااختالفـ وميال الطبيعي الغاز إىل النظرة

يـتم وكـان املسـتوى، رفيـع وقـود باعتباره الطبيعي الغاز إىل ينظر

استخدام فيتم وميال أما ،التحويل قطاع يف كثريا استهالكه

كبـري حتسـن إىل الغـاز توربينـات تكنولوجيـا تطـوير أدى وقـد

حمطات وأ ركبةامل الدورة غاز توربينات ملولدات بالنسبة سواء 

بلغــت  عرفــت احتياطــات الغـــاز الطبيعــي يف العــامل تطـــورا كبــريا، إذ

ميكن الوقوف عند ، و 2016 سنة تريليون مرت مكعب يف186.6ووصلت إىل 

  .)5-1(الشكل رقمالغاز الطبيعي يف العامل، من خالل 

تطور احتياطات الغاز الطبيعي في مختلف مناطق العالم: )5- 1(الشكل رقم

  من اعداد الطالب باالعتماد على

Statistical Review of World Energy, pureprint, uk, 2017

أن منطقة الشرق األوسط حتتل الصدارة من )5-1(يبني الشكل رقم

من إمجايل اإلحتياط العاملي، تتصدره إيران كدولة يف املرتبة % 42.5 بنسبة 2016

                                         

67ص ،2005، وكالة الطاقة الدولية، فرنسا، دليل إحصاءات الطاقة ،وكالة الطاقة الدولية

                                                                                                   الفصل األول

مـن البـرتول حتــت سـطح األرض، ويــتم نقلـ

رائحة نفاذة بغرض التعرف عليه يف حالة حدوث تسريب مما مينع حدوث حرائق

النظرة ختتلف

ينظر كان املاضي

استهالكه يتم يكن مل لذا

وقـد؛ والتطبيقـات

 الكهربائية الطاقة

عرفــت احتياطــات الغـــاز الطبيعــي يف العــامل تطـــورا كبــريا، إذ

ووصلت إىل ، 1996

الغاز الطبيعي يف العامل، من خالل 

من اعداد الطالب باالعتماد على: المصدر

2017, P 27.  

يبني الشكل رقمكما 

2016لسنة  الطبيعي

                                                
وكالة الطاقة الدولية.  1
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 يتالوأوراسيا  املرتبة الثانية القارة األوربية وتأيت يف ،%18 أي بنسبةرت مكعب تريليون م 33.5املنطقة ويف العامل بـ

 %17.3أي بنسبة  تريليون مرت مكعب 32.3بـ اإلحتياطي العاملي، تتصدره روسيا  ميثل إحتياطها تقريبا ثلث

احمليط اهلادي وإفريقيا وأمريكا الشمالية بنسبة و  وتأيت بنسب أقل كل من آسيا من إمجايل إحتياط العامل،

وميكن االطالع على احتياطات خمتلف دول العامل  ،على التوايل ن إمجايل إحتياط العاملم 6%،7.6%،9.4%

  .)3(امللحق رقميف 

  الطاقة النووية:ثالثا

اليورانيـوم والــذي  إن الطاقـة النوويـة تعتـرب نــوع مـن أنـواع الطاقــة الناضـبة وهـذا حبكـم أن مصــدرها عنصـر

يصــنفها كطاقــة جديــدة ومتجــددة ودلــيلهم يف ذلــك أن الطاقــة مــن املصــادر الناضــبة، علمــا أن هنــاك مــن  يعتــرب

للبيئـة، إال أننـا نـرى  ا ملوثـة�ـنظيفة، وهي صفة ليسـت مـن صـفات الطاقـات الناضـبة الـيت تعـرف بأ النووية طاقة

  .أقرب إىل الطاقات الناضبة منها إىل الطاقات املتجددة أن الطاقة النووية

نووية يف إنتاج الطاقة الكهربائية أحد اخليارات الطاقوية املستدامة وتعترب تكنولوجيا استخدام الطاقة ال

حاليا، ولكن بشكل أقل وحتفظ أكثر، وذلك لكو�ا غري منتجة للغازات الدفيئة املتسببة يف ظاهرة االحتباس 

 احلراري، ولكنها غري مفضلة على املستوى االجتماعي ألسباب تتعلق مبخاطر إدارة النفايات اإلشعاعية،

االحتاد  - أوكرانيا(، وحادثة تشرنوبيل 1979وخاصة بعد حادثيت ثري مايل آيالند، يف الواليات املتحدة عام 

1986عام ) السوفيايت سابقا
1

  .2011 وفوكوشيما اليابانية، 

  أهمية الطاقة النووية.1

النووية تستعيد رونق مع تزايد االهتمام بأمن الطاقة والتغري املناخي يف العقدين املاضيني، بدأت الطاقة 

، فالطاقة النووية تعد اليوم واحدا من أفضل مصادر إنتاج صدر اقتصادي نظيف إلنتاج الطاقةوعدها كم

الطاقة الكهربائية مركزيا يف العامل، ويعود ذلك إىل حتسني تقنيات ونظم األمن والسالمة للمحطات النووية عرب 

قدم تنافسيتها االقتصادية على غريها من مصادر الطاقة، وانعدام التصاميم اجلديدة وتراكم اخلربة الفنية، وت

  :انبعاثا�ا من ثاين أكسيد الكربون تقريبا وعوامل أخرى تتمثل يف

                                                 
، 2010، 133، العدد36ا�لد  جملة النفط والتعاون العريب، دور الطاقة النووية والطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، ،عدنان شهاب الدين. 1

  . 10ص
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على األخص منها أسعار النفط ( مع تقدم التقنيات وزيادة اخلربة التشغيلية، وارتفاع أسعار الطاقة عامليا - 

تاج الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية لتصبح األرخص بالنسبة ملعظم ، حتسنت األسعار التنافسية إلن)والغاز

 ؛ 1اإلنتاج القائم واملخطط له من مشاريعها

من تعدين (أسعار الوقود النووي مستقرة ومنخفضة نسبيا، وتكلفة مجيع مراحل خدمات دورة الوقود  - 

اليورانيوم، وحتويله، وختصيبه، وتصنيع قضبان الوقود، ومعاجلتها بعد تنضيبها يف االحرتاق االنشطاري النووي 

من إمجايل تكلفة إنتاج الطاقة  %15متثل أقل من ) ومن مث تصريف نفايات الوقود بشكل آمن آلجال طويلة

دوالر  5000- 3500حوايل (الكهربائية نوويا؛ ومع أن احملطات النووية حتتاج إىل استثمارات رأمسالية مرتفعة 

التشغيلية للمحطات النووية زهيدة  اريف، إال أن املص)للكيلواط املركب من مفاعالت اجليل الثالث احلديثة

  ؛2 )عاما 60- 40(رها االفرتاضي طويل جدا ومستقرة نسبيا أيضا كما أن عم

أصبحت احملطات النووية عموما واحلديثة منها من اجليل الثالث على وجه اخلصوص، تعترب األكثر كفاءة  - 

واط ملدة عام كامل يستهلك حوايل  100، حيث أن تشغيل مصباح بقدرة يف استخدام املوارد الطبيعية) ياكم(

كيلوغراما من النفط، يف حني أنه ال يستهلك   230يلوغراما من الغاز أو ك150كيلوغراما من الفحم أو 85

  .3 )% 4خمصب لنحو (سوى  ثلث غرام فقط من وقود اليورانيوم 

سنة يف حال تدوير الوقود وإعادة  1000كاف ألكثر من ) اليورانيوم(يعترب املخزون العاملي للوقود النووي  - 

لد، وميكن مضاعفة هذا األمد عدة مرات باستخدام املفاعالت املنتجة استخدام اليورانيوم والبلوتونيوم املو 

ودورة وقود الثوريوم، كما أن مياه احمليطات حتتوي خمزونا هائال من اليورانيوم مما قد ) من اجليل الرابع(للوقود 

  .4يطيل من عمره االفرتاضي عدة أضعاف أخرى

  التحديات والعقبات التي تواجه الطاقة النووية.2

، وقدر ليس بيسري ل هناك عدد من التحديات والعقباتإذ ما زا إن طريق النهضة النووية ليس سهال،

  :من املخاوف اليت ينبغي التعامل معها، أو العمل للتغلب عليها أو جتاوزها مجيعا، ومن أمهها

                                                 
  :،الكويت، متاح على ]على اخلط[ الطاقة النووية وفرص المستقبل لدول الخليج العربيةاللجنة الوطنية للطاقة النووية،  .1

>http://www.knnec.gov.kw/pdf/4.pdf  < )3ص، )4201 جوان 12 تاريخ التحميل.  

  .13، ص، مرجع سابقعدنان شهاب الدين. 2

  .3، صاللجنة الوطنية للطاقة النووية، مرجع سابق .3

  .13، ص، مرجع سابقعدنان شهاب الدين .4
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دة شرطا ضروريا تعد احملافظة على سجل ناصع ألمان احملطات النووية القائمة واجلدي :األمان النووي - أ

لضمان استمرار التوسع الكبري املرتقب يف استخدام الطاقة النووية؛ وهذا يتطلب بدوره تظافر جهود األجهزة 

الرقابية واملصنعني واملشغلني، وتوافر يد عاملة عالية التأهيل واملهارة، وتراكم متداول للخربة املكتسبة والتدريب 

وية يف العامل، ومثابرة على حتسني أنظمة األمان النووي وتطويرها يف املتواصل يف مجيع حمطات القوى النو 

املفاعالت القائمة واجلديدة، وأن يتم ذلك يف إطار نظام عاملي لألمان النووي، وثيق الرتابط، مكرس لتأمني 

املنشآت النووية واحلفاظ على مستوى عال ألما�ا وذلك ضمن جمال عاملي النطاق، ويتم ذلك من خالل 

وفقا لالتفاقيات الدولية ) كالوكالة الدولية للطاقة الذرية(شبكات املعلومات وعرب املنظمات اإلقليمية والدولية 

اخلاصة باألمان النووي واالتفاقية املشرتكة بشأن أمان التصرف يف الوقود املستهلك والنفايات املشعة؛ إذ أن 

ا النتكاس النهضة النووية عامليا لسنوات حصول حادث نووي واحد ذي عواقب ملموسة قد يكون كافي

  .عديدة ورمبا لعقد أو أكثر

حتوي املنشآت النووية مثل حمطات القوى النووية وخمازن ومصارف  :أمن المنشئات والمواد النووية - ب

واد ، إضافة مل1والبلوتونيوم) %4(الوقود النووية املستنفذ وغريها على مواد نووية حساسة كاليورانيوم املخصب 

نووية شديدة اإلشعاع يف الوقود النووي املستهلك، مما يستلزم إتباع إجراءات للحفاظ عليها ومحايتها من أي 

تداول أو استعمال غري مصرح، وذلك حرصا على الصحة العامة وصحة العاملني �ا، وضمان عدم االنتشار 

خلها أو أثناء نقلها للحراسة املنضبطة وإتباع النووي؛ وهذا يتطلب إخضاع املنشآت النووية واملواد النووية بدا

  .هجمات �دف إىل ترهيب املواطننيإجراءات أمنية مشددة ملنع وقوع حوادث أو 

وخدمات معاجلة  مني إمدادات الوقود املخصب،تأمني حلول ناجعة وفعالة لتأ :أمن وأمان دورة الوقود - ج

وتصريف الوقود املستنفذ والتخزين اآلمن واملستدام للنفايات النووية آلجال طويلة خاصة بالنسبة للدول احلديثة 

 .العهد، دون زيادة خماطر انتشار السالح النووي

إن تأمني نظرا ألن التكلفة الرأمسالية حملطة نووية حديثة باهظة، لذا ف: التمويل والتأمين من المسؤولية -د

التمويل الكايف، وضمان االستثمارات الطائلة املطلوبة، وحتديد سقف أعلى ملسؤولية مالك حمطات القوى 

النووية من احلوادث النووية، يتطلب دورا قويا للحكومات يف الصناعة النووية جبميع مراحلها، كمالك ومستثمر 

أن الدور احلكومي حاسم يف ملكية أو متويل  لالستثمارات؛ كما نرئيسي يف حمطات القوى النووية وكضام

                                                 
  .23نفسه، صاملرجع . 1
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، عالوة على توفري متويل كاف ألنشطة األحباث )كالتخصيب(بعض الصناعات احلساسة يف دورة الوقود 

للمسائل اليت تتوافر هلا حلول فنية  ااهلادفة لتطوير التكنولوجيا النووية، وإجياد حلول عملية ومقبولة مجاهريي

  .اريالكنها مازال مل تطلق جت

العلمية اهلندسية والفنية املؤهلة يف شىت التخصصات  طاراتإن توفري اال :الموارد البشرية المؤهلة -ه

باإلعدادت اليت تتطلبها النهضة النووية العاملية وبالسرعة املطلوبة، هو أمر شديد الصعوبة وحيتاج األمر إىل 

  .مبادرات حكومية قوية وتعاون إقليمي ودويل إذا ما كان للتوسع املنشود أن يتحقق حىت يف حدوده الوسطى

املمكن استغالهلا تكفي آلالف السنني إذا ما ) والثوريوم(إن موارد اليورانيوم  :موارد الوقود النووي كفاية-و

استخدمت بالشكل األمثل، وهذا يتطلب كخطوة أوىل معاجلة الوقود النووي املستنفذ واستخالص اليورانيوم 

؛ كما ينبغي البدء بإدخال املفاعالت املنتجة والبلوتونيوم منه وإعادة تدويرمها كوقود لإلسراع يف غلق دورة الوقود

املتاحة اقتصاديا يف الطبيعة آلالف السنني ) والثوريوم(يف اخلدمة ملضاعفة عمر موارد اليورانيوم) اجليل الرابع(

 .بدال من استنفاذها يف أقل من مائة عام

  غير المتجددة الطلب والعرض على الطاقةواقع : نيالمطلب الثا

  تاج واستهالك البترولتطور ان:أوال

اإلنتـــاج  كـــان فيهـــا تراجـــع يف  بعـــض الفـــرتات الـــيت إالمنـــوا مســـتمرا منـــذ إكتشـــافه،  لبـــرتوليعـــرف إنتـــاج ا

ميكـن و ، إلرتفـاع نتـاج الـنفط إسـتمر يف اإن األزمـات االقتصـادية والسياسـية، وعـدا تلـك الفـرتات فـإ بسب بعض

  ).1-1(رقم خالل اجلدولتوضيح تطور إنتاج واستهالك البرتول يف العامل من 

  )2016-1973(بين الفترتين  نتاج واستهالك البترول في العالمإتطور ):1-1(الجدول رقم

  يوميابرميل  ألف:الوحدة                                                                      

  2016  2015  2014  2010  2005  2000  1995  1990  1985 1980 1973  السنوات

  92150  91704  88826  83251  81012  74934  67983  65384  57456  62958  58460  اإلنتاج

  96558  95003  93025  88722  84678  76946  70332  66650  59421  61436  55632  االستهالك

  :من اعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-
of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 
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 1973ألف برميل يوميا يف سنة  58460أن إنتاج البرتول ارتفع منيتبني  )1- 1(رقم اجلدولمن خالل 

 55632ارتفع من ، أما فيما خيص االستهالك فقد%57.6 مبعدل منو 2016سنة  برميل يوميا ألف 92150 إىل

يوضحه  ، وهذا ما%73.5 مبعدل منو 2016سنة  برميل يوميا ألف 96558 إىل 1973ألف برميل يوميا يف سنة 

  . الشكل التايل

  )2016-1973(بين الفترتين  تطور انتاج واستهالك البترول في العالم):6-1(رقم شكلال

 
  

  :من اعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-
of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 

وهذا راجع ملا نتاج، من تطور اإل بقليل تطور االستهالك أكثر أن، نالحظ )6-1(من الشكل رقم

 وترية متزايدة يف إستهالك البرتول، خاصة على مستوى الدول اليت تشهد حتوال اقتصاديامن العامل  هيشهد

لتلبية  أخرى مثل الطاقات املتجددة، البحث على مصادرما يستلزم وهذا  لالرتقاء مبعدالت النمو فيها،

 .)6-1(واالستهالك على مناطق العامل كما هو مبني يف الشكل رقمنتاج اإلويتوزع  .الطلب املتزايد على البرتول
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  )2016-1991(بين الفترة  مختلف مناطق العالم

  

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy

 الصدارة بأكرب منطقة الشرق األوسط حتتل

 ألف 12349يف املنطقة ويف العـامل بــ  تتصدره السعودية كدولة يف املرتبة األوىل

 يف املرتبة الثانية كل من أوروبا، وتأيت 1

 اج العامل، وتليها كل من إفريقيامن إمجايل إنت

إمجايل إحتياط لكل واحد منهما من 10 % 

.  

اإلستهالك  ميزانجتدر اإلشارة إىل أن  

مقارنة مع  مطلع القرن احلايل، حيث إرتفعت احلصة األسيوية

  إستهالك النفط اخلام على مستوىأما بالنسبة إىل

2برميل يوميا يف سنة  ألف
وميكن  ،2016

1 .British Petroleum(bP), Op.Cit, P14. 
2 . Ibid., P15. 
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مختلف مناطق العالم بيننتاج واستهالك البترول إ توزيع): 1-7

  من اعداد الطالب باالعتماد على

Statistical Review of World Energy, pureprint, uk, 2017

منطقة الشرق األوسط حتتل يتبني أن )7-1( من خالل منحىن اإلنتاج يف الشكل رقم

تتصدره السعودية كدولة يف املرتبة األوىلو   32.7 %إنتاج يف العامل بنسبة

20161يف سنة  إمجايل إنتاج العاملمن 13.3 % برميل يوميا أي بنسبة

من إمجايل إنت20%  وأمريكـا الشمالية الذي ميثل إنتاج كل واحد منهما تقريبا

10 %احمليط اهلادي وجنوب ووسط أمريكا بنسبة إنتاج تقارب

.)4(العامل يف امللحق رقم، وميكن االطالع على إنتاج خمتلف دول 

 ناطقالنفط اخلام على خمتلف امل وبالنسبة إىل توزيع إستهالك

مطلع القرن احلايل، حيث إرتفعت احلصة األسيوية للنفط بدأ ينتقل من الغرب حنو الشرق مع

أما بالنسبة إىل 34%أمريكا الشمالية وأوروبا واليت بلغت نسبة تقارب

ألف 19631عامليا بـ ل الواليات املتحدة األمريكية املرتبة األوىل

  ).5(رقم امللحقاالطالع على استهالك خمتلف دول العامل يف 
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1(الشكل رقم 

من اعداد الطالب باالعتماد على: المصدر

2017, P18. 

من خالل منحىن اإلنتاج يف الشكل رقم

إنتاج يف العامل بنسبة

برميل يوميا أي بنسبة

وأمريكـا الشمالية الذي ميثل إنتاج كل واحد منهما تقريبا

احمليط اهلادي وجنوب ووسط أمريكا بنسبة إنتاج تقارب ،وآسـيا

، وميكن االطالع على إنتاج خمتلف دول العامل

وبالنسبة إىل توزيع إستهالك

للنفط بدأ ينتقل من الغرب حنو الشرق مع

أمريكا الشمالية وأوروبا واليت بلغت نسبة تقارب

ل الواليات املتحدة األمريكية املرتبة األوىلتالدول حت

االطالع على استهالك خمتلف دول العامل يف 
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  تطور إنتاج واستهالك الغاز الطبيعي في العالم: ثانيا

باإلضـــافة إىل  عــرف إنتــاج واســتهالك الغــاز الطبيعــي يف العــامل تطـــورا كبــريا، بســبب تزايــد الطلــب عليــه

 .الطبيعي يف العامل يبني تطور إنتاج واستهالك الغاز )2-1(رقم أمهيته االقتصادية كمصر للطاقة، واجلدول 

  )2016-1973(بين الفترتين  في العالم الغاز الطبيعينتاج واستهالك تطور إ):2-1(رقم الجدول

  متر مكعب مليار:الوحدة                                                                      

  2016  2015  2014  2010  2005  2000  1995  1990  1985  1980 1973  السنوات

  3551.6  3530.6  3465.9  3192.2  2774  2406.2  2094.8  1966.5  1634  1432  1160.2  اإلنتاج

  3542.9  3480.1  3400.8  3187.6  2768.4  2417.8  2127  1957.9  1640.6  1431.2  1155.2  االستهالك

  :من اعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-
of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 

مــرت مكعــب يف ســنة  مليــار 1160.2أن إنتــاج الغــاز الطبيعــي إرتفــع يتبــني  )2-1(اجلــدول رقــممــن خــالل 

اخلــام  اســتهالك البــرتولأن ، يف حــني  % 206.1مبعــدل منـو 2016 مــرت مكعــب يف ســنة مليـار 3551.6 إىل 1973

وهـذا  ،% 206.7 مبعـدل منـو 2016سـنة  3542.9إىل  1973يف سـنة  مـرت مكعـب مليـار 1155.2رتفع من إأيضا 

  .ما يوضحه الشكل املوايل

  )2016-1973(بين الفترتين  في العالم الغاز الطبيعينتاج واستهالك تطور إ):8-1(رقم شكلال

  

  :من اعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-
of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 
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إجتاهــا عامــا هنــاك نالحــظ أن  ،)8-1(شــكل رقــم

كوقـــود نظيـــف، وقيمـــة حراريـــة عاليـــة،   ة الغـــاز الطبيعـــي

نتـاج واالسـتهالك علـى منـاطق العـامل كمـا 

  )2016-1991(بين مختلف مناطق العالم 

  

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy

فـإن معظـم الغـاز الطبيعـي  )9-1(وكما هو موضـح يف الشـكل رقـم 

حتتــل روســيا الصــدارة بــأكرب إنتــاج يف  العــاملي، حيــث

إنتـاج تقـدر وتأيت أمريكة الشمالية يف املرتبة الثانية بنسـبة 

أي مـرت مكعـب  مليـار749.2 قـدره واليـات املتحـدة األمريكيـة بإنتـاج

 ،احملــيط اهلــاديو ، ويــأيت كــل مــن الشــرق األوســط وآســيا 

وميكــن االطــالع علــى إنتــاج  ،بأوروبــا وأمريكــا الشــمالية

1. Ibid., P28. 
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شــكل رقــممــن ال ور اإلنتــاج واالســتهالكومــن خــالل مقارنــة تطــ

ة الغـــاز الطبيعـــيلكفـــاء راجـــع ، وهـــذايف اإلنتـــاج واالســـتهالك

نتـاج واالسـتهالك علـى منـاطق العـامل كمـا ، ويتـوزع هـذا اإلتلوث صغرية قياسا إىل بـاقي املصـادر التقليديـة

  ).9-1(رقم  هو مبني يف الشكل

بين مختلف مناطق العالم  الغاز الطبيعينتاج واستهالك إ توزيع ):9- 1(

  من اعداد الطالب باالعتماد على

Statistical Review of World Energy, pureprint, uk, 2017

وكما هو موضـح يف الشـكل رقـم  نتاجإلبالتوزيع اجلغرايف ل فيما يتعلق

العــاملي، حيــث نتــاجاإلمــن إمجــايل  %28.2 بنســبةوأوراســيا 

وتأيت أمريكة الشمالية يف املرتبة الثانية بنسـبة  %16.3 بنسبةمرت مكعب  مليار 579.4

واليـات املتحـدة األمريكيـة بإنتـاجمن إمجايل إنتاج العـامل، تتصـدره ال

، ويــأيت كــل مــن الشــرق األوســط وآســيا 20161يف ســنة  مــن إمجــايل إنتــاج العــامل

بأوروبــا وأمريكــا الشــماليةوجنــوب ووســط أمريكــا بنســب متواضــعة مقارنــة 

  .)6(امللحق رقمخمتلف دول العامل يف 
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ومــن خــالل مقارنــة تطــ 

يف اإلنتـــاج واالســـتهالك حنـــو الزيـــادة

تلوث صغرية قياسا إىل بـاقي املصـادر التقليديـة ونسبة

هو مبني يف الشكل

(الشكل رقم

من اعداد الطالب باالعتماد على: المصدر

2017, P32.  

فيما يتعلق

وأوراســيا يرتكــز بأوروبــا 

579.4قدر بـتاملنطقة 

من إمجايل إنتاج العـامل، تتصـدره ال 26.7%بـ

مــن إمجــايل إنتــاج العــامل %21.1 بنســبة

وجنــوب ووســط أمريكــا بنســب متواضــعة مقارنــة  وإفريقيــا

خمتلف دول العامل يف 
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ــــنفط اخلــــام علــــى خمتلــــف األقــــاليم الصــــدارة وأوراســــيا إحتلــــت أوروبــــا  وبالنســــبة إىل توزيــــع إســــتهالك ال

ي علـى مسـتوى الطبيعـ بإستهالك إمجايل سـنوي قـارب ثلـث اإلسـتهالك العـاملي، أمـا بالنسـبة إىل إسـتهالك الغـاز

 ،مـرت مكعـب مليـار 778.6عامليـا بإسـتهالك سـنوي بلـغ  املتحدة األمريكية يف املرتبـة األوىل الدول تبقى الواليات

اجلــدول  وميكــن االطــالع علــى إســتهالك خمتلــف دول العــامل يف ،إســتهالك العــامل مــن إمجــايل 22.2% أي بنســبة

  .)7(امللحق رقم املرفق يف

أن إىل  ،يف العـامل الغاز الطبيعـي والبـرتوللكل من ستهالك النتاج واواإل حتياطاتالل يشري املسح العام

يف  وأكـرب االحتياطـات العامليـة الصناعية يف حني ترتكز منابع اإلنتاج الدول هذا الطلب يرتكز يفمن جانب كبري 

  .الشرق األوسطمنطقة 

  نتاج الفحمإتطور استهالك و : ثالثا

يبني تطور الذي  )3-1(رقم اجلدول  وهذا ما يوضحه عرب الزمن ارتفاعاالفحم واستهالك عرف إنتاج   

  .يف العامل الفحمإنتاج واستهالك 

  )2016-1973(بين الفترتين  في العالم الفحمتطور انتاج واستهالك ):3-1(الجدول رقم

  مليون طن مكافئ نفط:الوحدة                                                                      

  2016  2015  2014  2013  2010  2005  2000  1995  1990  1985 1973  السنوات

  3656.4  3887.3  3992.4  4006.1  3633.3  3039.9  2329.3  2267.5  2279.4  1866.1  -  اإلنتاج

  3732.0  3784.7  3889.4  3887.0  3635.6  3134.3  2305.1  2249.9  2246.4  2077.3  1535  االستهالك

  :من اعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-
of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 

يف سـنة مليـون طـن مكـافئ نفـط  1866.1مـنإرتفع  الفحمأن إنتاج يتبني  )3-1(اجلدول رقممن خالل 

 اســـتهالك البـــرتولأن ، يف حـــني %95.9بنســـبة منـــو 2016 يف ســـنةمليـــون طـــن مكـــافئ نفـــط  3656.4 إىل 1985

ســنة  مليــون طــن مكــافئ نفــط 3732إىل 1985يف ســنة مليــون طــن مكــافئ نفــط  2077.3رتفــع مــن إأيضــا اخلــام 

  .وهذا مايوضحه الشكل املوايل، %79.6 أي بنسبة منو 2016

  



الطاقة وحتديات التنمية املستدامة                                                        

                                                    

 

  )2016-1973(بين الفترتين  في العالم

  

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy
of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx

بـالرغم مـن إنتقــال أنـه  نالحـظ، )10-1(يف الشـكل رقـم 

الطبيعي، إال أن الفحم ال يزال يتمتع بقـدر كبـري مـن اإلسـتعماالت خاصـة يف 

  ).11-1(نتاج واالستهالك على مناطق العامل كما هو مبني يف الشكل رقم 

  )2016-1991(بين مختلف مناطق العالم 

  

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy
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في العالم الفحمتطور انتاج واستهالك ):10-1(رقم 

  :من اعداد الطالب باالعتماد على

Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical
data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 

يف الشـكل رقـم ومـن خـالل مقارنـة تطـور اإلنتـاج واالسـتهالك 

الطبيعي، إال أن الفحم ال يزال يتمتع بقـدر كبـري مـن اإلسـتعماالت خاصـة يف  البرتول والغاز العامل إىل إستخدام

نتاج واالستهالك على مناطق العامل كما هو مبني يف الشكل رقم ويتوزع هذا اإل، الصناعات التعدينية

بين مختلف مناطق العالم فحم توزيع إنتاج واستهالك ال ) :11- 1(الشكل رقم

  من إعداد الطالب باالعتماد على
Statistical Review of World Energy, pureprint, uk, 2017, P.P

                                                                                                   الفصل األول

 شكلال

من اعداد الطالب باالعتماد على :المصدر
Disponible sur :< 

statistical-review-

ومـن خـالل مقارنـة تطـور اإلنتـاج واالسـتهالك 

العامل إىل إستخدام

الصناعات التعدينية

الشكل رقم

من إعداد الطالب باالعتماد على:المصدر
P28-29. 
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حتتـل الصـدارة  واحملـيط اهلـاديآسـيا منطقـة يتبـني أن ) 11-1(منحىن اإلنتاج يف الشـكل رقـم  من خالل

مـن إمجـايل اإلنتـاج العـاملي، وهـذا راجـع إىل ديناميكيـة النمـو الـيت  %71.6 الفحـم بنسـبة تقـارب مـن حيـث إنتـاج

مليـون طـن مكـافئ  1685.7بــ األسيوية، وخاصة الصني اليت حتتل الصدارة يف إنتاج الفحـم  تعرفها اإلقتصاديات

يف املرتبة الثانية كل من أوروبا وأمريكـا الشـمالية  ، وتأيت2016يف  نتاج العاملمن إمجايل إ %46 بنسبة تفوقنفط 

ا مــإفريقيــا وأمريكــا الشــمالية فحجــم إنتاجه الــذي ميثــل إنتــاج كــل واحــد منهمــا تقريبــا ســدس اإلنتــاج العــاملي، أمــا

  .)8(امللحق رقموميكن االطالع على إنتاج خمتلف دول العامل يف  ،ضئيل جدا من إمجايل إنتاج العامل

بـأكرب اسـتهالك يف  أيضـا اهلـادي الصـدارة احملــيطو حتتـل منطقـة آسـيا  أما فيما خيـص منحـىن االسـتهالك

 1887.6 يف املنطقـــة ويف العـــامل بــــاملرتبـــة األوىل الصـــني كدولـــة  ، حبيـــث حتتـــل%73.8 العـــامل للفحـــم بنســـبة تفـــوق

الثانيـة كـل مـن أوروبــا  اسـتهالك العـامل، وتـأيت يف املرتبـةأي بنسـبة تفـوق نصـف إمجــايل  ،طـن مكـافئ نفـطمليـون 

امل علـــى اســـتهالك العـــ مـــن إمجــــايل 13.3% ،12.8% وأمريكـــا الشـــمالية الـــذي ميثـــل اســـتهالك كـــل واحـــد بنســـبة

 3.5%إفريقيـا وجنـوب ووسـط أمريكـا والشـرق األوسـط بإمجــايل نســبة اسـتهالك تقـل عـن التوايل، وتليها كل مـن

  .)9(امللحق رقم وميكن االطالع على إستهالك خمتلف دول العامل يف ،العامل الكمن إمجايل استه

  االستهالك واإلنتاج العالمي للطاقة الكهربائية : رابعا

الطاقة  على احلصول الثانوية، وهذا يعين أن مصدر من مصادر الطاقة الطاقة الكهربائية هي يف الواقع    

وتسمى ، الطاقة الشمسية أو ،والبرتول والغاز مثل الفحم للطاقة أخرى مصادر حتويل خالل من يتم الكهربائية

 متجددة أن تكون إلنتاج الطاقة الكهربائية الطاقة اليت نستخدمها ملصادر ميكن؛ و األولية املصادر الطاقات هذه

  .1غري املتجددة أو املتجددةالطاقة الكهربائية هي  ليست غري متجددة، ولكن أو

  :الكهربائيةصناعة الطاقة  .1

إىل  الطاقة الكهربائية هي يف احلقيقة عملية حتويل مصادر الطاقة املتوفرة يف مراكز الطلبصناعة  إن

، ويبني الشكل املنازل واملصانع واملدارس ومناطق االستهالك إىل نتاجمث نقلها من حمطات اإلطاقة كهربائية، 

  .سلسلة صناعة الطاقة الكهربائية) 12-1(رقم 

  

                                                 
1. U.S. Energy Information Administration, Electricity Is a Secondary Energy Source [en line], Disponible 
sur :< http://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=electricity_home> (consulté le 20 /03/  2014). 
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  سلسلة صناعة الطاقة الكهربائية

  

   .43ص ،2005

 أساسـي طاقـة منـتج شـكل علـى الطاقـة الكهربائيـة

 حمطـات وتسـتهلك، الكهربائيـة الطاقـة إنتـاج

 الطاقـة إنتـاج صـايف علـى احلصـول ويـتم، 

 والتوزيـع النقـل شـبكات خـالل مـن اإلنتـاج

 يـتم أو، احلـرارة مضـخات أو الكهربائيـةفـران 

 أخـرى دولة إىل الدولية النقل ووصالت شبكات

 النقـل مرحلـة وأثنـاء، اإلنتـاج يف عجـز وجـود

 الكهربائيـة الطاقـة مـن كميـة فقـدان يف نتـاج
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سلسلة صناعة الطاقة الكهربائية :)12-1(رقم  الشكل

2005فرنسا، وكالة الطاقة الدولية،  ،دليل إحصاءات الطاقة ،وكالة الطاقة الدولية

الطاقـة الكهربائيـة إنتـاج يـتم، )12-1(كمـا هـو مبـني يف الشـكل رقـم 

إنتـاج ايلإمجـ املنتجـة الطاقـة ايلإمج على ويُطلق، نتاجاإل حمطات

، �ـا اخلاصـة لالسـتخدامات املنتجـة الطاقـة الكهربائيـة مـن

اإلنتـاج صـايف توزيـع ويـتم اإلنتـاج، يلاإمجـ مـن الكميـة هـذه 

فـران األ يف حراريـة طاقـة إىل حتويلـه يتم أو النهائيني املستهلكني

شبكات خالل من اإلنتاج صايف تصدير وميكن ،التخزين

وجـود حالـة يف كهربائيـة طاقـة اسـترياد أو ،نتـاجاإل يف فـائض

نتـاجاإل وأنظمـة النقـل لشـبكات الفيزيائيـة اخلصـائص تتسـبب

                                         
  .43ص ،مرجع سابق
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وكالة الطاقة الدولية :املصدر

كمـا هـو مبـني يف الشـكل رقـم 

حمطات يف وثانوي

مـن كميـة نتـاجاإل

 بطـرح الكهربائيـة

املستهلكني إىل الوطنية

التخزين سدود يف ختزينه

فـائض وجـود حالـة يف

تتسـبب قـد والتوزيـع،

   .1املنتجة

  

 

                                                
مرجع سابق، وكالة الطاقة الدولية . 1
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   :االستهالك العالمي للطاقة الكهربائية. 2

ساعة  *ترياواط 5105، من 2015 و 1973الفرتة  ما بنيلطاقة الكهربائية العاملي لاالستهالك  إرتفع

  .)13-1(الشكل رقمكما هو موضح يف ،  ترياواط ساعة20201 إىل

  القطاعات  أهم توزيع االستهالك العالمي للطاقة الكهربائية حسب) : 13-1(الشكل رقم 

  )2015و 1973(في عام 

  

    من إعداد الطالب باالعتماد على:  المصدر  

. International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, France, 2017, P41. 

يوضح أن القطاع الصناعي يف العامل كان يستحوذ على النسبة الكربى من ) 13-1(من الشكل رقم   

، مث اخنفض إىل 1973من إمجايل استهالك الطاقة الكهربائية عام   %53.4استهالك الطاقة الكهربائية بنسبة 

قدرت عام حيث ، أما بالنسبة لقطاع النقل فنسبة استهالكه للطاقة الكهربائية كانت ضئيلة 2015عام  % 42

، وقد ارتفع استهالك بقية القطاعات مثل القطاع املنزيل 2015عام  %2.1مث اخنفضت إىل  %2.4بـ  1973

من  % 56.7إىل نسبة  1973عام  %44.2والتجاري والزراعي واخلدمات العمومية وقطاعات أخرى من نسبة 

  .2015يف سنة  إمجايل االستهالك العاملي للطاقة الكهربائية

  

                                                 
   .الطاقة الكهربائية أكثر كربا تناسب إنتاج دولة منوهي الوحدة ،  واط 12 10  =تريا واط1 . *

 % 55.9أخرى 

 % 42 القطاع الصناعي

 

 % 2.4قطاع النقل  %2.1قطاع النقل 
 % 53.4 القطاع الصناعي

أخرى قطاعات 
44.2 % 

 

  ساعة تیراواط 20201  ساعة تیراواط 5105

2015 
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  إنتاج الطاقة الكهربائية العالمي . 3

يشكل جمال الرتكيز ها نتاجوخيارات الوقود املستخدم إل الطاقة الكهربائيةارتفاع الطلب على  إن  

وفق و  ،العاملي للطاقة خالل العقدين املقبلني الرئيسي، األمر الذي سوف يكون له تأثري كبري على املشهد

 1973سنة ترياواط ساعة  6116إنتاج الطاقة الكهربائية يف العامل من  ايلمجازداد إبيانات وكالة الطاقة الدولية، 

أنواع خمتلفة من الوقود  الطاقة الكهربائيةيستخدم قطاع و  ؛1 2015 سنةترياواط ساعة  24255 حوايل إىلليصل 

   .والشكل التايل ينب ذلك ، وقد شهدت تلك األنواع تغريات كبرية خالل العقود املاضية،عملية اإلنتاجيف 

  مقارنة نسب كميات الوقود المستهلكة في إنتاج الطاقة الكهربائية ): 14-1(الشكل رقم  

  )2015 و1973( الفترتينما بين 

  

  من إعداد الطالب باالعتماد على:المصدر

. International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, France, 2017, P30. 

 يف إنتاج الطاقة الكهربائية الفحم احلجرياستهالك حافظ ، )14-1(كما هو موضح يف الشكل رقم

من ارتفاع استخدام الوقود النووي و ، 1973 سنة %38.3و  2015سنة  %39.3بنسبة  على مركز الصدارة بينها

يف إنتاج الطاقة  مسامهة الغاز الطبيعي كما ارتفعت نسبة،  2015سنة  %10.6إىل  1973 سنة 3.3%

، ويف نفس الفرتة تراجع %22.9إىل  2015 سنةوارتفعت  %21.1تقدر بـ  1973 سنةالكهربائية، حيث كانت 

 %20.9وبالنسبة للطاقة املائية فقد تراجعت هي أيضا، حيث كانت ، %4.1إىل  %24.8من  البرتولاستخدام 

                                                 
1 .International Energie Agency(IEA), Key World Energy Statistics 2017, IEA, France, 2017, P30 

 % 0.6أخرى  % 20.9مائي 

  نووي
 3.3 % 

  غاز طبیعي

 21.1 % 

 % 24.8بترول 

  فحم
 38.3 % 

  مائي
16 % 

  نووي
10.6 % 

  غاز طبیعي
22.9 % 

  بترول
4.1 % 

  فحم
39.3 % 

 % 7.1أخرى 

  ساعة تیراواط 24255  ساعة تیراواط 6131 

2015 
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وميكن االطالع على إنتاج خمتلف دول العامل من الطاقة  ؛2015 سنة % 16واخنفضت إىل  1973 سنة 

  ).10(امللحق رقم الكهربائية يف

  زيادة الطلب على الطاقة  عوامل :ثالثالمطلب ال

ومعظمها  عوامل عدة، إىل غري املتجددةاملستقبلي على الطاقة و احلايل ترجع زيادة الطلب العاملي    

   :وأهم هذه العوامل هي ،متغريات تتأثر بالظروف السياسية واالجتماعية والتطور التكنولوجي

   النمو االقتصادي العالمي:أوال

يعد النمو يف االقتصاد العاملي أحد العوامل الرئيسية املؤثرة يف الطلب على الطاقة، ولقد كانت هذه 

منو  إىلحيث كان منو االقتصاد بنسبة مئوية معينة سنويا يؤدي ) 1973قبل عام (العالقة مباشرة يف املاضي 

ارتفاع أسعار النفط وتصحيحها عام وأدت األحداث اليت رافقت  ؛شبه مماثل يف الطلب على الطاقة العاملية

فصل النمو االقتصادي عن منو الطلب على الطاقة، ونتج ذلك بصورة رئيسية من حتسن كفاءة  إىل 1973

نمو يف الطلب على حبيث أصبح ال 1975استعمال الطاقة واحملافظة عليها، وهي سياسات تسارعت بعد عام 

  .يف كفاءة استعمال الطاقة عامليا التحسن عاملي ناقصاوي النمو االقتصاد الوية يسالطاقة كنسبة مئ

 حوايلتضاعف حجم االقتصاد العاملي بالدوالر الثابت وبالقوة الشرائية  2001-1971يف أثناء الفرتة 

أي بنمو  % 85ويف أثناء املدة نفسها ارتفع استهالك الطاقة بنسبة  ؛ %3.1مرة، أي بنمو سنوي معدله  2.55

سنويا يف كفاءة  % 1 حوايلفقد كان هناك حتسن مستمر يبلغ معدله  ايلسنويا، وبالت % 2.1معدله  يسنو 

   .1سنويا %1.5-1.2 حوايل إىلاستعمال الطاقة عامليا، وارتفاع هذا املعدل يف السنوات األخرية 

  التأثيرات البيئية وتأثيرها في الطلب على الطاقة وأشكالها: ثانيا

مزيد  إىلإن االقتناع املتزايد، بأن هناك تأثريات بيئية سلبية الستهالك الوقود األحفوري سوف يؤدي 

من اإلجراءات الرتشيدية واإلجرائية اليت سيكون هلا تأثري واضح يف احلد من النمو يف استعمال الطاقة يف 

لوقود النظيف مثل الغاز الطبيعي، وميكن التغري يف أشكاهلا بزيادة استعمال أنواع ا إىلاملستقبل الذي سيؤدي 

                                                 
الدار العربية  ،املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، ا�لد األول، الطبعة األوىل ،الطلب على الطاقة ،هشام حممد اخلطيب.  1

  .283، ص2006بريوت،  ،للعلوم
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أو نتيجة قرارات حملية ) أو اتفاق باريس بروتوكول كيوتو(أن تكون هذه التأثريات نتيجة اتفاقيات دولية ملزمة 

  ).ضرائب على الطاقة أو حتديد نسب معينة ملسامهة الطاقة املتجددة وقرار فرض ضرائب على الكربون أ(

  في كفاءة استعمال الطاقة التحسن المستمر : ثالثا

 إىليف استعمال الطاقة  ييرى عدد من الدول الصناعية أن مثة إمكانية لالرتقاء مبعدل التحسن السنو 

وأن التقدم التكنولوجي  الذي يتسارع سوف يساعد على حتسني كفاءة استعمال الطاقة  ،1سنويا % 2 حوايل

طلب على الطاقة يف الدول النامية واستعماهلا الكثيف للطاقة عامليا، إال أن هذا التسارع سوف حيدده تزايد ال

 إىل) الكتلة احلية(يف بداية تطورها االقتصادي، وكذلك التحول يف عدد من الدول النامية من الطاقة التقليدية 

  .الطاقة التجارية وما يرافق ذلك من توسع يف استعمال الطاقة األولية

  التطور التكنولوجي:رابعا

للتطور التكنولوجي تأثريا كبريا يف الطلب على الطاقة وذلك لدوره يف حتسني كفاءة استعماهلا إن  

له تأثري كبري يف املصادر نولوجي، وتوفري أجهزة ومعدات مقتصدة يف استعمال الطاقة، كذلك فإن التطور التك

جي يف املستقبل البعيد من من حيث كفاءة استخراجها وإجياد مصادر جديدة، إذ قد يتمكن التطور التكنولو 

  .تطوير مصادر طاقة جديدة

  النمو السكاني: خامسا

 يؤدي النمو السكاين يف العادة إىل ارتفاع الطلب على الطاقة سواء بصورة مباشرة أو غري

مثل اإلنارة والتدفئة والنقل وما شابه  فمن ناحية يؤدي إىل زيادة الطلب على الطاقة ألغراض  ،مباشرة

ناحية أخرى يعمل النمو السكاين على زيادة الطلب على السلع واخلدمات اليت يتطلب إنتاجها ومن  ذلك،

  .استخدام الوقود مثل الطرق والكهرباء واالتصاالت

ـــة احلاجـــات املتزايـــدة لألعـــداد  ـــة تلبي ـــه يزيـــد مـــن حجـــم الطلـــب لغاي إن النمـــو الســـكاين عامليـــا حبـــد ذات

وهــذا راجــع  ،خــالل الســنوات القليلــة القادمــة يف العــامل النمــو الســكاين يرتفــعيتوقــع أن و  ،اجلديــدة مــن الســكان

سـريافق هـذا النمـو السـكاين مزيـد مـن الطلـب و  ،لتطـور العلـوم الطبيـة وارتفـاع نسـب األمـل يف احليـاة بدرجة كبرية

  .على الطاقة

                                                 
  .284ص  املرجع نفسه،. 1
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  غير المتجددة للطاقةاآلثار البيئية : الثالث المبحث

اإلخـالل بـالتوازن الطبيعـي للنظـام البيئـي بأكملـه ولكونـه ظـاهرة ال تعـرتف يعترب التلـوث نوعـا مـن أنـواع 

باحلـدود أصــبح مـن أولويــات االهتمـام العــاملي، وبــالنظر إىل أن اإلنسـان هــو املتسـبب الرئيســي هلـذه املشــكلة مــن 

 أدت مـن جهـة خالل أمناط اإلنتاج واالستهالك غري املستدامة املنتهجـة مـن طرفـه خاصـة املتعلقـة بالطاقـة، والـيت

ؤدي إىل إحــداث تلويــث كبــري للبيئــة قــد يصــل حــد ـتــومــن جهــة ثانيــة س ،إىل اســتنزاف كبــري هلــذه املــوارد الناضــبة

  .تدمري األنظمة البيئية ومن مثة �ديد احلياة على وجه هذا الكوكب

يتنــاول هــذا املبحــث اآلثــار البيئيــة إلنتــاج الطاقــة وذلــك مــن خــالل ثالثــة مطالــب أساســية، حيــث يــربز 

إىل مظــاهر االخــتالل البيئــي  بعــدهااألبعــاد املختلفــة للتلــوث النــاتج عــن إنتــاج الطاقــة مــن احــرتاق الوقــود،  أوال

  .بديلة للطاقة غري املتجددة دوافع البحث على مصادر ويف األخري يتطرق إىلالناتج عن تلوث اهلواء، 

  األبعاد المختلفة للتلوث البيئي الناتج من احتراق الوقود :المطلب األول

ذلــك مــن زيــادة يف االنبعاثــات الغازيــة يــؤثر  بومــا يصــاح األحفــوريإن الزيــادة يف حــرق أنــواع الوقــود 

وع الطاقــة والبيئــة باالهتمــام بالضــرورة علــى البيئــة ممــا يــؤثر بــدوره علــى صــحة اإلنســان، ولــذلك فقــد حظــي موضــ

  .العاملي الواسع؛ وقبل التطرق إىل األبعاد املختلفة للتلوث حناول إعطاء تعريف للتلوث البيئي

  تعريف التلوث البيئي:أوال

معنويـا، لـذلك  أساسـا بـاهلواء واملـاء والرتبـة، وقـد يكـون التلـوث ماديـا أو رتبطإن مسألة التلوث البيئـي تـ

مبـا ) مـاء، هـواء، تربـة (طيف الوسـ تغري غري مرغوب يف الصفات الطبيعية والكيميائية والبيولوجيةكل "يعرف بأنه 

ـــأثريات ضـــارة علـــى اال ـــة األخـــرى،يســـبب ت ـــة واملـــوارد  نســـان والكائنـــات احلي ـــة اإلنتاجي وكـــذلك اإلضـــرار بالعملي

  .1"املتجددة

دي إىل التأثري على اهلواء واملاء والرتبـة، ائي أو كيميائي أو بيولوجي مميز يؤ يتغري فيز  أيويعرف على أنه 

حالـة  بالعمليـة اإلنتاجيـة بالتـأثري علـى رارؤدي إىل اإلضـيـيضر بصحة اإلنسان والكائنات احلية األخـرى، و  أو ما

  .2املوارد املتجددة

                                                 
  .4، ص2002مطبعة اإلشعاع الفنية، مصر،  ، الطبعة األوىل،اآلثار االقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منهاحممد صاحل الشيخ،  . 1

، رية وعلوم التسيريغري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجا ماجستري رسالة، اآلثار االقتصادية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منهاكعوان سليمان،  . 2

  .8ص، 2009 جامعة عنابة،
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إضـــافة مــادة غريبـــة إىل اهلــواء أو املـــاء أو الغــالف األرضـــي، يف : وقــد عــرف البنـــك الــدويل التلـــوث بأنــه

  .1شكل كمي تؤدي إىل آثار ضارة على نوعية املوارد، وعدم مالءمتها الستخدامات معينة

هــو التغــري الكمــي أو الكيفــي يف مكونــات الوســط الطبيعــي  ،ميكــن أن نســتخلص تعريفــا للتلــوث البيئــي

ل بالنظـام البيئـي، ويف الصفات الكيميائية والفيزيائية واحليوية للعناصر البيئية، وتعـرف امللوثـات علـى أ�ـا مـواد ختـ

  .وتعرض االنسان للخطر، و�دد سالمة مصادره بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

  التلوث أبعاد :ثانيا

مـــن املعـــروف أن التلـــوث يصـــيب املـــاء ة، و أبعـــادا متعـــددالنـــاتج عـــن إنتـــاج الطاقـــة  يتخـــذ التلـــوث البيئـــي

ــــز أكثــــر علــــى  ،واهلـــواء ــــوثالوهنــــاك تركي ــــوث   ،إلســـتخدام اإلنســـان للهـــواء مباشــــرةاهلـــوائي نظـــرا  تل كمــــا أن التل

 اإلنســـان عليهــــا فــــي مأكلــــه ومشــــربه، هــــذا عـــن التلـــوث اهلـــوائي وذلـــك إلعتمـــاد يقـــل أمهيـــة األرضــــي واملــــائي ال

احـدها إىل إخـتالل املكونـات  باإلضافة إىل ارتباط مكونات البيئـة املختلفـة بعضـها بـبعض حيـث يـؤدي إخـتالل

  .تلوث املياه وتلوث األرضميكن أن نذكر منها تلوث اهلواء، و خرى، األ

  :تلوث الهواء.1

وتــأثريا يف تعتــرب ملوثــات اهلــواء الناجتــة مــن احــرتاق الوقــود بصــوره املتعــددة، مــن أكثــر امللوثــات انتشــارا 

مصـدرا رئيسـيا هلـذا  املنتجــةوتعترب األنشطة املتعلقة بإنتاج وإســتخدام الطاقــة فــي الــدول  مكونات النظام البيئي،

خــالل إســتعمال معــدات اإلحــرتاق الــداخلي  النــوع مــن التلــوث، فإنتــاج الكهربـــاء بواســـطة حـــرق الفحـــم أو مـــن

يتســبب يف إنطــالق كميــات كبــرية مــن الغـــازات واألجســـام الدقيقـــة  املســتخدمة يف وســـائل املواصـــالت كـــل هـــذا

إىل  يف اهلـــواء مـــدة معينـــة تتعـــرض فيهـــا لـــبعض التغيــــرات الكيماويــــة ثــــم �ــــبطاملركبـــات  هـــذه إلــــى اهلــــواء ومتكــــث

وعلـى الـرغم مـن قـدرة الغـالف اجلــوي  األرض او املاء مـن خـالل الرتتيـب الطبيعـي أو بواسـطة األمطـار والثلــوج،

ـــرة مـــن امللوثـــات االســـتيعابية قـــد ال تكـــون  نضــرا حلجمــه اهلائــل إال أن هــذه الطاقـــة  علـــى إســـتيعاب كميـــات كبي

  .املناطق اليت يرتكز فيها التلوث مما يتسبب يف وجود مشكلة التلوث اهلوائي كافيـة فـي بعـض

ويضــيف اســتهالك الطاقــة األحفوريــة كميــات كبــرية مــن الكربــون إىل اهلــواء اجلــوي، ويظــل جانــب كبــري 

تخلص منهـا كمــا أ�ــا كميــات معرضــة للتزايــد منـه معلقــا يف اهلــواء اجلــوي، وهــذه الكميـات يكــون مــن الصــعب الــ

                                                 
، 2006، عمان، دار دجلة ناشرون وموزعون ، الطبعة األوىل،التلوث البيئي مخاطر عصرية واستجابة علميةنعيم حممد علي االنصاري، .  1
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وميكــــن تقســــيم ؛ 2الشــــوائب واملــــواد العالقــــة، وزاد تركيــــز هــــذه الشــــوائب يف هــــواء املــــدن، ويف املنــــاطق الصــــناعية

  :امللوثات الغازية والدقائقيات

  : وتتمثل أهم امللوثات الغازية الناجتة عن احرتاق الوقود يف

ينبعث ثاين أكسيد الكربون إىل اجلو بصورة طبيعية من احمليطات والرباكني 

، كما ينبعث انية ومن منابع املياه املعدنية

طبيعي وأنواع هذا الغاز من احرتاق املواد اليت حتتوي يف تركيبتها على الكربون كالفحم، اخلشب ، الغاز ال

، ومع ذلك ال هذا الغاز خالل عمليات االحرتاق

للهواء، ولكنه يف حالة  يعد هذا الغاز من املواد امللوثة للجو، كما أنه من أحد املكونات الطبيعية العادية

زيادة نسبة ثاين أكسيد الكربون إىل زيادة حرارة الغالف 

اجلوي مبا يرتاوح بني درجة ونصف الدرجة إىل ثالث درجات مئوية مؤديا إىل مزيد من السحب وتغيري 

   .غاز ثاين أكسيد الكربون

  )2015 - 1973(ثاني أكسيد الكربون خالل الفترة ما بين 

  

. International Energy Agency, Key World Energy Statistics 

  .266ص  ،2007، 

  .11، ص2009، 129، العددجملة النفط والتعاون العريب

  .76ص، 2004، اإلسكندرية دار اجلامعيني،
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تصــاعد كميــات هائلــة مــن الغــازات الضــارة واحململــة بكثــري مــن  احــرتاق الوقــود إىلكمــا أدى ؛1

الشــــوائب واملــــواد العالقــــة، وزاد تركيــــز هــــذه الشــــوائب يف هــــواء املــــدن، ويف املنــــاطق الصــــناعية

امللوثات الغازية والدقائقياتموعتني رئيسيتني مها جم إىل امللوثات يف اهلواء

وتتمثل أهم امللوثات الغازية الناجتة عن احرتاق الوقود يف :الملوثات الغازية 

ينبعث ثاين أكسيد الكربون إىل اجلو بصورة طبيعية من احمليطات والرباكني  :CO2ثاني أكسيد الكربون 

انية ومن منابع املياه املعدنيةومن التسربات اليت تنطلق من الشقوق األرضية يف املناطق الربك

هذا الغاز من احرتاق املواد اليت حتتوي يف تركيبتها على الكربون كالفحم، اخلشب ، الغاز ال

هذا الغاز خالل عمليات االحرتاق ينتج اإلنسان كميات كبرية من، و 3الوقود البرتويل وغريها

يعد هذا الغاز من املواد امللوثة للجو، كما أنه من أحد املكونات الطبيعية العادية

زيادة نسبة ثاين أكسيد الكربون إىل زيادة حرارة الغالف تؤدي ، كيزه مبا يفوق معدالته الطبيعية

اجلوي مبا يرتاوح بني درجة ونصف الدرجة إىل ثالث درجات مئوية مؤديا إىل مزيد من السحب وتغيري 

غاز ثاين أكسيد الكربون انبعاثات تطوريوضح ) 15-1(والشكل رقم  ؛4حرارة الشمس

ثاني أكسيد الكربون خالل الفترة ما بين تطور انبعاثات غاز ) : 15- 1

  من إعداد الطالب باالعتماد على
Key World Energy Statistics 2017, IEA, France, 2017

                                         

، اإلسكندريةدار اجلامعة اجلديدة للنشر،  ،اقتصاديات الموارد والبيئةإميان عطية ناصف، 

  .41، ص، مرجع سابقأمحد مدحت اسالم

جملة النفط والتعاون العريب ،اصطياد غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ،وسام قاسم الشاجلي

دار اجلامعيني، ، الطبعة الثانية،البيئة الطاقة وغازات االحتباس الحراري كاميليا يوسف حممد،

                                                                                                   الفصل األول

1مــع مــرور الوقــت

الشــــوائب واملــــواد العالقــــة، وزاد تركيــــز هــــذه الشــــوائب يف هــــواء املــــدن، ويف املنــــاطق الصــــناعية

امللوثات يف اهلواء

الملوثات الغازية  -أ

  ثاني أكسيد الكربون

ومن التسربات اليت تنطلق من الشقوق األرضية يف املناطق الربك

هذا الغاز من احرتاق املواد اليت حتتوي يف تركيبتها على الكربون كالفحم، اخلشب ، الغاز ال

الوقود البرتويل وغريها

يعد هذا الغاز من املواد امللوثة للجو، كما أنه من أحد املكونات الطبيعية العادية

كيزه مبا يفوق معدالته الطبيعيةزيادة تر 

اجلوي مبا يرتاوح بني درجة ونصف الدرجة إىل ثالث درجات مئوية مؤديا إىل مزيد من السحب وتغيري 

حرارة الشمس

1(الشكل رقم

من إعداد الطالب باالعتماد على:المصدر
2017, P54 

                                                
إميان عطية ناصف، .  1
أمحد مدحت اسالم.  2
وسام قاسم الشاجلي.  3
كاميليا يوسف حممد،.  4

  بترول

 فحم

 غاز طبیعي 
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يتماشــى معــدل الزيــادة يف انبعاثــات غــاز ثــاين مــن الطبيعــي أن أنــه ) 15-1(يتضــح مــن الشــكل رقــم 

ويف الوقـت الــذي ارتفـع فيــه اسـتهالك الطاقــة  ؛أكسـيد الكربـون مــع معـدل الزيــادة يف إمجـايل اســتهالك الطاقـة

فـــإن انبعاثـــات غـــاز ثـــاين أكســـيد الكربـــون قـــد  ،)2015-1973(ســـنويا خـــالل الفـــرتة  %1.9يف العـــامل مبعـــدل 

كمــا هــو مبــني ، 1973مليــار طــن يف عــام  15458باملقارنــة مــع  2015عــام مليــار طــن يف 32294ارتفعــت إىل 

  ).16-1(يف الشكل رقم

  )2015و  1973(من الوقود األحفوري بين  CO2 غازلنبعاثات اال مقارنة نسبة):16- 1(كل رقمشال

  

  من إعداد الطالب باالعتماد على:المصدر

. International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2017, IEA, France, 2017, P54 

  غــاز أحــادي أكســيد الكربــونCO : ينــتج هــذا الغــاز مــن احتــاد الكربــون باألكســجني عنــد احــرتاق األول

الفحـــم  احــرتاق غــري تـــام أو حتــت ظــروف معينـــة، ومصــدر الكربــون يف هـــذه احلــاالت هــو الوقـــود النفطــي أو

يعـد هـذا الغـاز مـن أكـرب امللوثـات ألجـواء املـدن ويعتـرب سـام لإلنسـان والكائنـات و ؛ بأنواعه أو الغـاز الطبيعـي

  .1احلية األخرى وهو عدمي اللون والرائحة مما جيعله أكثر خطورة

 ثاني أكسيد الكبريتSO2 : يوجـد بشـكل طبيعـي وغـري قابـل لالشـتعال أو االنفجـارهو غاز ليس له لـون ،

ينـتج غـاز ثـاين و وبنسبة ضـئيلة يف الغـالف اجلـوي، وتـزداد نسـبته بسـبب االنبعاثـات الصـناعية امللوثـة للهـواء، 

أكسيد الكربيت عن احرتاق الوقود األحفوري احملتوي على الكربيـت، وهلـذا السـبب فـإن تركيـز هـذا الغـاز يف 

                                                 
  . 311-310ص.ص، 2006 األردن، دار اليازوري، ،أساسيات علم البيئة والتلوث حسني علي السعدي،.  1
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الغــاز القــدرة علــى التفاعــل يف الغــالف  اهلــواء يعتمــد علــى كميــة اســتهالك الوقــود ونســبة الكربيــت فيــه؛ وهلــذا

SO4، وحامض الكربيت والسلفات SO3اجلوي وتكوين غاز ثالث أكسيد الكربيت 
1.   

  تتكـــون أكاســـيد النرتوجـــني الناجتـــة عـــن عمليـــات االحـــرتاق عنـــدما يتحـــد النرتوجـــني  :أكاســـيد النـــايتروجين

مـن هـذه األكاسـيد  % 90املوجود يف اهلواء أو الوقود مع األكسجني عند درجات حرارة مرتفعة؛ وأكثـر مـن 

  .2تنتج بسبب إحرتاق خمتلف أنواع الوقود

تشرة كافة سواء كانت دقـائق صـلبة أم قطـريات سـائلة يقصد بالدقائقيات املواد املن :)العوالق( الدقائقيات -ب

ق عالقة يف اهلواء وتشمل الدقائق الكبرية كال من الرمـال والرمـاد املتطـاير والغبـار والسـخام يف حـني تشـمل الـدقائ

ت اهلــواء وتكــون معلقــة يف ، وتشــكل الــدقائقيات جمموعــة واســعة مــن ملوثــاالصــغرية كــال مــن الــدخان والضــباب

  .عمليات حرق الوقود يف الصناعة ومعامل إنتاج االمسنت وغريها شكل هذه الدقائقيات عنوتتاهلواء؛ 

  :تلوث المياه واألرض .2

لقــد كــان لقيــام الصــناعات البرتوليــة والكيماويــة أثــر كبــري يف تســرب كميــات كبــرية مــن املــواد الكيماويــة  

االنســان، وقــد زاد إنتــاج واســتهالك األمســدة الســامة للميــاه والرتبــة، وهــذه املســتخدمات الكيماويــة ضــارة بصــحة 

اإلنتاجيــة الزراعيــة، أصــبحت اآلن بينمـا كانــت هــذه األمســدة تسـتخدم بصــفة أساســية لرفـع  ؛علـى مســتوى العــامل

  :وميكن أن تتضمن اآليت ؛3تشكل �ديدا قائما لصحة االنسان، من خالل تواجدها يف املوارد املائية

احلراريـة علـى ا�ـاري املائيـة السـطحية،  نتـاجريف املياه املستخدمة يف حمطات اإلعند تص :التأثير على المياه -أ

يتسـبب  كمـا أن تسـرب زيـوت التشـغيل  ،أو اجلوفية، فإ�ا تؤدي إىل رفع حرارة املياه، والتأثري على احليـاة البحريـة

ميـاه البحـار واحمليطـات بواسـطة  استخدام الطاقة النووية ازدادت خطورة تلوثيف تلويث ا�اري املائية؛ وبارتفاع 

املــاء علــى ع علــى مســاحات شاســعة مــن اليابســة و املــواد املشــعة، ويتميــز التلــوث النــووي بإمكانيــة انتشــاره الســري

 .السواء حيث تبقى املواد هذه ولفرتات طويلة جدا وتدخل إىل أجسام الكائنات احلية ومنها األمساك

                                                 
 ،2006الشركة السعودية للكهرباء، اململكة العربية السعودية، ، إنتاج الطاقة الكهربائية وتلوث الهواء بدول الخليج العربي عبد الرمحن رشاد،.  1

  . 25ص
  .26، صاملرجع نفسه.  2

  .4حممد صاحل الشيخ، مرجع سابق، ص . 3
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تلــوث النــووي األشــد خطــرا علــى الرتبــة نظــرا لدميومتــه فــرتة طويلــة مــن يعــد تــأثري ال :التــأثير علــى األراضــي -ب

وختتلف آثار اإلشعاع باختالف املصدر املشع، وباختالف شدة اإلشعاع وبـاختالف طـول املـدة الزمنيـة، . الزمن

  .1ويأيت التلوث النووي بشكل أكرب من التجارب النووية وحمطات القوى النووية

  تلوث الهواء عن الناجم البيئي االختالل مظاهر: المطلب الثاني

ـــه ال ـــد مـــن الـــذكر أن اهلـــواء متحـــرك وعنـــد حركت ـــا يف دولـــة واحـــدة حيـــث أن  الب ميكـــن حتديـــده جغرافي

املتغــرية دائمــا، فامللوثــات الغازيـــة  ةالغــالف اجلــوي للكــرة األرضــية يعــد مشــرتكا عامليــا تقـــوده حركــة الكتــل اهلوائيــ

  :وامللوثات اإلشعاعية ميكن أن تنتقل من منطقة إىل أخرى، ومن أهم الظواهر اليت �دد عاملنا هي

 ظاهرة االحتباس الحراري :أوال

تتســـم جزيئـــات بعـــض غـــازات الغـــالف اجلـــوي وهـــي ثـــاين أكســـيد  :ظـــاهرة االحتبـــاس الحـــراري الطبيعيـــة .1

، أكسيد النرتوز، األوزون، وخبار املاء خباصية طبيعية جتعلها تسـمح مبـرور األشـعة ذات املوجـات الكربون، امليثان

تسـمح مبـرور األشـعة احلراريـة ذات املوجـات الطويلـة  القصرية واملتوسطة اآلتية من الشمس إىل سـطح األرض وال

مث تبثها مـرة أخـرى حنـو سـطح ، 2منها %91يعادل حنو  الواردة من سطح األرض حنو الغالف اجلوي فتمتص ما

 وهـو مـا ااألرض مما يؤدي إىل تراكمها واحتباسها بالقرب من سطح األرض فتتسبب يف تسخني اهلواء احمليط �

األرضـــي رة طبيعيـــة تـــنظم اإلشـــعاع الشمســـي و ويعـــد االحتبـــاس احلـــراري ظـــاهيعـــرف بظـــاهرة االحتبـــاس احلـــراري؛ 

  .وتتسبب يف دفء األرض وحفظ حرار�ا

تعددت التسميات هلذه الظاهرة فـإن املشـكلة واحـدة وهـي تتعلـق  :ةاالحتباس الحراري غير الطبيعيظاهرة  .2

عندما تنفذ أشعة الشـمس مـن خـالل هـواء أي  ؛3يالغازات املختلفة يف الغالف اجلو  بإرتفاع نسبة امللوثات من

هـذا األخـري ببـث حرارتـه الغالف اجلوي، وتصـل إىل سـطح األرض حيـث متـتص، فيسـخن سـطح األرض ويقـوم 

، فيمتصـها هـواء اجلـو القريـب مـن سـطح األرض، فيسـخن هـذا اجلـزء حنو اجلو على شـكل األشـعة حتـت احلمـراء

بفعـــل ؛ وهــذا 4مــن الغــالف اجلـــوي ويعيــد بــث حرارتـــه حنــو ســطح األرض وال يســـمح هلــا بــاإلفالت إىل األعلـــى

                                                 
  .46ص ،2008، األردن ،دار اجلامد ،البيئة والتشريعات البيئية ،يونس إبراهيم أمحد يونس.  1

  .93، ص2008 ،مصر ، دار املعرفة اجلامعية،جغرافية المناخ والبيئة حممد إبراهيم حممد شرف،.  2

  .9ص، 2006جويلية ، 06، جملة األرصاد اجلوية، العدد اإلحتباس الحراري والبعد السياسيظاهرة حسني زهدي،  . 3

  .76- 75ص.ص ،2004ردن، األدار وائل للطباعة والنشر،  ، الطبعة الثانية،أساسيات علم البيئةعبد القادر عابد، غازي سفاريين،  . 4
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الطاقــة  إنتــاج طــاتاملصــانع ومركبــات النقــل وآالت االحــرتاق وحم دخــانالغــازات املنبعثــة مــن مصــادر بشــرية مثــل 

الكهربائية وغريها من صور النشاط البشري املرتبطة باحرتاق الوقود األحفوري، ونتيجـة لزيـادة انبعاثـات الغـازات 

األدىن ونســـب مكوناتـــه الغازيـــة وبالتـــايل نســــب  غــــالف اجلـــويمـــن مصـــادر بشـــرية تتغـــري خصـــائص اهلـــواء يف ال

األمـر الـذي يـؤدي بـدوره إىل حـدوث  ،صاص وانعكاس األشـعة الشمسـية وهـي يف طريقهـا إىل سـطح األرضامت

امى على املدى الطويل وتنذر باخلطر خالل العقود القليلة القادمـة، وحتولـت تقلبات مناخية مفاجئة، وأخرى تتن

قائمـة املشـكالت البيئيـة الـيت تعـاين ظاهرة االحتباس احلراري يف الوقت احلاضـر إىل مشـكلة بيئيـة تـأيت علـى رأس 

  .منها الكرة األرضية

مــن بــني أهــم اآلثــار البيئيــة املرتبطــة بزيــادة فعاليــة  :ةاآلثــار البيئيــة لظــاهرة االحتبــاس الحــراري غيــر الطبيعيــ .3

  :1االحتباس احلراري وارتفاع حرارة األرض

  ؛اخنفاض كمية األمطار الساقطة وحدوث اجلفاف -

ــ - تزايــد قــوة األعاصــري املداريــة وحجــم  مــع و وســقوط أمطــار غزيــرة تتســبب يف فيضــاناتظهــور ظــاهرة النين

 ؛خسائرها

ارتفاع مستوى سطح البحر واحنسـار اجلليـد، األمـر الـذي أصـبح ينـذر بـاخلطر الـذي ميكـن أن تتعـرض لـه  -

  .بعض املدن الساحلية واجلزر يف احمليطات

  استنزاف طبقة األوزون: ثانيا

مــن أهــم غــازات الغــالف اجلــوي علــى الــرغم مــن ضــآلة نســبته، وذلــك ألن عمليــات يعــد غــاز األوزون 

لــى هيئــة طبقــة تكــوين جزيئاتــه تعتمــد علــى اســتهالك األشــعة فــوق البنفســجية، ويســتقر أعلــى تركيــز لــألوزون ع

تغـري ، ويؤدي أي تغري يف نسـبة تركيـز األوزون إىل 2فوق مستوى سطح البحر كم  30 ىلإ 25يرتاوح مستواها بني 

إن التزايــد الســريع يف إنتــاج البنفســجية الــيت تســتقبلها األرض؛  مســك طبقتــه وبالتــايل يف تغــري كميــة األشــعة فــوق

امللوثـات أدى إىل زيــادة خطـرية يف تركــز مسـتويات الغــازات الـيت تزيــد مـن نفــاذ طبقـة األوزون إىل ســطح األرض، 

حــىت  1960نصــف هــذه الزيــادة حــدثت منــذ عــام  ، كمــا أنثــال جنــد غــاز ثــاين أكســيد الكربــونوعلــى ســبيل امل

  .3بداية األلفية الثالثة

                                                 
  .94، صمرجع سابق ،حممد إبراهيم حممد شرف.  1

  .351، صنفسهاملرجع .  2

  .795،ص2006، دار املريخ للنشر، السعودية ،حممود حسن حسين، حممود حامد حممود: يب ومراجعةر تع ،قتصاديةاإلالتنمية ميشيل تودارو،  . 3
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 األمطار الحمضية :ثالثا

حمصلة التلوث اهلوائي الناتج بفعل زيادة انبعـاث الغـازات مـن عمليـات االحـرتاق األمطار احلمضية تعد 

ا تصــنف ثالــث أهــم وهــي تتســبب يف أضــرار بيئيــة خطــرية جعلتهــ ،لوقــود األحفــوري املرتبطــة بالنشــاط البشــريل

املشــكالت البيئيــة الــيت تعــاين منهــا األرض، وتعــرف بأ�ــا إحتــاد كيميــائي بــني جزيئــات املــاء املوجــودة بــاهلواء مــع 

جزيئــات بعــض الغــازات املوجــودة بــاهلواء أيضــا أو املرتســبة فــوق ســطح األرض مكونــة مركبــات محضــية ، فعلــى 

 املوجـودة يف اجلـو مـع جزيئـات غـاز ثـاين أكسـيد الكربـون H2O سبيل املثـال عنـدما تتحـد كيميائيـا جزيئـات املـاء

CO2  ينتج محض الكربونيك، وتشكل غازات ثاين أكسيد الكربيـت، وأكسـيد النـايرتوجني أهـم غـازات الغـالف

   .1اجلوي املسببة للحمضية

البيئي املائي تتسبب األمطار احلمضية يف عديد من األضرار على األنظمة البيئية املتنوعة، ويعد النظام 

ب عددا بة الزراعية وتذيأكثر األنظمة البيئية تضررا منها، وتؤدي هذه األمطار إىل إحداث تغري يف طبقة الرت 

من العناصر واملركبات اليت تسري إىل جوف الرتبة، وقد تظهر نتيجة لذلك يف املياه اجلوفية اليت قد تستخدم 

احلمضية على زيادة احلموضة يف الرتبة مما يؤثر يف حياة أحياء  تعمل األمطارارع، حبيث يف الشرب أو ري املز 

 .2الرتبة ويلحق الضرر يف خصوبتها وتؤدي إىل موت جذور النباتات

  جديدة ومتجددة دوافع البحث عن مصادر طاقوية: ثالثالمطلب ال

رئيسية تدفع العامل حنو تطوير  دوافع عدةتوجد من خالل ماتطرقنا إليه يف هذا الفصل، يتضح أنه 

  :هيو استخدام الطاقات املتجددة و 

  اختالل التوازن البيئي ومتطلبات التنمية المستدامة: أوال

إنتاج الطاقة العاملي احلايل غري مستدام، حيث يتسبب االستعمال الكثيف والالعقالين للطاقة إن 

من الغازات الدفيئة عامليا   %80 حوايل( الدفيئةاألحفورية وحرقها يف انبعاث كميات كبرية من الغازات 

، واليت أدت إىل بروز ظاهرة االحتباس احلراري اليت �دد العامل بكوارث بيئية خطرية 3)القطاع الطاقوي امصدره

كل هذه األسباب جمتمعة أدت إىل إدراك وتغريات مناخية قد تؤثر على الكرة األرضية سلبيا بشكل كبري،  

                                                 
  .373، صمرجع سابق ،حممد إبراهيم حممد شرف.  1

  .374، صمرجع سابق ،حسني علي السعدي.  2
3. BONFILS Sibi, Stratégies énergétiques pour le développement durable, Institut de l’énergie et de 
l’environnement de la Francophonie, Canada, 2008, P31. 
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تكون  والبحث عن مصادر جديدة للطاقةالتقليدية  الضروري رفع كفاءة استخدام مصادر الطاقة العامل أنه من

األمم املتحدة يف دورة انعقادها الثالثة والثالثني سنة  أكثر أمنا على البيئة، ألجل ذلك قررت منظمة

إتباع إسرتاتيجية التحول  املتجددة، وأمجع املشاركون حينها على تكوين مؤمتر عاملي يتناول مصادر الطاقة1981

لكن مل  .التقليدية إىل عصر استغالل مصادر الطاقة البديلة واملتجددة من عصر االعتماد الكلي على الطاقة

كبريا يف ذلك الوقت إال مع ظهور مفهوم التنمية املستدامة الذي مهد الطريق  تلق الطاقات املتجددة اهتماما

  .العاملخمتلف دول  لالنتشار استغالهلا عرب

 الذي يدفع السوق العاملية للطاقة حنو الطاقات املتجددة هو القلق من تغري املناخ، اآلخرإن الدافع 

 ميكن للطاقات املتجددة أن تساهم يف تأمني احتياجاتنا للطاقةت تتجلى بعض تأثرياته السلبية، و والذي بدأ

ة كمي راري، حيث يؤكد العلماء اليوم على أنوتقلل يف نفس الوقت من انبعاث الغازات املسببة لإلحتباس احل

ن نسبة أ امليثان يف تزايد يف الغالف اجلوي الرقيق احمليط بالكرة األرضية، والغازات كثاين أكسيد الكربون و 

إضافة إىل اإلحتباس احلراري  ،الزيادة تعمل على رفع درجة حرارة الكوكب مما ينبئ بنتائج سلبية كارثية حمتملة

التقليدية، واليت دفعت العلماء إىل دق  أنواع أخرى من التلوث املرتبطة باستعمال مصادر الطاقةهناك عدة 

تكنولوجيات املشاكل من خالل تطوير أسواق و  التحذير من خماطر عدم التحرك ملواجهة هذهر و ناقوس اخلط

  .الطاقات املتجددة

  المستقبليغياب العدالة بين أفراد الجيل الحالي والجيل :ثانيا

أي العدالة ببعدها املكاين بني أفراد اجليل احلايل غري متكاملة وغري مضمونة االكتمال يف جمال      

الوصول إىل اخلدمات الطاقوية املناسبة كميا ونوعيا، سواء على املستوى العاملي أو حىت على مستوى الدولة 

ثلث سكان العامل ال تتوفر لديهم خدمات طاقوية الواحدة، وباستثناء بعض الدول املتقدمة يف هذا ا�ال، ف

حديثة ومناسبة لتلبية خمتلف احتياجا�م من الطاقة، وهذا الفقر واالحتياج الطاقوي والالعدالة موجود أساسا 

  .ن للطاقة املتجددة تقدمي هذا الدعم خاصة يف املناطق املعزولةك، ومييف املناطق الريفية للبلدان النامية

العدالة بالبعد الزمين، أي ما بني األجيال احلالية واألجيال املستقبلية غري موجودة وغري أما فيما خيص     

خاصة الغاز (مضمونة يف ا�ال الطاقوي، نتيجة لالستهالك املفرط وغري العقالين للمصادر الطاقوية األحفورية 

تنفذ، وبالتايل سوف ترهن حقوق األجيال ، و�ذا الشكل من االستغالل فإن هذه املصادر سوف )والبرتول
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املستقبلية من هذه الثروات الطاقوية، ومنه جيب إعادة النظر يف طريقة االستغالل احلالية للمصادر الطاقوية 

  .1بشكل يتماشى مع متطلبات االستدامة الزمنية

  أمن الطاقة العالمي: ثالثا

مصادرها بأسعار معقولة الستدامة النمو يعتمد حتقيق أمن الطاقة ولعدة عقود مقبلة على توفر 

  :ويتأثر أمن الطاقة العاملي باالسباب التالية االقتصادي واحلفاظ على األمن القومي للدول،

  عدم استقرار األسواق العالمية للطاقة.1

بدرجة  املعتمد يف تلبيتهطاقة استمرار ارتفاع هذا الطلب و تظهر التوقعات احلالية لالستهالك العاملي لل 

 هذا الطلب يرتكز يفمن ، جانب كبري والغاز الطبيعي خاصة البرتولدا على مصادر الطاقة التقليدية و كبرية ج

بالصراعات  هي منطقة مملوءة، و الشرق األوسطالصناعية يف حني ترتكز منابع اإلنتاج يف منطقة  الدول

نظرا ملا  1973يف سنة هو ما حدث فعال و قرار األسواق العاملية للطاقة، انفجارها يف أي حلظة يهدد استو 

احلرب العربية الل من اخل شهده العامل من تطورات متثلت يف األزمة النفطية، اليت صاحبها ارتفاع أسعار النفط

هلا التأثري البالغ على والغزو األمريكي للعراق، واليت كان  مع الكيان الصهيوين، مث أيضا خالل حرب اخلليج

  .قتصاد العاملي الذي ما فتئ يتعاىف من االزمة املالية السابقةاملية، ومن مث االضرار باإلقة العالطا أسواق

   Hubbert Curve )ذروة هوبرت( الذروة النفطية نظرية . 2

أول يعـد والذي  ،ام �ا اجليولوجي األمريكي هوبرتظهرت هذه النظرية من خالل الدراسات اليت ق    

حبيث تكمن أمهية العمل الذي ل، ة غري املتجددة ومن بينها البرتو املوارد الناضبمن اكتشف قواعد استنزاف 

حول وصول إنتاح النفط يف الواليات املتحدة ذروته يف 1956قام به إىل توقعه املثري للجدل الذي أعلنه سنة 

لنظريات فيما خيص واحدة من أهم وأبرز اه وتعترب نظريت، 2أوائل السبعينات، وقد بدأ فعال باهلبوط إثر ذلك

ويرجع ذلك إىل  ،منحىن على شكل جرس ذروة النفط، حيث الحظ أن اكتشاف حقول النفط مييل إىل إتباع

معدل االكتشافات النفطية يزيد يف البداية  دودة يف أي منطقة، ولذا فإنحمكمية من النفط حتت األرض الأن 

  .املوايل خالل الشكل موضح منبسرعة إىل غاية الوصول إىل الذروة مث يتناقص كما هو 

                                                 
1 Ibid., P31. 

، العربية للرتمجةاملنظمة  الطبعة األوىل، ، ترمجة الدملوجي صباح صديق،ما بعد النفط منظورا إليه من ذروة هابرتكينيث، . ديفيس س . 2

  .4، ص 2009 ،بريوت
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  منحنى هوبرت وتوقعه ذروة النفط): 17-1(الشكل رقم 

  

  :المصدر

Steven M Gorelick, Oil Panic and Global Crisis: Predictions and Myths, WILEYBLACKWELL, 1 

Edition, New Jersey, 2011, P 3. 

على افرتاض أن املورد احملدود يتبع  نظرية هوبرت تقوم أن نالحظ) 17-1(الشكل رقم خالل من

  1:القواعد التالية

  يبدأ اإلنتاج من الصفر؛ -

  يزيد اإلنتاج إىل غاية الوصول إىل ذروة ال ميكن جتاوزها وهو ما يعين الوصول إىل نصف الرصيد؛ -

 .بعد الوصول إىل الذروة يبدأ اإلنتاج يف التناقص إىل أن يستنزف املورد -

فإن نظرية ذروة البرتول تتوقع أن إنتاج البرتول يف العامل سوف يصل يف الفرتة املستقبلية إىل وعليه 

فس املعدل سيؤدي إىل بن التقليدية أن استمرارية استهالك مصادر الطاقةو  ينحدر إىل غاية استنفاذه، القمة مث

 ،حتقق أدى إىل صدمة عاملية كربى اإذ هو األمر الذينضو�ا خالل عقود قليلة قادمة، و احتمال استنزافها و 

، إضافة إىل البحث عن األمر الذي يتطلب إختاذ إجراءات تصحيحية ألمناط اإلستغالل غري املستدام له

  .وهذا لتحقيق تنمية مستدامة مصادر أخرى بديلة مثل الطاقة املتجددة

  

  

  

                                                 
  .16،ص2001الكويت،  ، املعهد العريب للتخطيط،آفاق ومستجدات: الطاقة والبيئة والتنمية المستدامةجناة النيش، .  1
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  الفصل خاتمة

�يمنة املصادر األحفورية على إنتاج  يتميز النموذج الطاقوي احلايلأن  يتضحمن خالل هذا الفصل 

 التقليدية أن استمرارية استهالك مصادر الطاقةو  ،االقتصاديةالطاقة يف العامل، نظرا للعديد من االعتبارات 

ا حتقق إذ هو األمر الذينضو�ا خالل عقود قليلة قادمة، و احتمال فس املعدل سيؤدي إىل استنزافها و بن

إىل  عند أخذ االعتبارات البيئية يف احلسبان جند أن هذا النموذج حيتاجو  .ية كربىإىل صدمة عاملسيؤدي 

املختلفة، ما يتطلب بالضرورة دمج الطاقة  أبعادهاتعديل جوهري يف إطار مبادئ التنمية املستدامة لتحقيق 

أفضل بديل و ستدامة ، بإعتبارها طاقة ماألجل املتجددة يف مزيج الطاقة العاملي على املدى القصري واملتوسط

ال  �ا فهي تسمح باملزاوجة ما بني املصاحل اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية، واإلستعانة للطاقات التقليديـة،

بني وحتقيق العدلة يف توزيعها ها التقليل من اإلستفادة من حماولة، بل الطاقة التقليدية يعين اإلسـتغناء عـن

  .دميومة واللجوء إىل مصادر آخرى للطاقة أكثـر، األجيال احلالية واملستقبلية
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   تحقيقكمدخل لالطاقة املتجددة : الفصل الثاين

  التنمية املستدامة

  

  دــــتمهي

ختفف الـضـغـط عـلـى فـهـي مـصـادر ما لإلمداد بالطاقة تعترب مصادر الطاقة املتجددة خيارا مهما وقيّ 

عليها كاحتياطي اسرتاتيجي الـطـاقـة األحـفـوريـة، وتـحـافـظ  وتـعـمـل عـلـى ختفيض مـعـدالت اسـتـخـدام الـبـيـئـة،

تعد أيضا موارد رئيسية للتصدي للتحديات العاملية، مبا يف ذلك حصول اجلميع ، و لـألجـيـال املقبلة

القضاء على الفقر   حتقيق اهلدف املتمثل يف ومنهالطاقة، وكفالة أمن الطاقة، والتصدي لتغري املناخ،   على

على يتطلب دعم مصادر الطاقة املتجددة وتطويرها،  يق االسـتـدامـةفــإن حتق ، وعليهوحتقيق التنمية املستدامة

املستدام وتأمني الطاقة  التحديات اليت تواجهها، فهي حتمل يف طيا�ا حتقيق التوازن البيئي والنمو الرغم من

ل التقدم التكنولوجي املتواصل، واالخنفاض السريع يف تكاليف أنظمة الطاقة ، ويشكاحلالية واملستقبلية لألجيال

البلدان املتقدمة والبلدان النامية، بيانا لقدر�ا على   املتجددة ونشرها واستخدامها على حنو ناجح يف العديد من

  . حتل حمل مصادر الطاقة األخرى تلبية االحتياجات من الطاقة، وأن

من خالل التطرق إىل املباحث  التنمية املستدامة كمدخل لتحقيقالطاقة املتجددة   يتناول هذا الفصل    

  :التالية

  

  ؛التنمية المستدامة في تحقيقالطاقة المتجددة دور : المبحث األول

  ؛مصادر الطاقات المتجددة ومشاريع تطبيقها: المبحث الثاني

  .الطاقة المتجددة ياتإقتصاد: المبحث الثالث
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  التنمية المستدامةتحقيق في  الطاقة المتجددة دور :ولالمبحث األ

تتوافر إمكانات واحتماالت مستقبلية لتكنولوجيات الطاقة املتجددة لتسهم يف الوفاء باالحتياجات 

وقد مت ابتكار وتطوير تكنولوجيات  ؛الفقر وحتقيق التنمية املستدامةاألساسية للطاقة، ويف دعم ختفيف وطأة 

ومت تطويرها على مستوى  اضيني، ومت اختبار بعضها ميدانيا،متعددة للطاقة املتجددة خالل العقدين امل

ة التطبيق، خاصة يف جمال القدرات الصغرية واملتوسطة يف األماكن النائية حيث أثبتت الطاقة املتجددة فاعلي

إال أنه جيدر القول أن هذه التكنولوجيات مل  ،اقتصادية، بينما مازال بعضها اآلخر يف حيز البحث والتطوير

  .تستخدم بعد على نطاق واسع لتوفري خدمات الطاقة

ثالثة مطالب أساسية،  دور الطاقة املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة وذلك يف يتناول هذا املبحث

دور إىل ، ويف املطلب الثاين يتم التطرق تعريف الطاقة املتجددة وأمهيتهايف املطلب األول يتم التطرق إىل 

، أما املطلب الثالث فيبني دور الطاقات املتجددة يف ترقية الطاقات املتجددة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة

  .املناطق النائية والريفية

  الطاقة المتجددة وأهميتها تعريف :ب األولالمطل

إن إستخدام الطاقة املتجددة ليس حبديث الوجود، إذ ترجع أوىل إستعماال�ا يف أشكاهلا البسيطة إىل 

العصور البدائية، وبالرغم من أمهية الدور الذي كان يلعبه هذا الشكل من أشكال الطاقة يف حياة اإلنسان 

ل، وهذا نتيجة ذه الطاقة قد قل وتناقص منذ ظهور الفحم احلجري وبعهده البرتو البدائي، إال أن اإلهتمام �

كتشاف احملركات واآللة البخارية ملا كانت توفره من رفاهية وسهولة يف االستعمال، إال أن الثورة الصناعية وا 

البحث إىل ضرورة  ى ذلكأد وخمتلف أثارها على البيئةاألزمات اليت عرفها العامل وباخلصوص أزمات الطاقة 

   .عن مصادر طاقوية متجددة

  المتجددة الطاقاتتعريف :أوال

 ا مرتبطة خبصائصها وهي الطاقات�ميكن إطالق مصطلحات خمتلفة على الطاقات املتجددة لكو 

 .النظيفة، الطاقات البديلة، الطاقات اخلضراء، الطاقات املستدامة

 الطاقة املتجددة هي كل طاقة ،)IPCC( المناخ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيرتعرف 

 مصدرها مشسي، جيوفيزيائي أو بيولوجي واليت تتجدد يف الطبيعة بوترية معادلة أو أكرب من نسب يكون

وطـاقـة  وتتولد من التيارات املتتالية واملتواصلة يف الطبيعة، كطاقة الكتلة احليوية والطاقة الشمسية استعماهلا،
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اآللـيـات الـتـي  الـمـيـاه، طـاقـة الـمـد والـجـزر فـي احمليطات وطـاقـة الـريـاح، ويـوجـد الكثري من طاقةبـاطـن األرض، 

حركية باستخدام  تسمح بتحويل هـذه الـمـصـادر إلـى طـاقـات أولـيـة، كـالـحـرارة والـطـاقـة الكهربائية، وإلـى طاقة

 .1وفري خدمات الطاقة من وقود وكهرباءتكنولوجيات متعددة، تسمح بت

املولدة من مصدر طبيعي غري تقليدي، مستمر ال ينضب،  الطاقات تلك على أ�ا أيضا تعرفو 

؛ إن الطاقة ة تقنيات العصراسطأخرى يسهل استخدامها بو  إىلحتويله من طاقة طبيعية  إىلوحيتاج فقط 

ا أديرت بطرق صحيحة يف وسعها تقدمي خدمات املتجددة تعوض ما استهلك منها بشكل منتظم، وإذا م

نشأ يال ، حبيث وغاز طبيعي وفحم برتول من الوقود األحفوري ختتلف جوهريا عنهي و  ،2نافعة إىل ما ال �اية

  .ضارة غازات عن الطاقة املتجددة يف العادة خملفات كثاين أكسيد الكربون أو

من مصادر طبيعية تتجدد  تعرف الطاقة املتجددة بأ�ا شكل من أشكال الطاقة املنتجةكما 

  :3وتستخدم الطاقة املتجددة يف أحد األشكال الثالثة التالية، باستمرار

 يتم استغالل املوارد املتجددة لتوليد الكهرباء اليت يتم توزيعها لألغراض السكنية  :ءتوليد الكهربا

  ؛والتجارية والصناعية

 املصدر ميكن استخدام و  ،)يف املباين الفردية(مركزية سواء يتم توليدها مركزيا أو بطريقة ال  :التدفئة

  ؛تسخني املاء بالطاقة الشمسية ، مثللتسخني املباين مباشرة املتجددة

 نقل لالستخدام الصناعي ميكن توليد وقود السيارات اخلاصة والنقل العام ووقود وسائل ال: النقل

  .املوارد املتجددةوالسفن والطائرات، من  مثل قطارات الشحن والتجاري،

ذو من كل مورد طبيعي  ميكن التوصل إىل إنتاجهاأن الطاقة املتجددة  السابقة ريفايتبني من التع

أن ومن جهة أخرى إضافة إىل أ�ا طاقة نظيفة وصديقة للبيئة هذا من جهة،  ،طابع متجدد مهما كان شكله

خرى ومن مناخ إىل آخر، بل يف ظل نفس املناخ إىل أ والتجدد هلذه الطاقات ختتلف من دولةخاصية الدميومة 

  .حظ تعدد صور استخدامات الطاقة املتجددةنال

                                                 
1
 . Edenhofer Ottmar And others, Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation: Summary 

for Policymakers and Technical Summary, Intergovernmental Panel on Climate Change, Genève,  2012, 
P178. 

  .372ص ، مرجع سابق، يليام نوردهاوسن، و بول سامويلس.  2

  :متاح على ،]على اخلط[الدليل االرشادي للبرلمانين من أجل الطاقة المتجددةبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  . 3

>parl.org/sites/default/files/renewable_energy_user_guide_ar_jan2015.pdf-https://www.agora<،) تاريخ االطالع

   .31، ص )13/05/2016
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  الطاقات المتجددةومزايا أهمية : ثانيا

ى ا�تمع، وال يتأت ددة يف أي دولة حيتاج إىل تضافر بني شىت فئاتنتقال إىل عصر الطاقة املتجإن اإل

الطاقة املتجددة بدال من مصادر  لها بضرورة استعمال مصادرإال عن اقتناع تام لدى الفئات ك هذا التضافر

ا�تمعية بقدر حتوهلا إىل ضرورة من ضرورات التنمية  الطاقة التقليدية، والطاقة املتجددة مل تعد من قبيل الرفاهية

مل تعد مصادر الطاقة  .ة هذه التنميةشرطا أساسيا من شروط استدام املعاصرة، كون الطاقة املتجددة باتت

 الدول النامية ارقداملتجددة حكرا على الدول املتقدمة صاحبة التقدم التكنولوجي والعلمي، بل أصبح مب

واستخدام الطاقة املتجددة، بل هناك دول نامية لديها فرصا لالستفادة من بدائل الطاقة  اللحاق �ذا الركب

 تقدمة، كما أن مصادر الطاقة املتجددة فتحت آفاقا جديدة للدول الفقرية يفأفضل من دول أخرى م املتجددة

للبيئة،  مصادر الطاقة التقليدية، فأوجدت فرصا لتأمني الطاقة املتجددة عرب بدائل أقل مثنا، وأكثر صداقة

  :1إن استخدام مصادر الطاقة املتجددة حيقق العديد من املزايا التالية؛ وأكثر استدامة

الطاقة للقطاعات احتياجات  ريتوفو املصادر التقليدية للطاقة، يف حتقيق وفر  :مصادر الطاقةع يتنو  .1

ائية املنتجة من املصادر هربالك الطاقة املستقبل من يف انية حتقيق فائضكإم ىلإ باإلضافة تلفة،ملخا

  .ىل اخلارجإاملتجددة للتصدير 

ر على البيئة، لذلك فإن مصادر نظيفة ال تؤث طاقة املتجددةتعترب مصادر ال :البيئة المحافظة على .2

ستخدام املصادر التقليدية ااستخدام هذه املصادر يساعد على تقليل انبعاث الغازات الناجتة عن 

  .واملسببة للتلوث البيئي

الكهربائية يف نتاج الطاقة ميكن إنشاء العديد من مشاريع إ :للمناطق النائية توفير الطاقة الكهربائية .3

الريفية، حيث يتوافر العديد من مصادر الطاقة املتجددة يف هذه املناطق، مثل طاقة املناطق النائية و 

  .الرياح، احلرارة الشمسية

نتاج الطاقة الكهربائية من املصادر املتجددة يف العديد من إيساعد  :في األرياف رفع مستوى المعيشة .4

يشة لألفراد وتوفري احتياجات هذه املناطق من الطاقة املناطق النائية والريفية يف حتسني مستوى املع

 .الكهربائية بالتكلفة املناسبة هلم

  

                                                 
جنوب إفريقيا،  اإلسكوا،، مؤمتر القمة العاملي،تنمية إستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددةاللجنة االقتصادية واالجتماعة لغريب آسيا، .  1

  .5ص ،2002
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  المستدامة التنمية في تحقيق أبعاد المتجددة دور الطاقة: ثانيالمطلب ال

 لألبعاديعترب توافر خدمات الطاقة الالزمة لتلبية االحتياجات البشرية ذو أمهية قصوى بالنسبة 

   .، وتعترب مصادر الطاقة املتجددة أهم مصدر لتحقيق هذه األبعاداألساسية الثالثة للتنمية املستدامة

  دور الطاقة المتجددة في تحقيق البعد االقتصادي:أوال

  :تساهم الطاقة املتجددة يف حتقيق األبعاد االقتصادية من خالل ما يلي

  :متغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك غير المستدا.1

تتميز يف  اإلنتاج واالستهالك، واليت�ا أمناط  ميثل قطاع الطاقة واحدا من القطاعات اليت تتنوع

ويف ظل الزيادة املطردة يف االستهالك نتيجة للنمو السكان، فإن األمر يتطلب  ،معظمها مبعدالت هدر مرتفعه

ا �سياسات تسعري مالئمة من شأوقابلية استمرار موارد الطاقة، من خالل وضع  تشجيع كفاءة استخدام

اإلصالحات القانونية والتنظيمية، اليت تؤكد على  إتاحة حوافز زيادة كفاءة االستهالك، واملساعدة على تطبيق

على  ضرورة االستغالل املستدام للموارد الطبيعية وتنمية موارد الطاقة املتجددة، إضافة إىل تسهيل احلصول

  .1يف استهالك الطاقة، والعمل على تطوير آليات التمويل املالئمةالتجهيزات املتسمة بالكفاءة 

   :فرص عمل توفير.2

توسيع شبكة من مكون الصناعات التحويلية و  املتجددة، بدءا استغالل املصادر احمللية للطاقة إن

سيما يف األماكن أمر مهم ال  وهذا ،إىل تركيب وصيانة أنظمة التوليد، له تأثري اقتصادي كبري طاقة الكهربائيةال

 ؛فيها قضية كبرية اليت يتوفر هلا احلصول على الطاقة بشكل حمدود أو ال تتوفر هلا الطاقة، وحيث تكون البطالة

 العمل لكل دوالر يستثمر مما تولده صناعات الوقود وميكن أن تولد الطاقة املتجددة أربعة أضعاف فرص

2رة أعلى وتقدم أجورا أفضلومتيل هذه الوظائف ألن تكون ذات مها ،األحفوري
.  

  :تنمية المناطق الريفية والمعزولة.3

حلصول على شكل واحد على األقل يتوفر لدى العديد من ا�تمعات الريفية يف العامل النامي إمكانية ا

 قة الشمسية أو �ر لتوفري الطاقةسواء كان أشعة الشمس القوية لتوفري الطا أشكال الطاقة املستدامة، من

وميكن استغالل هذه املوارد لتوفري  ،توربينات الرياح الكهرومائية أو طاقة رياح ميكن االعتماد عليها لتشغيل

                                                 
، جملة الدراسات االقتصادية واملالية، العدد اخلامس،  إنعكاسات ظاهرة االحتباس الحراري على األنظمة البيئية للدولفروحات حدة، .  1

  .151ص ،2012 جامعة الوادي، اجلزائر،

   .16، صمرجع سابقبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  . 2
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 مصادر الطاقة املتجددة على وميكن نشر ،الكهرباء النظيفة، حىت للمجتمعات البعيدة عن الشبكة الوطنية

شكل شبكة   جمموعة من القرى على تربط املباين وقرى بأكملها أو حىت )شبكات مصغرة( نطاق صغري يف

وهناك فائدة أخرى كبرية للكهرباء املولدة من مصادر الطاقة املتجددة  ،كهرباء فعالة على نطاق ا�تمع احمللي

عتماد على مولدات الديزل جمانيا دون مقابل، مما ميكن أن ينهي اال يكونأن الوقود للطاقة املتجددة  هي

  .1ترتك القرويني حتت رمحة تقلبات أسعار الوقود األحفوري ليتواملسببة للتلوث، وا املكلفة

  :تنويع مصادر الطاقة.4

ا املسامهة �يتوفر العامل على مصادر دائمة من الطاقات املتجددة، ميكن من خالل تطوير استخداما

يؤدي إىل حتقيق  بنسب متزايدة يف توفري احتياجات الطاقة للقطاعات املختلقة، وتنويع مصادرها، مما التدرجيية

تسمح بتوفري فائض يف التصدير، كما تساهم يف إطالة عمر خمزون  وفرة يف استهالك املصادر التقليدية للطاقة،

ختفيض يف  احملققة من االستهالك الوفرة عملكما ميكن أن ت؛  املصادر التقليدية يف الدول املنتجة للنفط والغاز

 سبة للدول غري املنتجة للنفط والغاز، فضال عن ذلك فإن اإلمكانياتتكاليف استرياد املصادر التقليدية بالن

املتاحة حاليا للنظم املركزية الكبرية لتوليد الكهرباء، متثل فرصة للتوجه حنو تصدير الطاقة الكهربائية املنتجة من 

  .2مصادر الطاقة املتجددة

   :توفير مصادر الطاقة لتحليه مياه البحر.5

حتتاج إىل  بالتجمعات الصغرية اليتيف مواقع االحتياج للمياه، خاصة  قة املتجددةإن توفر مصادر الطا

 لتحليه املياه يف املناطق اليت يتعذرأن تكون احلل االقتصادي والتقين  استهالك حمدود من املاء العذب، ميكن

  .3بكلفة اقتصادية ا توفر املصادر التقليدية�

  البعد االجتماعي دور الطاقة المتجددة في تحقيق:ثانيا

ألساسية اليت تتوقف عليها ا تشكل أحد املوارد ا�تعترب الطاقة املتجددة جوهر التنمية املستدامة، إذ أ

والضروري قدر الكايف لإلنسان، لذلك ال بد من ضمان استدامة واستمرارية ال عيشيةمن اجلوانب املالعديد 

وتتمثل ، متكافئ ويف ظل بيئة نظيفة املستقبلية على حنو احتياجاته احلالية، وكذا االحتياجاتمنها لتلبية 

  :الطاقة املتجددة يف حتقيق األبعاد االجتماعية من خالل ما يلي مسامهة

                                                 
  .19- 16ص.ص املرجع نفسه،.  1

  .2ص ،مرجع سابقاللجنة االقتصادية واالجتماعة لغريب آسيا، .  2
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   :التعليم.1

مؤشرات التنمية البشرية، عن يؤدي استهالك الفرد من مصادر الطاقة املتجددة دورا هاما يف حتسني 

الطاقة املتجددة صورة واضحة مصادر من  نتجةوتعطي الكهرباء امل ،التعليم تأثريها يف حتسني خدماتطريق 

تشغيل أجهزة استخدامات كثرية كاإلنارة،  ذلك، إذ متثل مصدرا ال ميكن استبداله مبصدر آخر للطاقة يفحول 

  .وغريها من املتطلبات األساسية لتوفري خدمات التعليم التربيدالكمبيوتر، التدفئة، 

  :لسالمةوا الصحة.2

حبيث  ،دية واألمنية والبيئيةيوفر تطوير مصادر الطاقة املتجددة فوائد صحية تفوق الفوائد االقتصا

حتفهم سنويا بسبب تلوث اهلواء يف األماكن املغلقة بسبب حرق الوقود األحفوري  ماليني شخص 6يلقى 

بأكملها أو على نطاق الطاقة املتجددة على نطاق واسع لتزويد مدن  استخدام إن، 1والكتلة احليوية التقليدية

ميكن أن توفر طاقة نظيفة وآمنة دون احلاجة حلرق كمية كبرية من الوقود  شبكة قرية صغرية، صغري لتشغيل

 .الوقود األحفوريعن استخدام  ميكن أن جينبنا املخاوف املتعلقة بالسالمة والصحة النامجةو  ،األحفوري

  دور الطاقة المتجددة في تحقيق البعد البيئي: ثاثال

نظيفة وعادة ما يتم التعبري عنها ا طاقة �ا الطاقة املتجددة أ� إن من أهم اخلصائص اليت تتميز

ولتحقيق التنمية املستدامة يف طابعها اإليكولوجي يتم اللجوء إىل  اخلضراء، بالطاقة الصديقة للبيئة، أو الطاقة

فلقد  ،واملتسببة يف التغريات املناخيةسبة غازات االحتباس احلراري ن ا تساهم يف خفض�املتجددة ألالطاقة 

االنبعاثات امللوثة للبيئة سواء يف  أن مصادر الطاقة املتجددة ضعيفة ،أثبتت الدراسات والتقديرات العلمية

عالوة  ،باقي الطاقات التقليديةتعمال مقارنة بتلك الناجتة عن اس مرحلة االستغالل أو االستهالك النهائي،

للبيئة يف هذه  على أن حتسني الظروف املعيشية باملناطق الريفية سوف حيد من أمناط إستهالك الطاقة امللوثـة

  .2املناطق

  دور الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة: المطلب الثالث

إال  ،من أجل حتقيق واستدامة مستويات أعلى للمعيشة أساسياالوصول إىل الطاقة احلديثة مطلبا يعد 

مليار شخص يفتقرون إىل هذه الفرص، ويعتمد أكثر من نصف جمموع السكان الذين يعيشون يف  1.6أن 

                                                 
  .18برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مرجع سابق، ص . 1

  .3، صمرجع سابق، قتصادية واإلجتماعية لغريب آسيااللجنة اإل . 2
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ورغم التحديات اليت  ؛البلدان النامية على الكتلة اإلحيائية التقليدية لتلبية احتياجا�م األساسية من الطاقة

ري الطاقة احلديثة للمناطق النائية الفقرية، إال أن التطورات التكنولوجية اجلديدة وتصاميم املشاريع تواجه توف

تتيح خيارات  ،املبتكرة ومتطلبات التخفيف من آثار تغري املناخ والفرص اجلديدة يف جمال السياسة العامة

للحد من الفقر الريفي الذي حيقق   إسرتاتيجية لتلبية هدف توفري فرص الوصول العاملي إىل خدمات الطاقة

يات الطاقة املتجددة كطاقة الشمس وميكن االستفادة بطريقة مناسبة من تكنولوج ،كفاءة يف انبعاثات الكربون

قائمة بذا�ا ال تتصل  )تطبيقات صغرية( صغرية نظم من الكهربائية الطاقة نتاجوالرياح والوقود اإلحيائي إل

إىل  الكهربائية وميكنها أن تشكل خيارات موفرة يعول عليها إليصال الطاقة ،يةبالشبكات الكهربائية الوطن

  .املناطق الريفية النائية

  )اإلنتاج الالمركزي(المتجددة  للطاقةالنظم الصغيرة : أوال

واحد أو أكثر ضمن منطقة  هي تلك اليت تنتج الكهرباء ملبين اإلنتاج الالمركزي للطاقةإن أنظمة 

 عيشون يف جمتمعات نائية حيث يكونبوجه خاص أولئك الناس الذين ي ويناسب هذا اخليار ،صغرية جغرافية

تربط الشبكات املصغرة جمموعة من املباين أو جمتمع حملي ، و متديد شبكة الكهرباء غري فعال من حيث التكلفة

رية إىل مورد كاف تقيم على مساحة جغرافية صغ صغري، أو يف بعض احلاالت جمموعة من ا�تمعات احمللية

ذلك بناء حمطة توليد صغرية ميكن  ويتيح ،أو وقود حيوي أو مشسي رياح شديدة للطاقة املتجددة مثل �ر أو

  : 1نطاق الشبكة ق الرئيسية لتوليد الكهرباء خارجهناك نوعان من الطر و ؛ أن توفر الكهرباء للمستهلكني

 ؛الستخدامها اخلاص الكهرباءتولد  كان املنازل واملباين الفردية أنبإم   

 كهرومائية  على نطاق صغري مثل حمطة طاقة ، استنادا إىل مصادر طاقة متجددةميكن تطوير شبكة مصغرة

صغرية أو مزارع مشسية على نطاق صغري، حيث يتم تزويد الكهرباء ألسر قرية أو غري ذلك من ا�تمعات 

  .احمللية

 فقط وتوفر إمدادات الكهرباء إىل معزولة، تعمل عادة جبهد منخفضإن الشبكة املصغرة شبكة توزيع 

تزود الكهرباء أو  مجعياتوقد يشمل ذلك شركات خاصة وتعاونيات و  ،بلدة جمتمع مستهدف أو قرية أو

يتم متويل نظام الشبكة املصغرة وامتالكه من قبل و املستوى اإلقليمي،  اخلدمات الكهربائية يف القرية أو على

عتمادا على شروط ا) ويف بعض احلاالت احلكومة(القطاع اخلاص  أو جمموعة من املستثمرين من مستثمر
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مدير الشبكة املصغرة فواتري للزبائن إما على أساس حجم الطاقة  ، يصدر صاحب أوالصفقة التجارية

املقدمة  حسابه وفقا حلمولة اخلدمة أو من خالل دفع مبلغ مقطوع يتم) مثل كيلووات ساعة(املستهلكة 

  ).على سبيل املثال عدد املصابيح أو املنافذ(املقدرة 

   صغيرةمزايا استخدام األنظمة ال: ثانيا

ل الفقر الريفي نتيجة مثالية لطاقة املتجددة يف اسرتاتيجيات استئصاالنظم الصغرية لحيقق استخدام 

ع يوز تومن شأن  ،دامة البيئيةالدخل واالست إنتاجة الفائدة للنمو االقتصادي وخلق فرص الوظائف و عميق

  :أن حيقق املنافع اآلتيةلطاقة املتجددة على نطاق واسع يف املناطق الريفية األنظمة الصغرية ل

 ؛ختفيف الفقر خاصًة يف ا�تمعات النائية حيث متثل حًال منوذجياً حلاجات الطاقة األساسية -

منظومة طاقة فعالة أقل عرضًة النقطاع التيار من ركزي من مصادر الطاقة املتجددة إنتاج غري امليقدم نظام  -

 وحتقيق استقاللية يف إنتاج الطاقة الكهربائية؛ وهي وسيلة لتهيئة املناطق النائية ،األنظمة املركزية

  ؛البيئة احمللية أو اإلقليميةمصدر الطاقة املتجددة مستدام ال ميكن أن ينضب أو يدّمر  -

مثل الرياح والطاقة الشمسية الفولتا ضوئية والطاقة  - لطاقة الكهربائيةإ�ا تتيح دمج مصادر خمتلفة من ا -

  ؛من أمن التوريد اللتتدفق يف نفس الشبكة، مما حيقق مستوى ع -وكهرباء الكتلة احليوية  املائية الصغرية

يلة، مما املرتبطة بنقل الطاقة ملسافات طو  )اهلدر( استخدام الطاقة املولدة حمليا، يتم تقليل اخلسائر عند -

  ؛خيارا أكثر كفاءة للمناطق النائية جيعل الشبكة املصغرة

من خالل توريد الكهرباء إىل املؤسسات احمللية مثل املراكز الصحية واملدارس وشبكات صغرية، متكن  -

ا�تمعات الريفية اليت تقع بعيدا عن وصول الشبكة الوطنية من احلصول على اخلدمات  الشبكات املصغرة

 .اجليدة التعليميةالصحية و 

غالبا ما تبقي مشاريع الشبكات املصغرة القائمة على الطاقة املتجددة األموال يف املنطقة احمللية، معززة 

من خالل توفري املنافع االجتماعية واالقتصادية مثل  احمللي م ا�تمعيتدع، مما ميكنها احمللي بذلك االقتصاد

 :فرص العمل للسكان احملليني والفرص الستخدامات الطاقة املنتجة يف املؤسسات احمللية الصغرية املنتجة مثل

  .وبالتايل دعم األنشطة املدرة للدخل) اخل ...واخلياطة جتهيز املنتجات الزراعية والنجارة واللحام(
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  تطبيقها ومشاريع الطاقات المتجددة مصادر: انيلثالمبحث ا

الرياح، وطاقة احلرارة  تستمد الطاقات املتجددة مصادرها من الطبيعة وتشمل الطاقة الشمسية، طاقة

حبيث . واجلزر مصادر طاقة احمليطات واملد اجلوفية، الطاقة املائية، وبعض أشكال الكتلة احليوية، باإلضافة إىل

تسمح بتوفري خدمات  لـمـصـادر إلـى طـاقـات أولـيـة،تكنولوجيات الـتـي تسمح بتحويل هـذه اال يـوجـد الكثري من

  .الطاقة من وقود وكهرباء

، سنحاول يف هذا املبحث ودورها يف حتقيق التنمية املستدامةبعد عرضنا لتعريف الطاقة املتجدد 

   .من مشاريع وتطبيقات كل مصادرتتضإىل أربع مطالب رئيسية، مصادر الطاقة املتجددة  تقسـيم

  الطاقة الشمسية  :المطلب األول 

الطاقة األم فوق كوكب األرض حيث تنشأ من أشعتها كل الطاقات على  الطاقة الشمسية تعترب

  .ارة بالبيئة مقارنة مبصادر أخرى، فهي طاقة دائمة ال ينتج عن استخدامها غازات أو نواتج ثانوية ضاألرض

  الطاقة الشمسية وتكنولوجيتهامفهوم : أوال

  الطاقة الشمسية مفهوم .1

أشعة   الشمس ، وأشعةتعترب الطاقة الشمسية من أهم أنواع الطاقات اليت ميكن لإلنسان استغالهلا 

واألشعة دون  %2يشكل  كاألشعة الفوق بنفسجية رئياملوغري  %49وطيفها املرئي يشكل، كهرومغناطيسية

%49احلمراء 
1

، كما ختتلف كثافة أشعة الشمس األرض بعدها منتلف الطاقة الشمسية حسب حركتها و ختو  ،

ض وميوهلا بعدها عن األر و ، السنة فوق نصفي الكرة األرضية شد�ا فوق خريطة األرض حسب فصولو 

أل�ا تقلل أو  ،حسب كثافة السحب اليت حتجبهالسنة، و ية طوال النهار أو خالل اوضعها فوق املواقع اجلغرافو 

  .تتحكم يف كمية األشعة اليت تصل لليابسة

  :الطاقة الشمسية تكنولوجيا.2

كهرومغناطيسية إىل أحد يتطلب االستخدام الفعال للطاقة الشمسية ضرورة حتويلها من موجات  

 مها من مث يف تلـبـيـة واحـدة أوالستخدا ،)فوتوكيميائية ،كهربائية  ،حـراريـة(أشكال الطـاقـة الـشـائـعـة االسـتـعـمـال 

                                                 
  .23ص ،2000 ، تونس،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، الطاقات المتجددة عربية للرتبية والثقافة والعلوم،املنظمة ال.  1
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الوسائل اليت تقوم ومن أجل حتقيق هذا الغرض يتطلب األمر استعمال بعـض  ،كـثـر مـن حاجات البشرأ

 إن الطاقة احلرارية والكهربائية وحيث ،الطاقة الشمسية إىل أحد أشكال الطاقة سهلة االستعمال بتحويل

الطاقة هذه ن حتويل الطاقة الشمسية إلـى أي مـن أشـكـال إف ،تـوكـيـمـيـائـيـة هـي األشكال الثالثة الشائعةوالفو 

 وسـنـطـلـق ،كل مالئم من الطـاقـةيتطلب وسيلة مالئمة تقوم بـالـتـعـامـل مـع اإلشـعـاع الـشـمـسـي وحتويله إىل ش

 علىلتقاط الطاقة الشمسية الساقطة إذلك أن مهمتها هي عـلـى هـذه الـوسـائـل اسـم ا�معات الشمسية 

  .الطاقة الشـائـعـة االسـتـعـمـالسطحها وحتويلها إىل أحد أشكال 

  )الفولتوضوئية األلواح الشمسية( الطاقة الشمسية الضوئية اتتطبيقو مشاريع :ثانيا

دق العديدة املتاحة، وأصتنطوي الطاقة الشمسية على طاقة هائلة ميكن استغالهلا بفضل التقنيات   

الضوئية، واليت أصبحت تقدم  يةطاقة الشمسال ة عن طريقالطاقة الكهربائي مثال على ذلك يتمثل يف إنتاج

   .سواءا للمناطق املوصولة بشبكة الكهرباء أو البعيدة عنها حال جذابا

  :  )الكهروضوئية(األلواح الشمسية الفولتوضوئية . 1

للضوء املباشر يتولد جهد   اخلاليا الشمسية اليت اذا تعرضت متوايل ومتوازي منهي عبارة عن تسلسل   

 ،العديد من التطبيقات ن نستخدمه يفأمستمر نستطيع كهربائي مرور تيار   إىلمما يؤدي  ،داخلها ائيكهرب

اخلاليا  طاقة كهربائية بوساطة إىلويقصد بالتحويل الكهروضوئي حتويل اإلشعاع الشمسي أو الضوئي مباشرة 

طاقة نتاج اليف إ هامت تصنيع مناذج كثرية من اخلاليا الشمسية لالستفادة منقد و  ،الفولتوضوئية الشمسية

  .1الكهربائية

يف السنوات القليلة  الفولتوضوئيةلواح الطاقة الشمسية اعت العديد من الشركات املنتجة أللقد استط  

عل حلول الطاقة الشمسية أكثر بشكل كبري مما ج الفولتوضوئيةنظمة الطاقة الشمسية أنواع و أ تطوير ،املاضية

  . جودة ىن املاضي بكثري وأكثر كفاءة وأعلاقتصادية م ىجدو 

  :تطبيقات األلواح الشمسيةمشاريع و  .2

الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة مــن خطــوات مشــا�ة لتلــك املوجــودة فــي قطــاع  مشاريعتتألــف   

ة واملشـرتيات والتشـغيل، التخطيـط، التطويـر، تصنيع املكونات، اهلندسـ: الكهربائيـة التقليـدي وتشـمل الطاقــة

                                                 
  .14ص، 2000 ، تونس،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، الخاليا الشمسية ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم .1
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 تطبيقاتوعـالوة علـى ذلـك، تقـدم الطاقـة الشمسـية الكهروضوئية  ؛والعمليـات والصيانـة الكهرباء، توليـد

  :1كالتايل  هان منيز بني العديد منأوميكن متعددة، 

وهي عبارة عن مشاريع ضخمة تقوم �ا الدول أو : محطات الطاقة الشمسية الفولتوضوئية -أ

خمة لتوليد الطاقة ضطات نشاء حمإاملؤسسات لتوفري جزء كبري من احتياجا�ا للكهرباء عن طريق 

  .العامليبني مناذج حملطات موجودة يف  )11(امللحق رقمالصور يف ، و من األلواح الشمسية ائيةالكهرب

وهو نظام انتشر كثريا يف اآلونة األخرية بعد : سطح المنازلأ ىلواح الشمسية علاألتطبيقات  -ب

 ،لواح الشمسية وأيضا البطاريات الشمسية ويوجد منها العديد من االشكال واالحجامألا ءةتطور كفا

متطلبات املنزل من  توفر مجيعحبيث ويستخدم لتوليد طاقة كهربائية مستقلة عن الشبكة املركزية، 

  .تبني منوذج لذلك )12(امللحق رقموالصورة املرفقة يف  .الكهرباء

نارة استخدام األلواح الشمسية لتوفري الكهرباء الالزمة إل: تطبيقات الطاقة الشمسية في الشوارع -ج

ولكنها  فقط، توفر طاقة نظيفة وجمانية ال�ا أحيث  ،أحد أهم تطبيقات الطاقة الشمسية تعترب ،الشوارع

طول الشوارع والفقد يف الطاقة نتيجة  ىتكاليف االسالك املمدودة علموارد مالية عن طريق تقليل توفر 

  .تبني منوذج لذلك )12(امللحق رقم والصورة املرفقة يف .طول املسافة

النائية اليت احللول املفيدة جدا وخاصة يف االماكن ي أحد ه :تطبيقات الطاقة الشمسية لرفع المياه -د

رفع  مضخاتالذي يعمل بالوقود لرفع املياه ميكن تدوير  بائيفبدال من املولد الكهر  ،ال يتوفر �ا كهرباء

  .املياه باستخدام الكهرباء املنتجة بااللواح الشمسية

 نه يوجد العديد من التطبيقات احملمولة واليت تعمل بالطاقة الشمسية كاألنظمة املتكاملة واليتأكما 

 اهلواتف النقالةيضا يوجد شواحن حممولة لشحن أتستخدم لتوليد الكهرباء يف رحالت السفاري واملعسكرات و 

و كشاف حممول يعمل بالطاقة الشمسية أو ساعات وآالت حسابية أخارج املنزل وتعمل بالطاقة الشمسية 

  .حصر هلا ويف ازدياد مستمرتعمل بالطاقة الشمسية وغريها من التطبيقات العديدة واملتنوعة واليت ال 

حيـث ال  ،تقنـي الطاقـة الشمسـية الكهروضوئيـة تعانـي مـن عائـق تطبيقات وجتـدر اإلشـارة هنـا إلـى أن  

فـي  السحب تؤثروحتـى خـالل فتـرة النهـار فـإن  ،الطاقـة الكهربائيـة إال أثنـاء فتـرة النهـار فقـطنتج ت ميكنهـا أن

                                                 
  :متاح على ،]اخلطعلى [الفولتوضوئيةتطبيقات الطاقة الشمسية كرمي رشدي، . 1

>applications-http://solarsnipers.com/pages/article_details/photovoltaic<، ) 2014/ 06/ 23تاريخ االطالع(.  
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 عــن طريــق تقنيــات الطاقــة الشمســية نتجةامل الطاقة الكهربائية ت يفســبب تقطعــايف مسـيشـدة اإلشـعاع الش

يضطـر منتجـو الطاقـة إلـى االعتمـاد علـى احتياطـات الطاقـة التقليديـة التـي تزيـد مـن  لذلـك ،الكهروضوئيـة

لــب علــى هــذا العائــق مــن خــالل التطــور التقنــي فــي وميكــن التغ ،منظومــة توليــد الطاقــة الكهربائيــة تكلفـة

  .1وتقنيـات ختزيـن الطاقـة، وعلـى رأسـها التقنيـات اخلاصـة بالبطاريـات جمــال نظــم

  في العالمفي توليد الكهرباء  تطور استخدام الطاقة الشمسية الضوئية .3

تصاعديــا حيــث تطــور مــن ســوق  الطاقــة الكهروضوئيــة منحنــىعلــى الصعيــد العاملــي، اختــذ منــو   

 رتفع إمجايلإ لقد، و ا رئيسـا للطاقـة الكهربائيـةالصغيـرة إلـى أن أصبـح مصـدر  للتطبيقـات ذات السـعة متخصــص

جيغاواط  303إىل  2006جيغا واط سنة  6من يف العامل  الشمسية الضوئية ةالطاق الطاقة الكهربائية املنتجة من

  .)1-2(، كما هو موضح يف الشكل رقم2016سنة 

 من الطاقة الشمسية الفولتوضوئية الطاقة الكهربائيةالقدرة المركبة إلنتاج ):1-2(الشكل رقم            

  )2016-2006( بين الفترتين

  

  :المصدر

.Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21), RENEWABLES 2017 GLOBAL 

STATUS REPORT , REN21, PARIS,  2017 , P66. 

                                                 
، منتدى الرياض االقتصادي، اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة العربية السعودية العزيز بن حممد السويلم وآخرون،عبد  . 1

  .35ص بدون سنة نشر، اململكة العربية السعودية،
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وصل إمجايل القدرة اإلنتاجية للطاقة الشمسية الضوئية إىل ) 1- 2( كما هو موضح يف الشكل رقم  

رتفاع إىل ويرجع هذا اإل، 2015 جيغاوات عن سنة75القدرة املضافة  لتبلغ بذلك 2016جيغاوات سنة 303

، وتوزعت هذه القدرة بني العشر البلدان يف احملطات التجارية والقطاع السكينواستخدامها إنتاجها  تزايد

  .املوايلاألوىل كما هو موضح يف الشكل 

مقارنة للعشر البلدان األولى  الضوئية القدرة المركبة للطاقة الشمسية):2-2(الشكل رقم              

  )2016-2015(بين الفترتين 

  

  :صدرالم

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21), RENEWABLES 2017 GLOBAL 

STATUS REPORT , REN21, PARIS,  2017 , P67. 

جيغاواط  77,4نالحظ أن الصني يف املركز األول بقدرة مركبة إنتاجية ) 2- 2(من خالل الشكل رقم

وبذلك ختطت أملانيا اليت كانت رائدة يف هذا ا�ال لعدة سنوات سابقة، وكذلك اليابان يف املركز الثاين بقدرة 

نسبة النمو للطاقة وختتلف  ،)13(يف امللحق رقموإنتاج باقي الدول يف اجلدول املرفق  ،1جيغاواط 42,8إنتاجية 

  ).3-2(الشكل رقميف  من بلد آلخر كما هو موضحالكهرضوئية 

  

  

                                                 
1 . Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21), RENEWABLES 2017 GLOBAL 
STATUS REPORT , REN21, PARIS, 2017,P170. 
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  لبلدان العالم الضوئية القدرة المركبة للطاقة الشمسيةنسبة النمو في  :)3- 2(الشكل رقم

  

  :المصدر

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21), RENEWABLES 2017 GLOBAL 

STATUS REPORT , REN21, PARIS, 2017,P67. 

 سنةبني ، جند أن الصني متكنت من تسجيل أكرب إضافة يف القدرة اإلنتاجية )3- 2( للشكل رقموفقا 

من  ،% 11.5مث اليابان بـ، % 20تليها الواليات املتحدة األمريكية بنسبة  ،% 46بنسبة منو  2015و 2016

اء العامل ينتشر يف مجيع أحن، وأن إنتاجها سبق جند أن الطاقة الشمسية الضوئية تشهد منوا ملحوظا خالل ما

البنايات وحىت  ميكن استخدامها يف األلواح الشمسيةوهذا راجع لكون  ،فقط عشر دولالوال ينحصر يف 

  .والصناعية احملطات التجارية

  مشاريع تطبيق الطاقة الشمسية الحرارية:ثالثا

    :تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية.1

حتـويـل ، وتقوم على عقود متت جتربتها واختبارها على مدى شمسيةتوليد احلرارة بالطاقة التقنية 

عن طريق  ،طلوبملطاقة حرارية على درجات حرارة خمتلفة حسب طبيعة االستخدام ا الـطـاقـة الـشـمـسـيـة إلـى

تعمل املركزات الشمسية على حتويل اإلشعاع الشمسي حبيث  ،1الشمسية واملواد احلرارية) األطباق(ا�معات 

طاقة خبارية إلنتاج ال عنفةستخدم يف إدارة ، عن طريق تسخني املاء وتوليد البخار، الذي يطاقة حرارية إىل

بط هذه ستفادة بر التقليدية لإل نتاجإمكانية تكامل املركزات الشمسية مع حمطات اإل الكهربائية، وهو ما يعين

  .النظم بالشبكة الكهربائية

                                                 
  .14ص، مرجع سابق، الخاليا الشمسية ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. 1



  الطاقة املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة                                                                                     الفصل الثاين

 72

  :الطاقة الشمسية الحرارية مشاريع تطبيق.2

  :ن منيز بني العديد من التطبيقات كالتايلميكن أ

ومن  ،فيها ارةملالسوائل اني تشرتك ا�معات الشمسية يف أ�ا تقوم مجيعا بتسخ:  محطات تسخين المياه -أ

ياه بالطاقة ملاني وعند احلديث عن تسخ، ستعماال يف تطبيقات الطاقة الشمسيةإكثر السوائل أاء ملضمنها ا

 ـنـزلـيـة أوملدرجة حرار�ا إىل ما يكفي جلعلها صاحلة لـبـعـض األغـراض ا قصود بذلك رفعملالشمسية يكون ا

يـاه إلـى ملعىن رفع درجة حرارة ا، مبياه احلارة للعمليـات الـصـنـاعـيـةملالصناعية كاالستحمام والغسيل وإنتاج ا

 سطحة ذات التـكـلـفـةملالغرض تستعمل ا�معات الشمسية ا ولتحـقـيـق هـذا ،1درجة مئوية 60 حـوالـي

 )14(امللحق رقم، واجلدول يف واليت تعمل بكفاءة عالية على درجات احلرارة هذه ،نخفضة نسبياملا االقـتـصـاديـة

  .التطبيقات املتداولة للتسخني الشمسي للمياهيبني أبرز 

ه يف املنازل سيلة حديثة الستغالل الطاقة الشمسية يف تسخني املياهي و و   :السخانات الشمسية -ب

نابيب وقد شهدت تطورا كبريا يف السنوات القليلة املاضية بفضل استخدام تكنولوجيا األ ،األغراض التجاريةو 

الىت على درجات احلرارة املمكنة و أىل إنابيب التسخني والىت تضمن كثافة وسرعة عالية ىف الوصول أاملفرغة و 

  . منوذج للسخان الشمسينيتب) 15(امللحق رقم، والصورة يف 2درجة مئوية  95تصل اىل 

سواء كانت (املساكن واملباىن وهي تستخدم لتدفئة  :التدفئة أو التبريد باستخدام الطاقة الشمسية -ج

يضا يوجد أو  ،الباردةماكن يف األ بالطاقة الشمسية) و خاصة مثل املستشفيات وخالفهأو جتارية أصناعية 

 :وميكن توضيح أكثر هلذه التقنية كالتايل ،ارةماكن احلنظمة للتربيد يف األأ

 الشمسية إىل داخل احليز املراد تدفئته ولتحقيق هذا  ا�معاتهي ضخ احلرارة املكتسبة يف : التدفئة

الشمسي إىل  ا�معالغرض حنتاج إىل استعمال بعض املعدات واألجهزة لنقل التأثري احلراري من 

 ؛داخل احليز

 عكسو�ذا فإن عملية التربيد هي  ،إىل اخلارجني حيز مع عمـلـيـة ضـخ احلـرارة مـن داخـل هو :التبريد 

احلرارة إىل  ومن أجل حتقيق هذا الغرض جيب استعمال أداة ميكانـيـكـيـة تـقـوم بـضـخ، عملية التدفئة

                                                 
  .205ص ،1981، سلسلة كتب عامل املعرفة، الكويت، تكنولوجيا الطاقة البديلةسعود يوسف عياش، . 1

  .)2014 /03/ 23تاريخ االطالع ( ، >/https://nasrsolar.com< :متاح على ،]على اخلط[السخانات الشمسيةشركة النصر سولر، . 2



  الطاقة املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة                                                                                     الفصل الثاين

 73

داخل احليز ليقوم بنقل احلرارة إىل  هو دفع هواء بارد إىل واألسلوب الشائع لضخ احلرارة ،اخلارج

  .اخلارج مباشرة

من االستخدامات أيضا  تعتربو  ،حد أهم استخدامات الطاقة الشمسية احلراريةأعترب ت :تحلية مياه البحر -د

، �ار وال أمطارأالقابلة للتطوير املستمر واليت حتل العديد من املشاكل خاصة يف األماكن اليت ال تتوفر فيها 

مالح والرواسب عن طريق التبخري بأ�ا عملية تنظيف املاء من األ، عملية حتلية املياه بالطاقة الشمسيةوتعرف 

  .و الزراعةأماء نقي صاحل للشرب  ىطاقة الشمسية احلرارية للحصول علوالتكثيف باستخدام ال

 اليت تسعى الطاقة الشمسية احلرارية مشاريعحد أهم أعترب ت :)CSP(محطات الطاقة الشمسية المركزة  -ه

عن طريق تركيز حمطات الطاقة الشمسية املركزة تعمل تقنية و  ،إلنشائها واالستثمار فيهااملؤسسات والدول 

حرارة لتبخري املياه واستغالل طاقة خبار املاء ألدارة توربينات تقوم بدورها  للحصول على ،األشعة الشمسية

  :1املختلفة هلا، وهي كالتايل العديد من األشكال واألنواع تبني) 16(الصورة يف امللحق رقم ، و بتوليد الكهرباء

 تعتمد يف آلية تشغيلها على  :)المرايا الشمسية المقعرة( محطات تعمل بنظام القطع المكافئ

نظم ا�معات الشمسية املكونة من مرايا خاصة على شكل قطع مكافئ تقوم بتجميع وتركيز أشعة 

الشمس على أنبوب مركزي ينقل احلرارة إىل مواقع تسخني تعمل على توليد البخار الذي يتوىل 

  ؛تشغيل التوربينات التقليدية لتوليد الكهرباء

 هذا النوع من حمطات الطاقة الشمسية : ةمحطات الطاقة الشمسية الحرارية ذات األبراج المجمع

تفع الذي يكون حماط من مجيع االجتاهات مبرايا عاكسة احلرارية يتميز من ناحية التصميم بالربج املر 

ن التحكم به يكون عن طريق برنامج حاسويب جيعل كل أ ،نه يتميز من ناحية التشغيلأكما   ،للضوء

كل منها منفصل يف وعمل املرايا تكون   ،قمة هذا الربج ىاملرايا يتتبع الشمس ويعكسها عل من هذه

 ؛شعة الشمس عليها وكذلك بعدها عن الربجأوية سقوط زا ىاعتمادا عل ىحركته عن األخر 

 بتجميع ) طبق(يف هذه احملطات تقوم مرآة على شكل جسم مكافئ دوراين :محطات أطباق ستيرلنغ

أشعة الشمس على مستقبل احلرارة املدفوع مبحرك ستريلنغ املستقبل للبيانات، والذي يقوم بدوره 

 ؛حركة ميكانيكية أو كهرباءبتحويل الطاقة احلرارية مباشرة إىل 

                                                 
  .54- 53ص.ص،2015أملانيا،  وكالة الطاقة األملانية، ،نع في ألمانياص: اإلمداد بالطاقة المتجددةوكالة الطاقة األملانية، . 1
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 لعكس عند استخدام جممعات فرينل جتمع مرايا مسطحة طويلة ومنحنية قليال  :مرايا فرينل الطويلة

أشعة الشمس على قناة امتصاص ثابتة، ومن مث يتم تسخني املياه وتبخريها وتوليد الطاقة الكهربائية، 

  .ل التصميم البسيط للمراياوتعترب تكاليف االستثمار يف هذه ا�معات قليلة بفض

    :في العالم حراريةتطور استخدام الطاقة الشمسية ال.3

يف �اية  نتشارا واسعا يف عدة دول أين وصل إنتاجها اإلمجايل إاملركزة الطاقة الشمسية احلرارية  شهدت  

  ).4-2(جيغاواط كما هو موضح يف الشكل رقم 4,8إىل  2016سنة 

  بين في العالمالمركزة  إجمالي القدرة المركبة من الطاقة الشمسية الحراريةتطور ):4- 2(الشكل رقم

)2006-2016( 

 

  :المصدر

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21), RENEWABLES 2017 GLOBAL 

STATUS REPORT , REN21, PARIS,2017, P73. 

تقوم بإنتاج الطاقة الشمسية  اليت دول فقطبعض اليتضح أن هناك  )4-2( الشكل رقممن خالل 

كما حتوز الواليات  ،ا�الإسبانيا والواليات املتحدة األمريكية دولتني رائدتني يف هذا  كل من تعد احلرارية، إذ

الواقعة Solanaالطاقة الشمسية احلرارية يف العامل؛ وهي حمطة  األمريكية على أكرب حمطة لإلنتاج املتحدة

   1Arizona.يف

                                                 
1. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21), RENEWABLES 2014 GLOBAL 

STATUS REPORT , REN21, PARIS,2014, P52. 
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   الطاقة الشمسيةوعيوب مزايا :رابعا

 :ميكن للطاقة الشمسية حتقيق العديد من املزايا :المزايا.1

بال  تعترب الطاقة الشمسية مصدرا متجـددا غيـر قابـل للنضـوب وبـال مقابـل أي :طاقة مستدامة و متجددة -

، وتعترب أيضا الطاقة الشمسية فـي طاقتهـا علـىمثن مما يسهل إمكانية إنشاء املشاريع املسـتدامة التـي تعتمـد 

   ؛1ال تنفذ، فهي مصدر طاقة طبيعي من الشمسطاقة مستدامة 

مستلزمات الطاقة الشمسية غري ظاهرة تقريبا، خصوصا عند استخدام  :األلواح الشمسية سهلة التركيب -

، و معدات خاصةأحتتاج إىل مهارات  ، أي أ�ا العلى أسطح املباين وضعهالواح الشمسية اليت يتم األ

للمحافظة نظافتها  منتتطلب القليل  و، على أسطح املنازل يف مشاريع صغرية منزلية هاميكن تثبيتحبيث 

يف املنازل ال تسبب أي انبعاثات او ضوضاء و ال تسبب أي الشمسية األلواح ، وتركيب على انتظام عملها

 ؛أثر ضار على البيئة

تواجه اإلنسان  مسامهة مصادر الطاقة الشمسية فـي تلـوث البيئـة، هـذه املشـكلة التـي عدم :طاقة نظيفة -

وحضارته والنامجة يف معظمها من  املعاصر وتبـدو كأ�ـا خارجـة عـن سـيطرته و�ـدد حيـاة اإلنسـان

   ؛2كالنفط والفحم والغاز الطبيعي اإلستغالل املفرط ملصـادر الطاقـة امللوثـة للبيئـة

اليت حتد من مدى التوسع يف  عدم خضوع الطاقة الشمسـية لسـيطرة الـنظم السياسـية والدوليـة أو احملليـة -

  ؛إستغالل آية كمية منها

يف أي مكان قرب التجمعات  توفر الطاقة الشمسية يف مجيع اإلمكان تقريبـا حبيـث ميكـن إقامـة املشـاريع -

فضل أهي ، فال يتطلب ذلك وسائل نقل أو حتميل كـان آخـر حبيـثالسكنية أو املنـاطق الصـناعية أو أي م

كما يتم استخدامها يف تلبية  عرض البحارالطاقة الكهربائية يف اجلبال والصحراء و  ىوسيلة للحصول عل

  ؛3احتياجات الكهرباء لألقمار الصناعية

عمليات إنتاج الطاقة من  ال تتطلب تكنولوجيا معقدة وال تشـكل خطـورة علـى العـاملني وغيـرهم فـي -

   .األخرى الشمس كاملخاطر اليت توجـد فـي إسـتغالل مصـادر الطاقـة

                                                 
  .112- 111ص.مصر، بدون سنة نشر، ص ميشيل فرح، الفكر املعاصر،: ، ترمجةالطاقة الشمسيةجان بيري جريارديه،  . 1

  120. ص ، 2007، عمان،دار املسريةالطبعة األوىل، ، الطاقة وتلوث البيئة، ضريكاظم خ، ثعبان  عبد علي اخلفاف . 2

  .املرجع نفسه.  3
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  :وتتمثل يف: هاعيوب.2

بالنسبة لألستخدام املنزيل قد ال يتطلب تركيب الطاقة الشمسية مساحة كبرية و ميكن تركيبها على أسطح  -

لة يف توفري الكهرباء على ة للنظام لتكون فعالكن بالنسبة للشركات الكبرية فمطلوب مساحة كبري  ،املنازل

ي داخل املدن النظام الشمس ىتكلفتها له وزن كبري يف دراسة جدو بالتايل عنصر املساحة و و  ،بتاأساس ث

  ؛سعار األراضي املرتفعةأاملواقع ذات الكربي و 

الشبكة جيب عمل لذلك يف النظم املستقلة عن ، الغيوميام املطر و أكفاءة النظام الشمسي يقل يف  -

 ؛حوال اجلويةنقطاع التيار خالل سوء األإيام لتفادي أربع أو أث بطاريات ختزين تسع لثال

ختزين الطاقة الشمسية أن غري متاحة باستمرار، إذ ال بد من تطوير نظام لتخزينها، حيث  الطاقة الشمسية  -

يتم شحن البطاريات خالل  حبيث، سعرها ىلإفرتاضي قليل بالنسبة عمرها االو  ،1يف بطاريات مكلف

  ؛النهار وتستخدم الطاقة ليال

طاريات البن األلواح الشمسية و يشمل ذلك دفع مث، التكلفة األولية لشراء نظام مشسي عالية إىل حد ما -

الكهرباء  ىودي الدخل الذين حيصلون حاليا علمام حمدأهذه التكلفة عائق ، هيكل التثبيتواألسالك و 

 .مدعمة من احلكومة

  )اإلحيائية(طاقة الكتلة الحيوية : المطلب الثاني

تزال األكثر  توى العامل والستاريخ طويل على م ن طريقة استغالل الكتلة احليوية لتوليد الطاقة هلاإ  

   .ةصادر الطاقة املتجددم من بني كل تقنيات شارانتإ

  )اإلحيائية(طاقة الكتلة الحيوية مفهوم : أوال

 الطاقة مصادر همأ حدأ تعتربو  منها، احليوانية او النباتية سواء احلية الكائنات من املستمدة الطاقة وهي  

  :وميكن التمييز بني الوقود احليوي والكتلة األحيائية الصلبة كالتايل املتجددة،

                                                 
عمان،  ، قسم اجلغرافيا للجامعة األردنية،الطبعة األوىل ،أسس وتطبيقات على الوطن العربي: الموارد وتنميتهاحسن عبد القادر، صاحل  . 1

  . 170ص ،2002
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 والنباتاتشتمل على كل املواد ذات األصل النبايت واحليواين مثل األشجار وت :وية الصلبةالكتلة الحي.1

 من طاقتها الكامنة سواء عن طريق واملخلفات الزراعية واحليوانية والفضالت وغريها، اليت ميكن اإلستفادة

    .1املباشر أو بالتخمري أو غريها من الطرق احلرق

 يف ممثلة سواء كانت ،احليوية الكتلة حتويل على االساس يف نتاجهإ يعتمد نظيف وقود وهو  :الوقود الحيوي.2

 النخيل وزيت الصويا فول زيت مثل صورة زيوت يف وأ ،السكر وقصب الذرة مثل زراعية وحماصيل حبوب صورة

 املركبات وتسيري نارةإلا يف استخدامها مكانيةإ يعين مما ديزل عضوي وأ كحويل ايثانول إىل حيوانية، وشحوم

  .2املولدات دارةإو 

  طاقة الكتلة االحيائية مشاريع تطبيق:ثانيا

 ، فقد متلكتلة احليوية شيوعالة يعد اخلشب أكثر مصادر طاق: حرق الخشبمحطات إنتاج الطاقة من .1

يف وقتنا احلاضر،  متواصال همازال استعمالو هي، التدفئة والط استخدام اخلشب منذ اآلالف السنني ألغراض

أو عن طريق حتويله إىل فحم نبايت إلنتاج احلرارة والكهرباء،  واإلستفادة منه تتم إما عن طريق احلرق املباشر

اقة الرئيسي يف مجيع أحناء ويعد اخلشب مصدر الط  ،3يتم اإلستفادة منه يف وقت الحق )وهي طريقة بدائية(

ألغراض  وال يزال اخلشب يستخدم اليوم ،اسع عشرالوقود األحفوري منتصف القرن التحىت سيطرة  العامل

  .، ولكن اجلزء األكرب منه يستخدم ألغراض صناعية)يف البلدان النامية خصوصا(هي الطالتدفئة و 

، وتقوم بعض لتوليد الكهرباءاحلرارة لتوليد خبار  عن طريقطاقة الكهربائية حرق اخلشب إلنتاج ال ميكن

لمسامهة ل )كالورق، وبقايا اخلشب، ورقائق اخلشب ونشارة اخلشب(التصنيع حبرق خملفات اخلشب  منشأت

 .اقةيف سد احتياجا�ا من الط

من النفايات، يتم استخدام هذه النفايات  كبريةينتج البشر كميات   :محطات تحويل النفايات إلى طاقة.2

نتاج طاقة حرارية عن طريق حيث ميكن أن ُتستخدم هذه احملطات إل ،يف حمطات حتويل النفايات إىل طاقة

                                                 
، معهد العلوم اإلقتصادية، جامعة اجلزائر، غري منشورة ، رسالة ماجستري1960 – 1989البترول ومصادر البديلة خالل الفترة بلمرابط أمحد،  . 1

  .117، ص1993اجلزائر، 

  .1ص ،2009، املركز الوطين للبحث واالرشاد الزراعي، األردن، الوقود الحيوي األفاق المخاطر والفرصموسى الفياض، . 2

  .117ص مرجع سابق، ،بلمرابط أمحد .3
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يات يف مكبات و�ذا ال نقلل من النفا ،حيرك التوربينات إلنتاج الكهرباء يحرق املخلفات لتوليد البخار الذ

 .1اقةطتنا من الاحتياجلسد اا نستخدمها النفاية فحسب، وإمن

اقة ميكن احلصول عليه من مدافن النفايات وهو الغاز هناك مصدر آخر من الط :نتاج الغاز الحيويإ.3

تتضمن السماد، وخملفات الصرف الصحي، والنفايات الصناعية، ادر أخرى للغاز احليوي وهناك مص ،احليوي

من الغازات اليت تنتج عن طريق ختمري وتعفني الفضالت احليوانية عبارة عن خليط  هو ،راعيةوالنفايات الز 

من غاز  70 %إىل  60%الهوائية، وتدعى بتكنولوجيا اهلضم الالهوائي، والغاز احليوي حيتوي بني  بظـروف

حي مصادر جيدة رف الصع وحمطات معاجلة مياه الصوتشكل النفايات وفضالت اإلنسان يف املزار  ،2امليثان

حيث يقوم هاضم امليثان الالهوائي حببس كميات من املخلفات مع كمية حمدودة من  ،للوقود احليوي

 ضح أنومن الوا ،البكترييا على حتليل املخلفات أو هضمها جني بتوفر درجات حرارة عالية حلثاألكس

   .كنيةح مشكلة إذا ما كان اهلاضم قريبا جدا من ا�معات السالرائحة تصب

واملوجود يف  حمل الغاز الطبيعي األكثر شيوعا بشكل أساسي، فإن الغاز احليوي املتجدد ميكنه أن حيل  

دفئة، وميكن استخدامه ألي غرض من األغراض اليت يستخدم ألجلها الغاز الطبيعي مثل الت ،أعماق األرض

والطهي، واإلضاءة، وإنتاج البخار، وإنتاج الكهرباء، وميكن أن يستخدم كوقود بديل يف السيارات اليت 

 .تستخدم الغاز الطبيعي

يصنع من مواد عضوية مثل الدهون احليوانية، والشحوم املعاد تدويرها، والزيت : وقود الديزل الحيوي.4

ومن اجلوانب اجلذابة يف وقود الديزل احليوي ، تحلل نظيف وآمنسام وقابل للوهو وقود متجدد غري  ؛النبايت

وميكن مزجه مع الديزل العادي بأي كمية من دون أي تعديالت الزمة  ،أنه يتوافق مع معظم حمركات الديزل

   3:ويتضمن األنواع التالية .على احملرك

 وهو وقود يصنع من زيوت نباتية مثل زيت جوز اهلند أو فول الصويا أو  :وقود الديزل الحيوي

  القطن؛

 هو وقود يصنع من حبوب الذرة واملواد النباتية اآلخرى؛ :وقود اإليثانول الحيوي  

 يتضمن الزيوت النباتية النقية وفضالت الزيوت النباتية :وقود الزيوت النباتية.   

                                                 
  .21، ص2011ن، األرد ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،اتهمصادرها وإستخداما :الطاقة البديلةمسري سعدون وآخرون، .  1

  .38املرجع نفسه، ص.  2

  .11-10ص.املرجع نفسه، ص . 3
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  االحيائية في العالمتطور استخدام طاقة الكتلة :ثالثا

بلغ وقد  استمر الطلب على طاقة الكتلة األحيائية بشكل كبري خاصة يف إنتاج الطاقة الكهربائية، 

يف سنة  ساعة /تريا واط 504املنتجة من طاقة الكتلة احليوية على مستوى العامل حنو  الكهربائية إمجايل الطاقة

  .)5-2(رقم ، كما مبني بالشكل2016

  )2016-2006(من طاقة الكتلة الحيوية في العالم خالل الكهربائية إنتاج الطاقة :)5-2(الشكل رقم 

  

 :المصدر

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21), RENEWABLES 2017 GLOBAL 

STATUS REPORT , REN21, PARIS,2017, P47. 

تطور إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الكتلة األحيائية  ، نالحظ)5-2(من خالل اجلدول رقم 

العديد من زع بني مو  هذا اإلنتاج، و % 1.4 ، أي مبعدل منوساعة /تريا واط 504ساعة إىل /ترياواط 210من

ا كأحتل االحتاد األورويب املركز األول من حيث اإلنتاج، مث تليه آسيا اليت ختطت أمريحبيث منطاق العامل 

  .نتاجه يف الصنيإالشمالية وهذا لتطور 

 مزايا وعيوب طاقة الكتلة االحيائية: رابعا

  :وتتمثل يف: المزايا.1

يأيت الوقود احليوي ضمن مصادر الطاقة البديلة، اليت توفر إمكانية تأمني مصادر الطاقة يف  :أمن الطاقة -

 ؛مواجهة التقلبات املستمرة يف أسعار النفط والرتتيب الحتمالية مرحلة ما بعد النفط
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انية حيتل الوقود احليوي موضعًا هامًا يف هذا ا�ال حيث يفرتض أن حيقق إمك :ضمان االستدامة البيئية -

خفض دورة االنبعاثات السلبية على البيئة، بتكلفة أقل من تلك املرتبطة خبيارات أخرى مثل الطاقة 

يعترب وسيلة جيدة للتخلص من النفايات، كما أنه و  ،الشمسية، وبفاعلية أكرب مقارنة مع الوقود األحفوري

 ؛1طاقة قوية ونظيفة، وال ختلق أي تلوث ببيئي

يساهم الرتويج إلنتاج الوقود احليوي يف إعادة  :الزراعي والتنمية في المجتمعات الريفيةالنهوض بالقطاع  -

صياغة هياكل القطاعات الزراعية، من حيث إمدادات املواد األولية الزراعية الالزمة إلنتاجه ومنو فرص 

يف مناطق الريفية ة وخاصة وييف ختفيف من حدة قلة املوارد الطاق أيضا تساهمو  ،التشغيل وتوليد الدخول

 .2البعيدة

الكثري من االنتقادات، بسبب التوسع املستمر الذي تقوم فيه  طاقة الكتلة األحيائيةتواجه تقنيات : العيوب.2

الدول للحصول على هذا النوع من الطاقة، مما يتسبب بآثار ضارة على البيئة واألمن الغذائي والتأثري على 

 :كالتايل ميكن ذكر أهم العيوبو  ،الرتبة

ملخصصة لزراعة نتاج الكتلة احليوية زراعة مساحات كبرية مما يؤدي إىل تناقص مساحة األراضي اإيتطلب  -

ذلك ما حدث من خري دليل على و ؤدي إىل ارتفاع أسعار الغذاء بشكل كبري، حيث ت ،املنتجات الغذائية

 ؛2007عام  ارتفاع يف

 ؛ ارتفاع أسعار اخلشب ومنتجاتهازدياد استهالك اخلشب لتوليد الطاقة يؤدي إىل -

 ؛يؤدي حرق الكتلة احليوية بشكل مباشر إىل االسهام بشكل كبري يف ظاهرة االحتباس احلراري -

 .وائي مما يؤدي إىل تعرية الرتبةمن اآلثار البيئية الضارة انتشار التصحر نتيجة لقطع األشجار بشكل عش -

املخلفات الزراعية، وليس على حساب احملاصيل أكد اخلرباء على ضرورة التوسع يف اإلنتاج من 

نفسها، عمًال مببدأ محاية اإلنسانية، حيث حذر خرباء من األمم املتحدة من التوسع يف إنتاجه مؤكدين على 

وطالبوا مبنع إنتاجه من احملاصيل الزراعية الرئيسية، مثل القمح والذرة  ،الضرر الذي سيلحق باملوارد الغذائية

 .ه ينعكس سلباً على الشعوب الفقريةوالشعري، ألن

  

                                                 
  .40ص، مرجع سابقخرون، آن و مسري سعدو  . 1

  .120-119ص.، صمرجع سابقبلمرابط أمحد،  . 2
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  طاقة الرياح وطاقة الحرارة الجوفية: المطلب الثالث

  طاقة الرياح :أوال

تتولد الرياح نتيجة المتصاص أسطح األرض والبحار واحمليطات ألشعة الشمس بنسب متفاوتة، فعند 

اخنفاض كثافته، وتبعا لذلك ينتقل  إىلسقوط أشعة الشمس يتأثر الغالف اجلوي ويسخن اهلواء مما يؤدي 

حيث اإلشعاع (منطقة الضغط املنخفض  إىل) حيث يقل اإلشعاع الشمسي(اهلواء من منطقة الضغط املرتفع 

نشوء الرياح، وهو عكس ما حيدث يف املناطق اليت ينخفض فيها مقدار  إىلمما يؤدي ) الشمسي األعلى

عن طريق حتويل طاقة احلركة  الطاقة الكهربائية إنتاجيف  الرياحطاقة ستخدم توم يالو  ؛اإلشعاع الشمسي

تكنولوجيا ناضجة، ففي املواقع ذات سرعات الرياح ، كما ينظر هلا ك1طاقة كهربائية إىلاملوجودة يف الرياح 

  .تكنولوجيات الطاقة التقليديةل ةنافسوماقتصادية تكلفة اإلنتاج  املرتفعة تكون

  طاقة الرياح تكنولوجيا. 1

 تقنيــة الريــاح هــي واحــدة مــن أقــدم التقنيــات املعروفــة فــي قطــاع الطاقــة املتجــددة وفيهــا يتــم توليــدإن 

 وتتصـل هـذه التوربينـات حبجـرة ،الطاقـة الكهربائيـة عـن طريـق دوران توربينـات الريـاح التـي تعمـل بطاقـة الريـاح

تشـمل  باإلضافـة إلـى ذلـك ،إلـى طاقـة كهربائيـة حويـل دوران التوربينـاتيقوم بتولـد معلى وي تالتـي حتـ احملـرك

عة وتتوفــر أنــواع خمتلفــة مــن تقنيــة الريــاح فمنهــا ذات الســ، النظـام األبـراج والقواعـد وآليـات التحكـم أدوات

وصــوال إلــى التوربينــات  تصلــة بالشــبكةامليــة والتطبيقــات غيــر للتطبيقــات احملل) كيلــو واط10أقــل مــن ( الصغيــرة

2لتوليد الطاقة ومزارع الرياح) واط ميجــا2أكبــر مــن (الســعة الكبيــرة  ذات
 .  

  :مشاريع تطبيق طاقة الرياح .2

لقدرا�ا كوحدات صغرية ووحدات كبرية ذات قدرات أعلى من  التمييز بني تربينات الرياح طبقاميكننا 

 :، وميكن تقسيمها إىل مايليذلك

 تقلسب توربينات الرياح الصغرية بصفة خاصة اإلمداد الذايت املستنا: ربينات الرياح الصغيرةو ت -أ

يف عدد من  ت الصغريةف الوحداتصن، و أو اإلنتاج الالمركزي للكهرباء يف املناطق الريفيةبالكهرباء 

واليت تستخدم يف تطبيقات متنوعة مثل شحن  )طوا500 حىت 20 من( الصغريةربينات و التالقدرات وهي 

                                                 
  .23ص ، 2007، ديسمرب 91العدد ،جملة الكهرباء العربية ،تكنولوجيا طاقة الرياح ،حممد مصطفى اخلياط.  1

  .39ص عبد العزيز بن حممد السويلم وآخرون، مرجع سابق، . 2
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تطبيقات  تخدامها يفميكن اس )طواكيلو 1-10( ربيناتو البطاريات للسيارات والقوارب الرتفيهية، مث الت

 و طوا 400 ترتاوح قدرا�ا بني ات املنزلية التطبيقالرتبينات املستخدمة يفمثل ضخ املياه، واخريا 

  . 1لألمحال الكبرية طواكيلو 100

 ،أو بالقرب منها واحلالرياح الربية يف الساء حمطات طاقة شإنيتم  :محطات طاقة الرياح البرية -ب

رياح قوية تناسب إنتاج العليا أين تكون  ضاباهليف أو على قمم اجلبال و أإنتاجية عالية، لتحقيق ذلك و 

يف أدى مما ساحات كبرية أبراج عالية وم مت تطوير التوربينات من خاللفلقد  ،جيد كلبش كهربائيةطاقة  

إىل حد  ومن مث ارتفع أداء وموثوقية احملطات ؛ صورة متناميةىل رفع كفاءة احملطات بإسنوات األخرية ال

  .2كبري

ستثمارية اليت ما تزال اال الرياح البحرية يف التكاليف مبحطاتميزة احملطات الربية مقارنة تكمن 

من مراكز  بالقرب إنتاج الطاقةا يتم ضأي ات الربيةويف حالة احملط ،احلايل ا يف الوقتأكثر اخنفاض

أدىن حد سائر النقل إىل ويقلل خ غيلهايتطلب جهدا أقل لتوسيع الشبكة وتشأمر  ستهالك، وهواال

  .نممك

الرياح البحرية حمل حمطات  طاتالطويل ميكن أن حتل حمعلى املدى  :الرياح البحرية طاقة محطات -ج

يف رعات الرياح العالية من ستفادة ت االسل زيادة معدالشكل جزئي بفضالكهرباء التقليدية ب توليد

 إىلضي اليابسة بنسبة تصل عن مثيلتها يف األرا يف احملطات البحريةإنتاجية الطاقة املتوقعة البحار، وتزيد 

يانتها على صلها و غيشوت وتثبيتها وربطها بالشبكة إقامة احملطات البحرية ومد كابال�ا ويعترب ،100%

  .3رياح برية طةلفة من تركيب حمة وتكصعوبأكثر  ،عمق مياه كبري

جيغا واط سنة  74من مجايل العاملي للطاقة املركبة من طاقة الرياح اإلإرتفع : تطور طاقة الرياح عبر العالم.3

 ).6-2(، كما هو موضح يف الشكل رقم2016جيغاواط سنة  487إىل  2006

  

  

                                                 
  .17، ص2012 للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، القاهرة ،املركز اإلقليمي  ،الكهرباء من الرياحماجد كرم الدين حممود، .  1
  .19وكالة الطاقة األملانية، مرجع سابق، ص . 2

  .املرجع نفسه.  3
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  )2016-2006(تطور القدرة المركبة إلنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بين): 6-2(الشكا رقم

  

 :المصدر

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21), RENEWABLES 2017 GLOBAL 
STATUS REPORT , REN21, PARIS,2017, P88. 

املركبة إلنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة وصل إمجايل القدرة ) 6- 2(كما هو موضح يف الشكل رقم 

وهي قيمة أقل  ،2015 جيغاوات عن سنة55القدرة املضافة  لتبلغ بذلك 2016جيغاوات سنة  487إىل  الرياح

، وتوزعت هذه القدرة بني العشر البلدان جيغاواط64واليت بلغت  2015و 2014عن القيمة املضاقة بني سنة 

  ).7-2(األوىل كما هو موضح يف الشكل رقم

  )2016-2015(للفترة بين الفترةطاقة الرياح للعشر البلدان األولى من القدرة المركبة ):7- 2(الشكل رقم

  

 :المصدر

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21), RENEWABLES 2017 GLOBAL 

STATUS REPORT , REN21, PARIS,2017, P88. 
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 جيغاواط 170 درة إنتاجيةبقحلت الصني يف املرتبـة األوىل نالحظ أنه ) 7-2(من الشكل رقم 

تليها الواليات املتحدة  ،2015جيغاواط عن سنة  23.4بزيادة سنوية كإمجايل طاقة مركبة من طاقة الرياح، 

 من طاقة الرياح 67%نسبة بلغت حوايل  اخلمس سجلت هذه الدولحبيث  ،اسبانياو  اهلند، األمريكية وأملانيا

باستثناء الطاقة (تعترب تكنولوجيا طاقة الرياح أكثر تطبيقات الطاقة املتجددة و  ،20161سنة  املنتجة عامليا

الرتاكمي وقد أدى دخول الصني يف هذا ا�ال إىل كسر احتكار الشركات انتشارًا من حيث اإلمجايل ) املائية

  .دور الصني واهلند يف هذا ا�ال رتفعويُتوقع أن ي ،ركية واألملانية واالسبانية واألمريكيةاالصناعية الدمن

على الرغم من أن حصة احملطات البحرية صغرية نسبيا يف السوق، إال أ�ا واصلت توسعها، مع  

استخدام توربينات أكرب واالجتاه إىل املياه العميقة، بعيدا عن الشاطئ، كما ارتفع استخدام التوربينات صغرية 

ملصـدر األرخـص بيـن مجيـع مصـادر تعتبـر طاقـة الريـاح اوبشكل عام احلجم مبا يعود بالفائدة على ا�تمع، 

  .جيـدة للريـاح فـي املوقـع اجلغرافـي الطاقـة املتجـددة األخـرى، بشـرط توفـر مـوارد

 تطبيقات طاقة الرياح، أمهها إصدار تشريعات خاصة بالطاقة سامهت عدة عوامل يف اعتمادكما  

الرياح  وأملانيا والصني، وأيضا النضج الفين لتكنولوجيات طاقةاملتجددة، مثل التعريفة املميزة، وذلك يف أسبانيا 

  .وسهولة احلصول عليها مع تزايد عدد الشركات املصّنعة واخنفاض األسعار

  :مميزات وعيوب طاقة الرياح .3

  :تتميز طاقة الرياح بـ :مميزاتها -أ

  ؛أو فضالت ئةال ينتج عن تشغيلها أية إنبعاثات لغازات الدفي -

   ؛فالحة الو  ةعازر يف ال األراضي اليت تركب عليها التوربينات االستفادة من ميكن -

الطاقة لألماكن البعيدة أو  تتصف باملرونة ألن التوربينـات ذات أحجـام خمتلفـة، وهـي مالئمـة لتـوفري -

  .النائية، كما ميكن ربطها بشبكة الطاقة الوطنية

  :يعيب عن طاقة الرياح مايلي: عيوبها -ب

جيعل كمية الكهرباء املتولدة  إستخداما�ا حمدودة بسبب توافر الرياح بصفة دائمة فـي بعـض األمـاكن ممـا -

   ؛مردود إقتصادي اعن طريقها حمدود وليس هل

                                                 
  .158،ص2010، منظمة األوابك، الكويت، تقرير األمين العام السنوي الثالث واألربعونمنظمة األوابك،  . 1
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املتوسط عن حد معني وهو  طاقة الريـاح مـرتبط إرتباطـا كليـا بسـرعتها التـي جيـب أن ال تقـل فـي -

 ؛الساعة/ميل8

تقف جبلية أو مرتفعات  جزحوا وضع اليت تقـام فيـه مزرعـة الريـاح مكشـوفا وال توجـد حولـهأن يكون امل -

  ؛أمام حركة الرياح

  .فهي ليسـت مناسـبة لكـل البلـدانطاقة الرياح مسـاحات كبيـرة مـن األراضـي وبالتايل  مزارعتتطلب  -

  )األرضية(الجوفية  طاقة الحرارة: ثانيا

مسها مشتق من كلمة إزمن نشأة األرض، حىت أن  إىليرجع تاريخ وجود الطاقة اجلوفية احلرارية  

)Geo(  وتعين أرض، أما(Thermal) فإن الرتمجة احلرفية لكلمة  ايلفتعين حرارة، وبالت(Geothermal)  هي

حرارة األرض، والطاقة احلرارية املختزنة يف الطبقات الصخرية مصدرها التحلل الطبيعي للعناصر املشعة يف 

وتبلغ   تزيد درجة احلرارة كلما تعمقنا يف باطن األرض،الصخور املنصهرة، القشرة األرضية واحلرارة الكامنة يف 

  .1جول 12 10كمية احلرارة املتسربة سنويا من باطن األرض تقريبا 

 إىلعندما يصعد املاء الساخن يف الشقوق املوجودة بباطن األرض  :لجوفيةتكنولوجيا طاقة الحرارة ا.1

ستخدام املاء يحبيث  ،نبوع بأن ماءه متجدداليويتميز  ،أو خبار نبوع ساخنسطحها يتكون ما يسمي ي

   .الكهربائيةالطاقة  إنتاجالساخن أو البخار الصادر من باطن األرض يف 

أهم املشاريع والتطبيقات املستخدمة يف حالة الطاقة احلرارية  :جوفيةمشاريع تطبيق طاقة الحرارة ال. 2

احملطات التقليدية، عدا أ�ا ال تستخدم وقود يف تسخني  وهي تشبه اجلوفية احلراريةطاقة الحمطات  األرضية هي

 تنتجحنو توربينة  انمن باطن األرض يوجه ينء الساخن الصادر خبار، فالبخار أو املا إىلاملياه بغرض حتويلها 

اجلوفية املستخدمة، وبشكل عام  تنقسم طرق اإلستفادة حسب نوع طاقة احلرارةو ؛ مباشرة الطاقة الكهربائية

2للحقول اجليوحرارية نوعنيهناك 
:  

 من احلرارة تصل  حيث يوجد املاء حتت ضغوط عالية وعلى درجات عالية :الطاقة الحرارية الجوفية

دفعه  منه يتحول إىل خبار ميكن درجة مئوية، وحني يرتفع املاء إىل السطح فإن جزءا100من  إىل أكثر

 ؛حمطات الطاقة إلنتاج الطاقة الكهربائيةلتوصله إىل ب يف أنابي

                                                 
  .205، مرجع سابق، صالطاقات المتجددة ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.  1

  .31ص وكالة الطاقة األملانية، مرجع سابق، . 2
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 بالنسبة وميكن أن يستخدم املاء الساخن يف التدفئة  :الطاقة الحرارية الجوفية القريبة من السطح

  .للمدينة أو قرية أوعدة مباين، أو االستخدامات املنزلية

  :ة في العالمجوفيتطور استخدام الطاقة الحرارية ال. 3

 رعاملة الفنية املاهرة، وبعدم توفيتأثر معدل استخدام طاقة حرارة باطن األرض بالنقص يف اليد ال

 ق استكشافعن الوقود األحفوري، وهو ما يعو  التنقيباملعدات الالزمة حلفر األعماق املستخدمة يف جمال 

  .مزيد من املواقع العالية احلرارة

املوقع  وتستغرق تنمية ميغا واط، 200و 50طاقة حرارة باطن األرض بني  قدرات حمطاتوترتاوح 

لتأكد من ا وتتمثل املخاطر يف أنه ال ميكن ،سنوات7و 5لإلنتاج التجاري فرتة ترتاوح بني  حبيث يصبح صاحلا

اليابانية  و�يمن الشركات األمريكية على هذه الصناعة، باإلضافة إىل الشركات ؛جدوى املوقع إال بعد احلفر

باستخدام طاقة  من سوق صناعة الرتبينات البخارية حملطات إنتاج الكهرباء ،يف املائة 70اليت تسيطر على حنو 

من طاقة احلرارة  طاقة الكهربائيةلقدرة املركبة إلنتاج الإىل ا) 8-2(ويشري اجلدول رقم ، حرارة باطن األرض

  .اجلوفية للعشر البلدان األوىل

للعشر البلدان طاقة الحرارة الجوفية من  طاقة الكهربائيةالقدرة المركبة إلنتاج ال):8- 2(الشكل رقم

  )2016-2015( بين الفترة األولى

  

 :المصدر

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21), RENEWABLES 2017 GLOBAL 
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هربائية من نالحظ أن الواليات املتحدة حتتل املرتبة األوىل يف إنتاج الطاقة الك) 8- 2(من الشكل رقم  

، وتليها كل من الفلبني وأندونيسيا، كما نالحظ أن أندونيسيا استطاعت أن حتقق قيمة طاقة احلرارة اجلوفية

  .ميغاواط 197تليها تركيا بقيمة مضافة قدرة بـ ميغاواط 205قدرة بـ 2016و 2015مضافة من اإلنتاج بني سنيت 

  :مميزات وعيوب طاقة الحرارة الجوفية.4

  :بـتتميز طاقة احلرارة اجلوفية : هامميزات -أ

وال تسبب أي تلوث سواء يف استخراجها  ،عترب طاقة احلرارة اجلوفية طاقة نظيفة وغري مضرة بالبيئيةت -

  ؛1أو استعماهلا أو يف حتويلها

 إقامة حمطات توليد الكهرباء بإستخدام الطاقة اجلوفية ال حتتاج إىل أراضي شاسعة؛ -

  ؛2إىل املردود العايل للطاقة املستخرجة منهاتتوفر بكميات كبرية يف العديد من بلدان العامل، إضافة  -

ساعة يف اليوم، وهذا غري  24/24حمطات توليد الكهرباء بإستخدام الطاقة اجلوفية ميكن أن تعمل  -

 ؛املتجددة ممكن يف أي حمطة تستخدم مصدر آخر من مصادر الطاقة

  .حمطات الطاقة اجلوفية ليست عرضة لتقلبات الطقس أو إضطرابات سياسية -

  :ويعيب عنها: هاعيوب -ب

 ميكن تطبيقها فقط يف املياه األكثر حرارة أو احلارة جدا، حيث أن بعض األماكن متتلك طبيعيا مياه -

 ؛جوفية حارة لكنها ليست حار مبا فيه الكفاية إلنتاج البخار املطلوب إلدارة التوربينات

 ؛باهظة التكاليفإقامة حمطات توليد الكهرباء بإستخدام الطاقة اجلوفية عملية  -

السوائل حتتوي  ة تقريبا لتلك الناجتة عن الطاقة األحفورية، حيث�للطاقة اجلوفية تأثريات بيئية مشا -

الكربون وسلفيد الكربيت،  غازات، منها ثاين أكسيدال خليط منعلى  املستخرجة من باطن األرض

 ؛3واملطر احلمضي ريار احل حتباسوامليثان واألمونيا، وتشارك تلك الغازات يف مشكلة اال

 نشاطات للزالزل والرباكني رغم توفر املياه احلارة�ا  لطاقة اجلوفية يف املناطق اليتلمينع إقامة حمطات  -

  .�4ا

                                                 
  .64، صمرجع سابقعبد اهللا العرادي،  . 1

  .83ص ،2012، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، الطاقة وعصر القوةهاين عبد القادر عمارة،  . 2

  .65، صمرجع سابقعبد اهللا العرادي،  . 3

   .59، صمسري سعدون وآخرون، مرجع سابق . 4
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  البحريةالطاقة المائية و : المطلب الرابع

 من مساحة سطح األرض، فهي تتوزع يف شكل حميطات، حبار، حبريات 72 %تغطي املياه نسبة     

الكهربائية،  الطاقة نتاجلذلك قامت العديد من الدول باستغالل الوفرة اهلائلة لتلك املصادر إل ر،�ا وأ

  .وسنتطرق يف هذا املطلب إىل كل من الطاقة املائية والطاقة البحرية

  )الكهرومائية( الطاقة المائية:أوال

 مجيـع عنها يف ويعرب ،حيتويها املاءواسطة الطاقة اليت هي أي طاقة كهربائية تتولد ب ائيةالطاقة امل    

  .لإلشارة إىل الطاقة الكهربائية اليت تتولد من مساقط املياه بالكهرومائيةاملصادر واملراجع 

إن طاقة املصادر املائية ذات تقنية معروفة ومستخدمة منذ عقود طويلة، وكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية     

املصادر التقليدية، وتستخدم مصادر الطاقة املائية حاليا يف أكثر من من هذا املصدر منافسة جدا للكلفة من 

بلدا يف العامل، ولقد تطورت تقنية هذا املصدر من دوالب خشيب يقوم بتحويل قسم قليل من طاقة املياه  30

  .1دورة يف الدقيقة وينتج طاقة كهربائية  1500إىل طاقة ميكانيكية إىل توربني ومولد يدور بسرعة 

من مساقط املياه الطبيعية، كما هو احلال الطاقة الكهربائية  ميكن احلصول على: تكنولوجيا الطاقة المائية. 1

كهربائية عالية جدا، كما ميكن احلصول عليها أيضا من مصادر صناعية  يف الشالالت اليت تتولد عنها طاقة

ويلها حتيتم ر، و �احيتويها املاء املتحرك يف األالسدود حتتجز الطاقة احلركية اليت  حيث أن هذه مثل السدود،

  .2والذي يقوم كذلك بتحويل تلك الطاقة إىل طاقة كهربائية التوربني، إىل طاقة ميكانيكية بواسطة

ار، وتبىن السدود مساقط األ� ىلع الكهربائية اقةالط إنتاجتقام حمطات  :الطاقة المائية مشاريع تطبيق.2

 نتاجتتميز حمطات اإل، و بصورة دائمة ذه احملطاته ميات كبرية من املاء تضمن تشغيلاالصطناعية لتوفري ك

ضرارها بالبيئة، إذ ال تسبب أي عدم ا إىلاحلرارية، إضافة  نتاجمبحطات اإل ، مقارنةبكفاء�ا املرتفعةاملائية 

كن تقسيم ومي ،جمانا الطاقة منها منخفضة لكون طاقة التغذية تقدمها الطبيعة إنتاجكما أن كلفة   ،تلوث

  :3إىلاحملطات املائية حسب مصدر املياه املغذي هلا 

                                                 
  .139، ص ، مرجع سابقالطاقات المتجددة ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.  1
  .205مسري سعدون واخرون، مرجع سابق ، ص . 2

:                     وسوعة العربية، سورية، متاح على،  امل]على اخلط[ محطات توليد الطاقة الكهربائيةاملوسوعة العربية،  . 3

>ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=162071&m=1-http://www.arab< ) 03/ 21تاريخ االطالع/ 

2013.(  
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املرفق تتـألف احملطـة ذات التخزين بالضـخ، كمـا يظهر يف الشكل   :المحطات ذات التخزين بالضخ -أ

ومعدات ضخ، وأنابيب الضغط املرتفع وحوضني للتخزين  عنفاتمن جمموعة  ،)17(بامللحق رقم

دة يف حمطات تغطية احلمولة الفائضة واملول  الطاقة الكهربائية  تستخدم؛ و )حوض علوي وآخر سفلي(

احلوض العلوي، ولتغطية محولة الذروة تستخدم  إىلات اخنفاض احلمولة لضخ املاء األساسية يف أوق

  ؛الطاقة الكهربائية إنتاجالطاقة الكامنة للماء املختزن يف 

، )17(بامللحق رقماملرفق الشكل  تنشأ حمطات املياه اجلارية، كما يظهر يف  :محطات المياه الجارية -ب

  ؛بتدفق كميات كبرية من املياه، إال أن احندارها قليلعلى األ�ار أو اجلداول وتتميز 

متتاز حمطات املياه املخزنة بالتدفقات القليلة للماء، وبفروق االرتفاع الكبرية   :زنةمحطات المياه المخ -ج

جداً، واليت تتحقق عن طريق حبريات مرتفعة أو حبريات تتشكل خلف السدود، حيث تستطيع حبرية 

باستخدام مياه  إنتاجيبني حمطة )17(بامللحق رقماملرفق الشكل و  ،فرتات طويلة السد ختزين املاء يف

  .السدود

تعد الطاقة الكهرومائية هي املصدر املتجدد الرائد لتوليد الكهرباء على  :تطور الطاقة المائية في العالم. 3

 وتقدر كمية الطاقة الكهرومائية ،من إنتاج الكهرباء من املصادر املتجددة 71%وتوفر حوايل  مستوى العامل،

الكهربائية املنتجة من  مجايل الطاقةإمن 16.4 %يغا واط، ومتثل حنو ج 1064حبوايل  2016املركبة املنتجة عام 

 ستةأعلى  يف القدرات املائية املضافة )9-2(رقم يبني الشكل و  ،مجيع أنواع مصادر الطاقة التقليدية واملتجددة

   %.9نفس النسبة بوتليها كل من أمريكا والربازيل  ،%9، حبيث تتصدر الصني بنسبة من العامل دول

  )2016-2015(سنةبين دول  ستةأعلى  في القدرات المائية المضافة: )9- 2(الشكل رقم

  

  :المصدر
Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21), RENEWABLES 2017 GLOBAL 
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  مميزات وعيوب الطاقة المائية.4

  :ايليمبميز طاقة املياه تت :مميزاتها

لوثة للبيئة لكون عملية توليدها واستخدامها ال املغري من الطاقات املتجـددة النظيفـة و تعترب الطاقة املائية  -

الفيزيائية والكيماوية اليت تنبعث منها مركبات سامة كاالحرتاق والعمليات  تتضمن أي من العمليات امللوثة

   ؛1تلوث البيئة

الفيضانات وإدارة معدل تدفق  لبناء حمطات التوليد الكهرومائية والسدود فوائـد كثيـرة ومنهـا السـيطرة علـى -

ستجمام وحتسني ا�اورة، وإنشاء مواقع للسياحة واإل الزراعيـة يضااملياه خـالل املواسـم املختلفـة، وري األر 

  .جودة املياه

  :مايلي يعاب عنها :عيوبها

  ؛2التكاليف العالية إلنشاء احملطات الكهرومائية مقارنة باحملطات اليت تعتمد على الطاقة التقليدية -

  ؛تطلب نقل التيار الكهربائي ملسافات بعيدة إقامة مراكز للضغط العايل، مما يؤدي إىل زيادة يف التكاليف -

  .مساحات واسعة من األراضي تؤدي إىل غمريرتتب على إقامة السدود نشأة حبريات  -

  الطاقة البحرية:ثانيا

ظاهرة املد  تنشأو ية يف الطبيعة، من مصادر الطاقة امليكانيكطاقة املد واجلزر  تعترب :طاقة المد والجزر. 1

املناطق، بينما حيدث  الشواطئ الواقعـة يف هـذهللشمس والقمر، حيث تغطي املياه  بإرتفاع سطح البحر املواجه

تستخدم ؛ و 3خرىأ اجلزر بعد فرتة من الزمن عندما ينخفض سطح البحر وتنسحب املياه عائدة إىل البحر مـرة

عن طريق بناء سد عند مدخل اخلليج الذي يتمتع بفرق كبري يف  الطاقة الكهربائية إنتاجيف  واجلزر طاقة املد

  .4الطاقة الكهربائية عند بوابة هذا السد إنتاجاملد واجلزر، وتوضع توربينات  منسوب املاء بني

لقد راودت فكرة إمكانية استخالص الطاقة من أمواج احمليط بعض املفكرين منذ عدة قرون،  :طاقة األمواج.2

وعلى الرغم من جتدد مثل هذه األفكار منذ أكثر من مائة عام فإن التفكري اجلدي باستغالل هذه الطاقة مل 

                                                 
  .79ص ،عبد علي خفاف، ثعبان كاظم خضري، مرجع سابق . 1

  .81، صاملرجع نفسه . 2

  .119، ص2004، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، اإلنسان والطاقة عبر التاريختوفيق حممد قاسم،  . 3

  .173ص  ، مرجع سابق،الطاقات المتجددة ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.  4
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غالل هذه الطاقة هي املناطق املناسبة الستتعترب و ؛ 1إال بعد سبعينيات القرن املاضييدخل حيز التطبيق 

املناطق اليت تكون فيها األمواج عالية ومصادر الطاقة التقليدية فيها مكلفة كاجلزر النائية، ويتوجب إجراء بعض 

  .التطويرات التقنية حىت يستطيع هذا املصدر أن يكون مالئما من الناحية الفنية واالقتصادية

ة حباجـ ،سـواء فـي شـكل األمـواج أو املـد واجلـزر، الطاقـة البحريةمـا زالـت  :تطور الطاقة البحرية في العالم.3

من حمطة إنتاج الطاقة وتتألـف  ،ـا صغيـرة نسـبيايفالطاقـة املولـدة منهـا حال ،الإلـى أن يتـم تسـويقها تسـويقا فعـا

صغرية  حمطـات جتريبيـة فهناكفإن ميغاواط باملد واجلزر، خبالف ذلك  254الكهربائية يف كوريا اجلنوبية بقدرة 

، مــا لــم 2025التجــاري للطاقــة البحريــة علــى نطــاق كامــل قبــل عــام  وليـس مـن املتوقـع النشـر ،قيد التطوير

جنــاح  كمــا ســيتطلب،  مســتدامة للتغلــب علــى التحديــات الفنيــة هلــذه التقنيــة فــر اســتثمارات حبــث وتطويــرتتو 

  .والتعاون الفعال بني الشركات الكربى احمللية هــذه التقنيــة تضافــر اجلهــود

  :الطاقة البحريةمميزات وعيوب .4

  :من مزايا الطاقة البحرية مايلي :المزايا -أ

  ؛2ا مصدر متجدد ال ينضب، وفوق كل ذلك فهي طاقة جمانية�طاقة نظيفة غري ملوثة للبيئة، كما أ -

  ؛إستخدامها أماكن سياحية ومزارع أمساكميكن  -

  .حمطات طاقة األمواج ميكن أن تبىن عمليا على طول أي ساحل حبر -

 :من عيو�ا مايلي: العيوب -ب

  ؛حتتاج إىل معدات معقدة تعمل حتت ظروف مناخية صعبة -

  ؛تكون مستمرةإرتفاع التكاليف املطلوب إلجناز هذا النوع من احملطات، ويف املقابل الطاقة املولدة لن  -

  ؛خرى، وإستغالهلا يضل مرهونا بأوقات معينةأطاقة املد واجلزر حمدودة باملقارنة مع مصادر  -

إستخدام هذه التقنية يف املياه املاحلة يعرض القطع املعدنية إىل الصدأ، وبالتايل ال بد من الصيانة  -

 .الدائمة

  

  

                                                 
  .185 ص املرجع نفسه،.  1

  .235، صمرجع سابق، مسري سعدون وآخرون . 2
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  الطاقة المتجددة ياتإقتصاد: لثالمبحث الثا

تكنولوجيا الطاقة املتجددة بشكل ملحوظ خالل السنوات املاضية، وزادت منافستها لقد منت 

مبا زاد من دفع السوق العاملي لتكنولوجيا الطاقة  ،حملطات الطاقة التقليدية حتديدا خالل السنوات األخرية

لطاقة يف العديد خالل الربامج القومية املدعومة يف سياسات ا تتم من ،املتجددة اليت كانت حىت ذلك الوقت

  .مستقرا لالستثمار �ا أهداف بعيدة املدى إىل خلق مناخ من الدول، وحتديد

الطاقة املتجددة من خالل ثالثة مطالب، يف املطلب األول حناول  ياتيتناول هذا املبحث اقتصاد

تطرق إىل حجم االستثمار الطاقة الكهربائية، مث يف املطلب الثاين نالطاقة املتجددة يف إنتاج  مسامهةمعرفة واقع 

العاملي يف الطاقة املتجدد وتكاليف كل مصدر منها، ويف املطلب الثالث إىل دور مشاريع الطاقة املتجددة يف 

  .وظائفخلق ال

  الطاقة المتجددة في العالماستهالك وإنتاج واقع : المطلب األول

  في العالم استهالك الطاقة المتجددة: أوال

، تؤديه الطاقة املتجددة يف إمدادات الطاقة العاملية يتزايد يف بعض مناطق العاملال يزال الدور الذي 

 )10-2(، والشكل رقمبيد أن اإلسهام الذي تقدمه عموما يف نظام الطاقة على الصعيد العاملي ما زال حمدودا

  . يبني نسبة استهالك الطاقة املتجددة كوقود مقابل الوقود األحفوري

  2015 سنةل من االستهالك العالمي كوقودالطاقة المتجددة   استهالك نسبة ): 10- 2(الشكل رقم

 

  :من إعداد الطالب باالعتماد على: املصدر

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21), RENEWABLES 2017 GLOBAL 

STATUS REPORT , REN21, PARIS,2017, P30. 
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 ،2015 عام  يف االستهالك العاملي النهائي للطاقة يفنسبة الطاقة املتجددة  )10-2( رقميبني الشكل 

ويشمل ذلك  ،2010 سنةيف  % 18، مقابل 2015 سنةيف  % 19.3اإلمجالية للطاقة املتجددة  النسبة وبلغت

الكتلة نسبة  متثلو  ،مجيع أشكال االستهالك، مبا يف ذلك النقل والتدفئة والتربيد والطهي وتوليد الكهرباء

أما املصادر احلديثة للطاقة املتجددة، فال  ،من االستهالك احلايل للطاقة املتجددة % 9.1األحيائية التقليدية 

من الكتلة األحيائية، والطاقة احلرارية  % 4.2ويشمل ذلك  ؛من جمموع االستهالك % 10.2تشكل سوى 

من طاقة الرياح  % 1.6من الطاقة املائية، و  % 3.6األرضية والطاقة الشمسية املستخدمتني ألغراض التدفئة، و 

  .الوقود األحيائي ألغراض النقل  من % 0.8والطاقة الشمسية والطاقة احلرارية األرضية لتوليد الكهرباء، و 

  إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة:ثانيا

 عدد املعدات املتصلة بتطبيقا�ا يف ، يف ظل منو أسواقاعاملي لت الطاقة املتجددة تلقى اهتماماما زا

وتدل أهم مالمح التطور يف أسواق  الطاقة الكهربائيةمن الدول املتقدمة أو النامية، خصوصا يف جمال إنتاج 

تطور القدرة ) 11-2(؛ ويبني اجلدول رقماملتجددة على زيادة القدرات املركبة لتطبيقات الطاقة املتجددة الطاقة

  .الطاقة املتجددة الكهربائية من مصادر

  )2015-2000(تطور القدرة الكهربائية من مصادرالطاقة المتجددة في العالم): 11- 2(الشكل رقم

  

  :المصدر

International Renewable Energy Agency (IRENA), Rethinking Energy 2017, IRENA, Abu Dhabi, 2017, 

P12. 
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ــــــه ) 11-2(م مــــــن الشــــــكل رقــــــ ــــــة العامليــــــة املتجــــــددة ليبلــــــغ نالحــــــظ أن ازداد جممــــــوع القــــــدرة الكهربائي

 2015وحــدثت الزيــادة اإلمجاليــة يف عــام  ،2014يغــاواط يف عــام ج1701، مقابــل 2015يغــاواط يف عــام ج1849

نتيجــــة للتطــــورات يف األســــواق جلميــــع تكنولوجيــــات الطاقــــة املتجــــددة، خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بالطاقــــة الشمســــية 

وصــوال  2014عــن عــام  % 25وارتفــع ســوق الطاقــة الشمســية الفولطاضــوئية بنســبة . الريــاح الفولطاضــوئية وطاقــة

ضــيف الصــعيد العــاملي، أ علــى غيغــاواط، أمــا 227غيغــاواط، ممــا رفــع ا�مــوع العــاملي إىل  50قياســي هــو  رقــم إىل

إنتـاج  متويف حالـة الطاقـة املائيـة،  ،غيغـاوط 433غيغاواط من طاقة الريـاح ملـا جمموعـه حـوايل  63رقم قياسي بلغ 

نسـبة إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة  )12-2(رقـمويبـني الشـكل  ؛20151عـام  غيغاواط إضـافية مـن القـدرة املائيـة يف 28

  .2016يف العامل يف عام  من الطاقة املتجددة

 2016في العالم في عام  نسبة إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة:)12-2(الشكل رقم

  

 من إعداد الطالب باالعتماد على: املصدر

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21), RENEWABLES 2017 GLOBAL 
STATUS REPORT , REN21, PARIS,2017, P30. 

وقد . 2016الكهرباء يف العامل لعام  إنتاجيف  نسبة الطاقة املتجددة) 12-2( رقم ويبني الشكل

. 2011يف عام  % 20مقارنة بنسبة  % 24.5ارتفعت حصة مصادر الطاقة املتجددة يف توليد الكهرباء إىل 

وتبعتها طاقة الرياح والطاقة األحيائية والطاقة الفولطاضوئية ، % 16.6بلغت نت احلصة األكرب للطاقة املائية وكا

الكهرباء املولدة على الصعيد العاملي من مصادر الطاقة املتجددة، باستثناء الطاقة املائية، فال   أما ،على التوايل

  .% 7.9متثل سوى 

                                                 
1 . International Renewable Energy Agency (IRENA), Rethinking Energy 2017, IRENA, Abu Dhabi, 2017, P19. 
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وشــهدت الطاقــة الشمســية الفولطاضــوئية والطاقــة الشمســية املركــزة أعلــى معــدالت النمــو خــالل الفــرتة 

ذلك، مقارنة مبتوسط السنوات اخلمس األخـرية، تباطـأ  ومع. على التوايل % 35و % 42مبتوسط  2010-2015

إىل حـــد كبـــري فيمـــا يتعلـــق بالطاقـــة الشمســـية الفولطاضـــوئية والطاقـــة الشمســـية  2015منـــو تلـــك القـــدرة يف عـــام 

املركزة، وتسـخني امليـاه بالطاقـة الشمسـية والـديزل األحيـائي، حيـث شـهد الـديزل األحيـائي تراجعـا عـن مسـتوياته 

جمموع قـدرة الطاقـة  ا يتعلق بالقدرات القائمة، مبا يف ذلك الطاقة املائية، تصدرت الصني العامل يفوفيم. السابقة

  . 1، تليها الواليات املتحدة األمريكية والربازيل وأملانيا2015املتجددة يف �اية عام 

  قتصادية للطاقة المتجددةالجدوى اإل:المطلب الثاني

املنشأة حديثا مستويات قياسية جديدة مع انتعاش االستثمار بشدة من بلغت قدرة الطاقة املتجددة 

إضافة إىل ذلك، بلغ خمتلف تكنولوجيات الطاقة املتجددة مستويات تارخيية من القدرة التنافسية من . جديد

   .التوليد التقليدي للطاقة  حيث التكلفة، مما يضع تلك التكنولوجيات على قدم املساواة مع

  في الطاقة المتجددة ستثمار العالميحجم اال:أوال

يف عام  دوالر مليار 286ليصل إىل  % 5مصادر الطاقة املتجددة بنسبة  منارتفع االستثمار العاملي 

دوالر يف عام  مليار 273، حبيث وصل إىل ارتفاع قياسي جديد مقارنة مبجموع االستثمارات الذي بلغ 2015

   .)13-2(رقم الشكلكما هو موضح يف   2014

   )2015-2005(بيناالستثمارات الجديدة في الطاقة المتجددة على صعيد العالم ):13- 2(رقمالشكل 

  
  :المصدر

REN21, RENEWABLES 2016 GLOBAL STATUS REPORT , REN21, PARIS,2016, P99. 

                                                 
1 . Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21), RENEWABLES 2017 GLOBAL 

STATUS REPORT , REN21, PARIS,2017, P33. 
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 الحظ أنهوامل ،االستثمارات اجلديدة يف الطاقة املتجددة على صعيد العامل )13- 2( رقمويبّني الشكل 

للمرة األوىل االستثمارات اليت  يف مصادر الطاقة املتجددةالبلدان النامية استثمارات جتاوزت  2015يف عام 

 مليار 156وخصصت البلدان النامية مبا فيها الربازيل والصني واهلند، ما جمموعه ، املتقدمة البلدانمتت يف 

 مليار 130، يف حني استثمرت البلدان املتقدمة النمو 2014عن عام  % 19دوالر لتلك االستثمارات، بزيادة 

أن االستثمار يف البلدان املتقدمة بلغ ذروته يف واملالحظ من الشكل  ،% 8دوالر، وهو ما ميثل اخنفاضا بنسبة 

املنفذة يف سياق ازدهار الطاقة الشمسية  )احلوافز املراعية للبيئة(، حيث ساعدت على ذلك برامج 2011عام 

عما كانت عليه يف عام  %47وتنخفض استثمارات البلدان املتقدمة اآلن بنسبة . اليات املتحدة وأملانيايف الو 

2011
1

 .  

، )باستثناء حمطات الطاقة املائية الكبرية(يف مصادر الطاقة املتجددة  الصني املستثمر األكربتعترب 

، وهو ما ميثل أكثر من ثلث ا�موع 2015  دوالر يف عام مليار 102.9حيث بلغ استثمارها وبفارق كبري 

اليابان يف  جائتدوالر؛ يف حني  مليار 44.1وتأيت الواليات املتحدة يف املرتبة الثانية باستثمار بلغ . العاملي

 22.2وأيرلندا الشمالية واهلند مببلغ  بريطانيادوالر، تليها بفارق يف احلجم  مليار 36.2بلغ  إستثماراملرتبة الثالثة ب

  .والشكل التايل يبني نسبة االستثمارات االضافية. 2التوايل  دوالر، على مليار 10.2دوالر ومبلغ  رمليا

  )2015-2014( الفترتين بين اإلضافية لمصادر الطاقة المتجددةاالستثمارات  :)14-2(رقمالشكل   

  

  :المصدر
Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21), RENEWABLES 2016 GLOBAL 

STATUS REPORT , REN21, PARIS,2016, P103. 
                                                 

1. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21), RENEWABLES 2016 GLOBAL 

STATUS REPORT , REN21, PARIS,2016, P100. 
2 . Ibid, p102. 



  الطاقة املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة                                                                                     الفصل الثاين

 97

والتغريات الصافية  2015االستثمارات اجلديدة يف الطاقة املتجددة يف عام  )14-2( رقم الشكل نييب

زادت االستثمارات بالنسبة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بينما  املالحظ من الشكل أنهو  ؛2014مقارنة بعام 

وازدادت االستثمارات يف الطاقة  ،األخرى األقل حجما طاقات املتجددةاستمر اجتاه االخنفاض يف مجيع ال

الشمسية  إنتاج الطاقة إىل اخنفاض تكلفة وهذا راجع ،% 4ويف طاقة الرياح بنسبة  %12الشمسية بنسبة 

  .وطاقة الرياح الضوئية

  الطاقة المتجددة تكاليف: ثانيا

حيث التكلفة، وال   تتسم تكنولوجيات الطاقة املتجددة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتنافسية من

تتوقف تكلفة توليد الطاقة املتجددة على التكنولوجيا املستخدمة فحسب، بل على قدرة حمطة الطاقة وموقعها 

خمتلف  وأيضا تتوقف فعالية تكنولوجيات الطاقة املتجددة من حيث تكلفتها يف ،�ا واهلياكل األساسية احمليطة

  .قوية املتجددةاالط املناطق على توافر املورد

يف دراسة للوكالة الدولية للطاقة املتجددة مت حتليل كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية املنتجة باستخدام 

  .)15-2(رقم  الشكل تكنولوجيا الطاقة املتجددة؛ كما هو موضح يف

نطاق تكاليف توليد الكهرباء حسب التكنولوجيا المستخدمة في العالم )15- 2(الشكل رقم         

  .)2016-2010(بين للفترة

 

  :المصدر

International Renewable Energy Agency (IRENA), Rethinking Energy 2017, IRENA, Abu Dhabi, 2017, 

P22. 
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  .يف املائة من تكلفة رأس املال 10تشمل تقديرات تكلفة الكهرباء نسبة  :مالحظة

 حسب 2016-2010 الكهرباء للفرتة إلنتاجالتكاليف املقدرة  جمال) 15-2(الشكل رقم  يعرض

 لوجيات املستخدمة، لكنها ال تشملوقد قسمت التكاليف على دورة حياة التكنو  ،التكنولوجيا املستخدمة

املواد و والتشغيل، والصيانة،  واألداء،وتشمل هذه التكاليف تكلفة املعدات،  الضريبية،اإلعانات واحلوافز 

  .الشمسية اخلاليا ألواح وتكلفة النظام باستثناء ،حمطة الطاقة  عمر من تكلفة رأس املال طوال % 10املدخلة، و

التكاليف إىل حد    ويتوقف حجم هذه ،ويستثىن من تقديرات التكاليف أيضا تكاليف النقل والتوزيع

تتطلب تكنولوجيات الطاقة   البعض التطبيقات  ، حبيث يفكبري على الشبكة احلالية وحجم حمطة الطاقة

  .املتجددة املوزعة واألنظمة القائمة بذا�ا أي استثمارات إضافية لنقل الطاقة

ويات تارخيية؛ وظلت تكاليف طاقة بلغت القدرة التنافسية لتكنولوجيات توليد الطاقة املتجددة مست

االخنفاض مع حتسن أدائها،  ،الرياح الشاطئية، والطاقة الشمسية الفولطاضوئية والطاقة الشمسية املركزة القائمة

  .مما خفض بدرجة كبرية تكلفة الكهرباء املولدة من هذه املصادر

تنافسية من حيث التكاليف،  وحاليا متثل طاقة الرياح الشاطئية أحد أكثر مصادر توليد الكهرباء

وتندرج تكلفة الكهرباء املنتجة منها واملقسمة على دورة حياة التكنولوجيات املستخدمة يف نفس النطاق أو 

أفضل مشاريع طاقة الرياح يف مجيع أحناء العامل توفر باستمرار   وأن. حىت أقل من تكلفة الوقود األحفوري

  .ط يف الساعة بدون دعم مايلكيلووا  دوالر لكل 0.06كهرباء بتكلفة 

 إىل عدة عوامل،) برا أو حبرا(ملنتجة بواسطة طاقة الرياح عموما يعود التباين يف كلفة وحدة الطاقة ا

وطبوغرافية هذا املوقع ودرجة احلرارة والرطوبة؛ باإلضافة إىل هيكل الرياح ومتوسط سرعا�ا يف  منها موقع احملطة

ربينات و حمطات الرياح البحرية نظرا إىل متطلبا�ا اخلاصة على صعيد قواعد الت السنة؛ وارتفاع كلفة إنشاء

  . الصيانة والكابالت املستخدمة ومعدات احلفر واإلنشاء وكلفة

يف حديها ) احلرارية/الضوئية(ويعود االختالف يف كلفة وحدة الطاقة املنتجة بواسطة الطاقة الشمسية 

ها كثافة اإلشعاع الشمسي الساقط يف موقع املشروع؛ ودرجة الرطوبة عدة عوامل، من األدىن واألعلى إىل

نظام للتخزين أو الربط على الشبكة؛ وكلفة /واحلاجة إىل وجود بطارية واحلرارة يف املوقع وطبيعته اجلغرافية؛

  . اإلنشاء والصيانة
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 أ�ا ى صانعي القرار إالعلى الرغم من أمهية هذه التكاليف والدور الكبري الذي قد تلعبه يف التأثري عل

 اليقني لذلك يتطلع املستثمرون من صانعي السياسات إىل خلق املزيد من ،مل تنل بعد االهتمام الكايف

؛ �1ذا ا�ال د وتقليل درجة املخاطر املتعلقةاملتجددة من خالل حتسني العوائ مشاريع الطاقةلالستثمار يف 

وحدة الطاقة املنتجة من املصدر املتجدد وجود تشريعات أو  من العوامل األخرى اليت تؤثر على كلفةو 

ومصادر هذا التمويل؛ وكلفة  اريعللمش ر التمويل الالزمية داعمة للطاقة املتجددة؛ وتوفسياسات أو حوافز رمس

املكون احمللي؛ وكلفة  املشروع؛ ودرجة املخاطر؛ والضرائب واجلمارك؛ وكلفة العمالة؛ ومعدل التضخم؛ ونسبة

 للتكنولوجيا املستخدمة؛ ونسبة هامش الربح املطلوب حتقيقها؛ على الشبكة؛ ومستوى النضج الفين ربطال

  .وعامل املنافسة؛ والكفاءة السياسية واإلدارية

أرخـص بصـورة  ، فـإن نشـر تقنيـات الطاقـة املتجـددة يصبـحهذا املطلباسـتنادا ملـا تـم مناقشـته فـي 

الطاقـة  ملـوارد الطاقـة املتجـددة سـتكون مكافئـة مـرور الوقـت، وإذا اسـتمر هـذا االجتـاه فـإن متزايـدة ومسـتمرة مـع

االسـتفادة مـن الكهربـاء وعلـى غـرار ذلـك سـتعمل حلـول ختزيـن الطاقـة ، تقليديـة مـن حيـث تكلفـة النشـرال

، لكــن تكاليــف الكهربائية مــن الطاقــة األساسـي ـلـددة فـي تلبيـة متطلبـات احلمجـة عبـر الطاقـة املتجاملنت

املســتقبلي فــي تكاليــف  إال أنــه ميكــن لالخنفــاض تقنيــات ختزيــن الطاقــة احلاليــة تعــوق مثــل هــذا التطــور

األساسي من الطاقة بشكل  احلمــلمتطلبــات  ة علــى توفيــرتقنيــات ختزيــن الطاقــة حتســني قــدرة الطاقــة املتجــدد

  .ملحوظ

  دور مشاريع الطاقة المتجددة في خلق التوظيف: المطلب الثالث

، فالقطاع يقدم تقنيا عاليا ملؤهلني تأهياللعاملني االطاقة املتجددة فرص عمل جديدة ل مشاريعتؤمن 

  .التقليدي كثيف رأس املالعلى حنو متسارع فرص عمل عالية التخصص، أكثر بكثري من قطاع الطاقة 

حمطات التوليد  تشري أحدث تقديرات العمالة يف قطاع الطاقة املتجددة، باستثناء الطاقة املولدة منو  

كانوا يعملون مباشرة وغري   2016عام  ماليني شخص يف 9.8 الكبرية اليت تعمل بالطاقة املائية، إىل أن حوايل

  .يوضح ذلك )16-2(، والشكل رقم مباشرة يف القطاع يف مجيع أحناء العامل

                                                 
1 . DAVID Nelson, BRENDAN  Pierpont, The Challenge of Institutional Investment in Renewable 
Energy, report of Climate Policy Initiative, 2013, P 04. 



  الطاقة املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة                                                                                     الفصل الثاين

 100

  2016لسنة تقديرات عدد الوظائف في مجال الطاقة المتجددة ):16- 2(رقمالشكل 

 

 :المصدر

 International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy and Jobs - Annual Review, 

IRENA, Abu Dhabi, 2017, P7. 

الطاقة  تعتربو  خمتلف قطاعات الطاقات املتجددة،توزيع الوظائف يف  )16-2( رقميبني الشكل 

مليون وظيفة يف  3 أكثر من من قطاعات الطاقة املتجددة بتوفريها توظيفالشمسية الفولطاضوئية أكرب قطاع 

األلـواح مثـل تنظيـف  ملتطلبـات أنشـطة العمليـات والصيانـة الكثيفـة العمالـة ويرجع ذلك ؛مجيع أحناء العامل

مث تأيت يف املرتبة  ،عـات الشمسـية علـى مسـاحة واسـعة مـن األرضالوظيفيـة للمجم الشمسـية، ومراقبـة القـدرات

حمطات التوليد الكبرية اليت تعمل وتعد  مليون وظيفة، 1.72الثانية قطاع الوقود احليوي بتوفريه ألكثر من 

توفـر طاقـة الريـاح أقـل عـدد مليون وظيفة، و  1.519ثالث قطاع من حيث التوظيف خبلق حوايل  بالطاقة املائية

ويرجـع ذلـك إلـى  ؛والوقود احليوي مليون وظيفة مقارنة بالطاقة الشمسية الضوئية 1.15بتوفريها مـن الوظائـف 

بـل بعـدد توربينـات الريـاح، كمـا أن بزيـادة  أن متطلبـات العمالـة ال ترتبـط بشـكل مباشـر بقـدرة مزرعـة الريـاح،

  .أقـل لـكل ميجـا واط كهربائـي قـدرة توربينـات الريـاح تتحسـن كفـاءة العمالـة ممـا ينتـج عنـه خلـق فـرص عمـل

الصني واهلند واليابان وبنغالديش، يف قائمة البلدان العشرة األوىل على الصعيد العاملي يف إجياد  تعترب

، مقابل 2015يف عام  % 60ائف، حيث وصلت حصتها من العمالة العاملية يف جمال الطاقة املتجددة إىل الوظ

وظيفة  61000إىل إجياد  تشري التقديراتوشهدت البلدان األفريقية زيادة أيضا، حيث . 2013يف عام  % 51
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 3.5وظلت الصني حتتل املرتبة األوىل يف التوظيف بـ ؛ اجلديدة مع بدء تنفيذ عدد من املشاريع 2015يف عام 

عن العام السابق، حيث أن أكثر من ثلث الوظائف  %2مليون وظيفة، فيما ميثل اخنفاضا طفيفا بنسبة 

وال يزال االحتاد األورويب ككل ميثل ثاين أكرب جهة ؛ ة املتجددة كانت يف ذلك البلداملضافة يف جمال قدرة الطاق

من بني بلدان . مليون وظيفة، تليه الربازيل والواليات املتحدة واهلند 1.17  ل الطاقة املتجددة بـيف جما وظفةم

قطاع   ومنت العمالة يف؛ اوظيفة يف فرنس 170 000وظيفة يف أملانيا وحدها و  355 000االحتاد األورويب، توجد 

الصني، واستمرت يف  كية، واستقرت يفالطاقة الشمسية الفولطاضوئية يف اليابان والواليات املتحدة األمري

وتوجد عمالة الربازيل يف جمال الطاقة املتجددة يف الطاقة األحيائية والطاقة ؛ االخنفاض يف االحتاد األورويب

  .1مليون شخص يف قطاع الطاقة الشمسية الفولطاضوئية احمللي 1.65الكبرية، بينما يف الصني يعمل  املائية

فوائدها ما  الشمسية هلا دور اقتصادي كبري خاصة يف خلق فرص العمل ومن أهمإن مشاريع الطاقة 

  :2يلي

 ،وتتضمن  إن تطوير التقنيات الشمسية نافع جدا لالقتصاد نظرا ملا يتطلبه من وظائف عالية التخصص

اإلنشاء  وعمال هذه الوظائف مصنعي النظم، واملزودين، واملطورين واملخططني، ومشغلي النظم،

  ؛انة، واملمولني، ووكالء التأمني، وبائعي التجزئةوالصي

 كذلك مع اإلنتاج التدرجيي للخاليا  ،يولد اإلنتاج طلبا على قوة العمل احمللية واخلدمات احمللية 

  .القادمة سنواتاليف طلب فرص العمل احمللية خالل رارية ضوئية، سيكون هنالك استمالفولتا

 ألف وظيفة عالية 15 أضافتشري دراسة من الواليات املتحدة إىل أن برنامج الطاقة املتجددة 

ما يعادل استهالك ، أي  2015سنةمليون ميغاواط ساعي من الكهرباء يف  6هم بأكثر من ساو  التخصص

  .جمتمعتني الكهرباء خالل ساعات الذروة سنويا يف كل من بورتالند ودينفر

فرص  ميكن أن يرتفع عدد ،2020وحبلول العام. ألف فرصة عمل150فقد ّمت خلق  أما يف أملانيا،

  .ألف فرصة عمل300العمل املتوافرة إىل أكثر من 

 

                                                 
1 . International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy and Jobs - Annual Review, 
IRENA, Abu Dhabi, 2017, P.P7-9. 

عماد شيحة، املركز العريب للدراسات  ترمجة ،الشرق األوسط واستراتيجيات الطاقة المتجددة بدائل الطاقة النوويةبيرت ميسني ليزيل هنرت،  . 2

  4. ص ،2009ديسمرب  ،44اإلسرتاتيجية، ترمجات إسرتاتيجية، العدد 
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 فصلالخاتمة 

ومشاريع تطبيقها كثرية ومتنوعة مصادر الطاقة املتجددة متعددة أن يتضح من خالل هذا الفصل 

باعتبارها مصدرا غري ناضب للطاقة وغري ملوث  الطاقة ومحاية البيئة،أمهية بالغة يف حتقيق أمن وهلا االستعمال، 

استغالل مصادر الطاقة التقليدية املعروفة بأثرها السيئ على  للبيئة، وأن التوسع يف إنتاجها يؤدي إىل تقليص

 تكون أظهرت مصادر الطاقة املتجددة قدر�ا على تلبية االحتياجات من الطاقة وجنحت يف أن؛ كما البيئة

بعض  ، و)النائية والريفية( الكهرباء أحد احللول األكثر فعالية من حيث التكلفة يف املناطق غري املربوطة بشبكة

استمرت تكاليف توليد أنواع الطاقة و ، توليد الطاقة من حيث تكلفتهايف وقود الديزل تتفوق على املصادر 

وعلى وجه اخلصوص، فإن تكلفة . توليد تلك األنواعاملتجددة يف االخنفاض بسبب التطورات يف تكنولوجيات 

. 2015و 2010اضوئية اخنفضت مبقدار النصف يف الفرتة بني عامي تالكهرباء املولدة من الطاقة الشمسية الفول

 ومع النشر السريع ألنظمة الطاقة املتجددة يف العديد من البلدان املتقدمة والنامية، تنشأ فرص جديدة

الوضع التنافسي لتوليد  عززيف هبوط أسعار النفط والغاز واليت ت العراقيل املتمثلةلرغم من ، على الالستثمار

 . الطاقة من الوقود األحفوري

 اليةاملتحفيزية و الجراءات اال املزيد من ، يتعني اختاذاملتجددةالنمو السريع للطاقة وعلى الرغم من 

لتصدي لتغري املناخ وبلوغ هذا لو  ،الطاقة املتجددة وتطويرهاع مشاريملواصلة تعزيز االستثمارات العاملية يف نشر 

  .اهلدف النهائي املتمثل يف القضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة
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  قتصادية لتمويل مشاريع طر االاألُ: لثالفصل الثا

  الطاقة املتجددة

 
  دــــتمهي

 ةالتوجه ملشاريع الطاقلقد لعبت التطورات االقتصادية املتالحقة على املستوى الدويل دورا مهما يف 

وذلك يف ظل اقتصاد أية دولة مل يعد مبعزل عن التأثريات اليت يعرفها االقتصاد العاملي،  نأحيث  ،املتجددة

مما  االقتصادي وإزالة القيود املفروضة على العالقات االقتصادية الدولية، االجتاه الواسع النطاق حنو التحرير

اشرتكت مجيعها يف الطاقة املتجددة و جلوء احلكومات إىل أساليب متويلية جديدة إلقامة مشاريع  أدى إىل

يف إلزامية تفعيل دور الدولة �ميش  دون ،وبأشكال متفاوتةلي منه واألجنيب اخلاص احمل االعتماد على القطاع

لذا  ،تنفيذ سياسات مصممة تصميما جيدا ختلق أطرا تنظيمية قوية وشفافةمن خالل  ،تنمية هذه املشاريع

  .السياسات الرئيسيةحتديد األهداف و القانونية اليت متكنها من  إىل وضع األنظمةالدول  تسعى

من خالل التطرق إىل  طر االقتصادية لتمويل مشاريع الطاقة املتجددةإىل األُ  يتناول هذا الفصل    

  :املباحث التالية

  

  ؛آليات تمويل مشاريع الطاقات المتجددة: المبحث األول

  ؛السياسات األساسية لتنمية مشاريع الطاقة المتجددة: المبحث الثاني

  .المتجددة آليات التمويل الدولي لمشاريع الطاقة: المبحث الثالث
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   مشاريع الطاقات المتجددة تمويلآليات : ولالمبحث األ

لذي جعلها ا أحد أهم البدائل املتاحة لتحقيق التنمية املستدامة، األمرتعترب مشاريع الطاقة املتجددة 

والعمل  هذه املشاريعاجتاه تشجيع  يفأيضا دفع  والذي، والدويلالصعيدين احمللي  تكتسي أمهية بالغة على

 وشريان احلياة االقتصادية، طر واملتطلبات لنجاحها ومتويلها، ومبا أن التمويل ميثل عصبعلى إجياد مجيع األُ 

 ن كل مشروع حيتاج من أجل سريان نشاطه إىل هذا العنصر اهلام، وهو ما جعله يظهر كأحد أبرزإلذا ف

  .ام احلكومات وكذا أصحاب املشاريعاهتم ايا اهلامة اليت تشغلالقض

إضافة إىل أهم عوائق  ،ومصادر متويلها مشاريع الطاقة املتجددةمفهوم  إىل نتطرق بحثهذا امل ضـمن

نبني دور   األخريومتويل هذه املشاريع، ويف لدعم  تقوم �ا الدولةاليت  واإلجراءات إىل اآللياتمث  إنتشارها،

  .ة مشاريع الطاقة املتجددةبني القطاع اخلاص والعام يف تنمي الشراكة والتعاون

  مفهوم مشاريع الطاقة المتجددة وعوائق إنتشارها : ولالمطلب األ

 رتفاعا ملحوظا على الساحة الدولية يفإرتفع حجم االستثمارات املوجهة للطاقات املتجددة إ

القطاع مل يصل بعد إىل كامل إمكاناته،  الرغم من هذه الصورة املشجعة إال أنعلى ، لكن السنوات األخرية

لذلك ، ناميةال خاصة الدولالعديد من الدول  املتجددة يواجه العديد من التحديات يف ةالطاقمشاريع فتمويل 

تعيق  ات اليتتوضيح العقبو ومصادر متويلها، ملشاريع الطاقة املتجددة  تعريفاملطلب إعطاء سنحاول يف هذا 

  .املتجددة ةالطاقمشاريع  نشر وتنمية

   ومصادر تمويلها مشاريع الطاقة المتجددة مفهوم:أوال

جمهود يتم القيام به �دف "مشاريع الطاقة املتجددة يعرف املشروع على أنه  مفهومقبل التطرق إىل 

بنفس الصورة ويتم عادة إجناز هذه املشاريع خالل فرتة زمنية  رحتقيق إجناز معني، وذو طبيعة خاصة ال تتكر 

يتضح من هذا التعريف أن كل مشروع له . 1"حمددة، ويف حدود ميزانية موضوعية غالبا ما تكون كبرية نسبيا

  .مسات خاصة به، وذلك الختالف األنشطة واملراحل التنفيذية من مشروع آلخر

 

                                                 
  .30ص، 2013 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،تقييم واختيار المشاريع االستثماريةاجلودي صاطوري،  ،حسني بلعجوز. 1
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   :مشاريع الطاقة المتجددةتعريف .1

 املشاريععن  املشاريع البيئيةميكن متييز و  املشاريع البيئية،أهم أنواع مشاريع الطاقة املتجددة متثل 

  :أ�ا ىوميكن تعريفها عل .لقيامها ا تراعي البعد البيئي كركيزة أساسية�األخرى بأ

 نتجاتم( نظيفة منتجـاتدف إىل تـوفري � تلك االستثمارات اإلنتاجية أو اخلدمية املرتبطة بالبيئة والـيت - 

 ا،كما تشمل املشاريع الوقائية لتجنب حدوث تلوث بالبيئة أو تدهور أو نضوب يف� ال تضر )خضراء

  ؛1ا�ا أو يف معاجلة مشاكل نضو �دف إىل التخلص من ملوثا� أو تلك االستثمارات اليت مواردها،

املستخدمني  مع احلفاظ على البيئة والعمل مـعتلك املشاريع اليت تساهم يف التنمية االقتصادية باملوازاة  - 

  ؛2دف حتسني جودة احلياة جلميع األطراف� تمع بشكل عام�وا

املشروع الذي يهدف إىل محاية البيئة، من خالل الرتكيز على النظم االيكولوجية واالجتماعية اليت  - 

  .3موارده للحصـول علـى يعتمد عليها

فهي تعتمد على املوارد الطبيعية املستدامة يف  مسات خاصة �ا،حتمل  وهكذا جند أن هذه املشاريع

  .ونضوب املوارد الطبيعية ومعاجلة مشاكل التلوث البيئيدف أساسا حلماية البيئة، �إنشائها ونشاطها، و 

  :مشاريع الطاقة المتجددةتمويل  مفهوم.2

إلنشاء أو تطوير الالزمة  )النقدية املبالغ(على أنه توفري األموال مبفهومه التقليدي يعرف التمويل 

التعريف عند هذا احلد بل يقتضي التمويل حتديد مصدر تلك األموال  ال يتوقف هذا؛ 4مشروع خاص أو عام

لالستخدام األمثل مبا حيقق أكرب إيراد ممكن مما يسمح بإرجاع تلك األموال ملصادرها  املطلوبة ومن مث توجيهها

 .احملددةوالشروط  يف املواعيد

 التجارية لالستثمار يف البنوكإىل معيار متويل املنتجات من  "التمويل البيئي"يشري مصطلح كما 

، وميثل )إخل.. معدات الطاقة املتجددة، نظم ترشيد الطاقة، التحول للوقود األنظف، (التكنولوجيا النظيفة مثل 

                                                 
  .112ص ، 2003دار غريب، القاهرة،األطراد والبيئة ومداولة البطالة، زينب صاحل األشوح ،  . 1

2. GUYONNARD Françoise Marie, WILLARD Frédirique, Le Management environnemental au 
développement durable des entreprises , ADEME, France, 2005, P5 . 

  .33ص، 2005 الدار اجلامعية، اإلسكندرية،، 1، طالمراجعة البيئيةأمني السيد لطفي،  . 3

  .24، ص2008، عنابة،  ، دار العلومتمويل المنشآت االقتصاديةأمحد بوراس، .  4
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كما يعد إجياد وتعزيز واستمرار الطلب على متويل هذه املعدات والنظم األهداف الرئيسية هلذه السوق،  

  .1مكونات هذه األنظمة شرطا أساسيا للحصول على التمويل من املؤسسات املالية املعنية

 ،مشاريع الطاقة املتجددةمتويل  صطلحواضح ومتفق عليه بالنسبة مل مفهوموبالرغم من أنه ال يوجد 

  :2يشمل ميكن أن إال أن هذا املفهوم

مباشرة بنجاح  جيب وفاؤه من حيث املبدأ من عائدات املشروع وبالتايل فإن القرض مرتبط قرضا -

  ؛املشروع

يف  ةاملتوفر إلمكانيات العوامل مثل ا املشروع وعائداته وغريها منبخمتلفة تتعلق  مالية واقتصادية دراسات -

  ؛اخل ...وفيةبالطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة احلرارة اجلحال كون املشروع يتعلق 

وقد تأخذ  ،ددةمتع طويلة األجل ومعقدة اهليكلية القانونية حتتاج لضمانات خمتلفة تتوفر بوثائق عقودا -

  ؛مشاريع الطاقة املتجددةيزات مميتوافق مع حاجات و  هذه اهليكلية شكال جديدا

املخاطر املختلفة  مع القروض التقليدية وذلك كتعويض عن نسبة هامش مرتفعة من العائدات مقارنة -

  .مشاريع الطاقة املتجددةاليت ميكن أن يتعرض هلا ماحنو القرض يف 

والقروض اليت  على أ�ا كل األموال متويل مشاريع الطاقة املتجددة، ميكن تعريفمن التعاريف السابقة 

مشاريع الطاقة املتجددة ؛ ويشمل متويل ل املشاريع اهلادفة إىل محاية البيئة واحملافظة على املوارد الطبيعيةمتو 

 :ثالث أشكال رئيسية للتمويل وهي

 ورأس  التكنولوجي ويعىن بتوفري التمويل املرتبط بالبحث والتطوير :متويل تكنولوجيا الطاقات املتجددة

   ؛املال البشري

 املتعلقة  ويعىن بتوفري األموال الالزمة لرتكيب املعدات والتجهيزات :متويل جتهيزات الطاقات املتجدد

 ؛)سكين، صناعي، ريفي(يف خمتلف املرافق  بالطاقة املتجددة،

 ويعىن بتوفري األموال الالزمة إلنشاء احملطات وتشغيلها :متويل حمطات إنتاج الطاقات املتجددة.  

  

  

                                                 
  .15، ص2009وزارة الكهرباء والطاقة، القاهرة،  ،آليات تنمية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في مصر حممد مصطفى اخلياط،.  1

  .116ص ،2005، الثاينالعدد ، 21ا�لد  ،، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةتمويل المشاريعموسى خليل مرتي، .  2
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  مشاريع الطاقة المتجددةمصادر تمويل :ثانيا

  :إىل قسمني هاوميكن تقسيم، مشاريع الطاقة املتجددة هناك عدة مصادر لتمويل

   :مصادر التمويل المحلي. 1

جمموعة من  تلك التشكيلة اليت تتضمن ملشاريع الطاقة املتجددةويقصد مبصادر التمويل احمللي 

دف استخدامها ألغراض التنمية �، )داخل الوطن(خصصتها الدولة وبعض املؤسسات احمللية املصادر اليت 

  :التالية ملصادرتقسيمها إىل ااملستدامة ومحاية البيئة، وميكن 

تعكس امليزانية العامة يف دول كثرية احلياة االقتصادية واالجتماعية يف جمتمعات هذه  : الميزانية العامة -أ

ميكن أن يتوفر التمويل من امليزانية العامة ؛ وبالتايل 1الدول، فهي أداة لتوجيه االقتصاد القومي وتنمية املشاريع

اإلقليمي، أو على مستوى البلديات وفقا لكل  احلكومي، أو حكومية خمتلفة مثل املستوىتويات على مس

اسرتاتيجية لتنمية  نفيذاإلجراءات اخلاصة بت اطاريف مشاريع الطاقة املتجددة متويل وتتيح امليزانية العامة  ،دولة

عامة السنوية، منح من امليزانية ال وعادة ما تتوفر عملية التمويل يف شكل. مشاريع الطاقة املتجددة وانتشارها

األموال املتاحة  تكونيف الدول النامية  .حلقيقي هلذا النوع من التمويلاالضرائب هم املورد  بذلك يكون دافعوو 

مشاريع الطاقة املتجددة ذات إنتقالية، لذا تتنافس  متر بفرتة أل�اعام  يف امليزانية العامة حمدودة بشكل

  .التحتية البنيةمات األخرى مثل الرعاية الصحية وتوفري املياه و ذات اإلهتما شاريعمع امل اإلهتمامات البيئي

عد تو  الطاقة املتجددةملشاريع دعم قامت بعض الدول بإنشاء صناديق  :الطاقة المتجددة دعم صناديق -ب

املباشر لإلستثمارات أو تقدمي التمويل انية العامة، واليت توفر امليز  خارج إطار متويل عام صدرهذه الصناديق م

قروض منخفضة الفائدة أو دعم السوق بوسيلة أخرى كالبحث والتطوير ومن أهم األمثلة ىف هذا ا�ال 

يعتمد على إجراءات  مورد التمويل العام الوحيد الذي هذه الصناديقوتعترب  ،واهلند ،الواليات املتحدة والصني

ويل على أساس أولويات وعادة ما يتم توفري التم ،حدى الرمسية املنفصلة لكل مشروع على تقدمي الطلبات

  .2حمددة

                                                 
  .90، ص2003، دار العلوم، عنابة،المالية العامةحممد الصغري بعلي ويسى أبو العالء، . 1
، جملة الباحث، استراتيجيات المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامةفروحات حدة، .  2

  .127- 126ص.ص ،07،2010عددال
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 اريعية باالستثمار يف مشميكن أن تقوم هذه املوارد التمويل : البنوك و مؤسسات اإلقراض المحلية - ج

م احملصلة من املستفيدين لذلك جيب أن تكون الرسو  ،للجدوى املالية للمشروع املعروض وفقاالطاقة املتجددة 

كافية لضمان عائد مايل معقول  -الدعم من امليزانية العامة إن توفر إذا ما أضيفت إىل - املشروع  من خدمة

 جة لضعف ائتمانية دولة معينة ألننتي ،االستثمار، وقد تكون رؤوس أموال القروض قليلة أو مكلفة نسبيا على

 لذا قد حتصل على ية عادة ما حتصل على جزء من رأس ماهلا من أسواق رؤوس األموال العاملية،البنوك احملل

 إمكانية أفضل يف احلصول على شروطلكن هناك بنوك لديها موال هذه مبعدالت فائدة مرتفعة و رؤوس األ

  .من بنوك التنمية الدولية ائتمانية

   :لمشاريع الطاقة المتجددةمصادر التمويل الدولي .2

رؤوس األموال املختلفة وأنواع  ملوارد عات األساسية وفقامو �ميكن تقسيم موارد التمويل الدويل إىل ا

    :، وتتمثل يفالتمويل املتعددة املتاحة

قة عمل البنوك التجارية فهي عمل بنوك التنمية من حيث املبدأ بطريقة تشبه طريت: بنوك التنمية الدولية -أ

الدول بإنشائها واملسامهة يف لكن تقوم عدد من أسواق رؤوس األموال العاملية، و  أمواهلا من على رؤوس حتصل

 هذه البنوك على رؤوس أموال دوليةميكن يف هذه احلالة أن حتصل و  هذا هو االختالف الوحيدماهلا و  رأس

مقارنتها  ض، وإذا ما متالقدرة على االقرتاببشروط ميسرة وبذلك تقدم نفس هذه الشروط للدول اليت ال تتمتع 

ن بنوك التنمية تتطلب إجراءات أكرب للحصول على املوافقة على القرض، مما يرتتب علية إبالبنوك التجارية ف

 ،املعامالت املالية على قروضها عن تكاليف املعامالت املالية اخلاصة بالقروض التجارية ارتفاع تكاليف

وطنية خلق خطة  يفالتمويل إىل درجة كبرية على القدرة  احلصول على هذا النوع من وتتوقف إمكانية

   .1املطروح للمشروع

اض اليت تقدم القروض بشروط تضم صناديق التنمية الدولية مؤسسات اإلقر  :الصناديق الدولية للتنمية -ب

يف اديق التنمية وتصبح أعضاء وتقوم عدد من الدول بإنشاء صن أو بسعر فائدة منخفض، بدون فائدة ميسرة

 لبا ما تقوم بنوك التنمية بإدارةاليت تعد املورد األساسي لرأس ماهلا وغا التربعاتالصناديق وتقدم هلا املنح و  هذه

 مجعية التنمية: ة مؤسسات مثل وتضم صناديق التنمية الدولي ؛ا� هذه الصناديق أو تكون هلا عالقة وثيقة

  .صندوق البيئة العاملي ،الدولية

                                                 
  .127املرجع نفسه، ص .  1
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 )املقيمنيـري غ(املالية اليت يقوم �ا األجانب هي مجيع االستثمارات املادية و  :األجنبيةاالستثمارات  -ج

 ،داخل دولة ما، أي جمموع االستثمارات الداخلية املنفذة من قبل األجانب سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات

ملشاريع  احمللي ة التمويلاالستثمارات األجنبية إحدى مصادر التمويل اليت تلجأ إليها الدول لسد فجو  متثلو 

 ، ولالستثمارات األجنبية عدة مزايا من بينها زيادة االستثمار وختفيف مشكلة القروضالطاقة املتجددة

االستثمارات  تصنفو  ؛اخلارجية، مبعىن أنه لالستثمارات األجنبية جانبني مهمني؛ جانب مايل وجانب تنموي

  .1األجنبية إىل صنفني رئيسني مها

 وهي االستثمارات اليت يديرها األجانب يف دولة ما بسبب ملكيتهم  :األجنبي المباشر االستثمار

  إدار�ا؛حقا يف  الكاملة هلا مما جيعل هلم

 ويتضمن القروض أو األسهم والسندات احلكومية اليت يشرتيها  :االستثمار األجنبي غير المباشر

  .األجانب يف الدول املضيفة

تتضمن هذه اجلهات منظمات األمم : مساعداتوال األطراف المقدمة للمنحالجهات المتعددة  -د

ارجية يف شكل إعانات أو استثمارات أو يف شكل برامج متويلية خساعدات أو م ،املتحدة اليت تقدم املنح

ول برنامج ميدا الذي أطلقه اإلحتاد األورويب يف إطار الشراكة األورومتوسطية، كما ميكن أيضا للد دولية مثل

 اإلشارة إليه حاليا ما جيب؛ قتصادية أو إنسانية كتخفيف الفقرتقدم مساعدات إىل دول أخرى لدوافع ا بأن

 بسببإىل الدول الفقرية   �امساعدا بدأت تتناقص حجم )الدول املتقدمة(أن الدول املاحنة للمساعدات املالية 

  .سياسية ، وكذلك ألسبابوجود أزمات اقتصادية

 وال من رسوم العضويةحتصل املنظمات احلكومية الدولية على أم :الحكومية الدوليةالمنظمات  -ه

، وتعتمد عانةوالعطايا والوصايا والتربعات من الشركات واحلكومة ووكاالت اال األشخاص وإسهامات

ألموال ا كمية قليلة من ا�يكون يف حوز ، و التمويل سالفة الذكر بدرجة كبرية على موارد اجلمعيات احلكومية

ميكن أن تطلق عليها أمواهلا اخلاصة، ومع ذلك فيمكن أن تلعب دورا هاما يف تقدمي الدعم للمنظمات 

البيئي،  اليت تركز على محاية البيئة ونشر الوعي والتعليم اريعاحلكومية الوطنية وخصوصا فيما خيص املش

  .2تمعات احمللية�باإلضافة إىل األعمال حمدودة النطاق اخلاصة با

                                                 
  .13، ص2009رك، ا، األكادميية العربية، الدمنالتمويل الدولي ،الدين اجلباري عمر حمي . 1

  .130-129ص.مرجع سابق، ص فروحات حدة،.  2
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  الطاقات المتجددةمشاريع نتشار إعوائق تطور و  :ثالثا

 نشر استخدام الطاقاتعض الدول منفردة يف جمال تطوير و على الرغم من اجلهود املبذولة من طرف ب

املستوى  الفنية يف ا�ال، إال أن هذا التطور يبقى دونن ذلك من تطور للخربات العلمية و ما نتج عاملتجددة و 

 ةلطاقملشاريع ا قتصادي الواسعليت حتول دون حتقيق اإلستخدام االنتيجة لبعض العوائق اذلك املطلوب و 

  :املتجددة ونذكر منها

   :يةاتمعوقات تشريعية ومؤسس.1

عزيز استخدام ونشر مشاريع احلكومات لتيتمثل هذا العائق بعدم وجود سياسات واضحة تسري عليها 

  :عدة عوائق تتمثل يف إضافة إىل، الطاقة املتجددة

ما جعل حتقيق ، والرتاخيص واملوافقات القانونية املشجعة للطاقة املتجددةغياب اللوائح والقوانني الوطنية  - 

الطاقة املتجددة للفرتة احلالية يف نوع من عدم التنظيم والوضوح يف اخلطوات اليت تدعم منو  مشاريع انتشار

 ؛1بني اجلهات احلكومية والتنفيذية ذات الصلة التعاون الـمـدروسفضـال عن غياب القطاع واستثماراته، 

أراضي  الربط على الشبكة، وإتاحة(القصور يف التشريعات اخلاصة بدعم نشر استخدام الطاقة املتجددة  - 

معدات تطبيقات الطاقة  إعفاءأو  الدولة للمستثمرين بأسعار رمزية، وااللتزام بشراء الطاقة املنتجة، وختفيض

 ؛)املتجددة من رسوم اجلمارك

إنشاء غرفة  مثل( االفتقار إىل تشريعات وأطر عمل مؤسسية قوية لدعم صناعة معدات الطاقات املتجددة - 

وضريبية فعالة، وختفيض الضرائب على  صناعة خاصة مبعدات الطاقة املتجددة، ووضع سياسات مجركية

ري معدات والرموز، وتقدمي التسهيالت ملصد القياسية املواصفاتت ربينات الرياح، وااللتزام مبراعامصنعي ت

 ؛2)الطاقة املتجددة

الطاقة  فيما خيص إنتاج ،الكفيلة بإتاحة إبرام الشراكات بني القطاعني العام واخلاص األطر القانونيةقصور  - 

  .الكهربائية من مصادر الطاقة املتجددة ونقلها وتوزيعها

                                                 
، 74العدد  ، جملة حبوث اقتصادية عربية،التجربة األلمانية نموذجا: الطاقة المتجددة بين تحديات الواقع ومأمول المستقبل كايف، فريدة . 1

  .149، ص2016بريوت، 

 ،األمم املتحدة ،في منطقة اإلسكوا ر المناخدور الطاقة المتجددة في الحد من تغي ،)اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعة لغريب آسيا . 2

  .55ص، 2012نيويورك، 
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الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، : املتقدمة يف إنتاج الطاقة مثلإن إنتاج واستخدام التكنولوجيات 

والوقود احليوي، حيتاج إىل تضافر جهود عدد كبري من الشركاء منهم شركات التصنيع واملستخدمني، 

ك، الكهرباء والطاقة والنقل والبيئة، ووزارة املالية، اجلمار  ةمنها وزار (والسلطات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة 

، لذا جيب حتديد األدوار وخطط التنفيذ ووضع نظام إداري )والضرائب، والبحث العلمي واملواصفات واملقاييس

  .1متكامل للتنسيق بني هذه األطراف من أجل الوصول إىل إنتاج الطاقة من مصادر متجددة

  :معوقات مالية واقتصادية.2

آليات ) أو غياب(روعات الطاقة املتجددة مع قصور يف ارتفاع التكلفة الرأمسالية ملش مثل هذا العائقيت

  :أهم العوائق يفتتمثل و التمويل، 

العديد من  استعمال إن التكنولوجيا املبتكرة إلنتاج الطاقات املتجددة حاليا ليست عالية الرتكيز مما يتطلب - 

ل ألجهزة استغال التكلفة األولية األجهزة ذات املساحات واألحجام الكبرية، هذا ما يؤدي إىل ارتفاع

  ؛2انتشارها السريع يشكل هذا السبب أحد عوائقو املتجددة،  الطاقات

طلب خطوط  يت مما املدن، عن إضافة إىل بعدها الكربىالطاقات املتجددة  طاتنشاء حمإارتفاع تكلفة  -

 ينعكس على أسعارها وجتعلها غري تنافسية بالنسبة ، وهذابغية إيصاهلا مكلفةحموالت كهرباء طويلة و 

 ؛للطاقات التقليدية

لطول فرتة  بعض مصادر الطاقات املتجددة غري متوفرة باستمرار بسبب تأثريات الطقس هذا ما يؤدي - 

  ؛اإلنتاج وبالتايل ارتفاع التكاليف

 أكرب من الدعم املوجه ملشاريع الطاقة املتجددة، الدعم احلكومي الستخراج واستخدام الوقود األحفوري -

 1.9مبلغ  2012قيمة إعانات الوقود األحفوري يف العامل يف عام  وفقا لصندوق النقد الدويل، بلغتف

كإعانات مالية مليار دوالر  88 مقابلاإلمجايل العاملي،  من الناتج احمللي % 2أي ما يعادل  ،تريليون دوالر

الطاقة  مما يؤدي إىل إحجام القطاع اخلاص عن االستثمار يف مشاريع ؛3املتجددة الطاقةمشاريع لدعم 

 ؛على صناعة املعدات والطلب عليها وينعكس سلبا املتجددة

                                                 
  .12ص ،مرجع سابقبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  .1

 ،دراسة حالة الشراكة الجزائرية االسبانية: تمويل وتطويرالطاقات المتجددة في الجزائردور الشراكة الجزائرية األجنبية في  هاجر بريطل،. 2

  .163ص ،2015/2016أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 

   .25، صمرجع سابقبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، . 3
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زمنية معينة،  مثل إعفائه مؤقتا من الضرائب على األرباح ملدة(عدم حتفيز القطاع اخلاص على االستثمار  - 

 ؛1اإلدارية واملصرفية عية بأسعار رمزية، وتسهيل اإلجراءاتوتقدمي أراضي الدولة للمنشآت الصنا

املتجددة إلنتاج  قصور هياكل التمويل الوطنية عن تقدمي آليات متويلية مناسبة لدعم صناعة معدات الطاقة - 

ضعف املنظومة املصرفية يف بعض البلدان، مما يؤدي إىل ابتعاد أصحاب إضافة إىل  ،طاقة الكهربائيةال

 ؛2طاقة املتجددةوالوطنية عن االستثمار يف قطاع ال األجنبية أمسالالر 

من طاقة الكهربائية ضعف امليزانيات املخصصة ألنشطة البحث العلمي والتطوير اخلاصة مبعدات إنتاج ال - 

 .املصادر املتجددة

من   الرغم ميثل خماطرة مالية على اريعاملش على االعتقاد اخلاطئ بأن االستثمار يف مثل هذه فضال

كما أن بعض البنوك ومصادر التمويل قد ال تشجع القروض واالستثمارات يف ،البيئة كو�ا طاقة حتافظ على

الطاقة املتجددة قد  مشاريعالطاقة التقليدية، ويدعم ذلك أن االستثمارات يف  اريعناشئة باملقارنة مبش شاريعم

 مقارنة) حتليل الكلفة واملنفعة(ال تكون ذات قيمة عينية واضحة، وقد ال تكون جاذبة من الناحية االقتصادية 

 .3بفرص استثمارية أخرى

 :معوقات فنية وتقنية .3

إن غياب اجلانب املعريف واملعلومايت ذو الصلة بتصنيع مكونات وأنظمة الطاقة املتجددة تعترب من 

  :ظهر هذا العائق يف عدد من ا�االت وهي، و املعوقات الفنية اليت حتول دون نشر تطبيقات الطاقة املتجددة

 اجلودة ال تزال بعض أنواع تقنيات الطاقة يف مرحلة التطوير والدراسة، ومل تصل إىل :البحوث والتطوير - 

  ؛4طرحها يف األسواقل، الكاملة

االفتقار إىل و  ،اخلربات الفنية والتصنيع احمللي يف الدول الناميةفتقار إىل إلكال:اخلربات والكفاءات - 

  ؛أجل التشغيل والصيانة خدمات هندسية متخصصة واليد العاملة املاهرة ومعدات الغيار من

                                                 
  .56ص ،مرجع سابق ،في منطقة اإلسكوا ر المناخدور الطاقة المتجددة في الحد من تغي اللجنة االقتصادية واالجتماعة لغريب آسيا، .1

  .املرجع نفسه. 2

  .11، ص2009، القاهرة ، وزارة الكهرباء والطاقة،سياسات الطاقة المتجددة إقليميا وعالميا حممد مصطفى اخلياط، ماجد كرم الدين حممود،  .3

  .149مرجع سابق، صفريدة كايف، .  4
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ة بتصنيع مكونات وأنظمة الطاقات املتجددة؛ واليت تعترب من لومايت ذي الصلغياب اجلانب املعريف واملع - 

  ؛1ليت حتول دون نشر تطبيقات الطاقات املتجددةاملعوقات الفنية ا

الطاقة حيث إن هناك ضعفا يف التوازن بني الفاعلية املتعلقة بتكنولوجيات  :اخلطط االسرتاتيجية والتنفيذ - 

  ؛املتجددة على املستوى احمللي مع اسرتاتيجيات التفعيل

 وواضعي خطط وسياساتضعف التنسيق بني مراكز البحث العلمي واجلامعات وقطاع الصناعة  - 

  ؛الطاقة ومتخذي القرارات فيما خيص إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

يام الغائمة يف االيل أو لا أثناء الهستفادة منااليات ختزين الطاقات املتجددة و لالقصور الكبري يف عم - 

 ؛2الرياححالة الطاقة الشمسية، أو عند عدم توفر الرياح يف حالة طاقة 

املوجودة يف املياه املستخدمة يف  األمالححدوث التآكل يف ا�معات الشمسية وجممعات الرياح بسبب  - 

 ؛و يف جممعات الرياح البحرية ،دورات التسخني

الشمسية هي وجود الغبار وحماولة  من اهم املشاكل اليت تواجه الباحثني يف جماالت استخدام الطاقة - 

برهنت البحوث اجلارية حول هذا املوضوع أن أكثر من  الشمسية منه وقدتنظيف أجهزة الطاقة 

 الشمسية تفقد يف حالة عدم تنظيف اجلهاز املستقبل ألشعة الشمس ملدة من فعالية الطاقة%50

 .3شهر

  :معوقات متعلقة بالوعي .4

لطبيعة عمل إن عدم أو قلة االهتمام باستخدام املصادر املتجددة إلنتاج الطاقة والفهم اخلاطئ 

حنو  األطراف املعنية وا�تمع بأسره، تشكل عائقا كبريا وتطبيقات تكنولوجيات الطاقة املتجددة من قبل

املصادر النظيفة يف إنتاج الطاقة، ويقوي هذا العائق الشعور العام لدى املؤسسات واألفراد بقلة  تماد علىاالع

   .4الطاقة املتجددةى استخدام جدوى املساعي املتعلقة بالبيئة من ناحية ومن جدو 

  

                                                 
  .املرجع نفسه.  1

، املؤمتر الدويل االول يف جمال اهلندسة الكيميائية والنفطية وهندسة معوقات استخدام الطاقات المتجددة في ليبياعمر علي شنب وآخرون، .  2

  .4،ص2016 ،الغاز

اململكة العربية السعودية، بدون سنة ، غرفة الشرقية، الشمسية في المملكة العربية السعوديةإقتصاديات الطاقة مركز الدراسات والبحوث، . 3

  .16صنشر، 

  .12، صمرجع سابق حممد مصطفى اخلياط، ماجد كرم الدين حممود، . 4



  طر اإلقتصادية لتمويل مشاريع الطاقة املتجددةاألُ                     الثالث                                                                                                الفصل 

 115

  الطاقة المتجددة مشاريعفي تمويل وتنمية دور القطاع الحكومي  :نياالمطلب الث

يتم حتفيز االستثمار و  ،تتحمل اجلهات احلكومية الدور الرئيسي يف تنمية استخدامات الطاقة املتجددة  

 طرا تنظيمية قوية وشفافةختلق أُ  املتجدد على أفضل وجه من خالل تنفيذ سياسات مصممة تصميما جيدا

تصميم مثل هذه  ويتم ؛الطاقة املتجددة نتاجوتنشر احلوافز لالستثمار وترسيخ األهداف طويلة األجل إل

السياسات الرئيسية على حتديد األهداف و  حبيث يعمل، ياحلكوم واآلليات من طرف القطاع جراءاتاأل

  .ملشاريع الطاقة املتجددةإتاحة التمويل الالزم  إضافة إىل، ملطلوبةا ضع اللوائح الفنية والتنظيمية واملاليةيو 

دوراً ) واخلاص وحده أو من خالل الشراكة بني القطاعني العام(ومن املتوقع أن يؤدي القطاع اخلاص  

املخططات  بارزًا يف هذا ا�ال يف معظم البلدان، ال سيما مع وجود سياسات حتفيزية، مبا يتناسب مع

  .دور القطاع احلكومي يف متويل وتنمية مشاريع الطاقة املتجددة) 1-3(؛ ويبني الشكل رقم ويات الوطنيةواألول

  

  من إعداد الطالب: المصدر

  دور التشريع الطاقوي في تنمية مشاريع الطاقة المتجددة: أوال

صلة املوجهة واملنظمة ألي عملية ريعية للدول، مبثابة البو شتعترب املعرفة العميقة بواقع تطور البنية الت    

ستثماري يف كافة املناخ االة يف خلق ريعية والتنفيذيشالت صوصالذي تلعبه الن ، وذلك بسبب الدوراستثمارية

ن ناحية القوة ريعية وتعدد مستويا�ا مشالتضوح البنية و أن  ، حيثالقطاعات وخاصة يف قطاع الطاقة املتجددة

، وتكون آمن لكشاملتجددة وكفاءة الطاقة بالتوجه حنو العمل يف جمال الطاقة ص القانونية يتيح للقطاع اخلا

إىل ختفيف العبء ضافة فرص العمل باإلحيث منو األسواق وتوفري كبرية من   واالقتصاديةنتائجه ا�تمعية 

  .دة، ويعترب التشريع الطاقوي هو املنظم لالستثمار يف مشاريع الطاقة املتجدلادي على الدو صقتاال

  

الطاقة المتجددة مشاريعفي تمويل وتنمية دور القطاع الحكومي  ):1-3(الشكل رقم  

  اإلجراءات التوعوية  التشريع الطاقوي

 

  الحوافز المالية  الجبائيةالحوافز   اإلجراءات االدارية
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  التشريع الطاقوي تعريف.1

 والطاقة القوانني الوضعية واالتفاقيات الدولية املنظمة مللكية النفط يعرف التشريع الطاقوي على أنه

املنظمة  التشريعات الداخلية واالتفاقية اجلماعية أي أ�ا ،واستثماره من اإلنتاج إىل النقل والتحويل مث التسويق

1الطاقوية ألي جانب من جوانب الصناعة
 .  

ن التشريع الطاقوي يتجاوز بطبيعته ومفهومه القانون التشريعي الصادر عن السلطة التشريعية باملعىن إ

قرار أو ، أو تنظيميي مرسوم تشريع، قانون، دستوري ( للمصطلح ، لذا فإننا نعين به كل نص الدستوري

  .2املهم يف النص هو متتعه بالقوة القانونية ،سواء صدر هذا القانون من سلطة تشريعية أو تنفيذية )الئحة

على قانون معني بل جيمع أحكاما من  ن التشريع الطاقوي يتسم بالتنوع واالختالف وال يقتصرإ

من  ذ يستلم عناصر كثريةإ، ارجيةخصر انه حيتوي على عن، كما أاخل...القانون املدين ،التجاري ، اجلمركي

، ع امللكيةأثرا باملفاهيم الدولية اجلديدة ملبدأ املساواة يف املعاملة وضمانات نز الدويل، نظرا لطبيعته وت القانون

 .للتطور اجلوهري ملركز األجنيب كطرف يف العملية االستثمارية سواءا يف شقها التعاقدي أو التحكيمي باإلضافة

   :مراحل التشريع الطاقوي.2

  :3يعتمد التشريع الطاقوي على عدة مراحل كالتايل

حتديد اهلدف هو اخلطوة األوىل ىف جمال إقرار سياسات الطاقة، فعلى سبيل املثال  يعد:  تحديد الهدف -أ

، زيادة ..)رياح، مشس، (نتاج الطاقة إقد يكون اهلدف زيادة القدرات املركبة، أو زيادة مسامهة أحد بدائل 

تنمية البحث العلمى، وغريها ومبجرد مشاركة القطاع اخلاص، زيادة نسبة التصنيع احمللى، خفض االنبعاثات، 

  .حتديد اهلدف يتم وضع قانون أو آلية مناسبة تضمن اإلسراع بالوصول إليه

املتجددة من  يف مشاريع الطاقةتتنوع تشريعات وسياسات وأدوات تشجيع االستثمار : اختيار التشريع  -ب

، واملناقصات Green Certificates، والشهادات اخلضراء Quota Obligationحيث النسب اإللزامية 

   .وغريهم Feed-in Tariff، وتعريفة التغذية Competitive Biddingالتنافسية 

                                                 
جامعة  ،كلية احلقوق،  دكتوراه ، أطروحةالنظام القانوني لالستثمار في قطاع الطاقة في الجزائر والمتغيرات الدولية بوجلطي عز الدين، . 1

  .21ص ،2015/2016، 1اجلزائر

  .25املرجع نفسه، ص.  2

، جملة دراسات اسرتاتيجية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، هيكلة قوانين الطاقة المتجددة حممد مصطفى اخلياط،.  3

  .18- 17ص.، ص2011،أبوظيب، 167العدد
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األنواع  �دف إىل حفز السوق لالستثمار يف ويقصد �ا تصميم نظم التشريع اليت : تصميم التشريعات -ج

تراعى توافر القدرات  ليتاملختلفة للطاقة املتجددة، أو الرتكيز على نوعية بعينها وذلك طبقا للخطط الوطنية ا

واملواقع وفئات االستهالك وجانب التصنيع وغري ذلك من املعايري، وال يشرتط أن يتم اتباع أسلوب واحد فقط 

قت، ترتبط كلها بطبيعة نفس الو  ن استخدام عدة بدائل يفية، بل ميكمثل النسب اإللزامية أو تعريفة التغذ

  .استجابة املستثمرين هلا ىالسوق ومد

مت إقرارها، ويلي ذلك مراقبة عمليات التنفيذ وقياس  ملرحلة تطبيق وتنفيذ اآلليات اليتهذه ا يتم يف: التنفيذ -د

  .مدى تفاعل السوق مع هذه اآلليات، ومن مث اقرتاح سبل تطويرها

   :لمشاريع الطاقة المتجددة الهيكل القانونى.3

النشاط الطاقة املتجددة إصدار قانون أو تشريعات أو لوائح حتدد اهلدف من  اريعيتطلب تنفيذ مش

دوره ومستواه، ومن وليات لكل مشارك حبسب ؤ ، ومن مث حتدد املسيوتؤسس بوضوح الدور احلكوم

 :ميكن اتباعها اإلجراءات اليت

  ؛الطاقة املتجددة اريعمش تشارإنصياغة تشريعات  - 

  ؛للطاقة املتجددة وطنيةإقرار خطة  - 

  ؛إنشاء اهلياكل املؤسسية لتعزيز الطاقة املتجددة - 

  ؛تعيني األفراد املنوط �م التخطيط والتنفيذ والتطوير - 

  ؛الطاقة املتجددة اريعولية عن تطوير مشؤ حتديد املس - 

رياح، (امنة من مصادر الطاقة املتجددة حبسب نوعها القدرات الك حتديد من خالل التحليل الفين - 

 ؛)إخل.. مشس، كتلة إحيائية، 

  .رصد وتقييم التطور على فرتات زمنية - 

  لطاقة المتجددةلمشاريع ابالنسبة  أهمية التشريعات.4

ريعية والتنفيذية يف بلورة أفق التطور يف جمال الطاقة على املستوى الوطين، من شالت صوصساهم النت    

ضع خطة طريق تنموية واضحة وحمددة األهداف، كما وو  سرتاتيجيات املتعلقة بالطاقة املتجددةسم االخالل ر 

ادر، واملرتافق مع منو صللم استثمارهتتبعها كل دولة يف إطار تطور ا ص التوجهات اليتصو النهذه  تعكس

 الطاقة املتجددة منمعوقات تطور  استهالك الطاقة يف ظل ما تشهده من حتديات على كافة املستويات، وإزالة
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سية لكل من قتصادية والسيااالطراف املعنية وتكامل حتقيق املصاحل مان توازن العالقات مع خمتلف األضحيث 

 شريعية وطريقة هيكلتها حتدد مدى اهتمام والتزام الدولةأن البنية التإىل  ةافهذه األطراف رغم اختالفها، باإلض

نفيذية تنظم عمليات التمويل ريعية وتتش صوضع نصو ى اهتمام الدولة ب، ويتجلددةيف تطوير الطاقة املتج

ناعة الوطنية، ومن هنا تنبع تكلفة فروق التكلفة والتعرفة إضافة إىل دعم تنمية الصناديق التمويلية وتغطية والص

سي لتنظيم صب واحملرك الرئيالعواليت تعترب مبثابة  ،تطورهاأمهية دراسة واقع النصوص التشريعية والتنفيذية ومدى 

طريق  سواء عنألجل، والعمل على تطبيقها سرتاتيجيات طويلة اليات التحكم يف الطاقة من خالل رسم اعم

سب اإلمكانيات املتاحة، صادرها املختلفة حبإىل الطاقات املتجددة مببرامج كفاءة الطاقة أو من خالل التوجه 

، ويتزامن ذلك ببناء املعرفة والوعي حول الطاقة اويتتعلق باألمن الطاق ليتستقبلية اة مواجهة التحديات املبغي

1سني التعليم العام ونشر املعلومات عن الطاقات املتجددةاملتجددة وحت
.  

  جبائيةالحوافـز ال :ثانيا

التـي تقلـل مـن تكاليـف وخماطـر االسـتثمار فـي الطاقـة املتجـددة مـن  احلوافز هـي :جبائيةماهية الحوافز ال.1

تكاليـف االسـتثمار املدفوعـة مقدمـا والتعويـض عـن إخفاقـات السـوق املختلفـة، وتكـون احلوافـز  خـالل خفـض

سـلوك املسـتثمرين ومنـع سـوء  فعاليـة عندمـا يرتبـط الدعـم بآليـات أخـرى ممـا يسـاعد علـى مراقبـة أكثـر اجلبائية

 الضرييب اإلعفاء ،التخفيض الضرييباألكثــر اســتعماال هــي  بائيةالسياســة اجل وتُعــد تدابيــر. السياســات تطبيـق

استعداد ذا كانت حكومة ملتزمة بتطوير الطاقة املتجددة، فإ�ا قد تكون على إ؛ ف2واإلعفاء اجلمركي

لبنية عن بعض الرسوم لقطع الغيار واخلدمات اليت يتم استخدامها لتطوير ا للتنازل الضرائبالستخدام قوانني 

ختفض أو تتنازل عن ضريبة البناء ملشاريع الطاقة  املثال، ميكن للحكومة أن على سبيل. التحتية الالزمة

  .ستثمريناملتجددة كبرية النطاق، مما يقلل بشكل كبري من التكاليف األولية للم

يازات تقدم للمنتجني واملستوردين ت وامتسهيالت عبار عن تعترب احلوافز: جبائيةأشكال الحوافز ال.2

. شكال هذه احلوافز حبسب التشريعأوختتلف  ريعية وتنفيذية،تهلكني النهائيني، وذلك مبوجب نصوص تشسوامل

  :ةكال التاليوتأخذ احلوافز األش

                                                 
، املركز االقليمي النصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربيةحسام حممد وفا احلريف وآخرون، . 1

  .8، ص2015للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، مصر، 
  .71ص مرجع سابق، عبد العزيز بن حممد السويلم وآخرون،. 2
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  تعترب اإلعفاءات من الضرائب أقدم أنواع احلوافز اليت تقدمها الدولة  :ضريبيةتخفيضات أو إعفاءات

ستثمارات ملدة حمددة على مستوى إوتكون ألصحاب رؤوس األموال لتشجيعهم على استثمار أمواهلم، 

وذلك لنظم ومعدات الطاقة املتجددة وقطع غيارها وكذلك خطوط ومكونات إنتاج هذه  ،1اريعاملش

ومبا يزيد من  املتجددة من تعويض نسبة من التكلفة املرتفعة الستخدام الطاقةمتكن حبيث  ،املعدات

 إما علىفوائد أو حوافز ضريبية بتطبيق  مستوى املستهلكأو على  الطاقة األحفورية،مع  تهاتنافسي

 ؛مبا خيفض من إمجايل ضرائبه ،مشرتيات أو تركيبات معدات الطاقة املتجددة

  طاقة املتجددة، وقد صناعات المتنح دول عديدة إعفاءات مجركية ل :كيةاإلعفاءات من الرسوم الجمر

يكون اإلعفاء شامال أي مينح على مجيع الواردات من اآلالت ومعدات وموارد أولية لنظم الطاقة املتجددة، 

  أو قد يكون جزئيا، فيمنح على اآلالت واملعدات والتجهيزات الالزمة إلنشاء مشاريع الطاقة املتجددة؛

 من مصادر متجددة فوائد ضريبية حيث مينح منتجي الطاقة الكهربائية  :تقديم حافز ضريبي على اإلنتاج

إنتاجهم، وهي عادة ما توضع كنسبة من سعر الكيلوواط ساعة املنتج عن طريق خصم يف الضرائب  على

  املستحقة على األنشطة األخرى؛ 

  غريه من  انبعاثات الكربون أو على ىعلرائب ضأي فرض : الوقود األحفوريفرض ضرائب على

، وهي تفيد األحفوريامللوثات مثل أكاسيد الكربيت أو أكاسيد النرتوجني الناجتة من استخدام الوقود 

  ؛2بصورة غري مباشرة الطاقة املتجددة من خالل خفض التكلفة مقارنة بالوقود البرتويل

 وتنفيذية تصدر من اجلهات املختصة، اهلدف منها صوص تشريعية ن عن وهي عبارة :شرةالحوافز المبا

  .املتجددة ةالطاق على استخدام تشجيعالالتحفيز و 

   الحوافز المالية: لثاثا

للمستثمر أو للمستهلك وكذلك آليات خلفض خماطر  تضمن تقدمي منح وقروض ميسرة سواءت  

من املنتجني بأسعار  التمويل من خالل الضمانات احلكومية، أو رد جزء من التمويل، أو من خالل الشراء

  :صناعة؛ وتكون كما يليلل أعلى تشجيعا

                                                 
  .38مرجع سابق، ص صاطوري،اجلودي حسني بلعجوز، .  1

  .20حسام حممد وفا احلريف وآخرون، مرجع سابق، ص . 2
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 ،املتجددة مباشرة قة، أن ختتار متويل مشاريع الطامن خالل ميزانية الدولة السنوية ميكن للحكومات: المنح.1

يف دعم االستثمارات املتعلقة  لتزام احلكومةإمدى  وهي تعرب على ،القطاع اخلاص تتيح املنح للمستثمرين منو 

  :1وتأخذ املنح عدة أشكال من بينها، بالطاقة املتجددة

  وهي نسبة من التكاليف االستثمارية يف مشرتيات وتركيب الطاقة املتجددة يتم تغطيتها  :رأسماليةمنح

  ؛الطاقةمن آليات متويل حكومية موجهه ملنتج 

 من  ات وتركيبات الطاقة املتجددة تغطىنسبة من التكاليف االستثمارية من مشرتي :منح المستهلكين

  .للطاقة آليات متويل حكومية موجهه حنو املستهلك النهائي

اخلاص التمويل يصعب توفر  حني املتجددة الطاقة لمستثمرين يفلوضا قر  ميكن للحكومة أن توفر :القروض.2

 فائدة أقل بكثري من الفوائد اليتيكون هذا القرض مبعدل  حبيث لالستثمار يف مشروع يكون قابال للتطبيق،

وإذا لزم األمر، ميكنها أن . الذي تقرض به األموالللحكومة أن حتدد املعدل  ميكن أو، تطبقها البنوك التجارية

  .2شركة خاصة تقرتضهابكثري من تلك اليت  تقرتض األموال من سوق السندات اخلاص بتكلفة أقل

أهم األمثلة هلذا النوع  ،وهي ترتيبات متويلية تتحمل فيها احلكومة املخاطرة: تمويل األطراف ذات الصلة.3

ميكن للحكومة بدال ، حبيث 3)سعر فائدة أقل او تقدمي ضمانات لإلقراض( تتضمن أنظمة األقراض امليسرة 

مؤسسة خاصة، مثل  أن توافق على القيام بدور الضامن لقرض تقدمه املستثمرمن إقراض املال مباشرة إىل 

 ستثمرللمالضمان يسمح كما  ،احلكومة الديون للبنكإذا ختلف املقرتض عن الدفع، تسدد  ؛أحد البنوك

  .املطلوبة بسعر فائدة أقل باقرتاض األموال

شاط هذه الصناديق بتوفري الدعم احلكومي للعمليات الرامية إىل يرتكز ن: المتجددة دعم الطاقةصناديق  .4

شملها هذا الدعم، كما اليت يالقطاعات  ، وخيتلف الدعم من دولة ألخرى من حيثالنهوض بالطاقة املتجددة

  .4ةسب الطريقة املتبعة يف كل دولحبتتميز طرق مجع موارد هذه الصناديق 

  

                                                 
  .30حممد مصطفى اخلياط، ماجد كرم الدين حممود، مرجع سابق، ص .1

  . 51برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مرجع سابق، ص .2

  .30حممد مصطفى اخلياط، ماجد كرم الدين حممود، مرجع سابق، ص .3

  .20وفا احلريف وآخرون، مرجع سابق، ص حسام حممد .4
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  داريةاإلاإلجراءات :رابعا

  :تعتمد على مجلة من االجراءات كالتايلو  

 ارية األخرى إلنشاء وتشغيل حمطاتتسهيل إجراءات التصريح واالعتماد والرتخيص وكافة اإلجراءات اإلد .1

 ادر الطاقة املتجددة، ودعم البىنإنتاج الطاقة الكهربائية أو عمليات التسخني والتدفئة والتربيد من مص

1األساسية لشبكات النقل والتوزيع املرتبطة �ا، متضمنة الرتتيبات الالزمة لضمان
:  

والرتخيص  عتمادالتصاريح واالاالجراءات و فيما يتعلق بتوزيع املسؤوليات و  التنسيق بني اهليئات الوطنية -

وحتديدها، مبا يف ذلك التخطيط املكاين، مع حتديد جداول زمنية حمددة لطلبات التخطيط والبناء، 

  ؛والتنظيميةوذلك مع مراعاة االختالف يف البنيات اإلدارية 

إتاحة املعلومات الشاملة على املستوى املناسب حول طلبات التصريح واالعتماد والرتخيص إلقامة  -

  ؛الطاقة املتجددة وحول املساعدات املتاحة ألصحاب الطلباتمنشآت 

أن تكون القواعد اليت خيضع هلا التصريح واالعتماد والرتخيص متاحة وموضوعية وشفافة ومتناسبة، وأن  -

  ؛تأخذ يف االعتبار خصائص تقنيات الطاقة املتجددة املختلفة املناسبة للظروف احمللية

يدفعها املستهلكون واملخططون واملهندسون املعماريون ومقاولو البناء  أن تكون الرسوم اإلدارية اليت -

  ؛وموردو ومركبو املعدات واألجهزة واضحة ومتناسبة مع التكلفة

الطاقة  إلنتاج الالمركزيةاألصغر واألنظمة  اريعتبسيط إجراءات احلصول على التصاريح بالنسبة للمش -

مسحت القواعد  املتقدم للمستندات املطلوبة ومىتفاء من مصادر متجددة، على أن يتم ذلك حال إستي

 .التنظيمية الواجبة التطبيق بذلك

فرها يف معدات وأجهزة ونظم الطاقة املتجددة حىت تكون مؤهلة حتديد اخلصائص الفنية الواجب تو  .2

ة والنظم لالستفادة من خطط الدعم الوطنية، مع مالحظة توافق هذه اخلصائص مع املواصفات القياسية الوطني

املرجعية األخرى إن وجدت، وال ينبغي أن حتدد هذه اخلصائص الفنية اجلهة اليت يتم فيها اعتماد هذه املعدات 

  ؛واألجهزة والنظم كما أ�ا جيب أال تعوق سري املنافسة يف السوق الداخلية

                                                 
  .5ص،2017 القاهرة، جامعدة الدول العربية،، اإلطار االسترشادي العربي للطاقة المتجددةأمانة ا�لس الوزاري العريب للكهرباء،  . 1
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ض استخدام الكهرباء اختاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من الرتكيب السليم للمعدات واألجهزة والنظم بغر  .3

والتسخني والتدفئة والتربيد من مصادر طاقة متجددة ىف قطاعات االستهالك املختلفة وذلك عند التخطيط 

  ؛1ذلك مالئماوالتصميم والبناء والتجديد مىت كان 

  ؛وضع التدابري واحلوافز املناسبة لزيادة حصة الطاقة املتجددة يف قطاعات االستهالك املختلفة .4

نظم وقوانني البناء، استخدام مصادر متجددة يف األبنية اجلديدة أو األبنية القائمة اليت جتري �ا  أن تشرتط .5

  .كان ذلك مالئماجتديدات مىت  

  االجراءات التوعوية التسويقية: خامسا

التوعية جمال  نتقال إىل عصر الطاقة املتجددة إىل جهود استثنائية يفتاج االقتناع ا�تمعي بضرورة اإلحي    

ملختلف فئات ا�تمع من ية عندما تتسم بالتوازن، وتكون شاملة ن، وتصبح جهود التوعية أكثر فعالالشأ �ذا

املضمون، ومن حيث الوسائط  وع من حيثم هذه التوعية بقدر كبري من التنعندما تتساستثناء، و  دون

ية، املرئ واملسموعة، أ املقروءة،وسائل اإلعالم  املستخدمة يف توصيلها إىل ا�تمع املستهدف، سواء أكانت عرب

، وحتتل توعية النشىء من املستهدفة، وهي الطريقة األكثر فعالية كان ذلك عرب االتصال املباشر بالفئات  وأ

ل العديد من الوسائل، منها والشباب بأمهية الطاقة املتجددة والنظيفة أمهية خاصة، وهذا يتم من خال األطفال

  .2مدارس خضراء صديقة للبيئة ارس إىلاملد حتويل

التوعية للدفع حنو تأهيل األفراد وا�تمعات ككل حنو مفهوم صحيح يف يربز دور اإلعالم يف حني     

إلنتاج الطاقة من مصادر نظيفة وصديقة للبيئة، مع مراعاة أال تقتصر التوعية على احلمالت اإلعالمية 

الطاقة اجلديدة واملتجددة فقط، بل جيب أن متتد إىل تكرار التدريب  للجمهور وتشجيعه للتحول إىل تكنولوجيا

والتثقيف الفين من خالل الربامج التدريبية والندوات العلمية وورش العمل واملؤمترات للمهندسني والفنيني، بل 

نية يف هذه توضيح احلقائق االقتصادية والبيئية والف ال الطاقة، األمر الذي يساعد علىومتخذي القرار يف جم

  .ا�االت

أيضا تأيت برامج تثقيف الشركاء املعنيني وتقدمي وتبسيط املعلومات التقنية والفنية املتعلقة باستخدام     

وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، وترمجتها إىل لغة مالية وقانونية كعامل مساعد ومشجع للمؤسسات املالية 

                                                 
  .املرجع نفسه.  1

  .6علي عبد اهللا العرادي، مرجع سابق، ص.  2



  طر اإلقتصادية لتمويل مشاريع الطاقة املتجددةاألُ                     الثالث                                                                                                الفصل 

 123

صناع القرار على اعتماد إنتاج الطاقة من مصادر صديقة للبيئة لالستثمار يف هذا ا�ال، فضًال على حث 

  .1ضمن سياسات وخطط إنتاج الطاقة يف هذه الدول) ال عبء أو زيادة(ومتجددة كعنصر طبيعي ومتكامل 

  الطاقة المتجددة مشاريعتنمية في  خاصوال عامالقطاع البين  شراكةالدور  :المطلب الثالث

العام واخلاص ذات أمهية كبرية لتحويل أمناط االستهالك واإلنتاج للطاقة تعد الشراكة بني القطاعني 

أكثر استدامة، إذ أن االستدامة الطاقوية للمستقبل تعتمد على العقالنية والذكاء االسرتاتيجي يف  لتكون

يستثمر حيث  ؛2هااستخدام وتطوير آلية االعتماد على الطاقات املتجددة، من خالل زيادة الطاقة استخدام

لدعم احتياجات الطاقة ومتطلبات التنمية  القطاع العام يف املهارات، اخلربة واملوارد اليت ميلكها القطاع اخلاص

تنشيط احلوار بني القطاع العام واخلاص  املستدامة، السيما يف االقتصاديات الناشئة والدول النامية، وعليه فإن

ول الصيغة  �ج حتيعزز نقاط القوة يف افة األفراد والفئات، كمايدعم قضية احلصول على الطاقة املستدامة لك

القطاع اخلاص على املدى القريب أدوارا  الطاقوية ودعم التنمية ونشر التكنولوجيا الصديقة للبيئة، حيث يلعب

ابتكارات سالسل التوريد لتخفيض  تشمل العمل على تطوير مناذج األعمال و�ج التمويل، فضال عن

  3.األنظف وتطبيقات الطاقات املتجددة الطاقة واختاذ موقع الالعب الرئيسي يف نشر التكنولوجياتاستهالك 

 حيتاج قطاع الطاقة املتجددة إىل مشاركة القطاع اخلاص واهتمامه أكثر من الرتكيز احلكومي لسد

 التنظيمية على املستوينياآلن، لذلك تشكل السياسة الفعالة واألطر حد مل حيدث إىل ماالفجوة التمويلية وهو 

دورا  والدويل ضرورة ال غىن عنها لتشجيع مستوى استثمار القطاع اخلاص الذي من شأنه أن يلعب احمللي

مقارنة بني إستثمار القطاع العام  )2-3( ؛ ويبني الشكل رقم4الطاقات املتجددةوتنمية مشاريع فعاال يف متويل 

  .العاملددة يف مشاريع الطاقة املتج يف  والقطاع اخلاص

  

  

                                                 
  .12صحممد مصطفى اخلياط، ماجد كرم الدين حممود، مرجع سابق،  . 1

2 . ULRICH Steger, Sustainable Development and Innovation in The Energy Sector, Springer, 2005, P 
101. 
3 . DAVID Elzinga And others, Advantage Energy Emerging Economics, developing countries and the 
private (public sector interface), information paper by iea, International Energy Agency, September, 2011. 

 أمريكا، جويلية ، جملة مواقف اقتصادية حلول من الطاقة النظيفة، مكتب برامج اإلعالم اخلارجي،طاقة نظيفة للمستقبلبوال دوبريانسكي،  . 4

  . 6ص ،2006
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                 )2015-2006(مقارنة بين إستثمار القطاع العام والقطاع الخاص بين الفترة): 2- 3(الشكل رقم

 

  من اعداد الطالب باالعتماد على :المصدر
Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21), RENEWABLES 2017 GLOBAL 
STATUS REPORT , REN21, PARIS,  2017 , P136. 

الطاقات  االستثمار يف مشاريعمن خالل الشكل أعاله يتضح أن القطاع العام يلعب دورا حامسا يف 

تثمار يف مشاريع السا يف مرتدد والذي يبقىخمتلف أرجاء العامل على حساب القطاع اخلاص  املتجددة عرب

قوي بأ�م  مبعىن أ�م يعتقدون أن هناك احتمال(لية املخاطر إليها على أ�ا عا، وذلك بالنظر الطاقة املتجددة

تكاليف  إىل ن جتسيد مشاريع الطاقة املتجددة حيتاجأ، و )استثمارا�م ال حيصلوا على عائد أو أرباح من قد

غالبا ما تواجه مصاعب بسبب عدم وجود  شركات القطاع اخلاص ويف هذه املرحلة جند أن معظممرتفعة، 

هذه  ي، ودائما ما تشتكتذليل تلك املخاطر والتكاليف ىتساعدهم علل اريعهمدعم بنكي ألعماهلم أو مش

م وجود حوافز ملثل هذه الشركات من أن البنوك ال تتفهم التكنولوجيا اليت يقدمو�ا، وبصفة عامة فإن عد

واستثمارات  اريعيف مش القطاع اخلاص لدخوليعد عائق  )البنكيالقطاع  يف خدمات مالية من ةممثل( األنشطة

   .املتجددة الطاقة

على نطاق كبري،  الطاقة املتجددة تنمية مشاريعإن استثمار القطاع اخلاص أمر ضروري من أجل 

ألن يكونوا  اخلواص حيتاج املستثمرونولتشجيعه على لعب دور مهم يف تعزيز وتنمية مشاريع الطاقة املتجددة، 

ومن غري املرجح أن تتغري على املدى  املتجددة مستقرة لقطاع الطاقة املنظمةواثقني من أن اللوائح والسياسات 

باإلضافة إىل  ،الطاقة املتجددةمشاريع وافز تشجع وتدعم حو وأن هناك سياسات  أو الطويل األجل،القصري 

 تتغيري مهما ناع القرار ملتزمون متاما �ذه الصناعة اجلديدة أن ص حبيث أمر بالغ األمهية يستقرار السياساال إن

  .إن االلتزام للطاقة للمتجددة سوف لن يتم جتاوزهو ، اتاحلكوم



  طر اإلقتصادية لتمويل مشاريع الطاقة املتجددةاألُ                     الثالث                                                                                                الفصل 

 125

  مشاريع الطاقة المتجددة نميةالسياسات األساسية لت: نيالمبحث الثا

، املتجددة الطاقة اريعنجاح برامج متويل مشلإن سياسة الطاقة جيب أن تكون حمددة مبا يكفي 

يف قطاع الطاقة املتجددة، وعليه فسياسات الطاقة  ظروف مواتية للنمو املطرد وتوفريوالتقليل من تكلفتها 

  : الفعالة جيب أن تكون

تشري إىل السوق، وتعين ضرورة وجود هياكل للحوافز أو وسـائل أخـرى تتسـم بالوضـوح الكـايف  :واضحة -

  جلذب رؤوس األموال إىل قطاع الطاقة املتجددة؛ 

املشــاريع أي ضــرورة أن تكــون القواعــد واحلــوافز مســتقرة وممتــدة ملــدة طويلــة تعكــس آفــاق متويــل  :ممتــدة -

  ؛التعامل معها ىالبنكية عل طاراتاإلريب وجدوى ختصيص استثمارات هذا القطاع مع تد

إنشاء إطار تنظيمي حول األهداف امللزمة أو آليات التنفيذ الالزمة لتوفري األساس السـتثمارات  :قانونية -

  .مالية كبرية وقوية ذات نسبة خماطرة منخفضة

إىل عرض مناذج لسياسات قامت �ا العديد من الدول املتقدمـة والناميـة علـى حـد  بحثيهدف هذا امل

، ســواء، �ــدف زيــادة نشــر اســتخدام الطاقــة املتجــددة، وتشــجيع القطــاع اخلــاص علــى االســتثمار يف هــذا ا�ــال

ياســـات القائمـــة علـــى والس ،احلصـــص النســـبيةاملناقصـات العامـة و السياســات القائمــة علــى الكميـــة كوتتمثل يف 

  ).3-3( ، كما هو مبني يف الشكل رقم)التفضيلية(التغذية كتعريفة  الســعر

 
  .من إعداد الطالب :المصدر

  

السياسات األساسية لتنمية مشاريع الطاقة المتجددة): 3-3(الشكل رقم  

  سعرسياسات قائمة على ال  سياسات قائمة على الكمية

 

  تعريفة التغذية

  )التفضيلية(
 

الحصص الملزمة 

  والشهدات الخضراء
 

 

  نظام المناقصات
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   ) Feed-in Tariff()التفضيلية( تعريفة التغذية :المطلب األول

  تعريفها: أوال

تشجع على االستثمار  يةإلمدادات الطاقة املتجددة آلية سياس )التعريفة التفضيلية( تعريفة التغذية إن

سيتم شراؤها بسعر حمدد  الطاقة الكهربائية املنتجةمن خالل ضما�ا للمنتجني بأن  يف مصادر الطاقة املتجددة

تقوم الدولة بتحديد تعريفة لكل وحدة طاقة يتم إنتاجها من مصدر متجدد، وهذه التعريفة ، حبيث مسبقا

للمستثمرين تكون مرتفعة عن تلك املمنوحة للطاقة املنتجة من املصادر التقليدية وتضمن حتقيق عائد مناسب 

ما يكون هناك تعريفة لكل نوع من أنواع الطاقة املتجددة كأن تكون هناك  وعادة ؛1يف إنتاج الطاقة املتجددة

  .من الرياح أو الشمس أو الطاقة اجلوفية للطاقة الكهربائية املنتجةتعريفة 

رتط القانون إنتاج  غرية حيث ال يشوتعرف سياسة تعريفة التغذية بسياسة القيمة احملددة والسعة املت

يد كمية الطاقة املنتجة اعتمادا كمية حمددة من الطاقة املتجددة ولكن يتم االعتماد على قوى السوق يف حتد

  :2املتجددة من خالل وسيلتنيملصادر اتكلفة ويتم تغطية على جاذبية األسعار املقدمة، 

  ؛املستهلك النهائييسددها ي أمباشرة األوىل  

 رسوم على الطاقة و غري مباشرة عن طريق إعفاءات ضريبية على املشروع أو فرض ضرائب  الثانية

  .التقليدية لصاحل الطاقة املتجددة

 تعد سياسة تعريفة التغذية من أجنع السياسات املعتمدة لدعم االستثمار يف الطاقات املتجددة

 ة ومستقرة لطول فرتة اتفاقيةتضمن وصول اإلنتاج للمستهلكني، واألسعار فيها تكون حمدد�ا لكو 

  .3الشراء، حيث حتسب األسعار فيها على أساس تكلفة الوحدة الواحدة من إنتاج الطاقات املتجددة

ففي حالة الرياح تتغري التعريفة حسب  ،حسب سعة احملطة ومكا�ا وقد ختتلف قيمة التعريفة على 

وقد  املوقع القياسي احملدد بالقانون، الرياح األقل من طبيعة املوقع، مبعىن منح تعريفة أعلى لألماكن ذات سرعة

ويعترب القانون ا ومجهورية التشيك ومؤخرًا الصني، سبانيلك السياسة مثل أملانيا وفرنسا واتبنت دول عديدة ت

                                                 
، 2005املنظمة الدولية للطاقة الشمسية، فريبورق،  ،ترمجة هشام حممود العجماوي، التحول إلى مستقبل الطاقة المتجددةدونالد اتكني، . 1

  .46ص

  .25ص ،مرجع سابق حممد مصطفى اخلياط، ماجد كرم الدين حممود، .2
3 . SHAHROUZ Abolhosseini , ALMAS  Heshmati, The Main Support Mechanisms to Finance 
Renewable Energy Development, IZA, Germany, 2014, P3. 
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األملاين للطاقة املتجددة هو أول قانون تبىن هذا االجتاه حيث منح تعريفة متميزة للطاقة املتجددة وتكون تلك 

  .1سنويا %1.0ويتم ختفيضها بنسبة  التعريفة مضمونة ملدة عشرين عاما

  وعيوب سياسة تعريفة التغذية مميزات :ثانيا

  :2يتميز أسلوب تعريفة التغذية مبا يلي :مميزاتها. 1

  ؛متويل بصورة أيسر من البنوك نتيجة الدخل املتوقع متكني املستثمرين من احلصول على -

   ؛ال يستلزم بالضرورة وجود اتفاقية شراء طاقة -

إمكانية تشجيع منو نوعيات معينة من الطاقة املتجددة خاصة تلك اليت تعتمد على التكنولوجيات  -

 ؛املتطورة حيث يتم منحها تعريفة أكثر متيزاً 

من الطاقة املتجددة حيث أن قيمة شراء الطاقة  طاقة الكهربائيةتوفري ضمان للمستثمرين يف إنتاج ال -

سنة يف القانون األملاين ومخسة عشر سنة يف القانون الفرنسي  20(تكون مضمونة لفرتة زمنية طويلة 

  ؛مبا يضمن للمستثمرين استعادة استثمارا�م) والتشيكي

  .التصميم األمثل للمحطة نظراً الرتباط رحبية املشروع بارتفاع اإلنتاجية ضمان حرص املستثمر على -

  :3أما من ناحية عيوب هذه السياسة فيمكن إمجاهلا فيما يلي :عيوبها. 2

عنصر املخاطرة السياسية الطاردة لالستثمار إال أن بعض احلكومات خفضت تلك املخاطرة بضمان  -

 يؤثر ذلك على الاخنفضت التعريفة سنة، فإذا ما  20و15رتاوح بني ملدة ت طاقة الكهربائيةالدفع وشراء ال

  ؛املستثمرين املوجودين ولكن سيخفض املستثمرين اجلدد

 ؛ارتفاع معدالت التضخمخماطر تغري أسعار الصرف أو  -

 ارتفاع التكلفة حيث تكون التعريفة ثابتة لفرتة زمنية طويلة مبا ال يسمح بنقل اخلفض يف التكلفة الناتج -

 ؛من التطور التكنولوجي وارتفاع الكفاءة إىل املستهلكني

 ؛عدم ضمان حتقيق أهداف حمددة لنسبة استخدام الطاقة املتجددة حيث يرتك ذلك آلليات السوق -

صعوبة التنبؤ مبعدل النمو يف استخدام الطاقة املتجددة مما يضع عبء على شبكات النقل والتوزيع  -

  .للمحافظة على اتزان الشبكاتوكذلك يف القدرات الالزمة 
                                                 

  .24مرجع سابق، ص ،هيكلة قوانين الطاقة المتجددة حممد مصطفى اخلياط، .1

  .25ص ،مرجع سابق حممد مصطفى اخلياط، ماجد كرم الدين حممود، .2

  .املرجع نفسه . 3
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  تجارب بعض الدول: ثالثا

 طاقة الكهربائيةحيث أن إنتاج ال تعريفة التغذية، سياسة يف تطبيق احا كبرياالقانون األملاين جنأثبت 

ية ائمن إمجايل كمية الطاقة الكهرب 2003يف سنة  %8إىل  1998يف سنة % 5.2من الطاقة املتجددة قد زاد من 

سعرية للطاقة املنتجة من الرياح �دف  ميزة 2008تعديل القانون الذي مت تنفيذه يف عام  وقد أعطىنتجة، امل

ية ائ، كما بلغت كمية الطاقة الكهرب2020حبلول عام  %30مشاركة املصادر املتجددة بنسبة  إىلالوصول 

ياح على الرغم من اخنفاض متوسط يف أملانيا من طاقة الرياح ثلث كمية الطاقة املولدة عامليًا من الر  نتجةامل

من كل من الكتلة احليوية والطاقة  املنتجة الكهربائية بأملانيا، كذلك الطاقة) اث/مرت 7 إىل 6من (سرعة الرياح 

 ،2003 سنةوقد أعطى حكم احملكمة اخلاصة باالحتاد األورويب يف ؛ 1ضوئيةلتاالشمسية باستخدام األلواح الفو 

حيث أعترب أ�ا ال تتعارض مع مبادئ حرية التجارة، وقد أكدت العديد من  تعريفة التغذيةلسياسة دفعة كبرية 

  .أثر كبري يف حتفيز االستثمار يف مشاريع الطاقة املتجددةالتقارير الدولية أن هلذه السياسة 

  نظام المناقصات : المطلب الثاني

 ض التطورات اهلامة يف السنواتالطاقة املتجددة تقدما سريعا، وقد حدثت بع تكنولوجياتشهد 

على مناقصات الطاقة املتجددة التنافسية كأحد أهم السياسات احملفزة للتطور عتماد اإل ،لعل من أبرزها األخرية

ستثمارات مع عدم لإلوخلق أسواق جاذبة  ،نتاج الكهربائي من مصادر الطاقة املتجددةاإلالسريع يف تنمية 

حيث أن أنظمة وقواعد املناقصات معمول �ا بشكل عام يف  ،تشريعية أو إجرائيةت الاحلاجة للجوء لتعدي

   .شىت القطاعات مبختلف الدول

  تعريف نظام المناقصات: أوال

الفنية واملالية لتزويد الشبكة  عروضهمهي آلية تدعو الدول مبوجبها الشركات واملستثمرين لتقدمي 

رخص األنتاج تعمل بالطاقة املتجددة، ويتم اختيار العرض إات وذلك بإنشاء حمط ،قةمبقدار معني من الطا

ما التعاقد املرتتب على هذه املناقصات فقد يشمل أمعايري تضعها الدول وفق حاجتها، فضل فنيا حسب األو 

2إنشاء احملطة فقط وقد ميتد للتشغيل من قبل الشركة اليت مت معها التعاقد
. 

                                                 
  .26املرجع نفسه، ص.  1

، املركز االقليمي للطاقة املتجددة مناقصات الطاقة المتجددة التنافسية ريادة عربية لألسواق العالميةماجد كرم الدين حممود وآخرون، .  2

  .2، ص2017 القاهرة، وكفاءة الطاقة،
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 معينةنتاج الكهرباء من مشاريع الطاقة املتجددة، خالل فرتة  هذا النظام، يدعى املستثمرون إليف

يتم اختيار العقود ذات أقل كلفة إنتاج وتكون شبكات الكهرباء  ،املناقصة وبقدرات حمددة من خالل

هذه احملطات على أساس األسعار اليت مت التوصل  شراء الطاقة منبملزمة ) مشغل الشبكةو شركات النقل (

 يإلزام كل من منتج وتعين تفاق عليها وفقا للمناقصةك املناقصات وللفرتات اليت مت اإلإليها من خالل تل

  . 1قة املتجددةنتاجها أو استهالكها من مصادر الطاإالطاقة حبصة معينة يقوم ب يومستهلك

حيدد قانونا  الختتلف سياسات املناقصات عن سياسة تعريفة التغذية يف أن سعر الوحدة الكهربائية 

على من اليت أاملناقصات غالبا شرائح إنتاجية  وتستهدف ،ا يتم التنافس عليه أثناء التقدمي للمناقصةوإمن

تفاق وتكون حمكومة بقوانني اإلبعد توقيع  إالطرف  أليتعد ملزمة  ال�ا أتستهدفها تعريفة التغذية كما 

أل�ـا ، نشـر اسـتخدام الطاقـة املتجـددةهـي اخليـار املفضـل لبـدء  قصاتآليـة طـرح املنا ، كما تعترباملناقصات

األســعار املناســبة إلجنــاز  تتيـح الفرصـة للتحكـم فـي اجلـودة بشـكل أكبـر مـع القـدرة علـى استكشـاف أفضـل

  .املشــاريع

  مراحل نظام المناقصات:نياثا

  :2يتكون نظام املناقصات من املراحل التالية  

ختارت الدولة ذلك حفاظا إاءات يف حال ر اإلجأوىل املراحل هي مرحلة التأهيل املسبق حيث تتم هذه  .1

  ؛الحقة راءات التقييم اليت ستتبع يف مراحلجإل العلى مستوى اخلدمة املطلوبة وتقلي

ويف هذه املرحلة قد يتم حتديد التكنولوجيا املطلوبة وقد  ،تقوم الدول بتوجيه دعوات للمشاركة يف املناقصة .2

يرتك للمستثمر أن خيتار من بني عدد من التكنولوجيات، وتتفاوت التفاصيل اليت يتم تثبيتها يف هذه املرحلة 

تقوم ، و و النطاق اجلغرايفأاكن اليت سينشأ فيها املشروع األمختيار إمن املمكن  الفمث ،حسب رغبة الدولة

ستثمار بتسليم عروضها ويتم حتديد سعر الوحدة الكهربائية أو املشروع بشكل عام اإلركات الراغبة يف الش

  ؛وبقية التفاصيل الفنية واملالية للمشروع

خرى اليت ختتارها واليت تتجاوز أحيانا النواحي الفنية األحسب السعر واملعايري  العروضتقوم الدولة بتقومي  .3

حيث يتم إعطاء درجات لكل معيار من املعايري ويتم مجع احملصلة  ،يري ا�تمعية والبيئيةبعض املعاواملالية إىل 

                                                 
  .19ص مرجع سابق،أمانة ا�لس الوزاري العريب للكهرباء، .  1

  .3مرجع سابق، ص ماجد كرم الدين حممود وآخرون، . 2
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هم املعايري وتتفاوت أيكون السعر أحد  ،فضلاأل رضعلى احملصلة يتم حتديد الع اوبناء رض،ع النهائية لكل

  ؛% 100إىل  % 30نسبة مسامهته يف احملصلة النهائية من 

فضل برغبتها التعاقد معه ويطلب منه يف هذه املرحلة القيام ببعض األ رضالعتقوم الدول بإخطار صاحب  .4

داء يودع يف أحد البنوك ويتم التحفظ عليه لألراءات كالتأمني على املشروع وتسليم مبلغ مايل كضمان اإلج

  ؛حلني إمتام املشروع بشكل �ائي

ختتلف ، و شروع معه بشكل رمسي ملزمتقوم الدولة برتسية املناقصة على املستثمر ويتم توقيع عقد امل .5

نشائها إلو أنشاء احملطة فقط إلوىل، فقد يكون العقد األالتعاقدات حسب طلب الدولة منذ مراحل املناقصة 

تعاقد مع املستثمر كمنشئ للمحطة ن يكون الأوبشكل عام إما  ،نواع املعمول �ااألوتشغيلها وغري ذلك من 

  ؛و كبائع للطاقةأ

تفاقية نفسها االاتفاق شراء الطاقة تلتزم الدولة بشراء الطاقة املنتجة حسب سعر حيدد يف  يف حال توقيع .6

  ؛سنة 25-15ويراعى فيه معايري التضخم ويكون ملزما للطرفني لفرتة 

كما يتم   ،نشاءاإلستصدار الرخص املطلوبة للبناء وجتهيز املوقع الذي سيتم عليه إيقوم مقاول املشروع ب .7

ساسي وصغار املقاولني األولية وترتيب عقود اخلدمات والشراء مع املقاول األساسية و األات استرياد املعد

م جبدول مدفوعات يتناسب مع نسبة فإن الدولة تلتز  ،نشاء احملطةإليف حال كون العقد  ،حمللينيواملوردين ا

أما يف حال اتفاقيات شراء الطاقة فإن املدفوعات تنحصر  ،ع ويكون هذا اجلدول من ضمن العقدجناز املشرو إ

  ؛فقط يف تكلفة شراء وحدة الطاقة

ويكون املقاول ملزم بتواريخ للفحوصات وتاريخ للتشغيل التجاري وأي تأخري عن ذلك قد يتسبب يف     

  .عقوبات مالية يف حال اللجوء إىل التحاكم

  نظام المناقصاتخصائص : ثالثا

تستطيع الدول برجمة الشكل العام للمناقصات بالشكل الذي يتناسب مع احتياجا�ا ويراعي احلصول     

جناز العمل خالله؛ ومن إلعلى سعر مناسب وحتقيق التنافسية بني املتقدمني مع مراعاة الزمن املطلوب 

  :1ا يلياخلصائص اليت من املمكن للدول التحكم �ا للحصول على شكل مناسب من املناقصات م

                                                 
  .4املرجع نفسه، ص. 1
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. و لعدد من املشاريع بشكل إمجايلأن تصمم املناقصة ملشروع واحد أميكن  :دمج المشاريع وتجزئتها.1

ن تقل األسعار مع أملرتاكمة من كل مناقصة وإمكانية وتتميز الطريقة األوىل بإمكانية االستفادة من اخلربات ا

  ؛اإلجراءات والتقييمما الطريقة الثانية فتمتاز بالسرعة واختصار ، أالوقت

يعترب التأهيل املسبق املرشح األول للمناقصة حيث تستطيع الدولة حجب بعض جهات  :التأهيل المسبق.2

تنتهج بعض و  ،و الناحية الفنية حسب معايري تضعها الدولةأمستوى سواء من الناحية املالية االستثمار األقل 

هلا دخول املناقصة بناء على توصيات من شركات استشارية الدول سياسة اختيار عدد من الشركات اليت حيق 

  ؛تعمل يف هذا ا�ال

تقوم دول أخرى بتحديد التكنولوجيا ل اختيار التكنولوجيا للمستثمر و ترتك بعض الدو  :اختيار التكنولوجيا.3

ارات أكثر يف وتتميز الطريقة األوىل بفتح ا�ال واسعا لعدد أكرب من املستثمرين وإعطاء خي ،من البداية

  ؛التكنولوجيا والسعر

أما الشروط التفصيلية . شروط تفصيلية و شروط عامة: تنقسم املعايري إىل نوعني أساسيني :معايير التقييم.4

نسبة من املشرتيات من السوق احمللي أو نسبة من  طملشروع دون االلتزام �ا، كاشرتافهي اليت ال يتم قبول ا

يتم تقييمها بدرجات تتفاوت على حسب درجة الوفاء �ا  اليتاملعايري العامة هي  ؛نيةالعاملني من العمالة الوط

ضع النسب اليت تراها بني التقييم الفين االختيار يف و للدولة كما أن  ،بشكل أكمل، كالتصميم الفين والسعر

  .والتقييم املايل للموازنة بني اجلودة والسعر

  وعيوب سياسة المناقصات مميزات: رابعا

تتميز املناقصات التنافسية عن غريها من السياسات أ�ا متكن الدولة من احلصول من أقل سعر  :مميزاتها. 1

نتاج عالية حتقق الربح إر، لذلك غالبا تكون موجهة لسعات مع احملافظة على تكافؤ الفرص والرحبية للمستثم

 فراد واملنتجنيلألفا لتعريفة التغذية اليت تكون مغرية الوخ ،عالية للمستثمر دون إثقال كاهل الدولة بأسعار

ف بالنسبة لكمية خنفاض التكاليإنتاج بسبب اإلكميات   عن التسعري يتناسب عكسيا مكما أ الصغار،

  :1باآليت سياسة املناقصاتتتميز كما ،  الوحدات املنتجة

 ؛على خفض الدعم املقدم للطاقة املتجددةالتنافسية مبا يضمن احلصول على أقل األسعار ويساعد  -

                                                 
  .29ص، مرجع سابق حممد مصطفى اخلياط، ماجد كرم الدين حممود، . 1
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 ؛القدرة على التحكم يف كمية الكهرباء املنتجة من الطاقة املتجددة ونوعيتها -

ومن وجهة نظر املستثمرين، تعترب املناقصات التنافسية قليلة املخاطر حيث أن شراء الطاقة من املنتج  -

وكما هو معلوم فإن  ،تفاقيةاالاملدة احملددة يف  مضمون وبالسعر املتفق عليه يف اتفاقية شراء الطاقة طول

سباب الرئيسية اليت جتعل الربح القليل مقبوال للمستثمر مما يفيد بالتايل الدولة األاخنفاض املخاطر من 

 .ويقلل سعر الشراء

  :1من ناحية أخرى يعيب هذه السياسة اآليت: عيوبها. 2

املنتجني إىل القبول بأسعار غري واقعية اعتمادا على إمكانية املنافسة قد تؤدي ببعض : بالنسبة للمنتجني -

 ؛ختفيض التكلفة واليت يف حالة عدم حدوثها قد تؤدي لعدم قدرة هؤالء املنتجني على الوفاء بالتزاما�م

االرتباط بعقود شراء طويلة األجل مبا ال يؤدي إىل االستفادة املستقبلية من التطور : بالنسبة للمشرتين -

  .ولوجي وحتسن الكفاءةالتكن

  الشهادات الخضراءة الحصص الملزمة و سياس :المطلب الثالث

  سياسة الحصص الملزمة: أوال

حيث تفرض الدولة من خالل القانون على ، )Quota( تعرف هذه السياسة باسم سياسة الكوتا

حمددة من الطاقة الكهربية شركات اإلمداد بالطاقة الكهربية أو املستهلكني إنتاج أو استهالك نسبة أو كمية 

أما من  ،ويتم فرض عقوبات على الشركات اليت تفشل يف حتقيق تلك النسبة املستهدفة، ذات املصدر املتجدد

عتبار ضرورة أخذا يف اإل ،العرض والطلبناحية تسعري قيمة الطاقة املنتجة من املصادر املتجددة فترتك لطبيعة 

بسياسة القدرة احملددة والسعر  تعرف أحيانا وبالتايل فإن تلك السياسة، ا�اقيام مجيع األطراف بالوفاء بالتزام

  .2التنافسي و�دف تلك السياسة إىل خفض أسعار الطاقة من املصادر املتجددة نتيجة للمنافسة

الربيطانية أعطت  لغايات التغلب على ضعف اقتصاديات التوليد من الطاقـة املتجـددة فـإن احلكومـة

املتجددة  ـةن تســاهم الطاقـأتطلــب ي اهــذو ، املتجـددة عـن طريـق التزامـات الطاقـة 2002 سنةدية منـذ حوافز ما

إلـى  وصلتو  3%حوايل  2002 ولقد كانـت هـذه النسـبة فـي عـام ،بنسب معينة ومتزايدة من الكهرباء املولدة

الكهربـاء بشـراء شـهادات هذا االلتزام عن طريق قيام الشركات التقليدية لتوليد  ويـتم حتقيـق 2010 سنة %10.4

                                                 
  .املرجع نفسه.  1

  .27صاملرجع نفسه،  . 2
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ويقوم بتنسيق ذلك  بالطاقة املتجددة من شركات متخصصة تقوم بإنتـاج الكهربـاء مـن الطاقـة املتجـددة، لتـزامإ

التقليدية �ذا الرتتيب فإن  لتزام الشركاتإحالـة عـدم  وفـي) ofgem(هيئة تنظيم قطـاع الكهربـاء الربيطـاين 

لتزامات الطاقـة املتجـددة مضـمونة إساعة، إن  طا واكيلو 1000لكل  جنيهـا اسـرتلينيا30عليها دفع غرامـة تبلـغ 

إن كل هذا  وذلك ملساعدة شركات الطاقة املتجـددة علـى االسـتثمار علـى املـدى البعيـد،، 2025 حتـى عـام

 )خاصة الفحم(املتجـددة وختفـيض االعتمـاد على الطاقة التقليدية  يف إنتـاج الطاقـةجيع االستثمار يقصد به تش

  .1لغايات تقليل الغازات املنبعثة

  الشهادات الخضراء: ثانيا

 تستخدم حيث كانت، )Quota( ارتبط ظهور الشهادات اخلضراء يف البداية بنظام احلصص اإللزامية

إمكانية  تواجدو كإثبات التوافق مع معايري نظام احلصص املطبق يف كل دولة، لكن مع شيوع استخدامها 

 إلمكانية بيعها يف أيالشهادات اخلضراء حافزا ماليا ملنتجي الطاقات املتجددة نتيجة  تعتربوعليه  ،تداوهلا

  .2هرباء يف سوق الطاقةوقت واحلصول على السيولة، إضافة إىل اإليرادات الناجتة عن بيع الك

ة واليت ميكن بيعها إىل ميثل آلية لتتبع وتسجيل إنتاج الطاقة املتجدد اخلضراء إن نظام الشهادات

ثبات االمتثال للمتطلبات هذه الشهادات ميكن استخدامها إل ،النظيفة سوق جتارة الطاقةنهائي يف ال املستهلك

إلنتاج واستهالك كميات حمددة من الطاقة  أوعلى املستهلكنيتفرضها الدولة على شركات اإلمداد،  اليت قد

ويتم اإللزام مبا يعرف بشهادات ؛ إضافة إىل وصف آليات الدعم املايل العام ،الكهربائية ذات املصدر املتجدد

ساعة  اج تعادل كل شهادة مليون كيلو واطالطاقة النظيفة أو اخلضراء حيث يصدر املنتجون شهادات باإلنت

طاقة املتجددة اليت يتم إنتاجها كما يقوم املستهلكون بشراء كمية من الشهادات تعادل كمية الطاقة من ال

  :من ذات املصدر املتجدد، وتعمل اآللية علي النحو التايل املطلوب استهالكها

 مشاركة الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة ملستوى) ومتزايدة تدرجيياً ( ددة تضع احلكومة قيمة حم. 

 طاقة املتجددة وميكنهم احلصول لزم املنتجني واملوزعني بإعداد أو شراء نسبة حمددة يف الكهرباء من الي

 :الشهادات من ثالث مصادر على

                                                 
  . 13، ص 2005، القاهرةالدار العربية للعلوم،  ،سراب النفط، غريتشارد هاينرب  .  1

2 . REINHARD Haas And others, What can we learn from tradable green certificate markets for trading 
white certificates? [en ligne],2009,  Disponible sur :< http://edit.eceee.org/library/conference_proceedings 
/eceee_Summer_Studies/2009/Panel_2/2.095/paper >, (Consulté le 21/03/ 2014), P 370. 
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  ؛ملكية وتشغيل حمطة طاقة متجددة -

 ؛شراء شهادات من منتج طاقة متجددة آخر -

  .سوق الشهاداتشراء شهادات من وسيط أو منتج يف خالل التجارة والشراء املستقل من  -

   الشهادات الخضراءسياسة الحصص الملزمة و وعيوب  مميزات: ثالثا

  :وتتميز سياسة اإللزام باآليت: المميزات.1

 ؛إجياد سوق تنافسية للطاقة املتجددة تسمح خبفض األسعار واليت ميكن أن يستفيد منها املستهلكون -

النقل وكذلك كمية الطاقة الالزمة التحكم يف معدل منو السوق مبا يسمح بالتخطيط لقدرات  -

 .للمحافظة على إتزان الشبكة

 من بينها إمكانية استخدامها كشهادة ضمانأخرى للشهادات اخلضراء عدة مزايا  كما أن  

 .خارج الدولة الصادرة فيها للمحطات مع إمكانية تداوهلا

  :ومن ناحية أخرى يعيب تلك السياسة :العيوب.2

 ؛للطاقة املنتجة نتيجة عدم وجود سعر معروف مقدما خماطر االستثمار -

عدم قدرة املنتج بااللتزام ببيع كامل كمية الطاقة املنتجة حيث قد تتغري تلك الكمية بناءًا على التغيري  -

 ؛يف الظروف املناخية

  .تعقيد نظام الشهادات املستخدم وكيفية التعامل عليها -

تتيح احلكم على هذه األنظمة، إال أن هناك حتفظات وبصفة عامة، ال توجد خربات دولية كافية 

عليها من جانب املستثمرين من بينها أن عليهم العمل يف سوقني مستقلني أحدمها للطاقة واآلخر للشهادات 

ومشاكل العرض والطلب، حيث يرغب املستثمرين يف عقود شراء شهادات طويلة األمد بينما تفصل شركات 

أن نظام جتارة الشهادات اخلضراء أكثر خماطرة للمستثمرين إال إذا كان هناك  يأ. داإلنتاج عقود قصرية األم

  .سوق به تعاقدات طويلة املدى للشهادات
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  مشاريع الطاقة المتجددةل التمويل الدوليآليات :المبحث الثالث

ضعف يرجع إىل وهذا  مبفردها، مشاريع الطاقة املتجددةجتسيد الكثري من الدول ال تستطيع 

فتلجأ إىل االستعانة خبربات ورؤوس أموال أجنبية يف  ،التقنية وأأو الفنية  لية منهاسواء املا ،الداخلية اإمكانيا�

  .أو قروض من هيئات دولية والتعاون الدويل اإلقليمية إطار ما يسمى باتفاقيات الشراكة

التمويل الدويل يف ثالثة مطالب، يف املطلب األول نتطرق إىل دور الشراكة  آليات يتناول هذا املبحث

األجنبية يف تنمية مشاريع الطاقة املتجددة، مث يف املطلب الثاين أهم اهليئات واملؤسسات الدولية لتمويل 

  .املشاريعلية جديدة يف متويل هذه لب الثالث إىل السندات اخلضراء كآمشاريع الطاقة املتجددة، ويف املط

  في تنمية مشاريع الطاقة المتجددة الشراكة األجنبية دور: المطلب األول

احمللي،  األجنبية إحدى مصادر التمويل اليت تلجأ إليها الدول لسد فجوة التمويل شراكةمتثل ال

  .نولوجياونقل التك اخلارجية األجنبية عدة مزايا من بينها زيادة االستثمار وختفيف مشكلة القروض شراكةولل

  تعريف الشراكة األجنبية: أوال

العقود  ا تلك�الشراكة األجنبية على أ) CNUCED(عرفت منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

إىل أبعد من الشراء  اليت تربم على عدة سنوات بني متعاملني اقتصاديني ينتمون إىل أنظمة خمتلفة، تذهب

  .1وتضامنية جمموعة عمليات تكامليةالبسيط لألشياء واخلدمات لتشمل 

أو أكثر من  )أو شخصان معنويان(الشراكة األجنبية هي استثمار مشرتك ميتلكه أو يشارك فيه طرفان 

بل متتد أيضا إىل اإلدارة،  دولتني خمتلفتني بصفة دائمة، واملشاركة هنا ال تقتصر على احلصة يف رأس املال

  2.العالمات التجاريةواخلربة وبراءة االخرتاع أو 

تقوية فعالية  دف إىل� تتمثل الشراكة يف كل أشكال التعاون بني املؤسسات أو املنظمات ملدة معينة 

 .3املتعاملني من أجل حتقيق األهداف اليت مت حتديدها

                                                 
1. MARIE Françoise Labouz, Le Partenariat de L’union Européenne avec Les pays tiers, Bruyant, 
Bruxelles, 2000, P48. 

  .15، ص 2003مؤسسة شباب اجلامعة، القاهرة،، لالستثمارات األجنبيةاألشكال والسياسات المختلفة عبد السالم أبوقحف، . 2
3 . BRUNO Ponson et autres, Partenariat d’entreprise et Mondialisation, Karthala, Paris, 1999, P 14. 
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بني مشروعني أو أكثر قائم على التعاون فيما بني الشركاء  اتفاقعقد أو على أ�ا أيضا  توعرف

أو خدمي أو جتاري وعلى أساس ثابت ودائم وملكية ) مشاريع تكنولوجية وصناعية(ويتعلق بنشاط إنتاجي 

وإمنا أيضا املسامهة الفنية ) امللكية(وال يقتصر هذا التعاون فقط على مسامهة كل منهما يف رأس املال  ،مشرتكة

واملسامهة كذلك يف   ،واملعرفة التكنولوجية اخلاصة بعملية اإلنتاج واستخدام براءات االخرتاع والعالقات التجارية

ملنافع واألرباح اليت  تتحقق من هذا التعاون طبقا كافة عمليات ومراحل اإلنتاج والتسويق ويتقاسم الطرفان ا

  .1ملدى مسامهة كل منهما املالية والفنية

يعرف االستثمار املشرتك على أنه ينطوي على عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم يف دول أجنبية أو و 

نتاجية بدون السيطرة يكون أحد األطراف فيها شركة دولية متارس حقا كافيا يف إدارة املشروع أو العملية اإل

  .2الكاملة عليه

الشـراكة األجنبيـة هـي اسـتثمار مشـرتك بـني دولتـني ل التعـاريف السـابقة ميكـن اسـتخالص، أن مـن خـال

حتقيــق أهــداف مشـرتكة، يتجســد يف إقامــة مشـروع جديــد أو مشــروع  بغيـة أجنبيتـني أو أكثــر إحـداهن مضــيفة لــه

كــل طــرف باملســامهة يف العناصــر الضــرورية لقيــام هــذا املشــروع  جديــدة، يقــوم خيضــع إلدارة قــائم مــن قبــل حبيــث

 ، وكـــذا تقاســـم األربـــاح واملخـــاطر وفقـــا ملـــا جـــاء يف اتفاقيـــة)، التكنولوجيـــاالعمـــل، التنظـــيم األرض، رأس املـــال،(

  .الشراكة

  الشراكة األجنبية دوافع:ثانيا

  :3فيما يلي، ميكن ابرازها دوافعللشراكة األجنبية عدة 

إن عدم توفر معلومات كافية لدى الشركات األجنبية عن السوق األجنيب املراد  :تقليل المخاطر .1

 ، فتلجأ للشراكة مع شركات الدول املضيفة حبكم دراية�ا د استثمارا�د خيلق نوعا من املخاطر  االستثمار فيه

قد تنشأ يف  األجنبية من تقليل املخاطر اليتهذه األخرية بكيفية العمل يف أسواقها، وبالتايل تتمكن الشركات 

  .األسواق األجنبية

                                                 
1
  . 426، ص1998، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت، االقتصاد الدوليزينب حسني عوض اهللا،  .

2
مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة الثقافة القومية،  الطبعة األوىل، ،المشروعات العربية المشتركة الواقع واألفاقمسيح مسعود برقاوي، .

  .19- 18ص .، ص1988بريوت، 

  .47-46ص.ص، مرجع سابق، هاجر بريطل . 3
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إن رغبة الشركات األجنبية باالستثمار يف سوق أجنيب ما ويف جمال معني يتطلب  :تخفيض التكاليف .2

ويف  السوق األجنيب ، تدفعها إىل اللجوء للشراكة مع الشركات العاملة يف ذلك �اضخمة تفوق قدرا أمواال

جنبية الشركات األ ال قصد ختفيض تكاليف االستثمار هذا من جهة، ومن جهة أخرى عند قيام�نفس ا

  .ةعلى املنافسا�ا  قدر رفعمن خالل الشراكة مع شركات أخرى ميكنها  بالسيطرة على التكاليف من

خالل عقود إن توثيق العالقات والروابط بني الدول املضيفة والدول األجنبية من  :تنشيط االستثمار .3

الدول  سيؤدي ال حمالة إىل تدفق كبري لفوائض رأس املال، وهو ما يسمح مبضاعفة حجم االستثمار يف الشراكة

يف نظم املعلومات  ها إىل املنظمة العاملية للتجارة، وبالتايل التمكن من دخوهلاانضمام املضيفة وتسهيل عملية

  .االقتصادية العاملية

يعترب التطور التكنولوجي عامال أساسيا يف تبلور فكرة الشراكة األجنبية نظرا لكون  :التطور التكنولوجي. 4

 يف تغري مستمر يوما بعد يوم، لذلك من الصعب على الدول أن تواكبه دوما نظرا لتكاليفه أن التكنولوجيا

  .ث التكنولوجيةهذا ما يستدعي اللجوء إىل إسرتاتيجية الشراكة األجنبية لتقليص تكاليف األحبا الباهظة،

  في مشاريع الطاقات المتجددة الشراكة األجنبية أهمية:ثالثا

 دور الشراكة أمهية الشراكة األجنبية بالنسبة ملشاريع الطاقة املتجددة من خالل إبراز ميكن تلخيص

  :التايليف جدول هو موضح كما   ،الدول الناميةو  تقدمة بني الدول امل

  الطاقة المتجددة شاريعبين الدول المتقدمة والنامية في م شراكةوآثار المستويات ): 1- 3(الجدول رقم 

  نوع الدعم
 الدول العائد على

  )المانحة(المتقدمة 

 الدول العائد على

  )المقترضة(النامية 

موقف الطاقة 

  المنتجة
  حجم المشروع

  تنمية تكنولوجية  قروض تمويلية
  توفري التمويل

  قد يتحقق ربح
  صغري أو متوسط  ميكن تصدير الفائض

  دعم تقني
  تأمني مصادر الطاقة

  مقابل مادي
  كبري  تصدير جزئي أو كلي  تنمية تكنولوجية

  .11، ص 2009وزارة الكهرباء والطاقة، مصر،  ،آليات تنمية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في مصر حممد مصطفى اخلياط، :املصدر

أنه يف حال توفري الدول املتقدمة الدعم املايل ممثال يف شكل قروض متويلية  )1-3(اجلدول رقميوضح 

الدول املاحنة يتمثل يف ضمان تواصل التنمية  على الطاقة املتجددة املقامة يف الدول النامية فإن العائد اريعملش
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االعتماد عليها يف الوفاء مبتطلبات التكنولوجية ملعدات الطاقة املتجددة واختزال دورة التطور هلذه املعدات ليزيد 

الدول املقرتضة يف توفري األموال الالزمة إلنشاء  صرية، يف حني يعود ذلك بالنفع علىالطاقة يف مدة زمنية ق

للشراكة األجنبية عدة مميزات ميكن ابرازها من خالل ما سبق يتضح أن  ؛1مان الرحبيةمع عدم ض اريعهذه املش

  :كالتايل

أهم قناة  حيث تعترب الشراكة األجنبية: املعرفة والتكنولوجيا احلديثة بني خمتلف الدولسرعة انتقال  -

وتلك الناشئة يف خمتلف  )الشركات األم(لتبادل اخلربات والتكنولوجيا بني تلك املوجودة يف دول املركز 

  ؛الفروع يف الدول املضيفة

بتكاليف  بظروف األسواق األجنبية، واإلنتاجعمل الشراكة األجنبية على اكتساب املزيد من اخلربة ت -

  ؛منخفضة

وثيقة  ا ذات صلة�، كما أحمطات الطاقةتؤثر الشراكة األجنبية على مستوى تدريب العمال وتأهيل  -

  ؛جبوانب نقل التكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق برفع مستوى مهارات العمال

األجنيب  له، على عكس االستثمار يعمل املشروع املشرتك على حتقيق أهداف االقتصاد املضيف -

  .اململوك بصفة كاملة للطرف األجنيب الذي خيدم مصاحل دول األم أساسا

الدولة  متكن الشراكة األجنبية من زيادة فرص التوظيف االستثماري للمدخرات ورؤوس األموال يف -

  .جريب أمواهلم للخار � املضيفة، وتشجيع األفراد واملستثمرين فيها على عدم 

  الطاقة المتجددةمشاريع اإلقليمية والدولية لنشر للشراكة مبادرات : رابعا

برزت على الساحة اإلقليمية خالل األعوام األخرية عدة مبادرات بشأن نشر استخدام الطاقة 

وهي تعتمد على ثالث دراسات حول مصادر الطاقة املتجددة يف املنطقة العربية  ،على نطاق واسع املتجددة

الطاقة الشمسية يف منطقة  حمطات الكهرباء من"بعنوان ، األملاين لبحوث الطريان والفضاء شرها املركزون أعدها

لنقل الطاقة من حمطات  ربط دول حوض البحر األبيض املتوسط"، وأيضا "حوض البحر األبيض املتوسط

  ."حتلية مياه البحر باستخدام مركزات الطاقة الشمسية"، وكذلك "الكهرباء الشمسية

                                                 
  .11مرجع سابق، ص، مصر آليات تنمية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في حممد مصطفى اخلياط، . 1
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والفين اليت  بني البلدان املتقدمة والنامية، وبرامج الدعم املايل الشراكةوتدخل بعض املبادرات يف نطاق 

املتجددة يف  تتيحها بعض الدول مثل اسبانيا وأملانيا وإيطاليا وفرنسا والدامنرك واليابان لتنفيذ مشاريع الطاقة

القاهرة،  يف للطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة كز اإلقليميكما أنشئت مراكز إقليمية مثل املر . البلدان النامية

املرصد  يف تونس، ونُّظمت برامج للتعاون األقاليمي مثل(MEDREC) واملركز املتوسطي للطاقات املتجددة 

واُختذت ، وبرامج متوسطية لتكامل أسواق الطاقة وكفاءة الطاقة يف قطاع البناء (OME)املتوسطي للطاقة 

ويف ، برعاية االحتاد األورويب Mediterranean Solar Plam (MSP)تدابري لتنفيذ اخلطة الشمسية املتوسطية 

 برعاية (DII )(DESERTEC Industrial Initiative)ونُفذت مبادرة . إطار أنشطة االحتاد من أجل املتوسط

منها  ق استخدام املركزات الشمسية، ونقل جزءمؤسسة تقنية الصحراء، وهي �دف إىل إنتاج الكهرباء عن طري

  . 1إىل أوروبا بدعم من استثمارات القطاع اخلاص

  :الخطة الشمسية المتوسطية.1

 مت اإلعالن عن اخلطة الشمسية املتوسطية يف إطار أنشطة التعاون التنموية املقرر تنفيذها عرب االحتاد 

حوض  ستجابة إقليمية للتحديات اليت تواجه منطقةإك)2008يف سنة الذي مت إنشاؤه (من أجل املتوسط 

الطلب  املتوسط واالحتاد األورويب لتحقيق استدامة الطاقة واحلد من ظاهرة تغري املناخ، وذلك يف ظل تنامي

كل  .على الطاقة من دول جنوب املتوسط وزيادة االهتمام بتأمني إمدادات الطاقة من دول مشال املتوسط

اقتصادات  التغريات السريعة يف أسعار الوقود على استقرار السوق العاملي للطاقة وعلى ذلك مع مراعاة تأثري

  .البلدان النامية املستوردة هلا، واالهتمام العاملي باحلد من آثار تغري املناخ

وتتضمن اخلطة الشمسية املتوسطية تنفيذ مشاريع تتصل بالطاقة املتجددة وتعتمد على الطاقة 

حبلول جيغاواط  20ب طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء بقدرات مركبة تصل قيمتها اإلمجالية إىل إىل جان الشمسية

ومن املقرر تنفيذ هذه املشاريع يف منطقة جنوب املتوسط، لتلبية االحتياجات احمللية وتصدير جزء  ،2020عام 

 وال تقتصر هذه املشاريع على التعاون مع ،املنتجة إىل أوروبا عرب خطوط الربط املتوسطي من الطاقة

  . 2إ�ا مفتوحة أمام القطاع اخلاص أيضاً  احلكومات، بل

  

                                                 
   .58ص ،مرجع سابق، في منطقة اإلسكوا المناخ دور الطاقة المتجّددة في الحّد من تغّير اللجنة االقتصادية واالجتماعة لغريب آسيا،.  1
  .59املرجع نفسه، ص.  2
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  : مبادرة مؤسسة تقنية الصحراء.2

العاملي غري هادفة  كمؤسسة للمجتمع املدين،  اإلعالن عن مؤسسة تقنية الصحراء مت، 2009سنة يف 

 ر ملستقبل مستداموحتض وهي تضم جمموعة من العلماء والسياسيني واالقتصاديني من منطقة املتوسط، ،للربح

 عرب تنفيذ عشرين خط كهرباء من خالل تعزيز جتارة الكهرباء يف أوروبا ومنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا،

  :ع حتقيق ذلكويُتوق. )والفضاء طبقاً لدراسة املركز األملاين لشؤون الطريان. (جيغاواط5ينقل كل منها 

  باستثمارات خاصة من أجل تلبية االحتياجات احمللية؛  -

  التوتر؛ /الربط لنقل الكهرباء بالتيار املستمر الفائق اجلهد التصدير إىل أوروبا عرب شبكات -

ودعم القدرات الصناعية للدول اليت ستقوم بتنفيذ  استخدام نظام شراء الطاقة املنتجة بتعرفة مميزة؛ -

  املشاريع؛ 

  املسامهة يف إجياد فرص العمل؛  -

  .انبعاثات ثاين أكسيد الكربون احلد من -

تنفيذ اخلطة الشمسية  رة لتحقيق ذلك التعاون مع االحتاد من أجل املتوسط يفومن اإلجراءات املقر 

الصلة يكون متاحاً  طلس مشسي للمناطق الصحراوية ذاتاملتوسطية؛ وتنظيم محالت إعالمية؛ وإعداد أ

  .للجميع

شركة كربى يف 12تشارك فيها  عن انطالق املبادرة الصناعية اليت مت اإلعالن ،2009سنة  يف ميونيخ

الكهربائية اعتمادًا على الطاقة  �دف تنفيذ مشاريع إلنتاج الطاقة ،DESERTECجمال الطاقة ومؤسسة 

سنوات،  اإلنتاج خالل عشر ومن املتوقع بدء ،مليار يورو 400الشمسية، بكلفة تقديرية قدرها حواىل 

املؤسسون إىل ضم  ويتجه 2050 يف املائة من االحتياجات األوروبية للكهرباء حبلول عام 15واملسامهة يف توفري 

  .1وجنوب املتوسطعدد آخر من الشركات من دول مشال 

  في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة المالية الدوليةوالهيئات دور المؤسسات : انيثالمطلب ال

 املالية املوارد توفريأداء دور هام يف  اليت تعمل على ة الدوليةلياملؤسسات املاو هناك العديد من اهليئات 

     :هذه املؤسسات واهليئات مايليومن بني أبرز  ملشاريع الطاقة املتجددة،من أجل الرتويج 

                                                 
  .60-59ص.املرجع نفسه، ص . 1
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    مجموعة البنك الدولي: أوال

تتألف جمموعة البنك الدويل، وهي أحد أكرب مصادر التمويل للبلدان النامية يف العامل، من مخس 

، وتشجيع لتزام مشرتك باحلد من الفقرإجيمعها ، حبيث )4-3(كما هو موضح يف الشكل رقم مؤسسات  

ألف مشروع إمنائي عن طريق القروض  12ل البنك الدويل أكثر من مو  1947منذ عام و  ،التنمية املستدامة

  .التقليدية واالئتمانات بدون فوائد

  موعة البنك الدوليجالمؤسسات المكونة لم): 4- 3(الشكل رقم

  

تاريخ ( ، > are-we-http://www.albankaldawli.org/ar/who<: ، متاح على]على اخلط[ مجموعة البنك الدولي ،البنك الدويل :املصدر

  )2016 /03/ 23االطالع 

  :1يف مؤسسة من جمموعة البنك الدويلحبيث تكمن مهام كل 

  ؛التمويل ألغراض التطوير املايل ويف جمال السياسات )IBRD(يقدم البنك الدويل لإلنشاء والتعمري  - 

  ؛قروض ومنح بدون فوائد أو بفوائد منخفضة )IDA(الدولية للتنمية تقدم املؤسسة - 

ة رؤوس األموال الالزمة بتمويل استثمارات القطاع اخلاص، وتعبئ )IFC( تقوم مؤسسة التمويل الدولية - 

  ؛لذلك، مع تقدمي املشورة الالزمة

   ؛)الضمانات(التأمني ضد املخاطر السياسية  )MIGA(تقدم الوكالة الدولية لضمان االستثمار  - 

  .بتسوية منازعات االستثمار)ICSID(يضطلع املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار  - 

لتزمت جمموعة البنك الدويل بزيادة التمويل الذي تقدمه �ال الطاقة مبقدار الضعف وتقدمي املساعدة إ

وتعتمد جمموعة البنك الدويل �ج  ،بلدان عدة مشارِكة يف مبادرة توفري الطاقة املستدامة للجميع التقنية إىل

                                                 
 23تاريخ االطالع ( ، > are-we-http://www.albankaldawli.org/ar/who<: ، متاح على]على اخلط[، مجموعة البنك الدولي البنك الدويل .1

/03/ 2016( 
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احلافظة الذي يشمل تقدمي الدعم لالستثمارات يف جمال توليد الطاقة األقل كلفة واملستدامة، وتعزيز وتوسيع 

وحتافظ . الكفاءة من خالل املساعدة التقنية واخلدمات االستشاريةوحتسني شبكات نقل الطاقة وتوزيعها؛ 

بلغت براجمها وضمانا�ا لتمويل الطاقة حبيث جمموعة البنك الدويل على دعم طائفة واسعة من مشاريع الطاقة، 

لطاقة دوالر ملشاريع وبرامج ا مليار  2.4من ذلك املبلغ حنو ُخصص و  ،2015دوالر يف السنة املالية  مليار 6.5

إنشاء : 1وتشمل بعض الربامج البارزة اليت يدعمها البنك الدويل ما يلي ،املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة

جممع للطاقة الشمسية يف األردن؛ ومشروع توفري إمداد كهربائي غري مربوط بشبكة اإلمداد يف بنغالديش؛ 

وخطة وطنية لإلمداد بالكهرباء يف ميامنار؛ وبرنامج إضاءة أفريقيا؛ ومركز املعارف العاملية يف سياق مبادرة توفري 

تويات لقياس إمكانية احلصول على الطاقة واالستعداد الطاقة املستدامة للجميع، واإلطار املتعدد املس

  . لالستثمار يف الطاقة املستدامة

صندوق التكنولوجيا النظيفة كأحد صندوقي االستثمار يف  2008أسس البنك الدويل يف عام كما 

قطاعات املناخية، من أجل تعزيز موارد التمويل املتاحة لنشر التكنولوجيات املنخفضة الكربون يف  األنشطة

وتعزيز كفاءة النقل واستخدام الطاقة واحلد ) الطاقة املتجددة وتكنولوجيات احلد من كثافة الكربون( الكهرباء

 ه متويل مشاريع �دف إىل دعم نشروأعلن الصندوق عن نيت ،الغازات املسببة لالحتباس احلراري من انبعاثات

 ون دوالر، وذلك يف إطار املخطط االستثماري املعينملي750ر قدره ام الطاقة الشمسية عرب متويل ميساستخد

 ذ الصندوق مبادرة للتوسع يف تنفيذ مشاريعوينف. والر إضافية من مصادر أخرىمليارات د 4.85بتخصيص 

 يف منطقة 2020إلنتاج الكهرباء يف الفرتة حىت عام . جيغاواط1حمطات مشسية بقدرات إمجالية تصل إىل حنو 

 أفريقيا، مبا ُميِكن املنطقة من اإلسهام يف ختفيف تغري املناخ، ودعم البىن األساسيةالشرق األوسط ومشال 

 لشبكات نقل الكهرباء، واالستفادة من القطاعني العام واخلاص يف رفع مستوى االستثمارات العاملية يف جمال

بأمن  نطقة لتحقيق أهدافها اخلاصةالطاقة الشمسية احلرارية املركزة ثالثة أضعافها تقريباً، وتقدمي الدعم لدول امل

 الشمسيةوسيبدأ دعم مشاريع حمطات املركزات . الطاقة والتنمية الصناعية واالقتصادية والتكامل اإلقليمي

 الوطنية يف هذا إلنتاج الكهرباء يف األردن وتونس واجلزائر ومصر واملغرب، باعتبار أ�ا أعلنت عن خططها

الكربون  مليون طن مكافئ تقريبا من ثاين أكسيد 1.7 احلد من انبعاث ع أن يسهم ذلك يفويُتوق. ا�ال

  .2سنويا

                                                 
  .28ص ،2016، تقرير األمني العام، األمم املتحدة، تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددةاألمم املتحدة، .  1

  .60مرجع سابق، ص، في منطقة اإلسكوا المناخ دور الطاقة المتجّددة في الحّد من تغّير االقتصادية واالجتماعة لغريب آسيا،اللجنة  . 2
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  فريقي للتنميةالبنك اإل:ثانيا

 ظى نشاط بنك التنمية األفريقى يفال حي .تونس ومقره يف 1964عام  ينشئ بنك التنمية األفريق

 البنك ترتكز يفيقوم �ا  القروض واالستثمارات اهلامة اليت منطقة مشال أفريقيا بالشهرة املناسبة حيث أن معظم

الدوىل، وبنك االستثمار  يقوم �ا البنك ن حجم عمليات اإلقراض اليتمنطقة شبة صحراء أفريقيا عالوة على أ

 رغم من عدم إلقاء الضوء بشكل كايفوعلى ال ،يفريقيقيا تفوق عمليات بنك التنمية اإلمشال أفر  يف األورويب

 ع مستوى مشاركته باألخص يفأوضح عزمه على رفإال أنه  ياملاض يف يلى نشاط بنك التنمية األفريقع

  1.قطاعات الطاقة، والبنية األساسية

 ؛مساعدة الفقراء :يوه تتبناها جمموعة البنك الدويل نفس الرسالة اليت يينتهج بنك التنمية األفريق

صر نشاطه تيق يسستني هو أن بنك التنمية األفريقبني املؤ  يإال أن الفرق األساس .ة املستدامةتشجيع التنميو 

 .على القارة األفريقية

 : 2من نافذتني رئيسيتني لإلقراض يويتكون بنك التنمية األفريق

 يقوم البنك بصرف القروض إىل حكومات الدول األفريقية الغنية ويصل عدد  :يبنك التنمية األفريق

من تونس،  وتضم هذه الدول كل ،دولة 53من بني  13الدول األفريقية املؤهلة لالقرتاض من البنك إىل 

 ولة عن استثمارات البنك يفؤ أيضًا النافذة املس يمية األفريقاملغرب، اجلزائر، ومصر، كما يعترب بنك التن

  ؛القطاع اخلاص

 بتوفري املنح، والقروض إىل الدول األفريقية  ييقوم صندوق التنمية األفريق :يصندوق التنمية األفريق

مؤسسة التنمية  يوه عادل نافذة اإلقراض بالبنك الدويل، وهو تقريبًا ي38منخفضة الدخل وعددها 

 . يةالدول

عات سداد متويله على مسامهات احلكومات األعضاء إىل جانب مدفو  يف ييعتمد بنك التنمية األفريق

ذلك مثل البنك  مثله يف( ييقوم بنك التنمية األفريق. دوليةأسواق املال اال القروض، وبيع السندات يف

التنمية التقليدية مثل البنية  اريعمش إىل احلكومات بغرض استخدامها يف مبنح القروض أساساً ، )الدوىل

                                                 
تاريخ ( ، > http://www.bankinformationcenter.org<: ، متاح على]على اخلط[بنك التنمية اإلفريقيمركز معلومات البنك، . 1

  .)2016 /03/ 11االطالع 
  .املرجع نفسه. 2
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شكل القروض املتعلقة بالسياسات،  جمال املوازنة يف راعة كما أنه مينح أيضاً الدعم يفاألساسية، واملدارس، والز 

القروض وغريها من أشكال املعونة املالية إىل شركات القطاع اخلاص   باإلضافة إىل ذلك يقوم البنك أيضًا مبنح

 .وذلك لدعم مشروعا�ا ىف كافة أحناء القارة األفريقية

 يف يدة جلدول أعمال اإلصالح االقتصادمن بني اجلهات النشطة املؤي يكان بنك التنمية األفريق

على أضخم القروض حجمًا ىف تاريخ البنك  2006منطقة مشال أفريقيا والدليل على ذلك حصول مصر عام 

إلصالحات يسري عملية ات شكل ائتمان يستخدم يف مليون دوالر يف 500حيث وصلت قيمة القرض إىل 

 . تقوم �ا مصر ىف القطاع املايل الضخمة اليت

وترتاوح . 2030دوالر يف برامج الطاقة حبلول عام  مليار 20ويعتزم مصرف التنمية األفريقي استثمار 

االستثمارات بني مشاريع الطاقة اإلقليمية ومشاريع الطاقة الصغرية واملتوسطة احلجم اليت �دف إىل زيادة 

وهو مرفق  ،لطاقة املستدامة من أجل أفريقيااصرف سامهة ماحلصول على الكهرباء يف املناطق الريفية، مبإمكانية 

. مليون دوالر بتمويل من حكومات الدامنرك واململكة املتحدة والواليات املتحدة 90متعدد املاحنني مببلغ 

قة املستدامة يف أفريقيا من خالل ما ويفسح الصندوق ا�ال الستثمارات القطاع اخلاص يف جدول أعمال الطا

  : 1يلي

تقدمي املنح لتيسري إعداد مشاريع متوسطة احلجم لتوليد الطاقة املتجددة وحتقيق الكفاءة يف  -

  استخدام الطاقة؛ 

 الكهرباء من لسد الثغرة التمويلية للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم لتوليد التمويل الالزمتقدمي  -

  الطاقة املتجددة؛ 

 . تقدمي الدعم إىل القطاع العام لتحسني البيئة املواتية لالستثمار -

  (EBRD)األوروبي لإلنشاء والتعمير البنك :ثالثا

، وقد دولهو بنك تنموي متعدد األطراف، يستخدم االستثمار كأداة للمساعدة يف بناء اقتصادات ال

 30يف  التنميةسابقة وسعى إىل دعم ال الكتلة الشرقية ركز البنك يف البداية على بلدان  ،1991تأسس يف عام

  .2آسيا الوسطى إىل وسط أوروبا دولة من

                                                 
  .29-28ص.مرجع سابق، ص األمم املتحدة، . 1

2. Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Publication [en ligne], Disponible sur : 
< http://www.ebrd.com/home >,( Consulté le 21/07/ 2016). 
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حىت اآلن يف أوروبا للطاقة املتجددة مشروع  300األورويب لإلنشاء والتعمري أكثر من  بنكونفذ ال

مليون طن من ثاين  19.6الوسطى والشرقية وجنوب وشرق البحر األبيض املتوسط، مما أدى إىل جتنب انبعاث 

دوالر، مبا يف ذلك التمويل  مليار 30ويهدف املصرف إىل استثمار مبلغ جمموعه . أكسيد الكربون سنويا

، بلغت نسبة 2014ويف عام . املستدامة للجميع املشرتك مع الشركاء لدعم أهداف مبادرة توفري الطاقة

  .1يف املائة من أنشطة املصرف 34االستثمارات يف الطاقة املستدامة 

 مرفق البيئة العالمية:رابعا

دولة  183هو عبارة عن شراكة للتعاون الدويل حيث تعمل و  1991سنة  مرفق البيئة العاملية أسس

؛ جنبا إىل جنب مع املؤسسات الدولية ومنظمات ا�تمع املدين والقطاع اخلاص، ملعاجلة القضايا البيئية العاملية

مرفق البيئة العاملية بوصفه اهليكل املؤسسي الذي يقوم بتنفيذ عملية اآللية املالية لتنفيذ اتفاقية التنوع ر يوفو 

الفريق م يقدو  ،على التوجيهات الواردة من مؤمتر األطراف ملعتمدةاالبيولوجي، التمويل للمشاريع القطرية 

 . 2مرفق البيئة العامليةومشاريع االستشاري العلمي والتقين املشورة الفنية والعلمية بشأن سياسات 

استثمر مرفق البيئة العاملية، بوصفه كيانا تشغيليا لآللية املالية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

من  100من مشاريع الطاقة املتجددة فيما يقارب  200دوالر يف أكثر من  مليار 1.2 يفوقتغري املناخ، ما 

صبح املرفق أكرب آلية للقطاع العام لنقل تكنولوجيا وقد أ ،البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية

يغاواط من الطاقة ج 3الطاقة املتجددة يف العامل، باستثمارات سامهت يف إنشاء قدرة طاقة متجددة تبلغ 

مليون طن من انبعاثات  290يغاواط من الطاقة احلرارية، مما أدى مباشرة إىل جتنب إطالق ج 2.8 الكهربائية و

  .3لكربونثاين أكسيد ا

  صناديق التقاعد وشركات التأمين :خامسا

الطاقات مشاريع  اهليئات اليت تعمل على متويلأهم من صناديق التقاعد وشركات التأمني  تعترب

   .املتجددة

  

                                                 
  .29مرجع سابق، صاألمم املتحدة،  . 1

2.Global Environment Facility , Publication [en ligne], Disponible sur :< https://www.thegef.org/>,( Consulté 
le 10/03/ 2016). 

  .29مرجع سابق، صاألمم املتحدة،  . 3
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  :صناديق التقاعد.1

 صندوق التقاعد هو مؤسسة مالية تعىن جبمع رسوم إلزامية أو اختيارية من العمال وأصحاب العمل

 ؛للفرد دف ضمان دخل مايل�  توزيعها هلم مستقبال يف شكل راتب التقاعد عند تقاعدهم عن العمل  قصد

  :1الطاقات املتجددة جندمشاريع اليت سامهت يف متويل  صناديق التقاعدومن بني 

مليار أورو، حبيث يستثمر فيه  300بلغت أصول الصندوق حوايل  :)APG( صندوق التقاعد الهولندي -أ

 هولندا منها التعليم مليون شخص هولندي، سامهت هذه األصول يف متويل عدة جماالت يف 4.5أكثر من 

 5 ، وذلك باستثمار قدرهالتنمية املستدامةالطاقة، وحياول الصندوق يف املسامهة إلجياد حلول لقضايا والبناء و 

وما إىل ذلك، باإلضافة لتمويله مشاريع  سية وطاقة الرياح والوقود احليويمليار أورو لدعم مشاريع الطاقة الشم

الطاقات املتجددة كاملستشفيات ودور العجزة واملدارس،  البىن التحتية االجتماعية من أجل تزويدها بتكنولوجيا

  .لصندوقيف قطاع البناء يف هولندا راجع لدعم أصول هذا ا عالوة على ذلك جند أن حتسني كفاءة الطاقة

استثمرت صناديق التقاعد الدمنركية لفرتة طويلة يف البنية التحتية  :)ATP( صناديق التقاعد الدنمركية -ب

قود احليوي والكتلة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة املائية والو  للطاقات املتجددة والتكنولوجيا، مثل

كورونة مليون   2,2مليون كورونة دمنركية منها  600يف جمال الطاقات املتجددة  قدرت استثمارات حيث ،احليوية

يف شكل أسهم يف كورونة دمنركية مليون   2استثمرته يف شكل أصول للبىن التحتية واستثمرت أكثر من دمنركية 

املتجددة  تمل يقتصر هذا الصندوق يف منح دعمه التمويلي للطاقا ،قطاع الطاقات املتجددة شركات تعمل يف

  .املالية احلدود الدمنركية من أجل متويل الطاقات املتجددة يف األسواق الناشئة جتاوزت أصوله الوطنية فقط وإمنا

يعرف هذا الصندوق مبكانته الرائدة  :BTPS( BT Pension Scheme( صندوق التقاعد البريطاني -ج

  .املتجددة اقةالطمشاريع املختلفة مبا فيها  داخل اململكة املتحدة يف جمال االستثمار املستدام بأشكاله

دة األمريكية هو أكرب صندوق تقاعد عام يف الواليات املتح :)CalPERS( صندوق التقاعد الكاليفورني -د

دوالر أمريكي، هلذا الصندوق التزامات طويلة األجل لكونه  مليار 237اإلمجالية حنو  بلغت قيمته السوقية

املتجددة  بلغت استثمارات هذا الصندوق يف الطاقات 2011يف  االبتكارات، ينشط بصورة أساسية يف جمال

  .مليار دوالر مع الرتكيز بصفة خاصة على الطاقة الشمسية والوقود احليوي 1,2حنو 

                                                 
1. CHRISTOPHER Kaminker , FIONA Stewart , The Role of Institutional Investors in Financing Clean 
Energy, OECD Publishing, Paris, 2012, P.P20-21. 
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  :لتأمينشركات ا.2

 شركات التأمني هي مؤسسة مالية تقوم بتجميع األقساط من املؤمن هلم واستثمارها يف عدة أشكال

 مضمونة بغرض توفري األموال الواجبة دفعها للتعويض عن خسائر املؤمن له الحقا ولتغطية نفقات مزاولة

  1:الطاقات املتجددة جندومن بني شركات التأمن اليت سامهت يف متويل  ؛نشاطها ولتحقيق الربح

مليار أورو يف 1,5هدفت شركات التأمني األملانية الستثمار ما يصل إىل  :شركات التأمين األلمانية -أ

إلنتاج طاقة الرياح؛  إضافية بعد شراءها لثالث حمطات، وذلك 2012املتجددة حبلول سنة  الطاقات مشاريع

حمطة إلنتاج طاقة  34األملانية متلك  التأمني إحدى شركاتوهي ) Allianz(شركة التأمني  فعلى سبيل املثال

  .ميغاواط74  بسعة إمجالية قدرها الشمسية حمطات إلنتاج الطاقة 7و ميغا واط،658  الرياح بقدرة إمجالية

  :جند ما يلي أهم الشركات املستثمرة يف مشاريع الطاقة املتجددة من بني شركات التأمين البريطانية -ب

  التأمين شركة)Aviva( :مصادر  هي إحدى شركات التأمني الربيطانية لديها قدرة هائلة لالستثمار من

ا يف ه النظيفة من خالل استثمارا تستثمر الشركة مباشرة يف مشاريع الطاقة ،عديدة يف الطاقات املتجددة

الشمسية وطاقة الكتلة على كل من مشاريع الطاقة  مليون أورو موزعة 250ت األسهم اخلاصة اليت بلغ

  .طاقة الرياح احليوية والغاز احليوي ومشاريع

  شركة التأمين)Prudential( : سنة، وخبصوص80تستثمر هذه الشركة يف جمال البنية التحتية ملدة 

الكهرومائية يف أسكتلندا  من أجل توليد الطاقة املتجددة فقد قامت بتمويل بناء سد ةالطاقمشاريع 

  1930.  سنة

مليار دوالر يف 2,2استثمرت شركات التأمني يف الواليات املتحدة أكثر من : شركات التأمين األمريكية -ج

  :من بني هذه الشركات جندو  الطاقة النظيفة،

  شركة التأمين)Manuvie :( وهي شركة تأمني لديها فريق استثمار خمصص لالستثمار يف جمال الطاقة

أمريكي يف  مليار دوالر 3املتجددة، على مدى أربع سنوات استثمرت الشركة  ةفيها مشاريع الطاق مبا

احليوية، والطاقة  املتحدة تشمل مشاريع طاقة الرياح والطاقة احلرارية األرضية، والكتلة الواليات

  . الشمسية، والطاقة املائية

                                                 
1 .Ibid, P 23. 
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  شركة التأمين)MetLife( املتجددة، ةالطاق مشاريع مليار دوالر يف 2,2استثمرت هذه الشركة أكثر من 

  .يف تكساسميغا واط   30شراءها حلصة يف أكرب مشروع للطاقة الشمسية الضوئية بقدرة وأعلنت

  صندوق أبوظبي للتنمية: سادسا

 كومة أبوظيب تتوىل مسؤولية تقدميكمؤسسة تابعة حل  1971 سنةيف  صندوق أبوظيب للتنمية تأسس

التنموي على  تعاونرسخ الصندوق مكانته ضمن أبرز مؤسسات الاملساعدات اخلارجية، ومبرور السنوات 

ويرتكز نشاط الصندوق على شقني رئيسيني يتمثل أحدمها يف تقدمي قروض تنموية ميسرة،  ،مستوى العامل

لتمويل مشاريع ترمي إىل حتقيق التنمية  دولة اإلمارات العربية املتحدة وإدارة املنح اليت تقدمها حكومة

يف  تارةأما الشق الثاين فيشمل املسامهة الرأمسالية يف شركات خم ،دول الناميةاالقتصادية واالجتماعية يف ال

  1.خمتلف القطاعات احليوية يف الدول النامية

عضاء يف الوكالة الدولية االشاريع الطاقة املتجددة يف الدول النامية دعما ملصندوق أبوظيب للتنمية  قدم

متويلية، حيث مول الصندوق دورات  7وملدة  )دوالرمليون  350(مليار درهم  1285املتجددة، بقيمة  للطاقة

 100حوايل ، لتوليد )الرمليون دو  189(مليون درهم  693مشروعا بقيمة  19أربع دورات سابقة  اللخ

نتائج الدورة  2018 جانفي 14يوم يف أعلن صندوق أبوظيب للتنمية وقد  ،2ميجاواط من الطاقة املتجددة

مليون درهم  92، حيث وافق الصندوق على ختصيص رة متويل مشاريع الطاقة املتجددةملبادالتمويلية اخلامسة 

يف كل من موريشيوس  لتمويل مشروعني لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية) مليون دوالر أمريكي 25(

   .3ورواندا

النامية ساهم منذ  إن الدعم الذي يقدمه الصندوق واملتعلق بتمويل مشاريع الطاقة املتجددة يف الدول

قتصادية االق املبادرة يف إجناز العديد من مشاريع الطاقة النظيفة واليت تعمل على حتفيز التنمية الإط

  .جتماعية وحتسني الظروف املعيشية للسكان يف تلك الدولاالو 

  

                                                 
  .)2018 /01/ 20تاريخ االطالع ( ، >https://www.adfd.ae/ar-sa/Pages/Home.aspx <: ، متاح على]على اخلط[ صندوق أبوظيب للتنمية .1

الدورة التمويلية السادسة من مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة في يطلقان " آيرينا"صندوق أبوظبي للتنمية و صندوق أبوظيب للتنمية،.2

  .1، ص2017نوفمرب  16، أبوظيب ،صندوق أبوظيب للتنمية ،خرب صحفي،  الدول النامية

  : ، متاح على]على اخلط[صندوق أبوظبي للتنمية يمَول مشروعين للطاقة المتجددة، صندوق أبوظيب للتنمية .3

> https://www.adfd.ae/ar-sa/Pages/Home.aspx< ، ) 2018 /01/ 20تاريخ االطالع(.  
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  كآلية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة  السندات الخضراء: المطلب الثالث

املتجددة  ةالطاقمشاريع إضافة إىل اهليئات اليت تطرقنا إليها سابقا جند هناك آليات أخرى لتمويل 

  .السندات اخلضراء وهي

  تعريف السندات الخضراء: أوال

ملساندة  يصدر لتعبئة أموال خصيصا صك استدانة على أنهالسند األخضر يعرف البنك الدويل 

نة معياريع مش اليت تتم تعبئتها ملساندة متويل دد لألموالوهذا االستخدام احملأو البيئة  مشروعات متصلة باملناخ

تقييم اخلصائص املالية  عن ولذلك، فإنه فضال. التقليدية السندات اخلضراء عن السندات زميي هو الذي

املستثمرون  صدر السندات، يقوماالئتماين مل األرباح والسعر والتصنيف االستحقاق وقسيمة مثل أجل املعيارية

 .�1دف السندات إىل مساند�ا اليت اريعددة للمشالبيئية احمل بتقييم األهداف أيضا

  تطور نمو سوق السندات الخضراء: ثانيا

 37إىل أكثر من 2010 يف عام  من حنو أربعة مليارات دوالر منوا شهدت سوق السندات اخلضراء

  .تايلالكما هو مبني يف الشكل   ،2014سنة  مليارا يف

  )2014-2007(تطور نمو سوق السندات الخضراء بين سنة ):5- 3(الشكل رقم

  

  .34، ص2015البنك الدويل، الواليات املتحدة االمريكية،  ماهي السندات الخضراء؟،البنك الدويل لإلنشاء والتعمري،  :المصدر

                                                 
  .23، ص2015، البنك الدويل، الواليات املتحدة االمريكية، ماهي السندات الخضراء؟البنك الدويل لإلنشاء والتعمري،  .1
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 يرتكز على األنشطةاألورويب أول سند  أصدر بنك االستثمار ،)5-3(رقم كما هو مبني يف الشكل

 أجل من" أخضر"أول سند يوصف بأنه  أصدر البنك الدويل 2008 ويف عام ،2007 يف عام املناخية

األوىل بنوك  حذت حذوه للمرة ،2010وحبلول عام . قسيمة ربح ثابت املستثمرين التقليديني وكان السند حيمل

ومؤسسات  حكومات(مؤسسات عامة الدولية، و  متعددة األطراف، مثل مؤسسة التمويل تنمية أخرى

وزاد . املناخية ترتكز على األنشطةحنو أربعة مليارات دوالر من السندات اليت  يف إصدار ما جمموعه) وبلديات

مؤسسات أخرى و  دخلت شركات ومؤسسات عامة للطاقة إذ ،2013املبلغ ثالثة أضعاف تقريبا يف عام  هذا

 مليار 37السندات اخلضراء إىل أكثر من  حينما قفز حجم سوق ،2014 االجتاه يف عام واستمر هذا السوق،

 2015ويف عام  .ماساتشوستس تويوتا ومؤسسات مرافق عامة مثل والية دوالر، نصفها أصدرته شركات مثل

  .مليار دوالر 23إىل حوايل  وصلت إصدارات السندات اخلضراء

 االهتمام املتزايد العامل مما يعكستتسع قاعدة املستثمرين يف السند األخضر من خمتلف أحناء 

 بينها من مشاريع الطاقة املتجددة على وجه اخلصوص، ولقد استفادت العديد من الدولباملشاريع البيئية و 

 مقدونيا، الفلبني، روسيا، تركيا،الربازيل والصني، مجهورية الدومينيكاهلند، أندونيسيا، جاميكا، املكسيك، 

من هذا السند يف شكل قروض لتمويل مشاريعها ، البريو، تونس واملغرب أورغواي،أوكرانيا، أوزباكستان، 

  .وبراجمها اخلاصة بالطاقة املتجددة
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   الفصل خاتمة

ارتفاع التكلفة الرأمسالية بتتميز عموما من خالل هذا الفصل تبني أن مشاريع الطاقة املتجددة   

املشجعة للطاقة غياب اللوائح والقوانني الوطنية  ، إضافة إىلآليات التمويل) أو غياب(مع قصور  إلنشائها،

ميثل  اريعاملش على االعتقاد اخلاطئ بأن االستثمار يف مثل هذه ، فضالوالرتاخيص واملوافقات القانونية املتجددة

بعض البنوك ومصادر التمويل قد ال تشجع كما أن البيئة، من كو�ا طاقة حتافظ على الرغم خماطرة مالية على

تنفيذ سياسات لذلك وجب الطاقة التقليدية،  اريعناشئة باملقارنة مبش شاريعالقروض واالستثمارات يف م

  .يف مشاريع الطاقة املتجددةوتنشر احلوافز لالستثمار  مصممة تصميما جيدا ختلق أطرا تنظيمية قوية وشفافة

املتجددة بل  ةالطاقمشاريع  واحدة قادرة على تشجيع االستثمار يف أنه ال توجد سياسة يتضحكما 

ات املستخدمة التقني السياسة املناسبة حسب كل من دجيب تطبيق سياسات خمتلفة لذلك، حبيث تتحد

سواء تلك اخلاصة بتنمية  ،والبد من اختيار السياسات املناسبة لظروف الدولة ،مدة اإلنتاجوالقدرة املطلوبة و 

 ،أو سياسات دعم الطاقة املتجددة ،أو اخلاصة بتشجيع اإلنتاج احمللي ،واإلنتاج للطاقات املتجددة الطلب

وكذلك حتديد اجلهات القائمة على تنفيذ القانون، ويف حالة حتديد االختيارات املناسبة من السياسات السابق 

  .عن تلك السياسات فإنه ميكن وضع الصياغات املناسبة ملواد القانون لتكون معربة ،ذكرها
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 ستراتيجية تنمية مشاريع الطاقة املتجددة يف اجلزائرإ: الفصل الرابع

  

 تمهيــــد

جهداً كبرياً يف سبيل تلبية احتياجات الدولة واملواطنني من الطاقة يف إطار خطة  طاقة باجلزائريبذل قطاع ال

 ة خالل السنوات املاضيةحيث أن استهالك الطاقة قد تطور بصورة كبري لتنمية االقتصادية واالجتماعية، الدولة ل

اً �ا�ة الطلب املتزايد عليها، أمراً حتميها فقد أصبح ترشيد استهالك، االقتصــادي والسـكاين الكبرييــن النمـو نتيجة

حتسني األثر البيئي خبفض انبعاث غازات  ، واليت تعمل علىتحكم يف الطاقةلل ويعتمد ذلك على وضع إسرتاتيجية

حنو إمكانيات توظيف الطاقات املتجددة  واالجتاه ؛يجة خفض استهالك الوقود األحفورينتاالحتباس احلراري 

التقنيات اليت تسهل وتبسط ة إجياد التكنولوجيات املتجددة و حماولو  شكال الوقود األحفوري،والتقليص التدرجيي أل

تيجية طاقوية ااألخرية يف تبين إسرت  ا يف السنواتهشرعت اجلزائر بدور من هذا املنطلق  .استخدام هذا البديل

ا هباقتصاد للنهوضاملستدامة  التنميةحتقيق ى البيئة و للتكريس مبدأ احملافظة ع ،ددةالطاقة املتجتعتمد على  جديدة

مة هاطبيعية  إمكانيات نظرا لتوفرها علىددة وذلك املتجالطاقوية  هاإىل تثمني موارد اجلزائرحيث تسعى  ،مستقبال

  .ال، وال سيما الطاقة الشمسيةا� هذا يف

تنمية  إسرتاتيجية بتجسيد الكفيلة اآلليات واالجراءات أهم إبراز حناول سوف الفصل هذا خالل من

 :التالية املباحث إىل بالتطرق ،الطاقة املتجددة يف اجلزائر مشاريع

  

  ؛في الجزائروإدارة الطلب عليها الطاقة  مصادر: المبحث األول

  ؛واقع الطاقة المتجددة في الجزائر: المبحث الثاني

 .تحليل آلليات تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر: المبحث الثالث
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  الجزائر وإدارة الطلب عليها في مصادر الطاقة :المبحث األول

 مرتبطة أساسا مبداخيل قطاع  وقتنـا احلاضـرإىل بقيت سياسة التنمية يف اجلزائـر منـذ اإلسـتقالل

 أيضا مبداخيل هذا القطاع على األقل يف املـديني القصـري احملروقات، مما جيعل آفـاق التنميـة املسـتقبلية مرتبطـة

فإن  رد مـن جهـة أخـرى،اويف ظل الضغوط البيئة من جهة، وإحتمال نضـوب هـذه املـو  واملتوسـط ورمبـا الطويـل،

 إستهالكها هلذه املوارد من جهة، هذا يسـتدعي مـن اجلزائـر تكثيـف جهـود البحـث واإلستكشـاف مـع ترشـيد

  .وتطوير بـدائل أخـرى مـن جهـة ثانيـة

الذي مزيج الطاقة يف اجلزائر من خالل معرفة  مصادر الطاقة وإدارة الطلب عليهاحث يتناول هذا املب

، مث معرفة الطلب والعرض الكهربائية كمصدر ثانوي الطاقةو  ،)األحفوريةالطاقة (ا من احملروقات يتكون أساس

  .رة الطلب على الطاقةعلى هذه الطاقة، ويف املطلب األخري التطرق إىل جهود الدولة اجلزائرية يف ترشيد وإدا

   في الجزائر غير المتجددة ةمصادر الطاق :ولالمطلب األ

على الطاقة األولية بشكل  تعتمد اجلزائر كغريها من الدول العربيـة النفطيـة فـي تغطيـة الطلـب احمللـي

  :كما يليحسب املصدر   للجزائرتتكون املوارد الطاقوية و  .مصـادر الـنفط والغـاز الطبيعـي أساسي على

  البترول :أوال

 للبرتول أول حقل العثور على ومت ،1956 سنة اجلزائر يف رتولبال اكتشاف مت: احتياطي البترول في الجزائر.1

 شهر جوان من العام نفسه يف كما مت،  اجلزائر جنوب شرق يف حقل عجيلة هوو  يةاجلزائر   الصحراء  يف 

يبني تطور احتياطات  املوايل، واجلدول جلزائرا صحراء يف ، أكرب حقول البرتولمسعود  حاسي حقل اكتشاف

  .البرتول يف اجلزائر

  )2016-1980(تطور احتياطي البترول في الجزائر ):1-4(جدول رقمال

  2016 2015  2010  2005  2000  1995 1990  1985  1980  السنوات

  االحتياطي

  مليار برميل
8.2  8.8  9.2  10  11.3  12.3  12.2  12.2  12.2  

  :د الطالب باالعتماد علىمن اعدا :المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-

of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 
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 إمكانيات كبرية من البرتول، وهذهلك تأن اجلزائر مت ،)1-4(رقم نالحظ من خالل اجلدول

مليار 8.2بـ  ، حيث قدرت االحتياطاتنتيجة تطور عمليات البحث والتنقيب تطور مستمر يف االحتياطات

تطور يف هذه الفرتة  أي، 2005 برميل كأعلى مستوى له يف سنةمليار 12.3 إىل تووصل، 1980 برميل يف سنة

مث تراجع االحتياطي قليال يف  ،جديدة ويعود هذا التطور إىل عدة عوامل أمهها ظهور اكتشافات، 50% بنسبة

  .%0.8 وايلأي تراجع بنسبة ح 2016 برميل يف سنةمليار  12.2 السنوات األخرية ليستقر يف حدود

وتقع غالبية  ،1نيجريياو ليبيا يف أفريقيا، بعد  برتولثبت من المتتلك اجلزائر ثالث أكرب احتياطي مُ و 

 % 70وحيتوي حوض حاسي مسعود على  ،الدولةاالحتياطيات املثبتة بصفة أساسية يف النصف الشرقي من 

  . الدولةيف  برتولة للتبثمن االحتياطيات امل

  )2015نهاية سنة (إجمالي العالم / بترولالحتياطات المؤكدة من الا): 2-4(جدول رقم 

  لسنة بترولالاحتياطي 

 2015  

الحصة من دول 

  األوبك

الحصة من إجمالي 

  الدول العربية

الحصة من إجمالي 

  العالم

 % 0.95 % 1.71 % 1.21   مليار برميل 12.2

  .12 ص ،2016 الكويت، األوابك، ،2016 السنوي اإلحصائي رالتقري ،منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول :المصدر

 12.2 يقارب مبا واملقدرةبرتول ال من اجلزائرية اتاالحتياط أن ،)2-4( رقم اجلدول خالل من نالحظ

 االحتياطيات إمجايل من % 1.71 وايلـوح العاملية، اتاالحتياط إمجايل من  %0.95 متثل 2015 سنةبرميل مليار 

  .لعربيةا برتوليةال

يف اجلزائر تطورا كبريا، خاصة بعد عملية التأميم بعد  عرف إنتاج البرتول: في الجزائر البترول إنتاج.2

  .)2016-1973(االستقالل، واجلدول التايل يبني تطور إنتاج البرتول يف اجلزائر يف الفرتة 

 )2016- 1973( البترول في الجزائر في الفترة تطور إنتاج):3-4(الجدول رقم

  2016 2015  2013  2012  2011  2005  1995 1985  1975 1973  السنوات

  اإلنتاج

  ألف برميل يوميا
1111 1003  1151  1327  1990  1642  1537  1485  1558  1579 

  من اعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-
of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 

                                                 
 :، متاح على1، ص2008، ]على اخلط[الجزائر :ستراتيجية االقتصادية والرؤية المستقبليةاإل ،)جلوبل(بيت االستثمار العاملي . 1

>n.com/arabic/http://www.menaf <، ) 4201أوت  21تاريخ التحميل.(  
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كبريا خالل الفرتة إنتاج البرتول يف اجلزائر عرف تطور  أن  ،)3-4(رقمنالحظ من خالل اجلدول 

 يوميا يف سنة ألف برميل 1327إىل 1973  سنة ألف برميل يوميا 1111حيث ارتفع من  ،)1973-2016(

ألف برميل  1990بـ 2005  البرتول أعلى مستوى له يف سنة وبلغ إنتاج ،19.4% بلغت منوأي بنسبة  1995

 اخنفاضألف برميل يوميا أي بنسبة 1485عندما تراجع إىل  2013 بعد ذلك إىل غاية عمث بدأ يف الرتاج ،يوميا

 1579 قيمة بلغعرف اإلنتاج انتعاشا طفيفا ملا 2016  العاملية، ويف سنةاملالية بسبب األزمة  25,3% قدرت

  .وهذا مايبينه الشكل املوايل ألف برميل يوميا،

  )2016- 1973( في الجزائر في الفترةالبترول  تطور إنتاج):1  - 4(رقم شكلال

  

  من اعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-

of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 

  )2016-1973(الفرتة  عرف إنتاج البرتول يف اجلزائر ما بني )1-4(كما نالحظ من الشكل رقم 

 ويعود، % 42.1 ألف برميل يوميا أي بنسبة 1579 إىل ألف برميل يوميا 1111انتقل من  تطور كبريا حيث

أمهيته  ، إضافة إىلوعمليات البحث والتنقيب تطور وسائلو عليه، السبب يف التطور إىل زيادة الطلب 

  ).خاصة العملة الصعبة( توفري املوارد املالية االقتصادية يف

 )2016-1973( الفرتةالفرتة مابني  عرف استهالك البرتول يف اجلزائر يف: في الجزائر استهالك البترول.3

  .اجلدول التايل تطورا كبريا، كما يبينه
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 )2016-1973( البترول في الجزائر في الفترة استهالكتطور ):4-4(الجدول رقم

  2016  2015 2013  2012  2011  2005  1995 1985  1975 1973  السنوات

  االستهالك

  ألف برميل يوميا
59 73  176  196  249  350  370  387  425  412  

  : من اعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-

of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 

 رية سريعة، حيث كانتهالك البرتول يف اجلزائر تطور بو أن است نالحظ ،)4-4(رقم من خالل اجلدول 

ألف برميل 176 إىل 1985 سنة يف ، مث ارتفعألف برميل يوميا59  يقدر1973  االستهالك من البرتول يف سنة

إىل أن يصل  ،2005 ألف برميل يوميا يف سنة 249 ستهالك يف منحى تصاعدي حيث بلغوواصل اال ،يوميا

  .، وهذا مايبينه الشكل املوايلألف برميل 412ما يقدر  2016 سنة يف

  )2016-1973( البترول في الجزائر في الفترة استهالكتطور ):2-4(رقم شكلال

  

  : من اعداد الطالب باالعتماد على :صدرالم

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-

of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 

البرتول  ، جند أن نسبة تطور االستهالك من)2-4(من الشكل رقم  سنوات األخرية بالنظر للعشر 

ط اخلام مقارنة اإلشارة حملدودية اإلستهالك اجلزائري للنف جتـدركما ،2015و2005 سنيت  ما بني %70.7 بلغت

  .بالكميات املنتجة املوجه أغلبها للتصدير
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    الغاز الطبيعي :ثانيا

  :إحتياطي الغاز الطبيعي في الجزائر.1

 هذا يف عامليا العاشر املركز حتتل ألن أهلها ما ،الطبيعي الغاز من ضخمة احتياطيات اجلزائر متتلك

الغاز الطبيعي دورا كبريا يف ميزان  ويلعب .الرمل وتتمركز غالبية هذه االحتياطات يف حقل حاسي ،1اجلانب

اجلزائرية، خاصة حنو أوروبا، واجلدول التايل يبني  الطاقة يف اجلزائر ويسيطر بنسبة كبرية على صادرات الطاقة

  ).2016- 1980( تطور احتياطي الغاز الطبيعي يف اجلزائر ما بني

  )2016-1980( الجزائر ما بينتطور احتياطي الغاز الطبيعي في ): 5-4(الجدول رقم

  2016 2015  2010  2005  2000  1995 1990  1985  1980  السنوات

  االحتياطي

  ³مليار م
3700  3500 3300  3700  4500  4500  4500  4500  4500  

  :من اعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-

of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 

نالحظ أن احتياطي الغاز الطبيعي يف اجلزائر كبريا جدا وتطور بنسبة  ، )5-4(رقممن خالل اجلدول 

يف  ³مليار م 3300 ليصل إىل 11% حوايل مث تراجع بنسبة، 1980 يف سنة ³مليار م 3700بـ حيث قدر، كبرية

، 2016و2000  ما بني عامي ³مليار م 4500 حدوديف ويستقر  ليأخذ بعد ذلك منحى تصاعدي 1990  سنة

، 22%أي بنسبة  ³مليار م 800 حبوايل 2016 إىل1980 الطبيعي يف اجلزائر من تطور احتياطي الغاز المجاإو 

  .حصة االحتياطات اجلزائرية الغازية من احلصة االمجالية لالحتياطات العاملية يوضح املوايل واجلدول

  )2015نهاية سنة (إجمالي العالم / االحتياطات المؤكدة من الغاز الجزائري): 6- 4(جدول رقم ال

  احتياطي الغاز الجزائري

2015  

الحصة من دول 

  األوبك

الحصة من إجمالي 

  الدول العربية

الحصة من إجمالي 

  العالم

 % 2.29 % 8.27 % 4.71   ³مليار م 4500

  .18 ص ،2016الكويت،  األوابك، ،2016 السنوي اإلحصائي التقرير منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، :المصدر

                                                 
1. Organization Of Petroleum Exporting Countries(Opec), World Oil Outlook 2009, Opec, Vienna, 2009, 
P44. 
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           يقارب مبا واملقدرة الطبيعي الغاز من اجلزائرية اتاالحتياط أن ،)6-4( رقم اجلدول خالل من نالحظ

 من %8.27 وايلـوح الطبيعي، الغاز من العاملية اتاالحتياط إمجايل من% 2.29 متثل 2015 سنة³ م مليار 4500

 وكمورد طاقوي كمصدر اجلزائرية الغازية الثروة أمهية تعكس ةمعترب  نسبة وهي العربية، الغازية االحتياطيات إمجايل

  .إسرتاتيجي اقتصادي

تعترب اجلزائر من أهم الدول املنتجة للغاز الطبيعي يف العامل، واجلدول املوايل يبني تطور  :إنتاج الغاز الطبيعي.2

  .)2016-1973(اإلنتاج يف اجلزائر يف الفرتة 

 )2016-1973( الجزائر في الفترةب لغاز الطبيعيا تطور إنتاج):7-4(الجدول رقم

  2016  2015 2013  2012  2011  2010  2000 1990  1980 1973  السنوات

  اإلنتاج

  ³مليار م
4.5 14.7  49.4  87.8  80.4  82.7  81.5  82.4  84.6  91.3 

  :من اعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-
of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 

 سنة أن إنتاج الغاز الطبيعي يف اجلزائر، عرف تطورا كبريا منذ، )7-4(رقم نالحظ من خالل اجلدول 

 14.2 عندما بلغ 1980 مرات سنة3  وتضاعف تقريبا، ³م مليار4.5  حيث كان يبلغ يف تلك السنة، 1973

عكس التوجه الواضح للدولة ، وهذا ي2000 سنة ³ممليار  84.4  ، ليواصل يف التطور واالرتفاع ليبلغ³ممليار 

  .وهذا ما يوضحه الشكل املوايلحنو تصنيع الغاز، 

 )2016-1973( الجزائر في الفترةب الغاز الطبيعي تطور إنتاج):3- 4(رقم شكلال

  
  :من اعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-
of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 
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عرف إنتاج الغاز الطبيعي يف اجلزائر  2000 ابتدءا من السنة، أنه )3-4(نالحظ من الشكل رقم

 يف سنة ³ممليار  91.3 عندبل أن يستقر ق 2013 يف سنة ³ممليار  81.5 ، ووصل إىلواستقرارا نوعا ما تذبذبا

ف حيث يعود أصل اخلال لألزمة اجلزائرية اإلسـبانية، التذبذب يف السنوات األخريةوميكن تفسري سبب  ،2016

وضرورة ربط أسعار الغاز  ³م 27إىل مطالبة اجلانب اجلزائري مبراجعة أسعار الغاز يف حدود دوالر واحد لكـل 

  .بالبرتول وهو ما رفضه اجلانب اإلسبانيب

عرف استهالك الغاز الطبيعي يف اجلزائر تطور كبريا ومستمرا، واجلدول التايل يبني : استهالك الغاز الطبيعي.3

  .)2016-1973(الغاز الطبيعي يف اجلزائر يف الفرتة  استهالك تطور

 )2016-1973( الجزائر في الفترةب غاز الطبيعيال استهالكتطور ):8-4(الجدول رقم

  2016 2015  2013  2012  2011  2010  2000 1990  1980 1973  السنوات

  االستهالك

  ³مليار م
1.9 11.4  29.3  19.8  26.3  27.8  31  33.4  39.4  40  

  :ن اعداد الطالب باالعتماد علىم :المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-
of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 

نالحظ أن استهالك الغاز الطبيعي يف اجلزائر عرف ارتفاعا كبريا،  ،)8-4(رقم من خالل اجلدول

  .وهذا ما يوضحه الشكل املوايل، 2016  سنة ³ممليار  40 إىل1973  يف سنة ³ممليار  1.9 انتقل من حيث

 )2016-1973( الجزائر في الفترةب غاز الطبيعيال استهالكتطور ):4- 4(رقم شكلال

  
  :من اعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-
of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 
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 يف سنة ³ممليار  1.9 من استهالك الغاز الطبيعي نتقلإ ،)4- 4(هو موضح يف الشكل رقم كما

 أي 2016سنة  ³ممليار  40إلى  2000 سنة ³ممليار  19.8انتقل منكما ،1990 سنة ³ممليار  29.3 إىل1973

وهذا يعكس  الطلب يف السوق الوطنية إىل زيادة ب تطور استهالك الغاز الطبيعيويعود سب ،%102منوبنسبة 

تزايد السكان وتوسيع  نتيجةو ، لتوجه الدولة حنو التوسع يف استخدام الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة مقارنة بالبرتو 

  .شبكات الربط بالغاز الطبيعي عرب الرتاب الوطين

   الفحم: ثالثا

نه أورغم قلتها إال  ،مليون طن 81ات الفحم املتوفرة يف اجلنوب الغريب للبالد حبوايل احتياط تقدر

مل  امللوثة،خاصيته  إىلاإلضافة مقارنة مع الغاز الطبيعي ب إنتاجهرتفاع تكلفة نظرا إلو  ،ميكن استخدامها حمليا

على مستوى حوضني كالمها يف والية بشار، ومها  اجلزائرتتوزع احتياطات الفحم يف ؛ و يتم تطوير استغالله

  :1وحوض العبادلة وذلك كالتايل حوض القنادسة

 السنوات كلم جنوب بشار، وكان يستغل بني24  يقع هذا احلوض على بعد: حوض القنادسة 

 إذ كان يستغل الفحم املستخرج لتوليد الكهرباء، كمصدر للطاقة يف السكك) 1972- 1942(

وقدرت  1972احلديدية وللتدفئة املنزلية، ويف بعض الصناعات الصغرية، وقد مت إغالق املنجم يف عام 

  .مليون طن15 االحتياطات املتبقية به حبوايل

 طبقات من  وحيتوي على ثالث كلم جنوب بشار،80  يقع هذا احلوض على بعد :حوض العبادلة

  .مليون طن36 حبوايل املوجودة يف هذا احلوضوقدرت االحتياطات الفحم، 

  واستهالك الطاقة الكهربائية في الجزائر إنتاج :رابعا

تطورًا كبريًا يف السنوات املاضية نتيجة للدعم املادي  تطورت صناعة الطاقة الكهربائية يف اجلزائر

وقد واكب ذلك إنشاء العديد للنهوض �ذا املرفق احليوي املهم، قدمته وتقدمه الدولة واملعنوي الكبري الذي 

، وإنشاء شبكات ذات جهود عالية ممتدة غازية العمالقة يف معظم مناطق اجلزائرالبخارية وال نتاجمن حمطات اإل

شرتكني مبوثوقية مل�دف إيصال اخلدمة إىل ا جزائرآلالف الكيلو مرتات داخل نطاق املساحة الشاسعة لل

  .واعتمادية عالية

                                                 
غري  ماجستري رسالة ،)حالة الجزائر(استراتيجيات الطاقة وإمكانيات التوازن البيئي في ظل التنمية المستدامة عبد القادر بلخضر،  . 1

  .147، ص2005جامعة سعد دحلب، البليدة،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  ،منشورة
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الطاقة الكهربائية املستهلكة يف اجلزائر خالل الفرتة  ارتفعت: استهالك الطاقة الكهربائية في الجزائر .1

 املوايل، والشكل 2015ترياواط ساعة عام  53,4إىل  2005ترياواط ساعة يف عام  27,6من ) 2005-2015(

  .يبني ذلك

  )2015-2005(ر استهالك الطاقة الكهربائية خالل الفترة تطو ): 5-4(الشكل رقم 

  

 .84، ص 2010الكويت،  ،األوابك ،2010التقرير اإلحصائي السنوي  ،منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول: المصدر

  .138ص ، 2016، الكويت ،األوابك ،2016التقرير اإلحصائي السنوي  ،منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  

- 2005(تتضح الزيادة يف استهالك الطاقة الكهربائية خالل الفرتة ) 5-4(من خالل الشكل رقم 

اقة الكهربائية يف إمجايل اإلستهالك السنوي للط كما جتدر اإلشارة إىل أن ؛%5.5وذلك مبعدل سنوي ) 2015

  .كهربائيةللطاقة ال من إمجايل االستهالك العاملي 0.2 %نسبة أقل من اجلزائر ميثل 

  : إنتاج الطاقة الكهربائية في الجزائر .2

، مستمر تشري البيانات اإلحصائية إىل أن اإلنتاج الفعلي للطاقة الكهربائية يف اجلزائر يف تطور

  .يوضح ذلك التايل دولاجلو 

 )2016-1985( الجزائر في الفترةب الطاقة الكهربائية تطور إنتاج):9-4(الجدول رقم

  2016 2015  2014  2012  2010  2005  2000 1995  1990 1985  السنوات

  اإلنتاج

  تيراواط ساعة
12.3 15.3 19.7  25.4  33.9  45.7  57.4  64.2  68.8  70.2  

  :من اعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-
of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 
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 يف اجلزائر عرف ارتفاعا كبريا، حيث بائيإنتاج الطاقة الكهر نالحظ أن  ،)9-4(رقم من خالل اجلدول

وهذا ما يوضحه الشكل ، 2016 سنة ترياواط ساعة 70.2 إىل1985  يف سنة ترياواط ساعة 12.3نتقل منإ

  .املوايل

  )2015-1985(تطور إنتاج الطاقة الكهربائية في الجزائر خالل الفترة ): 6- 4(الشكل رقم

  

  :لىمن اعداد الطالب باالعتماد ع :المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-
of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 

، عرف اإلنتاج الوطين للطاقة الكهربائية ارتفاعا معتربا حيث )6- 4(كما هو مبني يف الشكل رقم 

مث انتقل  ،%175.6أي مبعدل منو  2005ترياواط ساعة سنة  33.9إىل 1985ترياواط ساعة سنة  12.3انتقل من 

 كما جتدر  ،%107أي مبعدل منو  2016ترياواط ساعة سنة  70.2إىل  2005ة سنة ترياواط ساع 33.9من 

  .من إمجايل إنتاج العاملي للطاقة الكهربائية 0.2 %أن اإلنتاج اجلزائري ميثل نسبة  إىل االشارة

يتميز بنموه قطاع ال ، نالحظ أناجلزائريف الطاقة الكهربائية  االطالع على إنتاج واستهالك من خالل

القتصادية وارتفاع مستوى املعيشة، إال أنه أيضا هذا وإن كان يدل على تطور القطاعات او سريع واملتواصل، ال

يعطي مؤشرا على وجود خلل يف تسعري الطاقة الكهربائية وعدم عكسها التكاليف احلقيقية، مما يتسبب يف 

   .جديدة يف كل عام إنتاجية هدر كبري يف االستهالك، ويلقي أعباء كبرية على الدولة لتوفري قدرات

  ).7-4(على املنتجني كما هو مبني يف الشكل رقم هذا اإلنتاج ويتوزع
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  2015 حصة كل متعامل في إنتاج الطاقة الكهربائية سنة): 7-4(الشكل رقم 

  

 

   :المصدر 

  .8 ص،2016،  اجلزائر ، زوالغا جلنة ضبط الطاقة الكهربائية ،2015 تقرير نشاط ،جلنة ضبط الطاقة الكهربائية والغاز

تبلغ حصة إنتاج الشركة اجلزائرية إلنتاج الطاقة الكهربائية ) 7-4(كما هو موضح يف الشكل رقم 

، أما نسبة إنتاج شركة كهرباء حجرة النص فبلغت وهي أكرب قيمة مقارنة ببقية املتعاملني %48.5نسبة 

ل من شركة كهرباء سكيكدة وشركة كهرباء تارقة ، مث بعدها ك %10.2 كلية الدراوش، وشركة كهرباء  11.7%

نا هو فتح قطاع الطاقة الكهربائية يالحظ هوما . مث بقية املتعاملني بنسبة ضعيفة، %9.2و% 9.3بقيمة 

  .ولو بنسب ضئيلة الستثمارات القطاع اخلاص

  استخدام الطاقة النووية في الجزائر: خامسا

الطاقة الكهربائية على املستوى هم بشكل كبري يف توفري استعمال الطاقة النووية والذي قد يسا إن

صعوبات السيما التبعية التكنولوجية فيما خيص إعادة ه من حتديات و هحمدود جدا ملا يواج، يبقى الوطين

ولدعم هذا االجتاه يقوم القطاع بوضع األطر القانونية ة، وكذا التزويد بالوقود املخصب، معاجلة املواد املشع

بذلك التغريات اليت تشهدها األسواق العاملية للنفط  اجل تطوير واستغالل هذه الطاقة، مراعيية من أوالتنظيم

  .والغاز، ومن جهة أخرى التحديات اليت تفرضها التغريات املناخية

 ويتعلق اجلزائرية العاصمة من بالقرب بدرارية يقع "نور" يسمى األول نوويني، مفاعلني متتلك اجلزائر

 بوالية وسارة عني مبنطقة يوجد "سالم" يسمى والثاين طميغاوا 17 إىل قوته وتصل النووية طاقة الكهربائيةلا بإنتاج
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 ثاين تعد بذلك وهي ،)كومينا( النووية للطاقة وحمافظة ،1النووية الطاقة باستعمال البحر مياه بتحلية ويتعلق اجللفة

 جديدة نووية مفاعالت 10 بناء قرر فقد ذلك ومع إفريقيا، جنوب دولة بعد إفريقيا يف النووية الطاقة إنتاج يف دولة

 ومن وروسيا، الصني من النووية التكنولوجية املساعدات اجلزائر تتلقى حيث ؛الكهربائية الطاقة إلنتاج موجهة

 وتقدر منها، مهمة كميات اكتشاف إمكانية مع اليورانيوم مادة من هامة موارد اجلزائر متلك أخرى ناحية

   .طن ألف 30 ـب اآلن حىت اكتشافها مت اليت اليورانيوم حتياطاتا

 ،1995سنة يف النووية األسلحة انتشار من احلد إتفاقية على التوقيع إىل الحق وقت يف اجلزائر بادرت وقد

 وغريها الطاقة الكهربائية إنتاج جماالت يف اجلزائر ملساعدة استعدادها الذرية للطاقة الدولية الوكالة أبدت وقد

 ، النووية اإلشعاعات لرصد جتهيزات خالل من الوكالة من دعم على اجلزائر حصلت كما النووية، الطاقة بواسطة

 ردت حيث النووية الطاقة حمطات من سلسلة لبناء 2005 خالل الدولية للوكالة طلبا قدمت قد اجلزائر وكانت

إنشاء حمطة نووية ذات قدرة من إمكانية ت الدراسات لقد مكن .2006 �اية يف اجلزائر لطلب مؤيد برأي اهليئة

2040حبلول سنة  الطاقة الكهربائيةمن إمجايل إنتاج  % 8، مما يسمح بإنتاج حوايل اواتغمي 1000
؛ لكن 2

املدى  على، بينت صعوبة تشغيل حمطات من هذا النوع والسياسية منها واالقتصادية التقنيةالصعوبات املتعددة 

 .القريب

  األهمية االستراتيجية للطاقة في االقتصاد الجزائري :ب الثانيالمطل

احملركة لباقي فروع  يلعب قطاع الطاقة يف اجلزائر دورا هاما ورئيسيا يف التنمية االقتصادية، ويعترب األداة

  .الطبيعية اليت يزخر �ا الوطن االقتصاد الوطين وذلك بفضل املوارد اهلامة من احملروقات والثروات

  دور الطاقة في االقتصاد الجزائري: الأو 

ى النهوض عل تلعب املوارد الطاقوية يف اجلزائر دورا كبريا يف التنمية الوطنية فقد ساعدت وفرة احملروقات

 تشكيل منوذج تلبية االحتياجات الطاقوية ملختلف القطاعات، وهذه الوفرة ساعدت أيضا يفباالقتصاد و 

املتمثلة يف احملروقات وفرة و  يتميز بالتوجه إىل استخدام املوارد األكثروقات و الك وطين تسيطر عليه احملر استه

تصدير  الدور املوكل إليه من الطابع املميز لالقتصاد الوطين املعتمد علىويكتسي قطاع الطاقة أمهيته و ، الغازية

                                                 
1. SAIDY Brahim, Le nucléaire civil dans les stratégies de sécurité énergétique, UQAM, Québec , 2009, 
P14. 

: متاح على،9ص، ، قطر2010ماي  12- 9مؤمتر الطاقة العريب التاسع ،  ،]على اخلط[ة في الجزائرقطاع الطاق ،وزارة الطاقة واملناجم. 2

>http://aec9.oapecorg.org< ) 2013 /03/ 21تاريخ التحميل .(  
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سري االقتصاد الوطين، ة التنمية و احملروقات، اليت تلعب دورا مزدوجا من خالل توفري املوارد املالية الالزمة لعملي

1يساهم قطاع احملروقات حبوايلو  توفري الطاقة الالزمة لنشاط القطاعات االقتصادية الوطنيةو 
: 

 ؛من الناتج احمللي اإلمجايل35 % -

 ؛للميزانية العامة للدولة عن طريق اجلباية البرتولية 60 %أكثر من  -

  .من عائدات الصادرات الوطنية %97  -

فلقد جاءت أمهيته بكونه سلعة يف اجلزائر، دورا سياسيا يف حتديد مسار وطبيعة التنمية  النفطلقد لعب 

كما تنبع أمهيته كذلك  االقتصادي املايل واملصريف، دد األوجه على خمتلف أوجه النشاطإسرتاتيجية لتأثريه املتع

تراكم فوائض مالية  وهذا األمر أدى إىل، ه واألسعار اليت يدفعها املستهلكمن الفارق الكبري بني نفقات إنتاج

احملروقات  لعبت حصيلة صادرات قطاع ، حبيثثر بالغ على مجيع القطاعات االقتصاديةأكان هلا اجلزائر  يف 

  .إىل يومنا هذانتهجتها اجلزائر منذ االستقالل و دورا أساسيا يف القرارات اخلاصة بالسياسة االقتصادية اليت ا

حيث انتقلت األسعار من ، 1986د االخنفاض املفاجئ ألسعار النفط سنة ح بعو وقد برز ذلك بوض

 ما أدى إىل تراجع قيمة الصادرات وهو، 1986 دوالر للربميل سنة13إىل ما دون  1980للربميل سنة  دوالرا36

فأضحى واضحا أن معدالت النمو اليت سجلتها اجلزائر خالل تلك الفرتة كانت بفضل الطفرة  ،٪40 بنسبة

، لتأيت بعدها مرحلة فط برزت اختالالت اقتصادية عميقةنه ومبجرد تراجع أسعار النأودليل ذلك  برتولية،ال

حيث مت التحول إىل تبين نظام اقتصاد السوق ،  1986-1998شكاهلا واليت عرفتها الفرتةأ اإلصالحات بكل

 مة الدوالر مقابل العمالت األخرىولقييار املفاجئ ألسعار النفط يف األسواق العاملية �نتيجة اال كان  ذيوال

ا البرتول يف األسواق العاملية، مع العلم أن وترية تنفيذ برامج اإلصالحات � اليت يسعر ا العملة�على اعتبار أ

بينما اختلف األمر خالل الفرتة ، 1986-1993 اللتزام باجلدية الكاملة يف فرتةا شهدت تباينا من خالل عدم

الت اهليكلية باعتماد أدوات معاجلة االختال دف�  تبين سياسة تصحيحية عميقة وجادةعندما مت1998-1994

قرارات  2000-2011السياسة االقتصادية، وعدم ترقب وضعية أسعار البرتول يف السوق النفطية، لتشهد الفرتة 

ادية من خالل تعاظم توجهات السياسة االقتص اقتصادية هامة لعب فيها ارتفاع أسعار النفط دورا أساسيا، يف

                                                 
 ديسمرب 23-21، عاشرمؤمتر الطاقة العريب ال ،]على اخلط[طية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقرا: الورقة القطرية ،وزارة الطاقة واملناجم .1

-http://www.oapecorg.org/ar/Home/Activities/Seminars-and-Conferences/Arab <: متاح على، 3ص، أبوظيب، 2014

Energy-Conferences/Presentations< ) 2016 /06/ 11تاريخ التحميل .(  
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، مث جتدد الصناعة البرتوليةعرفت ازدهار و  ا خالل هذه الفرتة اليتهفوائض عوائد قطاع احملروقات وتوظيفا

مل  ، حبيثوهذا كان له األثر البليغ على االقتصاد الوطين ،2015شهدت أسعار البرتول اخنفاضا حادا يف سنة 

  .ملواجهة األزمة املالية اتباع اسرتاتيجية للتقشفوهو  خيار واحد ىجتد احلكومة اجلزائرية سو 

نعدام الفعالية من خالل إب ،يتضح من السياسات االقتصادية اليت انتهجتها اجلزائر منذ االستقالل

تدر بل كسلعة  ،ضرورية للنشاطات االقتصادية األخرى) مادة أولية(احملروقات ليس كمنتوج  االعتماد على

ولكن هذه الوفرة  كل عملة صعبة مكنتها من تكوين احتياطي صرف استثنائي،يف ش وفرة ماليةمداخيل و 

وكذلك عدم استثمار العنصر البشري لتطوير القدرات  ،النشاطات اإلنتاجية ميش� املالية ساعدت على

ن من ذلك أل ،شرطا جوهريا لتمكني قطار التنمية من بلوغ أهدافه التسيريية والتكنولوجية األمر الذي يعد

حتول  ،فالنتيجة وبالتايل .الثروة هو املعرفة وليس القوة املادية ات النظام االقتصادي الدويل احلديث إلنتاجمس

  .اجلزائر من وضع إنتاجي إىل وضع استهالكي بسبب الريع الطاقوي

  السياسة الطاقوية في الجزائر: ثانيا

 موارده مقارنة ببقية ـات نظـرا لتـوفرارتبطت سياسة الطاقة اجلزائرية منذ اإلستقالل بقطـاع احملروق

 ة اجلزائرية منذ االستقالل تأمنيالطاق مصادر الطاقة األخرى، وكانت من بـني األهـداف العامـة لسياسـة

 يث التكلفة والضـمان، كمـا غيـرتأفضل الشروط املمكنة من ح احتياطـات السـوق احملليـة مـن الطاقـة ضـمن

 كبرية املعطيات الطاقوية يف اجلزائـر إلـى أن أصـبح أمـر إحـالل الغـاز الطبيعـيال اإلحتياطـات الغازيـة

  .التسعينات مكان النفط إستهالكا وتصديرا مؤكدا يف ميـزان الطاقـة للجزائـر وخاصـة منـذ بدايـة

لقطاع الطاقة يف حتقيق التنمية  إعداد إطار شامل لسياسات الطاقة الذي حيدد الدور املنوط مت

األساسية فيما خيص االستعمال الداخلي واخلارجي  ال سيما حتديد اخليارات اجلزائر االقتصادية واالجتماعية يف

وقد أدى الطلب املتزايد من االحتياجات الطاقوية الوطنية إىل ، للطاقة على مجيع مستويات السلسلة الطاقوية

 الطويل من جهة، والتكفل املستمرملتوسط و طاقوي الوطين يف املدى االتموين التضمن ضرورة وضع سياسة 

ترتكز اإلسرتاجتية الطاقوية الوطنية يف افاق ، و جل تكريس مفهوم التنمية املستدامةأحباجيات التمويل من 

  1:على2040

                                                 
  .5املرجع نفسه ،ص .   1
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  ؛قطاع النقل الغاز الطبيعي املضغوط يفيز استخدام غاز البرتول املسال و استعمال الغاز و ذلك بتحف -

  ؛وارد الطاقوية من خالل تطوير الصناعة التحويلية كالبرتوكمياء، التكريرتثمني استخدام امل -

  ؛%30املصادر املتجددة إىل  تطوير استعمال الطاقات املتجددة برفع نسبة توليد الكهرباء من -

   .االعتماد على مبادئ احليطة والوقاية واحملافظة على البيئة يف اطار التنمية املستدامة -

يف  لطلب على املوارد الطاقوية الرئيسة، تويل الدولة أمهية لسياسات التحكم�دف ختفيض وترية ا

اخلدمات والنقل، وإدراج  يف قطاعيجها يف احلياة اليومية للمواطن و ترشيد استعماهلا، من خالل إدماالطاقة و 

 .عقاليناستهالك راشد و  جلذي يهدف إىل حتسيس املواطنني من أبرنامج الفعالية الطاقوية، ال

نه فإ أما عن استعمال الطاقة النووية والذي سيساهم يف تعزيز توفري الكهرباء على املستوى الوطين ،

إعادة معاجلة املواد  يبقى حمدود جدا ملا يواجه من حتديات و صعوبات السيما التبعية التكنولوجية فيما خيص

 .املشعة ، وكذا التزود بالوقود املخصب

 جل تطوير واستغالل هذهاألطر القانونية والتنظيمية من أ  من وضعولدعم هذا االجتاه البد أوال

العاملية للنفط  ، مراعية بذلك التغريات اليت تشهدها األسواقاإلطارات يف هذا ا�الكذلك تكوين الطاقة و 

  .احليوية من جهة أخرى والغاز من جهة، والتحديات اليت تفرضها إجراءات األمن و السالمة هلذه املادة

  في الجزائر الطاقة وترشيد استهالكها إدارة الطلب على:لمطلب الثالثا

وهي تلك اجلهود  ،احلصول على إنتاج أكثر باستهالك طاقة أقل إدارة الطلب على الطاقة تعين

ومبا  املخططة للتأثري على املستهلكني لتبين واستخدام بعض اإلجراءات اهلادفة لتخفيف استهالكهم من الطاقة

 ،يض النفقات املالية على املستهلك وا�تمع بكافة قطاعاته من جراء ازدياد تكاليف التزويد بالطاقةحيقق ختف

  .جات األساسية للمستهلكنيوذلك دون املساس باحلا

النوع من الطاقة من  الطاقة التقليديـة باإلضـافة إلـى تزايـد الطلـب علـى هـذا دن خاصية عدم جتدإ

التقليدية من جهة ثانية، كـل هـذه املسـتجدات  النامجـة عـن اإلسـتعمال املكثـف للطاقـةجهة والتحديات البيئـة 

ظ قطاعات متعددة للحفا العمليـة فـي ـن القـوانني وإختـاذ اإلجـراءاتوضع السياسات وسب تقـوم اجلزائرجعلـت 

الدولة عدد  اختذ�الطاقوية اليت من االجتاهات الكربى للسياسة ا قانبثحبيث ، على الطاقة وترشيد إسـتهالكها

  .الهلا بصورة عقالنية وبأقل تكلفةمن الربامج والنشاطات ترمي إىل توفري الطاقة الالزمة لالقتصاد الوطين واستغ
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  2030- 2007 البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة: أوال

ت والنشاطات التطبيقية يشمل التحكم يف الطاقة جممل اإلجراءا: مفهوم التحكم والترشيد في الطاقة.1

بغية ترشيد استخدام الطاقة واحلد من تأثري النظام الطاقوي على البيئة، واالستعمال الرشيد للطاقة يف خمتلف 

  .1مستويات اإلنتاج وحتويل الطاقة واالستهالك النهائي هلا

ستفادة رية االأو وضع ضوابط صارمة تقيد حلتقليل اإلستهالك  ال يعىن التقشـفوالرتشيد يف الطاقة 

اية � للطاقة وعدم اإلسراف يف إستخدامها، مما يعين يف ستخدام العقالينمن الطاقة، وإمنا يعىن حتديدا اال

ستهالك  رشيدة يف عملية االستهالك األمثل، حيث يتم االعتماد على أساليب وتدابريستخدام واالاملطاف اال

  .2ستهالكاال ن عمليـةكان جماهلا وذلك لتحقيق أفضـل النتـائج مـ مهما

 149-04املرسوم التنفيذي رقم حيدد : في الطاقةلتحكم ا  مكلفة بتنفيذ برنامجالمؤسسات والهيئات ال.2

شروط ووسائل تأطري املتعلق بكيفيات إعداد الربنامج الوطين للتحكم يف الطاقة  2004ماي  19املؤرخ يف 

 مؤسسات السياسة قامت الدولة بتكليف عدة لتحقيق هذهو  ،ة الوطنية لرتشيد استهالك الطاقةتنفيذ السياس

  : عمومية وتأسيس أخرى منها

حتت 1985أوت 25أنشئت يف  :( APRUE )الوكالة الوطنية من أجل تطوير وترشيد استهالك الطاقة  -أ

الرئيس يف وزارة الطاقة واملناجم، حيث متثل األداة التنفيذية لسياسة التحكم يف الطاقة، ويتمثل دورها  وصاية

ومتابعة إجراءات  التنسـيق ،تقييم إمكانيات التحكم يف الطاقة واهلدف منها ،آفاق ترشيد الطاقةحتديد إطار و 

هذا اإلطار  التحكم يف الطاقة ويف ترقية الطاقات املتجددة وتنفيذ خمتلف الربامج اليت متت املصادقة عليها يف

  .3مع خمتلف القطاعات

مبوجب القانون رقم  1999سنة  الصندوقمت إنشاء  :( FNME )كم في الطاقة دوق الوطني للتحنالص -ب

يتوىل متويل ، حدد هذا األخري تفاصيل عمل هذا الصندوق الذي 116– 2000واملرسوم رقم  09-99

الربنامج الوطين لرتشيد إستخدام الطاقة ومنح القروض وضمانات  النشاطات واملشاريع اليت تدخل يف إطار

                                                 
  .3- 2، املادة رقم 1999جويلية  28، 60اجلريدة الرمسية، العدد رقم  ،المتعلق بالتحكم في الطاقة 09-99القانون  ،قانون ،اجلمهورية اجلزائرية. 1

  .2ص، 2006 ، معهد الدراسات والبحوث البيئية، مصر،ترشيد إستخدام الطاقةإيهاب مدحت وآخرون،  .2
3. APRUE, PNME 2007-2011[en line],  Disponible sur : < http://www.aprue.org.dz/pnme-2007-2011.html> 
( consulté le 11/07/2013). 
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لإلستثمارات يف جمال كفاءة الطاقة غري املدرجة يف إطار  املالية قدمة من طرف البنوك واملؤسساتالقروض امل

  .1الربنامج الوطين لرتشيد إستخدام الطاقة

 أنشأت وحدة التحاليل الطاقوية على مستوى الوكالة الوطنية لرتقيـة وعقلنـة :المرصد الوطني للطاقة -ج

املتعلق بالتحكم يف 99-09ستقبال إىل مرصد وطين للطاقة طبقا للقانون إستعمال الطاقة واليت ستتحول م

وتتمثل املهام األساسية هلذا املرصد يف القيام بإعداد دراسات وحتاليل حول النظام الطاقوي الـوطين يف  الطاقة،

  .2العرض والطلب جـانيب

برعاية وزارة   ( APRUE)لة عملت وكا :( CIME )مجلس ما بين القطاعات لترشيد استعمال الطاقة  -د

وجعله فضاء ،  ( CIME)الطاقة واملناجم على تنصيب جملس ما بني القطاعات لرتشيد استعمال الطاقة 

مفتوح لالقرتاح والتشاور بني ممثلي خمتلف الوزارات، املؤسسات، اخلرباء وكذا الباحثني املختصني يف جمال 

وضع برنامج واضح لتطبيق الوسائل األكثر جناعة لات التحكم يف الطاقة، وقد مت تشكيل ثالث جمموع

  .طري التقين ملختلف األشغالأ الطاقة، السيما التحضري والتللتحكم يف

متت املصادقة على الربنامج الوطين للتحكم يف الطاقة : مضمون البرنامج الوطني لترشيد استعمال الطاقة.3

  :3ره، من بني أهم عناص30/11/2005بتاريخ  )2007/2030(

اسة استشرافية لتطور االستهالك الطاقوي وحتديد وعمل در  ،يل تطور االستهالك الوطين للطاقةحتل -

 ؛2030مصادر الطاقة آفاق 

صيب جملس ما بني القطاعات لرتشيد تنعن  املنبثقملختلف القطاعات  اطيحتديد الربنامج النش -

  .طاقةصندوق الوطين للتحكم يف الال مع حتديد أولويات كل قطاع، وحتديد عمل ،استعمال الطاقة

طاقة  مواد برتولية، (حسب نوعية املواد الطاقوية   (PNME )ومت حتديد الربنامج الوطين لرتشيد الطاقة    

  .وكذا ميادين االستخدام املختلفة ،)تدفئة إنارة،(وجماالت االستعمال  ،)كهربائية

                                                 
  .30- 29، املادة ، مرجع سابقالمتعلق بالتحكم في الطاقة 09- 99القانون  ،قانون ،اجلمهورية اجلزائرية .  1

2 . KhEDOUJA Dahleb, APRUE Un Plan D’actions Ambitieux Pour Les Années 2004-2005, La Revue du 
secteur de l'Energie et des Mines, N03, Alger, Novembre 2004, P69. 
3 . APRUE, Contenu De PNME [en line], Disponible sur :< http://www.aprue.org.dz/pnme-2007-2011-
contenu.html>, ( consulté le 23/08/2014). 
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ل الوضعية الطاقوية لقطاعات االقتصاد الوطين لقد مكن حتلي: وسائل وإجراءات ترشيد استهالك الطاقة.4

من حتديد أهم القطاعات املستهدفة ذات األولوية يف إطار سياسة ترشيد الطاقة، وكذلك حتديد اآلليات 

  :1واإلجراءات الالزمة للتحكم يف استهالك الطاقة يف قطاع الصناعة والقطاع املنزيل بصفة خاصة ومن بينها

 مـن اإلسـتهالك 17%ل إستهالك الطاقة الوطين فـي هـذا القطـاع حـوايل يشك :في القطاع الصناعي  - أ

  : يف هذا القطاع بعض اإلجراءات اليت ميكـن إختاذهـا لرتشـيد إسـتهالك الطاقـة تتمثلاإلمجايل للطاقة و 

  ؛تطوير كفاءة أجهزة التسخني والتربيد املختلفة -

 ؛ للكهرباءتطوير كفاءة املكامن املعقدة ذات التوليد الذايت -

   ؛.)..راقبة االحرتاق، العزل احلراريم( ان بتحديث التجهيزات كفاءة األفر حتسني   -

 .املشرتك واسرتجاع احلرارة نتاجتطوير أنظمة اإل -

 مـن اإلسـتهالك71%يشكل إستهالك الطاقة الوطين فـي هـذا القطـاع حـوايل  :في القطاع المنزلي  - ب

الشراكة مع اإلحتاد األوروبـي  ـبة فيمـا بـني القطاعـات املختلفـة، وفـي إطـاراإلمجايل للطاقة حمتال بذلك أكرب نس

تقدمي عدة اقرتاحات من أجل حتقيق فاعليـة طاقويـة فـي  فقـد تـمMEDA-MEDENECمـن خـالل املشـروع 

 ات اإلسـتهالكخالل إستغالل الطاقـة الشمسـية، حيـث يـتم التحـول مـن املبـاين ذ قطـاع املبـاين خاصـة مـن

البيئة، وهذا بإدخال بعض  املكثف للطاقة حنو مباين ذات اسـتهالك طـاقوي أقـل وأكثـر كفـاءة وحافظـا علـى

 :2التغريات واليت نذكر منها

ظاهرة العزل احلراري للجدران  إستعمال مواد بنـاء ذات توصـيل حـراري مـنخفض، حبيـث ميكـن حتقيـق -

احلرارة من التسرب من وإىل داخل املبىن سواء كان  ذلك ميكـن احملافظـة علـىوالسقوف يف املبنـى، وبـ

 ؛املبىن مربدا أو مدفئا

 ؛إدخال سخانات املياه الشمسية يف املساكن -

 التجهيزات العادية؛ التشجيع على استخدام الثالجات فائقة العزل واليت تستهلك طاقة أقل من -

املنخفض اليت تستهلك طاقة أقل خبمس مرات من  تشجيع استخدام املصابيح ذات االستهالك -

 ؛املصابيح املتوهجة التقليدية

                                                 
1 . Ibid. 
2. KHALED imessad, efficience énergétique dans le secteur du bâtiment en méditerranée, Bulletin des 
Energies Renouvelables ,CDER,  N 11, 2007,P13. 
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اللوح الزجاجي والشباك مـزدوج  إستعمال شباك مـزدوج اللـوح الزجـاجي، والفـرق فـي اداء الشـباك وحيـد -

تعمال طبقـة إسـ وسا، حيث يعود هذا االخنفاض إلـىملم اللـوح الزجـاجي إجتـاه إنتقـال احلـرارة خالهلمـا

 هـذه الطبقـة كعـازل يئة التوصيل احلراري حبيـث تعمـلهـواء اللـوحني الزجـاجيني ويعترب اهلواء من املواد الرد

التسرب احلراري،  احلـد مـن حنوحراري وهذا يدل على فعاليـة الشـبابيك املزدوجـة اللـوح الزجـاجي 

 .باإلضافة إىل التخلص من الضوضاء

  )2030-2015( واقتصاد الطاقة الطاقوية النجاعة برنامج: ثانيا

املتميز بنمو كبري يف  جيب أن حتظى النجاعة الطاقوية مبكا�ا الالئق يف السياق الطاقوي الوطين

مساكن جديدة وإجناز اهلياكل القاعدية ذات املنفعة  االستهالك، خاصة من طرف القطاع املنزيل مع بناء

  .عةتنشيط الصنا العمومية وإعادة

يف هذا ا�ال، ألجل  وتأمل اجلزائر، من خالل سياسة النجاعة الطاقوية، حتقيق أهداف طموحة

، على هذه الثروة لألجيال القادمة من منطق التنمية املستدامة التقليل من استهالك الطاقة ومحاية البيئة واحلفاظ

يغطي جممل قطاعات النشاط، وخاصة  ةيف املصادقة على برنامج طموح للنجاعة الطاقوي وجتلت هذه السياسة

طن  مليون 60ستتجاوز 2030تنفيذه، فإن اقتصاد الطاقة املرتاكمة يف حدود  وبعد. البناء والصناعة والنقل

يف إنتاج نفس املنافع أو نفس  برنامج النجاعة الطاقوية واقتصاد الطاقةيكمن اهلدف من و  .1مكافئ نفط

ممكنة، ويتضمن هذا الربنامج أعماال تشجع على اللجوء إىل أشكال اخلدمات، ولكن باستعمال أقل طاقة 

تمثل تو غيري السلوكيات وحتسني التجهيزات، الطاقة األكثر مالئمة ملختلف االستعماالت واليت تتطلب ت

  :2الطاقوية ما يلي لنجاعةجمال ا العمليات األبرز يف

   :العزل الحراري للمباني.1

من  % 42ائر من القطاعات األكثر استهالكا للطاقة، ويبلغ أكثر من يعترب قطاع البنايات يف اجلز 

ونشر ممارسات االستهالك النهائي، وتسمح أعمال التحكم يف الطاقة املقرتحة هلذا القطاع والسيما بإدخال 

دفئة ، بتقليص استهالك الطاقة املرتبطة بتمبتكرة يف العزل احلراري للبنايات املوجودة واجلديدة وتكنولوجيات

                                                 
  .12ص ،2016 ،وزارة الطاقة واملناجم، اجلزائر، الطاقوية نجاعةالطاقات المتجددة والتطوير برنامج  ،وزارة الطاقة واملناجم . 1

2 . APRUE, Adoption du Programme Nationale de l’Efficacité Energétique actualisé [en line], Dispnible 
sur :< http://www.aprue.org.dz/adoption-pnee.html >,( consulté le 11/08/2016). 
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مقدر بأكثر  هو حتقيق ربح مرتاكم من الطاقة العمليةاهلدف من هذا  ويكمن ،%40وتكييف السكن حبوايل 

  .2030طن مكافئ نفط يف حدود  مليون7من 

   :تطوير سخان الماء الشمسي.2

إدخال سخان املاء الشمسي يف اجلزائر مايزال يف الطور األول، ولكن القدرات يف هذا امليدان جد 

سيتم بذل و ة؛ ويف هذا االجتاه يرتقب تطوير سخان املاء الشمسي كبديل تدرجيي لسخان املاء التقليدي، معترب 

، وسيدعم سخانات ماء مشسية بكثافة مع اهتمام خاص بصانعيها احملليني جهود معتربة ألجل تشجيع إدخال

  .اقتناء سخان املاء الشمسي من طرف الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة

  : عميم استعمال المصابيح ذات االستهالك المنخفض للطاقةت.3

املصابيح الكالسيكية ( املصابيح ذات التوهج يف مرحلة أوىل وقف استرياد�دف إسرتاتيجية العمل 

هو حتقيق اقتصاد يف الطاقة يقدر  من ذلك اهلدف، و ومنع تسويقها يف مرحلة ثانية) املستعملة عادة يف البيوت

تسويق بضعة ماليني من  نتظر؛ وباملوازاة مع ذلك فإنه من امل2030يف آفاق سنة  كافئ نفطم مليون طن2بـ 

املصابيح ذات االستهالك املنخفض، ومن جهة أخرى فإن اإلنتاج احمللي للمصابيح ذات االستهالك الضعيف 

  .سوف حيظى بتشجيع والسيما من خالل خلق شراكة بني املنتجني احملليني واألجانب

   :ل النجاعة الطاقوية في اإلنارة العموميةإدخا.4

تعترب اإلنارة العمومية من ضمن أحد املراكز األكثر استهالكا للطاقة لدى أمالك اجلماعات احمللية، 

وغالبا مايكون مسؤولو هذه اجلماعات احمللية على دراية بإمكانيات حتسني أو ختفيض االستهالك الطاقوي 

التحكم يف الطاقة املوجهة للجماعات احمللية يف تعويض كل املصابيح من النوع هلذا املركز؛ ويتمثل برنامج 

سيمكن من حتقيق اقتصاد يف  وهو ما ،)االقتصادية(مبصابيح الصوديوم ) الكثري االستهالك للطاقة(الزئبقي 

  .ات احملليةوالتخفيف من الفاتورة الطاقوية على اجلماع، 2030 آفاقيف  الطاقة حبوايل مليون طن مكافئ نفط

  : الطاقوية في القطاع الصناعي نجاعةترقية ال.6

الصناعة متثل  ، ألنالطاقة يرمي الربنامج إىل محل الصناعيني على مزيد من االعتدال يف استهالك

حيث ميثل االستهالك الطاقوي للقطاع الصناعي  بسبب استهالكها الطاقوي رهانا بالنسبة للنجاعة الطاقوية

 30بـ  اهلدف املنتظر يف جمال اقتصاد الطاقة يقدرو ، جممل االستهالك النهائي الوطين للطاقة حوايل الربع من

  :من املقررطاقوية  جناعةومن أجل أكثر  مليون طن مكافئ نفط
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خالل مساندة الدولة يف متويل  تشجيع عمليات التخفيض من االستهالك املفرط للطرق الصناعية من -

 ؛هذه العمليات

حتديد مكامن معتربة القتصاد  التدقيق الطاقوية ومراقبة طرق الصناعة اليت ستمكن من تعميم عمليات -

 ؛الطاقة واقرتاح خمططات عمل تصحيحية

التمويل املشرتك للتدقيق الطاقوي ودراسات اجلدوى اليت تسمح للمؤسسات بالتعريف الدقيق للحلول  -

 .طاقويالتقنية واالقتصادية األكثر مالئمة لتقليص استهالكها ال

   ):GN(طبيعي غازالو  )GPL( غاز البترول المميع ترقية.7

غاز وال )GPL(غاز البرتول املميع يهدف الربنامج إىل ترقية احملروقات األكثر وفرة واألقل تلويثا، ومها    

  .ا على البيئةآثارمه هو التقليل من واهلدف، )GN( طبيعي

   :اقة الشمسيةإدخال التقنيات األساسية لتكييف الهواء بالط. 8

إن استعمال الطاقة الشمسية للتكييف هو تطبيق يستوجب ترقيته خاصة يف جنوب البالد، السيما 

التسيري خبيوط أشعة (وأن االحتياجات إىل التربيد تتزامن يف معظم األوقات من توفر اإلشعاع الشمسي 

املاء الساخن الصحي وتدفئة ؛ ومن جهة أخرى ميكن حلقل اللواقط الشمسية أن يفيد يف إنتاج )الشمس

  .البنايات خالل فصل الربودة، و�ذا يكون املردود اإلمجايل للمنشأة مهما جدا

  ترشيد استهالك الطاقة في الجزائر تحليل لبرامج: ثالثا

ن نتائج ترشيد إستهالك الطاقة يف اجلزائر ال تكاد على الرغم من العديد من االجراءات املتخذة، إال أ

  :تذكر بسبب

  ؛نقص املعلومات وعمليات التحسيس يف هذا ا�ال -

  ؛إستهالك الطاقة يعمـل علـى نشـر طـرق ووسـائل ترشـيد فيذيغياب إطار مؤسسـات تن -

  ؛برامج ومشاريع غري كافية يف هذا ا�ال -

  ؛مساعدات غري كافية، وليسـت دائمـة التـدفق -

  ؛عدم األخذ بعني اإلعتبار فوائد ترشيد إستهالك الطاقة -

  .استهالك الطاقة أسعار جد منخفضة بسـبب الـدعم، ونظـام جبـائي ال يشـجع علـى ترشـيد -
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  الطاقة المتجددة في الجزائرواقع : ثانيالمبحث ال

خالل إنشاء املعهد  ن تنمية وتطوير الطاقات املتجددة تولدت يف الواقع مباشرة بعد االستقالل منإ

واليت مت  1982 تتبع بتأسيس احملافظة السامية للطاقات املتجددة سنةوالذي اس ،1962الوطين للطاقة الشمسية 

 ومن خالل هذين اهليكلني فقد اعتمدت سياسة الطاقة املتجددة على توفري املنشئات، 1988 حلها سنة

هلذه  ن االهتمام الفعليأإال  ،القاعدية والتجهيزات والوسائل يف حماولة لتكوين اختصاصيني يف هذا القطاع

املتضمن القانون التوجيهي والربنامج اخلماسي حول 98-11مبوجب القانون 1998منذ سنة اقات بدأ الط

تعترب تنمية و ، لطاقات املتجددة عن الطاقة النوويةاحيث مت فصل نشاط  ،والتطوير التكنولوجي البحث العلمي

نظرا ملزاياها ، 1999طاقة لسنة الطاقات املتجددة إحدى اخليارات الرئيسية اليت تضمنها قانون التحكم يف ال

فقد أوليت أمهية كبرية الوطنية املستدامة، االجتماعية واالقتصادية والبيئة الكبرية وباعتبارها أحد روافد التنمية 

املتعلق بتنمية الطاقة املتجددة يف إطار التنمية  09-04إصدار القانون رقم  من خالللتطوير هذه املوارد، 

  .املستدامة

هذا املبحث واقع الطاقة املتجددة يف اجلزائر بالتعرف على مصادرها وأمهيتها، بعدها نتطرق إىل يتناول 

  .اسرتاتيجية اجلزائر يف قطاع الطاقة املتجددة، ويف االخري معرفة أهم املشاريع املنجزة والقيد اإلجناز

 وأهميتها مصادر الطاقة المتجددة :المطلب األول

الطاقة رومائية والطاقة العضوية، متتلك اجلزائر إمكانات هائلة يف جمال باإلضافة إىل الطاقة الكه

  .   الطاقة اجليوحراريةالشمسية، طاقة الرياح، و 

  مصادر الطاقة المتجددة: أوال

باعتبار موقعها اجلغرايف، متتلك اجلزائر قدرات هائلة من الطاقة الشمسية حيث تعترب من : الشمسية الطاقة.1

ساعة  200بأكثر من ) كثافة الفيض اإلشعاعي(املستوى العاملي، حيث تقدر املدة الزمنية  بني األكرب على

  .1 )اهلضاب العليا والصحراء( ساعة يف  3900وميكن أن يصل إىل 

  

                                                 
  .39، ص2007وزارة الطاقة واملناجم، اجلزائر، دليل الطاقات المتجددة، الطاقة واملناجم،  وزارة. 1
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  القدرات الشمسية في الجزائر :)10- 4(الجدول رقم 

  صحراء  هضاب عليا  منطقة ساحلية  مناطق

  86  10  4 %مساحة 

  3500  3000  2650  )سنة/ساعات (الشمس  معدل مدة إشراقة

  2650  1900  1700  )سنة/²م/كيلواط ساعي (معدل الطاقة المحصل عليها 

 .39، ص2007اجلزائر، وزارة الطاقة واملناجم،  ،دليل الطاقات المتجددة ،الطاقة واملناجم وزارة :المصدر

كيلوواط ساعي على معظم أجزاء  5هي  ²م 1إن الطاقة احملصل عليها يوميا على مساحة أفقية تقدر 

كيلوواط   1700فإن الطاقة احملصل عليها حوايل ) 9-4(، وكما هو موضح يف اجلدول رقم 1الرتاب الوطين

الطاقة  مقومات أهم من بنيو  .السنة يف اجلنوب/ ²م/كيلوواط ساعي   2263السنة يف الشمال، و/ ²م/ ساعي 

  :الشمسية باجلزائر ما يلي

  .ساعة يف السنة2000بـأكثر من د ن الشـمس متتـأيـام السـنة كمـا شمسة أغلب أوفرة األراضي امل -

خاصة يف فصل الصيف  كرب الصحاري فـي العـامل ومتتـاز بـاحلرارة الشـديدةأتعد صحراء اجلزائر من  -

دها ممـا يسـاع 80%الصحراء يف اجلزائر أكثـر مـن  درجـة وهـي متثـل مسـاحة60حيث تفوق درجة احلـرارة 

  ؛2الشمسية مـن إسـتغالل أكثـر للطاقـة

هلا حىت فرصة تصدير هذا  تشري الكثري من الدراسات إىل أن الطاقة الشمسـية التـي متتلكهـا اجلزائـر تتـيح -

ا لكميــات عاليــة اجلزائــر وإســتمرار تعرضــه النوع من الطاقة لـدول األخـرى وذلـك التسـاع مسـاحات

  ؛والكهرومغناطيسي الصادر من الشمس شــعاع الضــوئيـات اإلمــن موجـ

ومستلزما�ا حيث تقـدر مسـاحة  ال تعاين اجلزائـر مـن مشـكل املسـاحة املطلوبـة لتشـيد األلـواح الشمسـية -

واط مـن 1000وللحصول على  ،وهي أكرب بلـد إفريقـي مـن حيـث املسـاحة، ²كـم2381741اجلزائـر بــ 

 ؛مرت مربع من هذه األلواح10إىل 7من  ج إلـى مسـاحةالكهربـاء حنتـا 

وميكن تصنيفها يف ثالث فئـات  كثرة الطرق اليت ميكن �ـا اسـتغالل الطاقـة الشمسـية بفعاليـة فـي اجلزائـر -

  ؛والعمليات الكيميائية رئيسـية هـي التطبيقـات احلراريـة وإنتـاج الكهربـاء

                                                 
  .39ص ،املرجع نفسه. 1
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من إمجايل  41%سكان الريف  ة متفرقـة ومتباعـدة، حيـث يقـدر عـددتوجد باجلزائر جممعات قروية صـغري  -

ربط هذه القرى واألرياف بالشبكة الرئيسـية  و اقتصـاديةأه قـد يتعـذر ألسـباب عمليـة السكان وأنـ

  ؛املنطقي يف هذه احلالة هو إستغالل الطاقة الشمسية يف هذه ا�معات النائية للكهربـاء لـذا فـإن احلـل

  ؛من االستغالل الطاقوي فاض الغيوم يف كثري من املنـاطق الصـحراوية املؤهلـة أكثـر هلـذا النـوعخنإ -

إستعادة رأس املال املستثمر  نـه ميكـنأيف عدة دول مـن بينهـا اجلزائـر  ىأثبتت العديد من دراسات اجلدو  -

مكن بعدها اجلهة املنفـذة ملشـاريع ومخس سنوات تت يف الطاقـة الشمسـية خـالل فتـرة تتـراوح بـني ثـالث

  .على طاقة نظيفة منخفضة التكلفة الطاقـة الشمسـية مـن احلصـول

ي يف اجلزائر من مكان إىل آخر، وهذا ناتج أساسا عن الطوبوغرافيا وعن يتغري املردود الرياح :طاقة الرياح.2

الشمال الذي حيده البحر األبيض ، تميزتنيمنطقتني جغرافيتني كبريتني م إىلاجلزائر تنقسم ف ؛مناخ جد متنوع

بني و  ،وبتضاريس جبلية متثلها سلسليت األطلس التلي واألطلس الصحراوي ،كلم  1200املتوسط وميتد على 

  .هاتني السلسلتني توجد السهول واهلضاب العليا ذات املناخ القاري

رياح كبرية، خاصة يف اجلنوب  أدناه تبني أن اجلنوب يتميز بسرعة) 8-4(إن اخلريطة يف الشكل رقم 

وفيما خيص الشمال فإننا نالحظ على  ثا يف منطقة أدرار،/م5ثا وتصل قيمة /م4الغريب، بسرعة تزيد عن 

  .1العموم أن معدل السرعة غري مرتفع جدا

  أمتار من األرضية 10معدالت سرعة الرياح على  خريطة ):8-4(الشكل رقم 

  
  .41ص، 2007وزارة الطاقة واملناجم، اجلزائر، دليل الطاقات المتجددة، م، الطاقة واملناج وزارة :املصدر

                                                 
  .41مرجع سابق، ص ،دليل الطاقات المتجددةالطاقة واملناجم،  وزارة . 1
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يشكل كلس اجلوراسي يف الشمال اجلزائري احتياطا هاما حلرارة ):الجيوحرارية ( الطاقة األرضية الحرارية .3

ل شرق منبع مياه معدنية حارة واقعة أساسا يف مناطق مشا 200األرض اجلوفية، ويؤدي إىل وجود أكثر من 

مئوية، وأكثر املنابع حرا هو  °40ومشال غرب البالد؛ توجد هذه املنابع يف درجات حرارة غالبا ما تزيد عن 

   .1 )مئوية °96(منبع محام املسخوطني 

 :وتنقسم إىل قسمني :طاقة الكتلة الحيوية.4

  :تنقسم اجلزائر إىل منطقتني:قدرات الغابة -أ

 هكتار، أي أكثر بقليل من  25000000تل مساحة تقدر حبوايل منطقة الغابات االستوائية اليت حت

  .من املساحة اإلمجالية للجزائر 10%

  من مساحة اجلزائر  %90املنطقة الصحراوية اجلرداء واليت تغطي أكثر من.  

 1800000هكتار تغطي الغابة  2500000من مساحة اجلزائر، أي  %10يف الشمال الذي ميثل 

  .هكتار 1900000شكيالت الغابية املتدرجة يف اجلبال متثل هكتار، يف حني أن الت

إن تثمني النفايات العضوية وخباصة الفضالت احليوانية من أجل إنتاج الغاز  :الفضالت الحيوانية -ب

احليوي، ميكن أن يعترب كحل اقتصادي ال مركزي وإيكولوجي من ضمان استقاللية طاقوية واليت ستؤدي 

  .املناطق الريفية إىل تنمية مستدامة يف

املواشي وحتويل خملفات  ن افاق تطوير هذه الطاقة قائمـة فـي اجلزائـر وال سـيما فـي مـزارع تربيـةإ

يوحي اىل قيام مشاريع توليد الطاقة الكهربائية تعمل  التمور يف اجلنـوب وخملفـات صـناعة زيـت الزيتـون مـا

 ة الكهربائيـة تبعـا ملـا يتـوفرتلك الصناعة، وسيتم حساب قوة احملط رتكهاتاليت  بقايا اجلافـة مـن بـذور الزيتـونلبا

البذور أو النـوى  وقود الكتلة احليوية، ويف حالة بقايا صناعة زيـت الزيتـون فـإن متوسـط الكميـة مـن مـن

بقايا اجلافة من صناعة وحلد اآلن تستخدم ال، اجلزائر ألـف طـن فـي70.000املطروحـة سـنويا يقـدر بسـبعني ألـف 

  .زيت الزيتون كوقود منزيل
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  أهمية تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر: ثانيا

 فيما يلي إشارة إىل ؛لى قطاع الطاقة وعلى اجلزائر ككلإلسرتاتيجية تطوير الطاقات املتجددة أمهية ع

  1:ذلك

للمحروقات  تبعيتها االقتصاديةعند استغالل اجلزائر ملصادر الطاقات املتجددة ستتمكن من تقليص  -

   ؛مبورد طاقوي دائم و ضروري الستمرار عملية التنمية يف اجلزائر ودعمها

كبري على  كان له تأثري، 2015ة�يار الكبري يف السعر الذي عرفه السوق الدويل للنفط خالل سن إن اال -

اجلزائر من التخلص من التبعية ستتمكن طاقات املتجددة ال اعتمادها على عندلذلك  ،االقتصاد اجلزائري

  ؛كما جينبها الوقوع يف األزمات جمددا ،للنفط وأسعاره املطلقة

 ألف مليون600حوايل  إن إنتاج الطاقات املتجددة إلنتاج الكهرباء وفقا للربنامج الوطين، سيساهم يف توفري -

وفر، يف حنيا سنة، كما سُيخزن نصف الغاز25مرت مكعب من الغاز على مدى 
ُ
 سيصدر الباقي مما مل

  ؛سيكسب البالد عوائد مالية إضافية خالل نفس الفرتة

لألجيال  فادى االستغالل املفرط للنفط واحلفاظ عليهتمن خالل توجه اجلزائر حنو الطاقات املتجددة ست -

  ؛القادمة

 ؛تقدمي اخلدمات الطاقوية الالزمة للمناطق املعزولة والبعيدة عن شبكات توزيع الطاقة -

توفري الفرعية احمللية و  غالل مصادر الطاقات املتجددة من شأنه أن يساهم يف تطوير صناعة املقاوالتإن است -

  ؛مناصب شغل

املناطق اليت مل  إن التطور التكنولوجي املعتمد يف إنتاج الطاقات املتجددة سيسمح بنقل الكهرباء إىل كل -

الطرق التقليدية  ذه� كون إمداد الكهرباء  .باإلمكان مدها بالكهرباء بالوسائل التقليدية من قبل يكن

  ؛نقل الوقود املناطق املعزولة كان سيحدث مشاكل حقيقية كاإلفراط يف اهلندسة وتكاليف ألهايل

   .استدامة التنمية إسهام الطاقات املتجددة يف توفري الطاقة ملختلف القطاعات واملساعدة يف دفع اجلزائر حنو -

 قة الذكر يتضح أن هذا الربنامج الضخم يعد حتديا كبريا للجزائر، لذلكانطالقا من كل النقاط الساب

  .جنازه إىل جانب مساعدة هيئات وشركات فاعلة�يئة املناخ إلاحلكومة على  البد أن تعمل
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  استراتيجية الجزائر في مجال الطاقات المتجددة: نياالمطلب الث

نامج طموح لتطوير الطاقات املتجددة، وتستند مهدت اجلزائر لديناميكية الطاقة اخلضراء بإطالق بر 

رؤية احلكومة اجلزائرية على إسرتاتيجية تتمحور حول تثمني املوارد اليت ال تنضب مثل املوارد الشمسية 

واستعماهلا لتنويع مصادر الطاقة وهذا إلعداد جزائر الغد؛ وبفضل اإلدماج بني املبادرات واملهارات، تعتزم 

  .ةعصر الطاقة املستداماجلزائر الدخول يف 

، 2030يف سنة ميغا واط  22000إن الربنامج يتمحور على تأسيس قدرة ذات أصول متجددة حبوايل 

؛ 1ميغا واط للتصدير 10000ميغاواط موجهة لتغطية الطلب الوطين على الطاقة الكهربائية و 12000منها 

ى الطويل، ومتعاملني جنعاء والتمويالت وبالنسبة للتصدير فهو مشروط بوجود طلب شراء مضمون على املد

  .اخلارجية

يف صميم السياسات الطاقوية واالقتصادية اجلزائرية، من اآلن وإىل غاية الطاقات املتجددة تتواجد 

من إنتاج الطاقة الكهربائية انطالق من طاقة مشسية كهرضوئية وحرارية،  % 40 ، سيكون حوايل2030سنة 

قتصادي مستدام من شأنه التحفيز على منوذج جديد للنمو؛ فاإلمكانيات سوف تكونان حمرك لتطوير او 

الوطنية من الطاقات املتجددة هامة جدا والسيما بالطاقة الشمسية، لذا تعترب اجلزائر هذه الطاقة مبثابة فرصة 

قارنة وحمرك للتطوير االقتصادي واالجتماعي وهذا من خالل إقامة صناعات خالقة للثروة ومناصب الشغل، م

بإمكانيا�ا من طاقات الرياح والكتلة احلية واحلرارة اجلوفية والطاقة الكهربائية املائية املتواجدة بدرجة أقل أمهية؛ 

  .وهذا ال مينع من إطالق عدة مشاريع إلجناز مزارع لطاقة الرياح ومشاريع جتريبية يف الكتلة احلية واحلرارة اجلوفية

  : (2015-2030) ةبرنامج الطاقات المتجدد: أوال

حمطة مشسية كهروضوئية ومشسية حرارية ) 60(على اجناز  2020واىل غاية  2015يشتمل الربنامج من 

جناز مشاريع الطاقات املتجددة إلنتاج الطاقة الكهربائية قة الرياح وحمطات خمتلطة، ويكون إوحقول لطا

  :2مرحلتنياملخصصة للسوق الوطنية على 

 الطاقة ميغاوات، بني  4000سرتى هذه املرحلة إجناز طاقة قدرها ، 2020و 2015 مابني :المرحلة األولى

 ؛احلرارة اجلوفيةطاقة الكتلة احليوية والتوليد املشرتك و طاقة ميغاوات بني  500الرياح، وطاقة الشمسية و 
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 اصة منطقة وخب تنمية الربط الكهربائي بني الشمال والصحراءتتم ، 2030و 2021ما بني  :المرحلة الثانية

صاحل، أدرار،  تركيب حمطات كربى للطاقات املتجددة يف مناطق عني يتم حبيث يف هذه الفرتة ،أدرار

  . دجمها يف منظومة الطاقة الوطنيةمن مث تيميمون وبشار، و 

هذه املراحل جتسد إسرتاتيجية اجلزائر اليت �دف إىل تطوير جدي لصناعة حقيقية للطاقة الشمسية 

ج تكويين وجتميع للمعارف اليت تسمح باستغالل املهارات احمللية اجلزائرية وترسيخ النجاعة الفعلية، مرفقة بربنام

احتياجات الطاقة  سد ال سيما يف جمال اهلندسة وإدارة املشاريع؛ ويسمح كذلك برنامج الطاقات املتجددة يف

  .ة وغري املباشرةمن مناصب الشغل املباشر  العديدإىل خلق و  ،الكهربائية بالسوق الوطين

  إدماج الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية): 9- 4(الشكل رقم

  
 .9ص ،2011 ،وزارة الطاقة واملناجم، اجلزائر، برنامج الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ،وزارة الطاقة واملناجم: املصدر

أكثر من  2030سنة  يفة الشمسية جيب أن يبلغ إنتاج الطاق) 9-4(كما هو مبني يف الشكل رقم 

إن هذا اخليار االسرتاتيجي حتفزه اإلمكانيات اهلامة للطاقة  ،إلنتاج الوطين للطاقة الكهربائيةمن جممل ا 37%

  .الشمسية احلرارية والكهرضوئية كحصة معتربة من مصادر الطاقة املتجددة املوجودة يف اجلزائر

امج ال يستثين طاقة الرياح اليت تشكل احملور الثاين للتطور واليت بالرغم من القدرات الضعيفة، فإن الربن

؛ كما تنوي اجلزائر 2030من جممل اإلنتاج الوطين للطاقة الكهربائية يف سنة  %3جيب أن تقارب حصتها 

أيضا تأسيس بعض الوحدات التجريبية الصغرية �دف اختبار خمتلف التكنولوجيات يف ميادين طاقات الكتلة 
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ني يب) 11-4(رقم اجلدول و  ؛، احلرارة اجلوفية وحتلية املياه املاحلة عن طريق خمتلف فروع الطاقات املتجددةاحلية

  .(2015-2030)الفرتة واملرحلة خالل  القدرات املرتاكمة لربنامج الطاقة املتجددة، حسب النوع

 (2015-2030)ترة الفالقدرات المتراكمة لبرنامج الطاقة المتجددة خالل ):11-4(الجدول رقم 

  ميغاواط: الوحدة                                                                       

  المرحلة األولى  

2015-2020  

  المرحلة الثانية

2021-2030  

  المجموع

  13535  10535 3000  الكهروضوئيةالطاقة 

  5010  4000  1010  طاقة الرياح

  2000  2000  -  الطاقة الشمسية الحرارية

  440  250  190  التوليد المشترك

  1000  640  360  الكتلة الحيوية

  15  10  5  الحرارة الجوفية

  22000  17475  4525  المجموع

  .9ص ،2016 ،وزارة الطاقة واملناجم، اجلزائر، الطاقوية نجاعةالطاقات المتجددة والتطوير برنامج  ،وزارة الطاقة واملناجم :المصدر

  :كالتايل  الطاقةميكن تلخيص الربنامج حسب كل نوع من ) 11-4(من اجلدول رقم 

تستند اإلسرتاتيجية الطاقوية للجزائر على التسريع يف تطوير الطاقة  :الطاقة الشمسية الكهروضوئية .1

 3000الشمسية، فاحلكومة ختطط إىل إطالق عدة مشاريع مشسية كهروضوئية بقدرة كاملة تبلغ حوايل 

ذروة يف /ميغاواط 10535، وكذا إجناز مشاريع أخرى ذات قدرة 2020إىل غاية  2015نة ذروة من س/ميغاواط

  .2030و 2021الفرتة املمتدة بني 

ني األهم يف اليت تعترب من ب ،تعتزم اجلزائر تثمني إمكانيا�ا من الطاقة الشمسية :الطاقة الشمسية الحرارية .2

 2021ويتوقع يف الفرتة املمتدة مابني ، اقة الشمسية احلراريةجناز مشاريع هامة يف الطالعامل، بالشروع يف إ

  .ميغاواط 2000إنشاء قدرة تبلغ حوايل  2030و
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جناز مشاريع راسات لتحديد املواقع املالئمة إليف إجراء ديرتقب برنامج الطاقات املتجددة : طاقة الرياح .3

  .ميغاواط 5010قدرة تبلغ حوايل إلنشاء  ،2030و  2015يف الفرتة املمتدة مابني  طاقة الرياح

  : تطوير القدرات الصناعية للطاقات المتجددة :ثانيا

عمال على مرافقة وإجناح برنامج الطاقات اجلديدة واملتجددة، تعتزم اجلزائر تقوية النسيج الصناعي 

ين اهلندسي حىت يكون يف طليعة التغريات اإلجيابية، سواء على الصعيدين الصناعي والتقين أو على الصعيد

  :ا حمليا حسب كل نوع من الطاقات، كاآليتعازمة على استثمار مجيع األقسام وتطويره ا، كما أ�يوالبحث

وخاصة،  بالنسبة للخاليا الشمسية، فإن اهلدف هو إجناز وحدات صناعية عامة :الخاليا الشمسية .1

 امة شراكة ستضم خمتلف املتعاملنيخالل إق من ،وبصفة أخص بناء مصانع لتصنيع مناذج اخلاليا الشمسية

الرويبة لإلنارة، سونلغاز، مركز البحث وتطوير الطاقة الكهربائية والغاز، مركز تطوير الطاقات املتجددة ووحدة (

 13500ألجل االستجابة لتحقيق برنامج يف حدود  بالشراكة مع مراكز للبحوث،) تطوير تكنولوجيا السلسيوم

  .20301 ميغاوات مع حلول

. من إدماج القدرات اجلزائرية %80، إىل بلوغ نسبة 2020و 2015تمثل اهلدف يف الفرتة املمتدة بني ي

ومن جهة أخرى، ينتظر إنشاء شبكة وطنية للمقاولة . وهلذا الغرض، يرتقب بناء مصنع إلنتاج السليسيوم

تدخل يف بناء احملطات لصناعة منوبات التيار، البطاريات، احملوالت والكوابل واألجهزة األخرى اليت 

جناز قادرة على تزويد واإلالكهرضوئية؛ كما جيب أن تتوفر لدى اجلزائر يف نفس الفرتة قدرات يف التصميم وال

كما يرتقب إجناز مركز للموافقة على املنتجات   ،من طرف مؤسسات جزائرية  %60بلوغ نسبة إدماج قدرها 

مركز البحث والتنمية  )CREDEG(سونلغاز ع مؤسسة، من طرف فر اخلاصة بتجهيزات الطاقة املتجددة

  .للكهرباء والغاز

وهلذا، فإنه . %80، سيتمثل اهلدف يف بلوغ نسبة إدماج تفوق 2030و 2021يف الفرتة املمتدة بني 

وسوف تتميز هذه  ،الذروة يف السنة/ ميغاواط 200جيب توسيع القدرة على إنتاج اخلاليا الكهروضوئية لبلوغ 

كما ستتميز . طوير شبكة وطنية للمقاولة لصناعة األجهزة الضرورية يف بناء حمطات مشسية كهرضوئيةالفرتة بت

ويرتقب خالل نفس . بالتحكم الكامل يف نشاطات اهلندسة والتزويد وبناء حمطات ووحدات حتلية املياه املاحلة

                                                 
  .18ص ،مرجع سابق، الطاقوية نجاعةالطاقات المتجددة والتطوير برنامج  ،وزارة الطاقة واملناجم . 1
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أيضا للمهارة واألجهزة فحسب، بل و  من الطاقات املتجددة هذه الفرتة القيام بالتصدير ليس للكهرباء املنتجة

  .نطالقا من الطاقات املتجددةدخل يف إنتاج الطاقة الكهربائية إاليت ت

من املقرر مواصلة الدراسات للتصنيع ، 2020و 2015الفرتة املمتدة بني  خالل :الطاقة الشمسية الحرارية .2

جناز ثالثة من خالل إ %50بة إدماج تقدر بـيرتقب بلوغ نسالطاقة الشمسية احلرارية، حبيث لتجهيزات  احمللي

  :1مشاريع أساسية واليت سوف تتم بالتوازي مع أعمال دعم القدرات اهلندسية

 بناء مصنع لصناعة املرايا؛  

 تشييد مصانع لصناعة أجهزة السائل الناقل للحرارة و أجهزة ختزين الطاقة؛  

 بناء مصنع لصناعة أجهزة كتلة الطاقة؛  

 سة وقدرات التصميم والتزويد واإلجنازتطوير نشاط اهلند.  

ستتم يف نفس  من املقرر ترقية الشراكة لتنفيذ مشاريع كربى، 2030و 2021الفرتة املمتدة بني  ويف

والتوريد واإلجناز لصناعة جتهيزات تدخل يف حمطة  الوقت مع عمليات تدعيم القدرات اهلندسية والتصميم

  :2بفضل جتسيد املشاريع اآلتية  %80نسبة تفوق نسبة اإلدماج  ، حبيثبوسائل نظيفة احلرارة الشمسية

 توسيع قدرة صنع املرايا؛  

 توسيع قدرة صنع السوائل الناقلة للحرارة وأجهزة ختزين الطاقة؛  

 توسيع قدرة صنع أجهزة كتلة الطاقة؛  

 صنع وتزويد وإجناز حمطات عن طريق اإلمكانيات اخلاصة.  

كما أنه من املقرر ،  لة ا�هودات إلقامة صناعة بالشراكة خاصة بطاقة الرياحمن املقرر مواص: طاقة الرياح .3

بوسائل نظيفة، وكذا التحكم يف نشاطات اهلندسة  تصميم وتوريد وإجناز حمطات توليد الطاقة من الرياح

هو يكون اهلدف أن ، 2020و 2015يف الفرتة املمتدة بني يرتقب و ، طاقة الرياح والتوريد وإقامة فضاءات

  :3وسوف تتميز هذه الفرتة بالنشاطات اآلتية ،%50التوصل إىل نسبة إدماج تقدر بـ

  الرياح؛ توربيناتتشييد مصنع لصناعة األعمدة و  -

  إنشاء شبكة وطنية للمقاولة من الباطن لصناعة أجهزة أرضية رافعة؛ -

                                                 
  .19ص ،مرجع سابق، برنامج الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ،وزارة الطاقة واملناجم . 1

  .املرجع نفسه.  2

  .20املرجع نفسه، ص. 3
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نسبة إدماج تقدر  جناز من أجل بلوغدسة وقدرات التصميم والتزويد واإلالرفع يف كفاءة نشاط اهلن -

  .من طرف املؤسسات اجلزائرية  %50على األقل بـ

، بفضل توسيع قدرات 2030و 2021يف الفرتة املمتدة بني   %80جيب أن تفوق نسبة اإلدماج 

صناعة األعمدة وعنفات الرياح وتطوير شبكة وطنية للمقاولة من الباطن لصناعة أجهزة أرضية رافعة، كما 

وإجناز عنفات الرياح بإمكانيات خاصة والتحكم يف نشاطات اهلندسة والتزويد وبناء يرتقب تصميم وتزويد 

  .حمطات ووحدات حتلية املياه املاحلة

  الطاقة المتجددة في الجزائر مشاريع :لثالمطلب الثا

إال أنه هناك عدة حتديات تواجه  سرتاتيجية تطوير الطاقات املتجددة جد طموحةاعلى الرغم من أن 

  .اآلفاقو  املشاريع املنجزةفيما يلي سنحاول التطرق إىل كل من الطاقات املتجددة يف اجلزائر، و  مشاريعنتشار إ

  المشاريع المنجزة: أوال

، والنسبة املتبقية غري املستفيدة من الطاقة %96إن نسبة تغطية الطاقة الكهربائية يف اجلزائر بلغت 

يلة واملتباعدة، إىل جانب القرى املتواجدة يف املناطق اجلبلية الكهربائية هي قرى ذات الكثافة السكانية القل

واهلضاب العليا، وألسباب اقتصادية واضحة فإن تزويدها بطاقة كهربائية كافية غري حمقق نظرا الرتفاع تكاليف 

فعلي الصيانة واإلنتاج والرتكيب، خاصة للمراكز البعيدة عن حمطات اإلنتاج املتواجدة، وعليه فإن البديل ال

، ويف هذا اإلطار أجنزت اجلزائر عدة مشاريع لتزويد هذه املناطق بالطاقة الكهربائية يتمثل يف الطاقة الشمسية

  :من بينها

   :لقرى في الجنوب الجزائري عن طريق الطاقة الشمسية الطاقة الكهربائيةتزويد ب اريعمش.1

هائلة من الطاقة الشمسية بتنمية مكانيات مسحت امليزة املوجودة يف الصحراء اجلزائرية بتوفرها على إ

وهذا ما  ضوئية ووسائلها التطبيقية يف اإلنتاج الصغري لتوفري الكهرباء،كنولوجيات الطاقة الشمسية الفولطات

  :مسح بتزويد عائالت بالطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية يف اجلنوب اجلزائري عرب عدة برامج كالتايل

قرية  20مت تزويد  2002-  1995يف إطار برنامج الكهربة الريفية : 2002- 1995ربة الريفية برنامج الكه -أ

نائية ومعزولة يف اجلنوب ذات املعيشة القاسية والبعد عن الشبكة، حبيث يصعب إيصال الكهرباء هلا بالوسائل 

كة سونلغاز هي املسؤولة عن إجناز ، وتعترب شر 1998التقليدية، ولقد متت اإلنطالقة الفعلية هلذا املشروع يف عام 
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هذا املشروع، حيث أجنزت سونلغاز برناجما من اإلنارة الريفية بواسطة الطاقة الشمسية، وذلك باأللواح 

، ولقد خصص هذا األخري ملناطق مهجورة يف أقصى 1أسرة 1000الشمسية مموال من طرف الدولة لصاحل 

  .املوايل، متنغاست كما هي موضحة باجلدول إليزي  اجلنوب وهي متواجدة يف كل من تندوف، أدرار،

  قرية بالخاليا الشمسية إلنتاج الطاقة الكهربائية 20مشروع تزويد ): 12-4(الجدول رقم

عدد األسر   القرية  البلدية  الوالية

  المستهدفة

  أنواع أنظمة التزويد

  )كيلوواط كالوري(

1.5  3  6  

  تندوف
  غار جبیالت

  أم العسل

  تندوف

  جبیالت غار

  حاسي منیر

  ضیعة الخضراء

66  

42  

48  

0  

0  

0  

9  

5  

0  

1  

1  

4  

  أدرار
  مطارفة

  تیمیمون

  تالة

  حمو موسى

33  

12  

1  

0  

5  

2  

1  

7  

  إليزي
  تیهاهیوت  

  إفني

  إمهرو

  واد سمن

  تمجارت

24  

15  

33  

30  

48  

0  

1  

1  

0  

4  

0  

0  

3  

1  

2  

2  

1  

1  

2  

2  

  تمنراست
  تمنراست

  إدلس 

  عین أمقل

  تازروك

  موالي لحسن

  أرك

  قودأم

  عین دالغ

  تهیفات

  تهارنانت

تین تارابین عین 

  بالت

18  

123  

102  

30  

123  

60  

69  

0  

1  

0  

0  

1  

0  

1  

0  

1  

6  

1  

1  

6  

4  

3  

1  

1  

7  

8  

2  

7  

3  

4  

2  

  : املصدر

. Ministère de l’Energie et des Mines, Présentation des 20 villages solaires dans le Sud Algérien[en ligne], 

Disponible sur : < http://www.mem-algeria.org/fr/enr/energie%20solaire/pres_20-villages.htm>, (consulté le 

20/11/2014). 

                                                 
1 Ministère de l’Energie et des Mines, Présentation des 20 villages solaires dans le Sud Algérien[en ligne], 
Disponible sur : < http://www.mem-algeria.org/fr/enr/energie%20solaire/pres_20-villages.htm>, (consulté le 
20/11/2014). 
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ج كمشروع مكمل للربنامج السابق يأيت هذا الربنام: 2009-2006البرنامج الوطني لإلنارة الريفية  -ب

املوايل اجلدول ويقدم  .)الطاقة الفولطاضوئية(ولة عن طريق الطاقة الشمسية قرية معز  16تزويد وذلك ب

  .عن هذه القرى معلومات

  قرية باإلنارة الريفية 16مشروع تزويد : )13- 4(رقم جدول ال

  مسافة الشبكة كم  سكنات  مركز  بلدية  والية  رقم

  70 20  إكبران تراث  يزيإل  إليزي 1

  140  52  ريكين  جانت  2

  90  12  إسندلين  جانت  3

  50 20  ديدر  برج الحواس  4

  270  3  أبدنيزي  إدلس  تمنراست 5

  150  20  أيت أوكالن  تزروك  6

  90  26  عين أزارو  عبالسة  7

  70  70  تيقانوين  تمنراست 8

  50  25  إديكال  9

  44  15  تيت لوكتان  10

  25  20  نإلما  11

  120  20  تنسو  12

  سيدي عيسى  المسيلة  13

  أوالد عبد اهللا

  لعقالة

  50  100  زبيرات

  45  40  الغانمي  دوار الماء  الوادي  14

  40  60  المقلية  بن قرشة  15

  60  72  حاسي غنام  المنيعة  غرداية  16

    548  المجموع

  .69 ص،2007الطاقة واملناجم، اجلزائر،  وزارةدليل الطاقات المتجددة، الطاقة واملناجم،  وزارة :املصدر
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ية، وهي موجودة يف مخس ئقرية نا 16نالحظ أن املشروع تركز يف  )13-4(رقم من خالل اجلدول

مسكن  548إليزي، املسيلة، متنراست، الوادي، غرداية، ويف إطار هذا املشروع مت توصيل : واليات وهي

  .بالطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية

 لسكان القرىاملعيشية  مسحت بتحسني الظروف من خالل هذه املشاريع، املوفرة طاقة الكهربائيةال إن

  :مايليه املشاريع كوميكن ذكر بعض النتائج احملققة من هذ ،أراضيهم خدمةوبتعزيز استقرارهم، و 

 ؛ارة يف القرى النائيةقة الشمسية ميكن ختفيض تكلفة اإلنباستخدام الطا -

املناطق النائية من االستفادة من اخلدمات العمومية دون اللجوء إىل قطع مسافات  متكني سكان -

 ؛طويلة اجتاه املدن

ا�االت الستخدامها يف خمتلف  الطاقة الريفي وذلك عن طريق توفري  حاملسامهة يف حماربة ظاهرة النزو  -

 .الزراعية وخاصة

تاحة الفرص جلميـع السـكان يف السنوات القادمة إلتعترب املشاريع السابقة مشاريع أولية ينتظر تعميمها 

  .طاقةىن متطلبات احلياة من الوتوفري أد

  :تزويد محطات الخدمات لنفطال بالطاقة الشمسية.2

يف سطاويل باجلزائر العاصمة،  2004أفريل  26مت تدشني أول حمطة خدمات بالطاقة الشمسية يف 

من عمود  22مليون دينار جزائري باإلضاءة احمليطة من خالل  12.7ـوتعمل احملطة اليت قدرت تكلفة إجنازها ب

يوما دون أشعة  12حبيث ميكن أن تعمل  واط لكل عمود، 18ـ وبطاقة إنتاجية تقدر باأللواح الشمسية 

ىل تعميم التجربة على العديد من احملطات خاصة حمطات الطريق السيار مما شجع شركة نفطال إ الشمس،

   .بالسخانات الشمسية واأللوح الشمسية بتزويدها ،شرق غرب

بعد ثالث سنوات من اإلنطالقة استطاعت احملافظة السامية :مشاريع المحافظة السامية لتنمية السهوب.3

من وضع برنامج خاص �ا حيث حضيت بصناعة تكنولوجية للوسائل الشمسية، فكان أول منتوج يف إجناز 

، ومتثلت حصيلة إجنازات احملافظة السامية لتنمية 1985عاس سنة للمركب اإللكرتوين ببل فولطاضوئيةلوحة 

  :1يفاملتجددة السهوب من الطاقات 

  

                                                 
  .62مرجع سابق، ص، دليل الطاقات المتجددةوزارة الطاقة واملناجم، .  1
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  كيلوواط؛  493، وهذا ما يوافق استطاعة إمجالية تقدر ب  3080جمموعة تركيبية مشسية سكنية  -

  كيلوواط؛  83مضخة مشسية ما يوافق إستطاعة إمجالية تقدر بـ 83 -

  . عتمد على الرياحتوربني صغري احلجم ي 53 -

  مشروع المحطة الهجينة حاسي الرمل. 4

 14حبيث دخلت احملطة حيز التشغيل يف  والغاز، الطاقة الشمسيةهو مشروع حمطة هجينة جتمع بني 

ترويج الطاقات املتجددة واقتصاد الطاقة املبنية على  هاما يف جتسيد سياسة يعد مشروعاو  .1 2011جويلية 

األحفوري، وتطوير نظام طاقوي مستدمي تدعمه الطاقة  الوقود أنواع وعلى االقتصاد يف ،نهاثميصادر وتتنويع امل

، وسوف يتم التطرق إىل هذا املشروع بالتفصيل يف املطلب األخري من اجلزائر الشمسية املتوافرة بكثرة يف

  .املبحث املوايل

  الجزائرالطاقة المتجددة في  إنتاج واستهالك:ثانيا

إلنتاج الطاقة  تاجية املركبةتتوزع القدرة اإلن: مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية .1

  ).10-4(يف اجلزائر كما هو موضح يف الشكل رقم  الكهربائية

  2015 سنة فيالقدرة المركبة إلنتاج الطاقة الكهربائية ): 10- 4(الشكل رقم

  

  .8 ص،2016، راجلزائ ،جلنة ضبط الطاقة الكهربائية والغاز ،2015 تقرير نشاط ،جلنة ضبط الطاقة الكهربائية والغاز: املصدر

                                                 
السياسات اإلستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات  مؤمتر،  سياسات استغالل الطاقة المتجددة في الجزائرداودي الطيب وبريطل هاجر، . 1

سطيف،  ،2015أفريل  8-7 ،1كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف   رية وتأمني اإلحتياجات الدولية،التنمية القط

  .8ص
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يتضح أن الغاز الطبيعي هو الوقود الرئيسي املستخدم يف إنتاج الطاقة ، )10-4(من خالل الشكل رقم

مث بعد ذلك تأيت  وذلك يف كل من احملطات الغازية والبخارية وحمطات الدورة املركبة، الكهربائية يف اجلزائر

، وهي تقتصر على بعض املناطق النائية %1فمسامهتهة  وبالنسبة إىل وقود الديزل ، %0.2الطاقة املائية بنسبة 

بالنسبة للطاقة الشمسية  %0.03 أما مسامهة مصادر الطاقة املتجددة فهي ضعيفة جدا حبيث متثل

  .بالنسبة لطاقة الرياح % 0.02و الفولتوضوئية،

ج ياته، فإنتا زائر ال يزال يف بدايتضح أن إنتاج الطاقات املتجددة يف اجل الشكل السابقمن خالل 

يظل هو  األخرى انطالقا من املوارد الطبيعية املتجددة الطاقة الكهربائيةأما إنتاج  .الوقود احليوي يبقى منعدما

 حمدودا، وهذا راجع لنقص كل من التمويل والتكنولوجيات واخلربات الالزمة لذلك، مع العلم أن أول اآلخر

  .، وهذا مايوضحه اجلدول املوايل2012 جتاري للطاقات املتجددة كان سنة إنتاج

  )2016-2010(الطاقة المتجددة في الجزائر بين الفترة  إنتاج ):14- 4(الجدول رقم 

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  اإلنتاج

  مليون طن مكافئ نفط
-  -  0.1  0.1 0.1 0.1 0.1 

  :من اعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-
of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 

 الفعلي للطاقات املتجددة يف اجلزائر حمدود، حيث سجل نتاجإىل أن اإل) 14-4(يشري اجلدول رقم 

، للسنوات الالحقة نتاجليحافظ على نفس كمية اإلمليون طن مكافئ نفط   0,1وألول مرة 2012منذ سنة 

  .حباسي الرمل وهو مرتبط بإنتاج حمطة الطاقة الشمسية األوىل

  كهربائية في الجزائرالطاقة المساهمة الطاقة المائية في إنتاج .2

يف اجلزائر ، لكن تبقى مسامهتها الكهربائية تعترب الطاقة املائية أكثر املصادر املتجددة إنتاجا للطاقة

  .يف اجلزائر الطاقة الكهرمائية إنتاجوالشكل املوايل يبني تطور  حمدودة مقارنة باملصادر التقليدية،
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  )2016-1973(الطاقة الكهرومائية في الجزائر خالل الفترة  إنتاجتطور : )11- 4(الشكل رقم

  

  :من اعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy 2017 ,[en ligne], pureprint, uk, 2017  Disponible sur :< 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-
of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx >,( Consulté le 21/11/ 2017). 

يف تذبذب ) 2016- 1973(مائية خالل الفرتة و ، أن إنتاج الطاقة الكهر )11- 4(نالحظ من الشكل رقم

مباشرة بسقوط األمطار، وتعكس آثار اجلفاف الذي ميز اجلزائر يف السنوات األخرية،  ذلكيرتبط و مستمر، 

 0.1فتمثل  2016أما يف عام  ترياواط ساعة 0.6حوايل  2005سنة  الكهرمائيةحيث كان ميثل إنتاج الطاقة 

ىل عدم تثمني إستغالل إلغري كايف من السدود من جهة، و ا إىل العدد أيضا وترية الضعف وتعود، ترياواط ساعة

  .جهة ثانية املوارد املتاحة من

  أفاق مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر: الثاث

لقد مت برجمة جمموعة من املشاريع املستقبلية للطاقات املتجددة،حيث بادرت اجلزائر بإقامة شراكة مع 

   .يل يف الطاقة املتجددة مستقبالبعض الدول من أجل تعزيز التعاون الدو 

  إنتاج الطاقة الشمسية الهجينة شاريعم .1

إسرتاتيجية  تسعى اجلزائر إىل إجناز ثالث حمطات إلنتاج الطاقة الشمسية اهلجينة من خالل إتباع

 ازها حسب املواصفاتجنإ سيتم) Abengoa(الشراكة األجنبية بني الشركة اجلزائرية للطاقة والشركة اإلسبانية 

  :اآليت )15-4(رقم  املوجودة يف اجلدول
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  في الجزائر لطاقة الشمسية الهجينةالمستقبلية ل مشاريعال): 15-4(الجدول رقم

  
  )ميغاواط(القدرة     المنطقة

  تكلفة التقديريةال

  مليون أورو

  322  80    )الوادي(المغير   محطة الطاقة الشمسية الثانية 

  285  70    ةالنعام  محطة الطاقة الشمسية الثالثة

  285  70    حاسي الرمل  محطة الطاقة الشمسية الرابعة

  :المصدر

AMINE Boudghene Stambouli, Promotion of renewable energies in Algeria: Strategies and perspectives, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier, Volume 15, Issue 2, February 2011, p 5. 

  Sahara Solar Breeder (SSB) صوالر بريدرصحراء الجزائري الياباني مشروع ال. 2

كنولوجيات الطاقة الشمسية املسمى صحراء صوالر بريدر، املشروع اجلزائري الياباين حول ت يشكل

سات جزائرية شريكة، اجلزائر واجلامعات اليابانية، فهو يضم ثالث مؤس اتمن أبرز اتفاقيات التعاون بني جامع

البحث يف وهي جامعة العلوم والتكنولوجيا حممد بوضياف لوهران، وجامعة طاهر موالي لسعيدة ووحدة 

سط الصحراوي ألدرار، فيما يتكون اجلانب الياباين من مثانية جامعات ومعاهد الطاقات املتجددة يف الو 

املتعلق بتشييد  )SSB(ليت تستند على مفهوم ، حيث ستسهم مبهار�ا يف حتقيق التنمية املستدامة احبوث

  .1مصانع للخاليا الشمسية املصنوعة من السليكون وحمطات توليد الطاقة الشمسية

برنامج صحراء صوالر بريدير الذي يندرج يف اطار التعاون العلمي اجلزائري الياباين منوذجا  عدي

يا، فهو يرتكز على حلول مبتكرة على غرار الكابالت للشراكة اجلزائرية اليابانية املبنية على نقل التكنولوج

فمنذ إطالقه مسح هذا الربنامج املتعلق  الفائقة التوصيل اليت سيتم استخدامها لنقل الطاقة الكهربائية،

بتكنولوجيا الطاقة الشمسية للجامعة اجلزائرية باالستفادة من مكتسبات هامة على أصعدة البحث والتكوين 

   .والتجهيز

                                                 
االشارة إلى مشروع صحراء صوالر : االستثمار في الطاقة المتجددة كمدخل لدفع عجلة التنمية المستدامة في الجزائركايف فريدة، .1

  .26، ص2016، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، اجلزائر، 2ات املتجددة، العدد نشرية الطاق، بريدر
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انتزعت اجلزائر هذا املشروع من بني العديد من البلدان املرشحة على غرار دولة مصر بالنظر إىل وقد 

شساعة مساحة مناطقها الصحراوية املواتية لإلشعاع الشمسي، وكذا نوعية نسبة مادة السيلسيوم يف رمال 

 %10ت الدراسات أن اختيار اجلزائر بسبب توفرها على خزان مشسي هائل، حيث أثبت لذلك جاء املنطقة؛

فقط من الطاقة الشمسية �ا ميكن إنارة أوروبا، وهذا يدل على احلجم الكبري هلذه الطاقة الطبيعية املتوفرة يف 

وهي طاقة كهربائية وليست  بالدنا واليت اهتمت �ا اليابان من خالل مشروع توليد الطاقة الفولتوضوئية

من الرمال واستعماهلا يف توليد الكهرباء الذي ميكن استعماله يف  ، حيث سيتم استخراج مادة السليسيومحرارية

  .املنازل وحىت للمؤسسات واالدارات، وهذا يتوقف حسبه على حجم احملطات التوليدية وتكنولوجيا�ا العالية

  :كيمشروع ديزرت. 3

ا علماء وسياسيون أطلقه ،إىل مبادرة من نادي روما مشروع ديزرتيكتعود فكرة : ماهية مشروع ديزرتيك -أ

ة، أمهها تأمني الكهرباء تتضمن املبادرة أبعادا عد.  أملانيايف» املركز اجلوي الفضائي«مبشاركة  2003عام 

ة لتشغيل مصانع حتلية مياه وكذلك توفري ما يكفي من الطاقَ  ،با ولدول منطقة مشال إفريقيا أيضاالنظيفة ألورو 

اجهها يف املستقبل، مع ازدياد اوز أزمة مياه الشرب اليت يتوقع أن تو البحر يف تلك البلدان اليت تسعى إىل جت

ويشريون إىل أنه  ،2050ويتوقع خمططوا املشروع انتهاء تنفيذ هذا املشروع عام  ،شح مصادر املياه العذبة فيها

مل متطورة مليار منها لبناء معا 350يذهب  ،مليار أورو تقريبا 500سيحتاج يف النهاية إىل استثمارات تفوق 

شبكات من أعمدة التوتر العايل من مراكز  الباقي ملد خيصصو  ،الطاقة الشمسية إىل طاقة كهربائيةلتحويل 

يف املئة من قوة الكهرباء،  20إىل  15باستخدام تقنية عالية تسمح بعدم فقدان أكثر من  اإلنتاج إىل أوروبا،

  .1على رغم نقلها إىل آالف الكيلومرتات

ة قَ املقرتحات الدولية الستغالل الطيعترب من أهم ا مشروع ديزرتيكإن  :وع ديزرتيكأهمية مشر  -ب

 56يس هلذا املشروع يف أملانيا، ومشل شراكة بني إلنتاج الكهرباء، حيث مت التأس ية كمصدر أساسيالشمس

عي انطالقا على الصعيد الصنا ملتجددةويهدف الربنامج إىل استحداث سوق للطاقات ا ؛بلدا 15مؤسسة متثل 

    .، كما هو موضح يف الشكل التايلمن الصحراء الكربى يف مشال إفريقيا والشرق األوسط

  

                                                 
، ا�لة ]على اخلط[امشروع تكنولوجيا الصحراء نموذج :األوربية-الطاقات المتجددة وموقعها في العالقات الجزائريةالعريب العريب،  . 1

 23تاريخ االطالع ( ، >http://www.maspolitiques.com/ar/index.php/ar/730-desertic<: االفريقية للعلوم السياسية، متاح على

/03/ 2016(.  
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  خريطة مشروع ديزرتيك): 12- 4(الشكل رقم

  

  :من اعداد الطالب باالعتماد على: المصدر

. BEVERLEY Mitchell, Desertec Solar Power Project Abandoned by Shareholders [en lgine], inhabitat, 

Disponible sur :< https://inhabitat.com/desertec-solar-power-project-abandoned-by-shareholders/ >,( consulté 

le 20/11/2017). 

هو توسيع استخدام الطاقة    ــمهدف هذا املشروع الضخ، يتضح أن )12- 4(من خالل الشكل رقم 

بناء حمطات ب وذلك .ة يف مشال إفريقيا والشرق األوسط، و�يئة الظروف لتصدير الكهرباء إىل أوروبااملتجدد

 باء ملسافات بعيدة عربهر نقل الك أو مزارع الرياح جنبا إىل جنب مع تركيب شبكات توليد الطاقة الشمسية

  .حلدودا

 فظت اجلزائر على لسان وزيربعد اإلعالن عن املشروع حت: في الجزائر معيقات تجسيد المشروع -ج

اكتساب التكنولوجيا بدل حتويل صحرائها إىل  د شكيب خليل، قائال إن البلد تفضليالسابق الس الطاقة

  . 1ساحة لالستغالل الطاقي

ية خمتلفة يف جمال الطاقات بل تقن   مسية،ل األلواح الشاملشروع ال يستعم ن هذاإفمن الناحية الفنية،   

اجلزائر من قبل، وهو  جتر�اعالية املردودية يف حتويل احلرارة إىل طاقة كهربائية مل  حمركاتا على اعتماد املتجددة

جلزائر ا دعميف مقابل هذا املشروع، ت. ا من الشركات األوربية للمشروعوجية واحتكارا فنيما خيلق تبعية تكنول

 .شبكة للربط الكهربائي بني دول املغرب العريب وأروبا

  

                                                 
  .املرجع نفسه. 1
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  الطاقة المتجددة في الجزائر مشاريع مويلتحليل آلليات ت: المبحث الثالث

تفرضها الدولة من أجـل  يعتمد االستثمار اجلزائري فـي الطاقـة املتجـددة علـى عـدة قـوانني وتشريعات

 التسـهيالت مـن أجـل تشـجيعىل تلـك التحفيـزات و إاملتجددة، باإلضافة  اقـةزيـادة االسـتثمار فـي الطتسـهيل و 

  .الوطن يف جمال الطاقـة املتجـددة مبختلـف تكنولوجيا�ـا داخـل القطاع اخلاص والشراكة األجنبية

 حتليل للقوانني املنظمة لقطاع الطاقة املتجددة وأهم االجراءات التحفيزية أواليتناول هذا املبحث 

األطر والسياسات املثلى  نتطرق ألهم املشاريع تطبيقا يف اجلزائر وإىل ثانياواملالية ملشاريع الطاقة املتجددة، مث 

 .يف تنمية مشاريع الطاقة املتجددةسبانية حتليل لدور الشراكة اجلزائرية األ األخري، ويف تهالتنمي

  شاريع الطاقة المتجددة في الجزائرلم التمويليةتحليل لإلجراءات القانونية و  :المطلب األول

 عن طريق تنظيم ،وضعت إسرتاتيجية تطوير الطاقات املتجددة ضمن أطر قانونية تنظم عملية تنفيذه

واحدة  مهام خمتلف اهليئات املعنية بتطوير ومتويل استغالل املوارد الطبيعية املتجددة يف حدود اختصاص كل

  .املتجددة يف اجلزائر وانني واهليئات اليت تعمل على تشجيع الطاقاتالق إىل خمتلف سنتطرقوفيما يلي . منها

  للطاقة المتجددة في الجزائر اإلطار القانوني: أوال

 �ا ضبط وتنظيم إن تطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر مؤطر بالنصوص القانونية اليت من شأ

  :ل، وهي كاأليت�ااالستثمار يف هذا ا

  :نينواالق.1

  يعد هذا القانون اإلطار العام للسياسة الوطنية  : 1999جويلية  28المؤرخ في  09 – 99رقم القانون

، ويف هذا الصدد لفعليووضعها حيز التطبيق ا ،طريهاديد شروط حتقيقها ووسائل تأخالل حت ك منلللطاقة وذ

ملتفق عليها ات الطاقة ااملتجددة إحدى أدوات التحكم يف الطاقة من خالل اقتصادي مت اعتبار ترقية الطاقات

   :1ن القانون يسمح بتحقيق األهداف التاليةإ ،جنازهاواليت تسمح بإ

  ؛محاية البيئة من تأثريات النظام الطاقوي التقليدي من خالل التخفيف من انبعاث الغازات -

  ؛احملافظة على الطاقة والعمل على تنويع املصادر باالعتماد على البدائل املتاحة واملمكنة -

                                                 
  .5- 2، املادة ، مرجع سابقالمتعلق بالتحكم في الطاقة 09- 99القانون  ،قانون ،اجلمهورية اجلزائرية . 1
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 .توجيه وتسيري الطلب على الطاقة من خالل حتقيق أقصى حد ممكن من الفعالية يف منظومة االستهالك  -

حد اخليارات عتبارها أبإ الطاقات املتجددةشرع يف جمال ترقية انون كرسه املقأول  99-09إن القانون 

بيق السياسة الوطنية ن تطذلك فإوجتسيدا ل ،امة املؤشر عليها يف بداية البحثملرافقة التنمية باالستد املتاحة

  :1يستند إىل االلتزامات والشروط واإلجراءات الضرورية اآلتيةللطاقة 

  ؛إدخال املقاييس اخلاصة بالفعالية الطاقوية -

  ؛ل التدقيق الطاقوي اإللزامي والدوريملراقبة الفعالة للربنامج من خالا -

 ؛متويل التحكم يف الطاقة -

  .قةتنسيق عمليات التحكم يف الطا -

ويل الطاقات املتجددة إدخال وترقية شعب حت" ن تطوير الطاقات املتجددة هوإ ،وفقا هلذا القانونو 

  .2"وكذا الكهرباء املائية وطاقة الرياحاقات الشمسية واجلوفية واحليوية القابلة لالستغالل السيما الط

  كهرباء والتوزيع العمومي للغاز، يتعلق هذا القانون بال: 2002فيفري  06ؤرخ فيالم 01 – 02القانون رقم

للمنافسة يف إنتاج وتوزيع الكهرباء من خالل منح املتعاملني حق الدخول يف  ال�ينص هذا القانون على فتح ا

كنقل  الشبكة الوطنية للكهرباء بدون متييز مع احلفاظ على مهام اخلدمة العمومية وتوصيلها إىل إنتاج الكهرباء

  .3الكهرباء والغاز

قانون الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بواسطة األنابيب ويف إطار سياسة حترير السوق الطاقوية ن إ

 حثلذا  نطالقا من الطاقات املتجددة،ة نشاط إنتاج الكهرباء إجل ترقيليات من أوآ وضع ميكانزمات

نص  وهذا ما تؤكدهراري، القانون على ترقية تكنولوجيات اإلنتاج ذات اإلصدار احملدود لغازات االحتباس احل

ن تتخذ اإلجراءات لتنظيم أتطبيقا للسياسة الوطنية ميكن للجنة الضبط " القانون اليت تنص من   26املادة

بثمن أدىن وحبجم أدىن من الكهرباء اليت يتم إنتاجها من موارد للطاقة  ،لتدفق عاد دف ضمان� السوق

  .4"املشرتك املتجددة أو من منظومات اإلنتاج

                                                 
  .8املرجع نفسه، املادة .  1

  .4املرجع نفسه، املادة .  2

 فيفري 06، 08 اجلريدة الرمسية، العدد رقم ،بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتالمتعلق  01- 02القانون  ،قانون ،اجلزائريةاجلمهورية  . 3

  .3- 2، املادة 2002

  .26املرجع نفسه، املادة .  4
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 يتعلق هذا القانون بكيفية ترقية الطاقات املتجددة يف  :2004أوت  18المؤرخ في  09 – 04لقانون رقم ا

من خالله التدابري العامة خبصوص املراكز واملعدات الكهربائية كالقواعد  إطار التنمية املستدامة، حددت

 على إنشاء مرصد وطين للطاقات كما ينص،على املنشآت الكهربائية واإلنارة العمومية والتقنيات املطبقة

 من هذا القانون، 15نصت املادة ، وقد تطويرهافضل يف ترقية الطاقات املتجددة و املتجددة يعود عليه ال

 عن الطاقات بديال وإستعمال الطاقات املتجددة بصفة مكملة أو تستفيد أعمال ترقية البحث والتنمية"

  .1"وقيمتها مبوجب قانون املالية التقليدية من التحفيزات اليت حتدد طبيعتها

  :التنظيمية المراسيم .2

 الكهرباء والتوزيع بإنتاج  ن هذا املرسوم جاء تطبيقا للقانون املتعلقإ: 04-92 رقم التنفيذي المرسوم

الكهرباء وحتديدا تلك املنتجة من الطاقات  هدف إىل حتديد تكاليف تنويع مصادرالذي ي ،العمومي للغاز

آليات وشروط االستثمار  حيددالذي  ويعد هذا املرسوم اإلطار ،)كهرباء وحرارة   (نتاج املشرتك املتجددة أو باإل

 .2لدفرت الشروط املعد لذلك يف قطاع الطاقات املتجددة وكذا الصفقات املربمة لتطويرها وفقا

  الطاقة  والذي حيدد منح العالوات بالنسبة للمنشىآت اليت تستخدم :218-13المرسوم التنفيذي رقم

، عن طريق بيع الكهرباء املنتجة إلنتاج الكهرباء)الطاقة األحفورية والطاقة املتجددة(املتجددة أو الطاقة اهلجينة 

 .3بتسعرية الشراء املضمونة اليت حيددها الوزير املكلف بالقطاع، مع حتديد شروط االستفادة منها واملنظمة هلا

 د كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة املتجددة واستعمال هذه والذي حيد: 69-15 المرسوم التنفيذي رقم

 .4احملددة يف املرسوم السابقالعالوة  يف احلصول على الشهادة

  

                                                 
أوت  18، 52 اجلريدة الرمسية، العدد رقم ،يةبترقية الطاقات المتجددة في اطار التنم المتعلق 04- 09القانون  ،قانون ،اجلمهورية اجلزائرية . 1

  .17-16، املادة 2004

 25،  19، اجلريدة الرمسية، العددالمتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء 92-04مرسوم تنفيذي رقم ، مراسيم تنظيمية، اجلمهورية اجلزائرية . 2

  .28-26- 9 ، املادة2004مارس 
المتعلق بتحديد شروط منح العالوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج  218-13مرسوم تنفيذي رقم يمية، ، مراسيم تنظاجلمهورية اجلزائرية . 3

  .3- 2، املادة 2013جوان  26، 33اجلريدة الرمسية، العدد  الكهرباء،
، اجلريدة طاقة المتجددةالمتعلق بتحديد كيفيات إثبات شهادة أصل ال 69-15مرسوم تنفيذي رقم ، مراسيم تنظيمية، اجلمهورية اجلزائرية . 4

  .3-2، املادة 2015فيفري 11، 09الرمسية، العدد 
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  ةتحليل لإلجراءات القانوني .3

أنه مل يتطرق  إالمادة،  51ن مضتالذي املتعلق بالتحكم يف الطاقة و  99- 09 نقانو نالحظ من خالل 

ضع آلية مفصلة لتطوير استخدام الطاقة املتجددة،  ي يف ثالث مواد فقط ومل إالجددة ضوع تطوير الطاقة املتملو 

شعب متويل مل حيدد املقصود ب، و ةص تنفيذية حتفز التوجه للطاقات املتجددصو ذا القانون مل يتبع بنهكما أن 

ت التمويل للطاقة فبدال من حتديد آليا جاءت غامضة نوعا ما، وادن املاملتجددة، باإلضافة إىل أ الطاقات

الغاية من تطوير هذه الطاقات واملتمثلة يف إدماج كافة املصادر املتجددة يف  املتجددة اكتفى املشرع ببيان

  .الطاقات التقليدية ضمن املنظومة الطاقوية

شريعية، مما وص التصوص التنفيذية وغلبة النصة عدد النريعية والتنفيذية قلشوص التصن النواملالحظ م

ريعية والتنفيذية شوص التصيع اليت تناولتها النضوتتمحور املوا ،إىل وجود خلل يف الناحية التنفيذيةعادة دي ؤ ي

اقات صوتزويدها بالل جهزة الكهربائيةصفات الفنية لألبط املواضالتدقيق الطاقي و  لاملتعلقة بكفاءة الطاقة حو 

سرتاتيجيات املعنية بكفاءة ملتابعة وتنفيذ اخلطط واالتفتقر كما أ�ا إىل كفاءة الطاقة يف قطاع املباين،  ضافة إ

يد الطاقة يف شمل مسائل حمددة كرت شية اليت تصصريعية والتنفيذية التخشوص التصإىل النوعدم تطرقها ، الطاقة

جتاه حنو اللمبات سات حتد من استخدام اللمبات املتوهجة واالسياة، وفرض العمومي اإلنارةقطاع النقل، ويف 

   .للطاقة ةاملوفر 

إن هذه القوانني وإن كانت تتضمن العديد من النقاط اإلجيابية مل حتقق النتائج املرجوة منها فهي 

حباجة إىل إعادة النظر بناءا على التطورات التكنولوجية واملمارسات العاملية، فبعض شروط االستثمار قد 

هذا القانون يستهدف االستثمارات سنوات خربة، كما أن  5التكون مشجعة كضرورة توفر الشركة على 

الكبرية فقط ويتجاهل إمكانية قيام املشاريع الصغرية واملصغرة لألفراد، وبالتايل هذه القوانني غري كافية وغري 

تشجع للذلك البد من دعمها بقوانني ومراسيم مرنة وال تتوافق مع التطورات املتسارعة يف التكنولوجيا، 

   .املتجددة ةمشاريع الطاقاالستثمار يف 

  الجراءات التمويلية لمشاريع الطاقة المتجددة في الجزائرتحليل ل:نياثا

 بغرض متويل مشاريع إسرتاتيجية تطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر وضعت عدة إجراءات متويلية

جمال  وعدف إىل تشجيع إنتاج الطاقات املتجددة من خالل توفري الظروف املالئمة لالستثمار يف مجيع فر �

  :املتجددة، وهي كما يلي اقاتالط
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 إىل هذا يناط ،2010إنشاء صندوق وطين للطاقات املتجددة طبقا ملا نص عليه مشروع قانون املالية  -

ختصيص  2011 الصندوق مهمة متويل الطاقات املتجددة، كما تضمن قانون املالية الصادر يف جويلية

  ؛1ا الصندوقمن عوائد احملروقات من أجل دعم هذ 1%نسبة

املؤرخ  0301-ميكن حلاملي املشاريع يف جمال الطاقة املتجددة االستفادة من املزايا املمنوحة مبوجب األمر -

ومجركية ومالية كافية وأمن  املتعلق بتطوير االستثمار، واملتمثلة يف حوافز ومنافع جبائية 2001أوت  20يف 

األموال وأخريا إقرار التحكيم  يم، حرية انتقال رؤوسقانوين، وحرية االستثمار وعدم اللجوء إىل التأم

  ؛الدويل

 .تقدمي إعانات لتغطية التكاليف الزائدة النامجة عن نظام التسعرية املطبق على الكهرباء -

من خالل االطالع على االجراءات التمويلية والتحفيزية ملشاريع الطاقة املتجددة يف اجلزائر يتضح أنه، 

ال مشاريع الطاقة املتجددة، إضافة إىل أنه ملستثمري أو قروض ميسرة  الضمان املايل ال توجد سياسة لتوفري

بصفة خاصة؛ لذلك وجب  الطاقة املتجددة اريعيوجد إعفاء من الرسوم اجلمركية أو مزايا ضريبية داخلية ملش

املتعلقة بالطاقات خلق اجراءات حتفيزية أكثر من خالل ختفيض أو إعفاء من الرسوم اجلمركية على املعدات 

ضع قائمة باملواد اخلام واملواد نصف املنتجة واملستعملة يف الطاقة و املتجددة، واإلعفاء من بعض الضرائب، و 

وتقدمي منح وقروض ميسرة سواء للمستثمر أو للمستهلك وكذلك آليات خلفض  ،ةاملتجددة وكفاءة الطاق

جزء من التمويل، إضافة إىل كل االجراءات املالية خماطر التمويل من خالل الضمانات احلكومية، أو رد 

  .والتحفيزية واالدارية اليت تتطرقنا إليها يف الفصل الثالث بالتفصيل

  تعريفة التغذية المتبعة في الجزائر: ثالثا

إلنتاج الكهرباء من حمطات الطاقة املتجددة مبا  احلكومة أيضا حوافز إضافة إىل كل ما سبق أدخلت

اخلاص بالطاقات املتجددة من  من طرف القطاعتستفيد الكهرباء اليت يتم إنتاجها حبيث التغذية، فيها تعريفة 

ع العمومي للغاز بواسطة املتعلق بالكهرباء والتوزي 02-01 من القانون 98-97-95 املزايا املدرجة يف املواد

التعريفات خارج الضريبة واملطبقة على ضبط الكهرباء والغاز على حتديد  فوفقا هلذه املواد تعمل جلنة ،األنابيب

                                                 
، 2011جويلية 20، 40، اجلريدة الرمسية، العدد  2011 لسنة النتعلق بقانون المالية التكميلي  11- 11القانون  ،قانون ،اجلمهورية اجلزائرية . 1

  .40املادة 
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وتكون هذه التعريفات موحدة على الرتاب  حمددة عن طريق التنظيم، الزبائن غري املؤهلني على أساس مقاييس

  : 1ا املعايري التالية�الوطين وتدمج حلسا

  ؛ساعة املتداول يف السوق/سبة ملتوسط سعر الكيلو واط كلفة إنتاج الكهرباء احملددة بالنت -

  ؛إنتاج الكهرباء طول فرتة مرجعية حتدد عن طريق التنظيم -

  ؛التكاليف اخلاصة بنقل وتوزيع الكهرباء -

  .لكهربائية ،وكذا تكاليف التنويعاالتكاليف الدائمة للمنظومة  -

نح نطالقا من الطاقات املتجددة، ميوعمال على تغطية التكاليف اإلضافية املرتتبة على إنتاج الكهرباء إ

 مقابل كل كيلو واط يف الساعة، متهذه الطاقات أو من اإلنتاج املشرتك تعريفة كهرباء انطالقا من منتجو ال

ختالف املصدر املتجدد كما وختتلف نسبة هذه التعريفات بإ استهالكا ذاتيا،إنتاجه أو تسويقه أو استهالكه 

  :2يلي

منشئات الطاقة الشمسية  من نتجة انطالقان الكهرباء املإ: بالنسبة للكهرباء الناتجة من الطاقة الشمسية.1

من السعر عن كل كيلو واط ساعي من الكهرباء الذي يعده مسري 200 %  تصل إىل التعريفةن فإ احلرارية

 ،الطاقة األولية من جمموع 25%ن تصل املسامهة الدنيا من الطاقة الشمسية يف اإلنتاج إىل بشرط أ، السوق

  :احلاالت التاليةفإن التعريفة تدفع حسب 25% سية اليت تقل عن وفيما خيص مسامهات الطاقة الشم

  ؛200%تعريفة تبلغ ال 25%عن مسامهة طاقة مشسية قدرها  -

   ؛ 180%تعريفةتبلغ ال 25%إىل 20%عن مسامهة طاقة مشسية قدرها من  -

   ؛ 160%تعريفةتبلغ ال 20%إىل 15عن مسامهة طاقة مشسية قدرها من  -

  ؛ 140%تعريفةتبلغ ال 15%إىل 10رها من عن مسامهة طاقة مشسية قد -

   120% . تعريفةتبلغ ال 10%إىل  5%عن مسامهة طاقة مشسية قدرها من  -

من  300%املدفوعة إىل  تعريفةتصل ال:بالنسبة للكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية الحرارية فقط .2

حمسوبة يف إطار  تعريفةأهم  السعر عن كل كيلو واط ساعي من الكهرباء الذي يعده مسري السوق وهي

  .تكاليف التنويع

                                                 
  .98، مرجع سابق، املادةبالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتلق المتع 01-02القانون  ،اجلمهورية اجلزائرية . 1

  .16-15-13- 12مرجع سابق، املادة، المتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء 92- 04مرسوم تنفيذي رقم ، اجلمهورية اجلزائرية . 2
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 300% يتم زيادة تعريفة تغذية الكيلوواط ساعي املنتج بنسبة طاقة الرياحبالنسبة للكهرباء المنتجة من .3

  .األحفورية ا�عن نظري 

من  %200، فإن العالوة تكون بنسبة شآت تثمين النفاياتنم لكهرباء المنتجة إنطالقا منبالنسبة ل.4

  .ساعة من الكهرباء/ عر عن كل كيلوواطالس

  في الجزائر الهيئات المؤسساتية لتطوير الطاقات المتجددة: رابعا

الطاقة األحفورية غري املتجددة نظرا إلدراك أمهية تطوير الطاقات املتجددة يف احلفاظ على موارد 

السياق والبيئية يف اجلزائر، ويف هذا ة محاية البيئة، أصبحت الطاقة املتجددة أحد أهم حماور السياسة الطاقويو 

 ، إضافة إىل2017وزارة للبيئة والطاقات املتجددة يف سنة  ومن أجل ترقية إنتاج الطاقة املتجددة، مت إنشاء

  :اهليئات التالية

 والشركة سوناطراك الوطنية الشركة بني خمتلطة شركة هي: (New Energy Algeria) ألجيريا إينارجي نيو .1

1يف مهامها وتتلخص ،2002 سنة إنشاؤها مت الغذائية، املواد إلنتاج )SIM(وجممع  سونلغاز الوطنية
:  

 وتطويرها؛ واملتجددة اجلديدة الطاقات ترقية -

 إىل بالنسبة مشرتكة فائدة لديها تكون واليت واملتجددة، اجلديدة بالطاقات املرتبطة املشاريع وإجناز تعيني -

  .خارجها أو اجلزائر يف سواءً  الشركاء

  :2005 خالل تنفيذها يف شرعت واليت مشاريعها أهم ومن

 ؛30% فيه الشمسي اجلزء ميثل الرمل، حاسي يف غاز مشسي �جني ميغاواط 150 مشروع -

 تندوف؛ منطقة يف ميغاواط 10 بطاقة هوائية حظرية إجناز مشروع -

الطاقة  إيصال مشروع( الغريب باجلنو  ومنطقة متنراست يف الريفية اإلنارة يف الشمسية الطاقة استعمال -

 .) ريفي منزل 2000 حىت 1500 إىل الكهربائية

تابعة  -اجلزائر- ببوزريعة م1988جـانفي 09ت فـي أأنشـ: (U.D.E.S) الشمسية التجهيزات تطوير وحدة.2

 جتريبية اذجمن وإجناز الشمسية التجهيزات بتطوير مكلفة الوحدة هذهلـوزارة التعلـيم العـايل والبحـث العلمـي، 

  :بـ تتعلق

                                                 
1. Ministère de l'Energie et des Mines, Création de la New Energy Algeria [en lgine], Disponible sur :< 
http://www.mem-algeria.org/fr/entreprises/neal.htm >,( consulté le 20/11/2014). 
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 والفالحي؛ الصناعي أو املنزيل االستعمال وذات احلراري املفعول ذات الشمسية التجهيزات -

 والفالحي؛ املنزيل االستعمال وذات الفولطاضوئية اإلنارة بفعل الشمسية التجهيزات -

 .الشمسية تجهيزاتال تطوير يف تدخل واليت امليكانيكية احلرارية، الكهربائية، واألنظمة التجهيزات -

 -اجلزائر- ببوزريعة م1988ـارس مـ28ـي أ فــأنشـ :(C.D.E.R)والمتجددة  الجديدة الطاقات تطوير مركز.3

خاصـة ( تنفيذ حبث حـول الطاقـة املتجـددة :حتت وصاية وزارة التعليم العايل والبحـث العلمـي، أهـم أهدافـه

 :يلي فيما املركز هذا مهام وتتلخص، ة بإستغالل هذه الطاقاتاملتعلق وتطـوير الوسـائل )الطاقـة الشمسـية

 املتجددة؛ للطاقات دقيق تقييم أجل من املعطيات ومعاجلة مجع -

 واستعماهلا؛ املتجددة الطاقات إنتاج لتطوير الضرورية البحث أعمال صياغة -

 املتجددة واستعماهلا؛وضع إجراءات تقنية وجتهيزات مادية ووسائل القياس الضرورية الستغالل الطاقات  -

 صياغة معايري تأهيل املواقع؛ -

 .واستعماهلا املتجددة الطاقات ميدان يف التجهيزات صناعة معايري صياغة -

 1988 سنةت يف أأنش: (SEESMS) محطة تجريب التجهيـزات الشمسـية فـي أقصـى الصـحراء .4

تها تطوير وجتريب التجهيزات الشمسية يف اإلقليم مهم بأدرار، تابعة لـوزارة التعلـيم العـايل والبحـث العلمـي،

  .الصحراوي

العاصمة، تابعـة لـوزارة الطاقـة  بـاجلزائر 1995 سنة ت فـيأأنشـ: مديريـة الطاقـات الجديـدة والمتجـددة.5

  .املتجددة وتطويرها واملنـاجم، ومـن مهامهـا تقيـيم مـوارد الطاقـات

  ع الطاقة المتجددة في الجزائردور البنوك في تمويل مشاري: خامسا

الطاقة املتجددة، حبيث ال تتوافر لدي البنوك الوطنية  مشاريعيف اجلزائر اخلربة يف  لقطاع البنكيل ليس  

، املشاريعاألمهية االقتصادية والبيئية الستخدام ونشر هذه  ىلة عن أنظمة الطاقة املتجددة ومداملعرفة الكام

املستوي الصغري املتمثل يف تركيب أنظمة  اريع سواء علىحتجم عن متويل هذه املش احمللية البنوكوهو ما جيعل 

 اريعالكبرية مثل مش اريع، أو متويل املشالفولطاضوئيةتسخني مشسي للمياه أو نظم إنارة باستخدام اخلاليا 

 .رؤوس أمول كبرية تتطلب اريعإنتاج الطاقة الكهربائية من مزارع الرياح أو حمطات املركزات الشمسية وهي مش
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مبشاريع الطاقة أن تقوم البنوك والصناديق النقدية الوطنية بدور بارز يف مجع املعلومات ذات الصلة  وبالتايل البد

  :1بنوكيمكن للف، لتكون نواة لالستثمار املستقبليوإعدادها  املتجددة

يف دعمها وتقدمي برامج تتميز قدرات هذه البنوك  ىومداملتجددة بناء قواعد معلومات عن أسواق الطاقة  -

  ؛يف هذه السوق) املستثمرين، الوسطاء، املستهلك(باملرونة يف دعم كافة املشاركني 

غرار تلك املتبعة يف  ىحبث حتسني قدرة البنوك التجارية على تقييم املخاطر بطريقة صحيحة ومناسبة عل -

بنوك أن تقلل من عوائق االستثمار بأن تتحمل األسواق التقليدية مثال العقارات ومتويل السيارات، وميكن لل

جزءًا من املخاطر االئتمانية املمثلة يف ضمانات القروض،  )بشكل مباشر أو غري مباشر(هذه املؤسسات 

  ؛والقروض واإلعانات واملنح، وغري ذلك

مال  حبث إمكانيات التعاون املشرتك بني عدد من البنوك وصناديق األموال الوطنية �دف ختصيص رأس -

 ؛الطاقة املتجددة على أسس التمويل امليسر اريعمشرتك لتمويل مش

وضع أسس تقييم املخاطر مستقبليا وزيادة خرب�ا عن طبيعة هذه األسواق، حيث أ�ا غري متخصصة يف  -

الطاقة عموما والطاقة  اريعمش على لبنوكهذه ا ىلددراسة رفع درجة الثقة  باإلضافة إىلهذا الشأن، 

  .وجه اخلصوص ىعلاملتجددة 

  في الجزائر في االستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة القطاع الخاص دور: سادسا

إىل ترجع و ، ةمشـاركة حمـدود هـي ئرااجلز فـي  الطاقة املتجددةمشـاركة القطـاع اخلـاص فـي قطـاع  إن

  :عدة أسباب منها

  ؛الطاقة املتجددة اريعالالزم ملشالتمويل  صعوبة احلصول على -

الوفاء  وعدم قدرة املستثمرين على اريعشتدين الثقة بقطاع الطاقة املتجددة، واخلوف من فشل هذه امل -

  ؛بالتزاما�م البنكية

  ؛الطاقة التقليدية والتشييد وغريها اريعاملنفذة يف هذا ا�ال مقارنة مبش اريعقلة املش -

نظمة التسخني الشمسي للمياه، أ(ضعف السوق احمللي لبيع واستخدام منتجات الطاقة املتجددة  -

 ؛)أنظمة اخلاليا الشمسية لإلضاءة

  ؛غيـاب الوعـي العـام جتـاه إدراك فوائـد وفـرص الطاقـة املتجـددة -

  .وفرة الطاقة االحفورية واخنفاض تكلفتها -

                                                 
  .17، صمرجع سابق ،آليات تنمية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في مصر حممد مصطفى اخلياط،.  1
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لكهربــاء املنخفضــة أســعار الطاقــة املتدنيــة والتــي تقــل عــن متوســط الســعر العاملــي وتعريفــات اوتعترب 

اليت متيز  تعريفة التغذيةوحتـى فـي ظـل وجـود  ،اجلزائرلطاقــة املتجــددة فــي ا ملشاريع اجلــدوى االقتصاديــة يقتعــ

 ورتطد كبيــر ممــا يعــوق اء التقليديــة مــا زالــت أرخـص إلــى حفــإن أســعار الكهربــ الكهرباء من الطاقة املتجددة،

ومــن أجــل تكافــؤ الفــرص أمــام القطــاع اخلــاص للمشــاركة فــي قطــاع الطاقــة املتجـددة جيـب إدخـال  ،لســوقا

لتعزيز املشاركة  أكثر وأعمق عن تقدمي آليات حتفيزية ضـالاجلزائر فإصالحـات علـى منظومـة الطاقـة احلاليـة فـي 

قويــة وجيــدة وآليات وإجراءات اقتصاديــة  سياسةبــات فــإن صياغــة ولتذليــل تلــك العق .يف هذا القطاع

هذه إلـى جانـب ذلـك، ينبغـي إعـداد  ؛اخلـاص بكفـاءة هـي أمـر حتمـي التصميــم لتحفيــز مشــاركة القطــاع

  .هلك النهائيومبا يتماشى مع استخدامات املست األطـر االقتصادية وفًقـا للتقنيات املسـتهدفةالسياسات و 

  الطاقات المتجددة في الجزائر مشاريع لتنمية األطر اإلقتصادية :المطلب الثاني

عوامـل متعـددة مثـل مسـتوى النضـج  يعتمد التخطيط السرتاتيجية نشر مشاريع الطاقة املتجددة على

 ،هـا مـن العوامـل اخلاصـة باملنطقـةوتوافـر رأس املـال املناسـب، ومـوارد الطاقـة املتجـددة احملليـة، وغري  التقنـي،

االقتصاديـة التـي تـم وضعهـا خصيصـا لتعزيـز اسـتخدام مصـادر الطاقـة املتجـددة  اآللياتنـوع ت على وكذلك

احلوافــز املاليــة مثــل اخلصومــات الضريبيــة، وسياســات التمويــل العامــة كالقــروض منخفضــة  تشــمل واليت

واللوائــح مثــل السياســات القائمــة علــى الكميــة كاحلصــص النســبية والسياســات القائمــة  واألنظمــة ة،الفائــد

  .كالتعريفة التفضيلية إلمدادات الطاقة علــى الســعر

الطاقـة  مشاريعتقييـم خيـارات كافـة  من خاللشـاملة  ميكن وضع اسرتاتيجيةوفــي هــذا الســياق 

وتتمثل أهم ، االقتصادي األمثل لتطبيقات الطاقة املتجددة جراءمعينة وذلك لتحديد اإل ا ملعاييـرـددة وفقاملتج

  :بعني االعتبار يف تؤخذاملدخالت اليت 

 الطاقـــــة الشمســـــية الكهروضوئيـــــة  علــــى وجــــه اخلصــــوص تشـــــمل تقنيـــــات الطاقـــــة املتجـــــددة :التقنيــــات

وأيضـا  االمكانيـات العاليـة الـيت متتلكهـا اجلزائـر؛ ـزة وطاقـة الريـاح نظــرا إىلملركاحلراريـة ا والطاقـة الشمسـية

إمكانيـــات مـــوارد (والتجاريــة ) وتطويــر التقنيــات خلـق فـرص العمـل،(فيمـا يتعلـق باجلوانـب االقتصاديـة 

  ؛وخماطر االستثمار ، وآفــاق منــو قطــاع الطاقــة املتجــددة،)اجلزائر

 تـم حتديـد تطبيقـات االسـتخدام النهائـي األكثـر شـيوعا للطاقـة  :يقات االستخدام النهائيتطب

  .اجلزائرالتـي تتناسـب مـع طبيعـة هي الطاقة الكهربائية املتجـددة و 
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   مشاريع المحطات الكبرى إلنتاج الطاقة الكهربائية:أوال

 التوجـه السـائد لنشـر اسـتخدام الطاقـة املتجـددة سـوف تكـون حمطـات الطاقـة ذات السـعة الكبيـرة هـي

تعزيــز نشــر  ، وهنــا تظهــر مــدى أمهيــة وجــود إطــار اقتصــادي شــامل ومتكامــل يســاعد علــىاجلزائرفــي 

ريع ذات السـعة األطـر االقتصاديـة للمشـا وتكون املشاريع،اســتخدام الطاقــة املتجــددة فــي هــذه الفئــة مــن 

ـة التفضيليـة تليهـا التعريف، مث رحلـة األوليـة لنشـر االسـتخدامفـي املقصات طـرح املنا: الكبيـرة علـى الطريقـة التاليـة

توفيـر آليـات للحوافـز لتقليـل تكاليـف رأس املـال املدفوعـة مقدمـا مـن خالل مع  ؛إلمـدادات الطاقـة

  .باشرة والقروض املباشرة وضمانات القروضامل االسـتثمارات احلكومية

أل�ـا  اجلزائر هـي اخليـار املفضـل لبـدء نشـر اسـتخدام الطاقـة املتجـددة فـي قصاتآليـة طـرح املنا إن

األســعار املناســبة إلجنــاز  تتيـح الفرصـة للتحكـم فـي اجلـودة بشـكل أكبـر مـع القـدرة علـى استكشـاف أفضـل

�ـدف زيـادة  إلمـدادات الطاقـةتدرجييــا إلــى التعريفــة التفضيليــة  الدولةومــن املستحســن أن تنتقــل  ،ريعاملشــا

الطاقـة املتجـددة  قطـاع مشـاركة القطـاع اخلـاص وزيـادة نشـر االسـتخدام، األمـر الـذي يرفـع مـن منحنـى نضـج

القطـاع اخلـاص  ـامأم ليـة إلمـدادات الطاقـة تقلـل مـن عوائـق الدخـول، وذلـك ألن التعريفـة التفضياجلزائرفـي 

  .اإلجراءات اإلداريةعـزز مشـاركته بنطـاق أوسـع فـي السـوق، كمـا أ�ـا تقلـل مـن وبالتالـي تُ 

  )تطبيقـات أسـطح المبانـي(ذات السـعة الصغيـرة مشاريع :ثانيا

ر اسـتخدام لنشـ طـار االقتصـادي األكثـر مالئمـةت الطاقـة هـي اإلعـد التعريفـة التفضيليـة إلمـدادات

 وتدعـم نشـر املؤسسات الصغرية واملتوسطة،، أل�ـا تقلـل مـن عقبـات دخـول الصغيـرة ذات السـعة التطبيقـات

لـذا  ،استخدام الطاقة على نطاق واسع،كما أن هذه اآللية هي األبسط من حيث التصميم واإلدارة والتنفيذ

مثل املنح واخلصومات والضمانات والقروض وذلك لتقليل التكلفة  جيـب تدعيمهـا وتعزيزهـا عـن طريـق احلوافـز

  .بقااملدفوعة مس

                                                 
 .ميجـاواط، وتطبيقـات توربينـات الريـاح التـي تتعـدى قدر�ـا 5قدر�ـا  تطبيقــات الطاقــة الشمســية التــي تتجــاوز نعين باحملطات الكربى كل

  .بشبكة نقل الكهرباء وكالمهـا يتـم توصيلـه ميجـاواط1

 .  وتطبيقــات توربينــات الريــاح أميجــاواط 5قدر�ــا  التـي ال تتجـاوزو الطاقـة الشمسـية  ية منالصغرية إلنتاج الطاقة الكهربائ تطبيقـاتالتشـري إلـى

التطبيقــات علــى أســطح املبانــي التجاريــة والســكنية، وميكــن توصيــل هــذه الرتكيبــات باجلانــب  ويتــم تثبيــت هــذه ،ميجــاواط1التــي ال تتعــدى قدر�ــا 

  . بالتوزيع يف الشبكة خلــاصا
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 لطاقـة املتجـددة نظـرا الفتقـاردعـم تقنيـات ا لىغيـر مشـجعة ع اجلزائرمازالـت القطاعـات املاليـة فـي 

القـروض املدعومـة مـن قبـل  ،الضمانـات ذه التقنيـات، وبالتالـي جيـب تيسـريللخبـرة والوعـي جتـاه هـ القطـاع

أمـا  ،الفعالـة فـي قطـاع الطاقـة املتجـددة احلكومـة للمسـتثمرين مـن ذوي السـعة الصغيـرة �ـدف تعزيـز املشـاركة

التشـجيعية علـى شـكل منـح وخصومـات  مـا تكـون احلوافـز قـات علـى أسـطح املبانـي فعـادةفيمـا يتعلـق بالتطبي

  .مباشـرة علـى معـدات الطاقـة املتجـددة التـي تقلـل مـن تكاليـف رأس املـال

  )خـارج نطـاق الشـبكة(إلنتاج الطاقة الكهربائية  المشاريع الالمركزية:ثالثا

الشـبكة أو  خـارج اتي التطبيقـهـي اخليـار األمثـل للرتكيبـات ذات السـعة الصغيـرة فـتعريفة التغذية عـد ت

فـي حالـة الرتكيبـات ذات تكاليــف التوصيــل والتشـغيل  املناقصات، فـي حيـن أنـه يفضـل خيـار طـرح الالمركزية

احملليــة ونقــص  للخبـرات التقنيـة والتوافـر احملـدود) يـل الرسـومبسـبب األنشـطة اإلضافيـة لقيـاس االسـتهالك وحتص(

والتعريفـة التفضيليـة  ناقصات العامةوعليــه فــإن األطــر االقتصاديــة الرئيســة املتمثلــة فــي نظــام امل ،ــي ا�تمعــيالوع

تقلل من تكاليف رأس  إلمـدادات الطاقـة حباجـة إلـى الدعـم عــن طريـق احلوافـز الضريبيـة واملاليـة اإلضافيـة التـي

  . الكبيـرةالسـعة  املال املسبقة

األساســي للمســتثمرين فــي قطــاع الطاقــة املتجــددة  شكلعتبــر املخاطــر املرتبطــة باألســعار هــي املت

عـدة لالسـتخدام السـكين، بسـبب اخنفـاض الدخـل هلـذه ـا فـي املناطـق الريفيـة املخـارج الشـبكة وخصوص املولــدة

. تهالك الطاقــة بالنســبة هلــم، ممــا حيــد مــن زيــادة النمــو فــي الطلــب علــى الطاقــةوحساســية أســعار اســ األسـر

مميـزات التعريفـة التفضيليـة إلمـدادات الطاقـة أ�ـا تقـوم بتخفيـف هـذه املخاطـر عـن طريـق تقديـم تدفـق  ومــن

 صومــات اجلزئيــة علــى تقليــلزمــن، وكذلــك تســاعد املنــح أو اخلومســتدام لإليــرادات لفتــرة طويلــة مــن ال مسـتقر

 ــددة املولــدة خــارج الشــبكةاالســتثمار املســبقة؛ حيــث تســهم الضمانــات علــى قــروض الطاقــة املتج تكاليــف

 بالـغ األمهيـة لتعزيـز مشـاركة ويـل أمـرفــي إثبــات اجلـدارة االئتمانيـة، وبذلـك يكـون تسـهيل احلصـول علـى التم

  . فـي هـذا القطـاع القطـاع اخلـاص

  في تنمية مشاريع الطاقة المتجددة دور الشراكة الجزائرية األجنبية:  الثالث المطلب

لقد شرعت اجلزائر يف تنفيذ برنامج طموح من خالل عملية واسعة النطاق إلقامة تعاون دويل يف جمال 

، فالبنسبة لالحتاد األورويب ونظرا ألمهية السوق اجلزائرية ددة �دف تبادل اخلربات التقنيةجالطاقة املت
                                                 

 . اليت توفر الكهرباء ملناطق صغرية غري مرتبطة بشبكة نقل الطاقة الوطنية ُتشـري إلـى أنظمـة الطاقـة املتجـددة القائمـة بذا�ـا أو الشـبكات الصغيـرة.  
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يف جمال تطوير الطاقات املتجددة، ويف هذا  الدول األوروبية نيل فرص الشراكة مع اجلزائر اولوخصوصيتها حت

يف  اوع شراكة أجنبية رائداملطلب سوف نتطرق إىل مشروع احملطة اهلجينة حباسي الرمل والذي يعترب مشر 

ستغالل اإلمكانيات املتاحة مار يف جمال الطاقات املتجددة، واميثل اخلطوة األوىل حنو التوجه لإلستثو  اجلزائر،

  .للجزائر يف هذا ا�ال

  SSP1  مشروع المحطة الهجينة بحاسي الرملالتعريف ب:أوال

واليت تبعد حبوايل  ،سي الرمل والية األغواطبلدية حا كلم مشال  25تيلغيمت على بعد  تقع احملطة يف

  .1 2011جويلية  14دخلت احملطة حيز التشغيل يف  ،لواليةكلم عن عاصمة ا  120

يعترب موقع احملطة من أحسن املناطق استقباال لإلشعاع الشمسي يف اجلزائر حيث بلغ متوسط 

افة إىل وجود أرضية مستوية اليت ساعة سنوية، باالض 3000االشعاع الشمسي مبطقة حاسي الرمل حوايل 

تسمح بوضع املرايا الشمسية عليها، كما تتوفر املنطقة على امكانات هائلة من الغاز الطبيعي مما يسمح بتزويد 

  .والشكل املوايل يوضح موقع احملطة ؛، باالضافة إىل إمكانية توصيل احملطة بالشبكة الكهربائية الوطنيةبه احملطة

  الهجينة بحاسي الرمل صورة المحطة): 13-4(الشكل رقم

  
 ، > /www.neal-dz.net<: ، مؤسسة الفكر العريب، متاح على]على اخلط[مشروع المحطة الهجينة حاسي الرمل ،(NEAL) شركة :المصدر

 .)2014 /04/ 23تاريخ االطالع (

لطاقة الشمسية والغاز يف حاسي الرمل حل ايكولوجي وبديل ويعترب مشروع حمطة توليد الكهرباء با

جتسيد سياسة ترويج  معلما هاما يف تعتربو  ،طاقوي حيث أن هذه احملطة اهلجينة جتمع بني الشمس والغاز

                                                 
  .8مرجع سابق، صداودي الطيب وبريطل هاجر، . 1
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االقتصاد يف أنواع الوقود ، وكذا الطاقات املتجددة واقتصاد الطاقة املبنية على تنويع املصادر وتطويرها

  .تطوير نظام طاقوي مستدام تدعمه الطاقة الشمسية املتوفرة بكثرة يف اجلزائراألحفوري، و 

  التكنولوجيا المستخدمة في المشروع: ثانيا

 اهلجينة باستخدام تكنولوجياكهربائية إنطالقا من الطاقة الشمسية الطاقة الSPP1  تنتج حمطة

)ISCC( ،نتاج الكهرباء من املصادر التقليدية للطاقة التكنولوجيا هو دمج تقنيات إ فالفكرة األساسية هلذه

التكنولوجيا املستعملة يف احلقل الشمسي هي و  ،الشمسية احلرارية الطاقة مع تقنيات إنتاج )الطبيعي الغاز(

القط مشسي بطول  224، وحتتوي على ²م 180000حيث متتد هذه املرايا على مساحة  تكنولوجيا املرايا املقعرة

ميغاواط من  25احلقل الشمسي فيها  ينتج، و ميغاواط 150الكلية للمحطة  اإلنتاجيةدرة القتبلغ  ،مرت 100

  .1الكهرباء

  :2التاليةألجل املزايا  ISCC خدم العديد من احملطات تكنولوجياتست

 ؛زيادة حصة استخدام الطاقة الشمسية يف خمتلف دول العامل -

 ؛األداء العايل إلنتاج الكهرباء -

 ؛ أكسيد الكربون وبالتايل محاية البيئةخفض انبعاث غاز ثاين -

  ؛توليد الكهرباء بأسعار تنافسية للغاية مقارنة باملصادر التقليدية -

  ؛احلد من خماطر تقلبات أسعار مصادر الطاقة التقليدية -

  .ا�التقليل من استخدام مصادر الطاقة التقليدية وبالتايل متديد مدة نضو  -

هو احلد  ،)الطبيعي الغاز(التقليدية  تكنولوجيا الطاقةية مع الطاقة الشمس كنولوجيادمج ت سببإن 

هذه اخلطوة مبثابة الوقاية فإذا تعذر و ، من استعمال الغاز الطبيعي وتثمينه واستكماله بالطاقة الشمسية

استعمال الطاقة الشمسية يتم االستعانة بالغاز، لكو�ا حمطات مزدوجة للطاقة ومزجيا من الغاز والطاقة 

  .يةالشمس

                                                 
. ISCC: Integrated Solar Combined Cycle. 
1. Portail Algerien des energie renouvelables, La première centrale solaire est née[en ligne], Disponible 
sur : < http://portail.cder.dz/IMG/article_PDF/article_a841.pdf >,  (Consulté le 22 /05/ 2014). 
2. Abengoa, Innovative technology solutions for sustainability[en ligne], Annual Report 2012 ,Disponible sur : 
<http://www.abengoa.com/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/en/gobierno_corporativo/informes_anuales/2012/201
2_Volume2_AR_4.pdf>  (Consulté le 22 /05/ 2014). 
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تقنيات  إن إنتاج الطاقة الشمسية اهلجينة ال يستدعي بالضرورة إنشاء حمطات جديدة، إذ ميكن إضافة

للمحطة ختفيض  الطاقة الشمسية مباشرة حملطة إنتاج الكهرباء من املصادر التقليدية القائمة، وبالتايل ميكن

  .كل من التشغيل والصيانة وحىت تكاليف رأس املال تكاليف

  لخصائص االقتصادية إلنجاز المشروعا: ثالثا

  SPP1  المناقصة لمشروععملية طرح .1

 وسائل وجتهيزات متطورة مما فرض اللجوء للشراكة مع الشركة األجنبية SPP1تطلب إجناز حمطة ي

لذلك مت دعوة الشركات  ،لالستفادة من تكنولوجيات وخربات متخصصة لالستغالل األمثل للطاقة الشمسية 

بعدها مت دراسة  املستخدمة، اخليارات التكنولوجيةحتديد مع  SPP1مشروع حمطة  ىل الشراكة يفاألجنبية إ

اليت أبدت رغبتها يف املشاركة ضمن هذه احملطة بنفس املواصفات املعلنة عليها، والبالغ  مجيع الشركات عروض

  .شركة12  عددها

ذا املشروع من خالل � اإلسبانية) Abengoa(خالل عملية املناقصة فوز شركة  2005مت يف جوان 

ة اإلسبانية شراكة أجنبية لذلك تعد الشراكة اجلزائري، دج 3,122تقدميها أفضل سعر لبيع الكيلوواط ساعي بـ 

اتفاقية الشراكة  ، ومت توقيع)Abengoa( املضيفة للشركة األجنبية شركة الدولة )NEAL(، باعتبار أن صناعية

   . 1والشركة اإلسبانية) NEAL(ية بني الشركة اجلزائر 2006عام 

  :ويتمثل الشركاء الرئيسيون يف إجناز احملطة إىل :SPP1محطة ل الكةت األساسية المالشركا.2

 شركة )Abengoa(:الشركات العاملية اليت  هي إحدىو  يف مدينة إشبيلية اإلسبانية،1941  أسست عام

تنشط أساسا يف  قيق التنمية املستدامة، فهيتسعى لتطبق التكنولوجيات املبتكرة يف قطاع الطاقة لتح

 ؛2جماالت توليد الكهرباء من مصادر الطاقات املتجددة

  شركة سونتراك)Sonatrach:( يف اجلزائر هي  يةالبرتول هي شركة عمومية جزائرية شكلت الستغالل املوارد

  ؛3اآلن متنوعة األنشطة تشمل مجيع جوانب اإلنتاج االستكشاف واالستخراج والنقل والتكرير

  الشركة الجزائرية للطاقات الجديدة)Neal( :قما سبيواليت مت تعريفها ف. 

                                                 
1. Portail Algerien des energie renouvelables, Op, cit. 
2. Abengoa, Op, cit. 
3 . Sonatrach, Publication [en ligne], Disponible sur :< https://www.sonatrach.com/ >,( Consulté le 21/03/ 
2017). 
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  :SPP1 تحليل آلليات تمويل مشروع.3

   80%  وفري التمويل املطلوب بنسبةمليون أورو، مت ت350  بتكلفة قدرت حبوايلSPP1 أنشأت حمطة

اعتمدت و ، )Sonatrach( من خالل عقده التفاقية مباشرة مع الشريك، 1من البنك اجلزائري اخلارجيبقرض  

  .على أسهم مالكي احملطة يف ذلكالنسبة الباقية 

 التمويل لتوفرينالحظ أنه اعتمد بنسبة كبرية لتمويل املشروع على قرض من البنك اجلزائري اخلارجي 

على االستثمار يف يف حالة تردد خمتلف املستثمرين للمشروع جتعل التكلفة املبدئية املرتفعة إلن  ،املطلوب

وبالتايل هم يتوقعون ارتفاع درجة املخاطرة لعدم التأكد من حتقيق عوائد عن االستثمار يف هذا ، احملطة

م �حىت أفراد فهم يستثمرون مدخرا ات أعمال أوأو مؤسس ستثمرون سواء كانوا مؤسسات ماليةفامل ،املشروع

فاملستثمر يتخلى عن منفعة آنية على  على عائد من هذه االستثمارات، االت قصد حصوهلم�يف خمتلف ا

املتوقع من هذه االستثمارات على تدفقات  أمل احلصول على منفعة أكرب يف املستقبل، ويرتبط حتقيق العائد

خارج سيطرة املستثمر، ومىت اخنفضت احتمالية  قق هذه التدفقات مرهون بعواملنقدية مستقبلية، ولكن حت

  .حتقق هذه التدفقات ارتفعت درجة املخاطرة

تأكيدا على  ،اتفاقية شراء الكهرباء املنتجة من احملطة ولتقليل درجة املخاطرة يف االستثمار عقدت

قصد تغطية احتياجاته ) Sonatrach( م الشريكنقدية مستقبلية، حيث قا إمكانية احملطة من حتقيق تدفقات

املنتجة من احملطة بسعر مميز عن سعر الكهرباء الناتج عن  شراء كل الكهرباء اخلاصة للكهرباء بعقد اتفاقية

 كما أشرنا إليه سابقا فإن احملطةف ؛سنة25  كيلواط ساعي ملدة لكلدج 3,122 بـ مصادر الطاقة التقليدية قدر

يف منطقة حاسي الرمل، وبالتايل متكنت احملطة من توصيل ) Sonelgaz( الكهرباء فرع زيعجماورة حملطة تو 

يف املنطقة ليتم توزيعها بعد ذلك على خمتلف مصانع استخراج الغاز  رباء املنتجة بالشبكة الكهربائيةالكه

  .)Sonatrach( التابعة لشركة

 وإمنا فاقية شراء الطاقة الشمسية املنتجةإن ضمان التدفقات النقدية للمحطة ليس مرهونا وحسب بات

 اإلملام بكيفية التعامل مع خمتلف املخاطر املتعلقةقدرة الشركاء على تشغيل احملطة و هو مرهون كذلك ب

إسبانية  وهي شركة) Abener( بالتكنولوجيا املستخدمة، لذلك مت عقد اتفاقية تشغيل وصيانة احملطة مع شركة

املركزات الشمسية  كذا صيانة تكنولوجياخصصة يف تشغيل األنظمة اهلجينة و مت) Abengoa( تابعة للشركة األم

  .يف حالة حدوث أي خلل تقين

                                                 
1. Portail Algerien des energie renouvelables, Op, cit. 
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وخلق  وعليه ميكن القول أن اتفاقية الشراء توفر أكرب قدر من اليقني السرتداد االستثمار طويل األجل

املخاطر السيما  انة تعمل على تقليل درجةالظروف املواتية لتحقيق الربح، يف حني أن اتفاقية التشغيل والصي

من خالل ضمان  املخاطر املتعلقة بالتكنولوجيا املستخدمة، هذان العامالن جيعالن ثنائية التمويل مناسبة

اتفاقية شراء الطاقة املتجددة  فكال من .العائد وتقليل املخاطر، هذا ما يسمح بدوره جبذب مستثمرين خواص

  .قرار االستثمار من عدمه انة ركيزتان مهمتان يعتمد عليهما املستثمر يف اختاذواتفاقية التشغيل والصي

 لكن ما جيب اإلشارة إليه أن احلكومة اجلزائرية تساهم هي األخرى يف ضمان حتقيق احملطة لعوائد

االستثمار  مالية من خالل الدعم املايل املقدم هلا عن طريق إعفاءها من تقدمي الضريبة للوكالة الوطنية لتطوير

   .سنوات5 ملدة

  SPP1  مزايا الشراكة االجنبية في المشروع:رابعا

احلرارية  إنتاج الطاقة الشمسية تكنولوجياسامهت يف إدخال ) Abengoa( ميكننا القول بأن شركة

هذه  نتيجة الكتسابو ، ISCCاملتمثلة يف تكنولوجيا و SPP1املتقدمة إىل حمطة الطاقة الشمسية األوىل 

واالستفادة من  عامل جزائري يف وحدة اإلنتاج من االحتكاك بالعمال اإلسبانيني24متكن  ولوجياالتكن

اخلربة يف صيانة  م، كذلك هو األمر بالنسبة لوحدة الصيانة، حيث يستفيد العمال اجلزائريني من�خربا

اكة اجلزائرية يتضح أن للشر  املعطياتمن خالل كل هذه و  .عامل12الذي بلغ عددهم  ISCC تكنولوجيا

  :العديد من املزايا نذكر منها اإلسبانية

  ؛ تغطية التكاليف العالية جدا للمحطة وضمان حتقيق العوائد بتقليل املخاطر -

     ؛جذب مستثمرين جدد سواء أجانب أم مستثمرين من القطاع اخلاص -

جراء البحوث إل بإرسال فرق حبث متكونة من جامعيني وخمتصني إىل احملطة) Neal(تقوم شركة  -

  ؛رائدة والدراسات املتعلقة مبجال الطاقة الشمسية واالستفادة من جتارب شركات عاملية

   ؛طن سنويا 33000خفض انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون حبوايل  -

 .ماليني مرت مكعب سنويا من الغاز7حفظ أكثر من  -

 الطاقات على رفع نسبة مسامهة يف األخري ميكن القول أن إنتاج الطاقة الشمسية يف احملطة قد عمل

  .املتجددة يف اإلنتاج الكلي للطاقة، سواء على مستوى اجلزائر أو على املستوى الدويل
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  الفصل خاتمة

برية كعلى إحتياطات   هاتوفر ب ،إمكانيات طاقوية هامة متنوعة بني الطاقات األحفوريةاجلزائر تلك مت

يف تنوع و ستفيد اجلزائر من شساعة إقليمها وتنوع ظروفها املناخية والطاقات املتجددة أين ت ،من الغاز الطبيعي

ا التنوع يف مصادر الطاقة تبقى الطاقة األحفورية املتجددة وأمهها الطاقة الشمسية، لكن رغم هذ مصادر الطاقة

 الطاقة نتاجإل مستخدم أويل طاقوي مصدر أهمالطبيعي   الغاز يعتربحبيث ، املستخدمةالسمة الغالبة 

الطاقة االحفورية غري ونظرا إلدراك أمهية تطوير الطاقات املتجددة يف احلفاظ على موارد  .اجلزائريف  الكهربائية

فقد مهدت اجلزائر لديناميكية الطاقة اخلضراء بإطالق برنامج لتطوير الطاقات محاية البيئة، املتجددة و 

ن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح انطالقا من سنة إسرتاتيجية طموحة إلنتاج كل م يستند على والذي، املتجددة

من اإلنتاج الكلي للكهرباء،  40 %لتبلغ بذلك حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح  2030 إىل غاية 2015

مشاريع الطاقة دف إىل تشجيع �وحتفيزية  عدة إجراءات متويلية احلكومة اجلزائرية وضعتذلك  ألجل

ال ، إضافة إىل أنه  نستثمريللمقروض ميسرة ال توجد  تعترب غري كافية، حبيث املتجددة، لكن هذه اإلجراءات

؛ لذلك وجب خلق اجراءات الطاقة املتجددة خاصة مبشاريعيوجد إعفاء من الرسوم اجلمركية أو مزايا ضريبية 

تجددة، حتفيزية أكثر من خالل ختفيض أو إعفاء من الرسوم اجلمركية على املعدات املتعلقة بالطاقات امل

وتقدمي منح وقروض ميسرة سواء للمستثمر أو للمستهلك وكذلك آليات خلفض واإلعفاء من بعض الضرائب، 

  .خماطر التمويل من خالل الضمانات احلكومية، أو رد جزء من التمويل

ا لكل من املعرفة �من أجل اكتسايف مشاريع الطاقة املتجددة جلأت اجلزائر للشراكة األجنبية كما 

إنتاج الطاقة يف اجلزائر يؤكد صعوبة إحالل الطاقات املتجددة مكان  واقع لكنتكنولوجيا املتطورة، وال

املتوسط السيما مع توجه اجلزائر إىل الغاز الصخري اليت تأمل أن يستطيع تلبية  األحفورية يف األمد القصري أو

يشري إىل استمرار هيمنة الطاقة األحفورية على الغاز الطبيعي لالستهالك املباشر، هذا ما  حاجتها املتزايدة على

  .والعاملية للطاقة السوق احمللية
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  ـاتمةــخ

 الوسائل أنسب حتديد يستلزم ،الطاقة املتجددةمشاريع آليات وإجراءات لتمويل وتنمية وضع  إن

وتوافـر رأس املـال املناسـب،  مسـتوى النضـج التقنـي، تشــمل واليت اإلقليمي أو الوطين املستوىعلى  املتاحة

مثــل واجلبائية احلوافــز املاليــة  املتمثلة يف االقتصاديـة اتاآللينـوع ت على وكذلك ،ومـوارد الطاقـة املتجـددة احملليـة

واللوائــح مثــل  واألنظمــة اخلصومــات الضريبيــة، وسياســات التمويــل العامــة كالقــروض منخفضــة الفائــدة،

 ت القائمــة علــى الســعراحلصــص النســبية والسياســااملناقصات العامة و السياســات القائمــة علــى الكميــة ك

 حتديد تستهدف حمددة تقومي لعناصر طبًقا تطبيقها، أولويات حتديد عن فضالً ، )التفضيلية(التغذية كتعريفة 

 املستدامة الشاملة للتنمية الصحيح الفهم على ذلك ويعتمد، التطبيق هذا من واقتصادية فنية جدوى أقصى

  .والبيئية واالجتماعية االقتصادية وأبعادها نبهاجوا ختلفمل عملية وممارسة نظرية كفكرة

 إجابات ثناياها يف تتضمن واليت التالية، النتائج إىل خنلص الدراسة، هذه خالل ومن املنطلق هذا من

  :لفرضياتها اختباراً  تعترب كما الدراسة، إشكالية يف املطروحة التساؤالت عن

  نتائج الدراسة النظرية 

 القطاعات االقتصادية اليت تسهم يف توفري احتياجات برامج التنمية من املوارد املالية،ميثل قطاع الطاقة أهم  - 

باإلضافة إىل ارتباط قطاع مصادر الطاقة، فضال عن الدور احملوري الذي يلعبه يف توفري موارد الطاقة يف العامل، 

 ؛أبعادهالف جماالت التنمية املستدامة و الوثيق مبختالطاقة 

هذا الطلب يرتكز من جانب كبري أن عام الحتياطات، إنتاج واستهالك الطاقة يف العامل إىل يشري املسح ال - 

بالصراعات  هي منطقة مملوءة، و الشرق األوسطالصناعية يف حني ترتكز منابع اإلنتاج يف منطقة  الدول يف

 ؛الطاقة العاملي، وبالتايل �ديد أمن قرار األسواق العاملية للطاقةانفجارها يف أي حلظة يهدد استو 

تبني حالة اإلدمان الكبري لالقتصاد من خالل التعرف على اإلنتاج واالستهالك العاملي للطاقة غري املتجددة  - 

رار مبختلف واليت يتم إنتاجها واستهالكها بأساليب تؤدي إىل اإلض ،العاملي على تلك املصادر الطاقوية الناضبة

، حيث يتسبب االستعمال الكثيف والالعقالين للطاقة األحفورية يةوالبيئ قتصاديةاإلجتماعية و النواحي اال

القطاع  امن الغازات الدفيئة عامليا مصدره  %80حوايل (وحرقها يف انبعاث كميات كبرية من الغازات الدفيئة 

مناخية ، واليت أدت إىل بروز ظاهرة االحتباس احلراري اليت �دد العامل بكوارث بيئية خطرية وتغريات )الطاقوي
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إنتاج الطاقة العاملي احلايل غري على أن تؤكد هذه النتائج  ؛قد تؤثر على الكرة األرضية سلبيا بشكل كبري

 ؛مستدام، بدال من أن يوفر أساسا للتنمية لألجيال القادمة، فإنه يشكل خطرا عليها

صادر األحفورية على �يمنة امل يتميز النموذج الطاقوي احلايلمن خالل النتائج السابقة يتضح أن     

ضغوط على البيئة العاملية من وذلك ولد  ،االقتصاديةإنتاج الطاقة يف العامل، نظرا للعديد من االعتبارات 

 أن استمرارية استهالك مصادر الطاقة، و التلوث إىل االحتباس احلراري وصوال إىل التغريات املناخية وانعكاسا�ا

ا إذ هو األمر الذيو  نضو�ا خالل عقود قليلة قادمة،احتمال تنزافها و فس املعدل سيؤدي إىل اسبن التقليدية

 ؛صحة الفرضية األولى ؤكدوهذا ما ي إىل �ديد أمن الطاقة العاملي سيؤديحتقق 

معدالت  ا أن تؤمن مستقبل الطاقة وختفضبيئة؛ من شأ�لددة طاقة نظيفة وصديقة لتعترب الطاقة املتج - 

 ؛حتياطي إسرتاتيجي لألجيال القادمةإك  عليهاوحتافظ يدية، لاستخدام الطاقة التق

خص ألحفورية، نظرا للخصائص اليت تتميز �ا وباألللطاقة ا الحقيقيا ومكم التعترب الطاقة املتجددة بدي - 

 حفوريةألديا للطاقات اجنع اقتصااألاريع الطاقات املتجددة البديل ، كما تعد مشصول البيئيةألأ�ا حتافظ على ا

 ق أمن إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها؛حيقمما 

ها يف حتقيق ، حيث تسهم مشاريعالتنمية املستدامةجددة بدور هام يف ترمجة أبعاد تقوم الطاقات املت - 

 ؛جيال القادمةلألة واحلفاظ على املوروث البيئي جتماعيإلوضاع األقتصادية، وحتسني اإلاملكاسب ا

ديدة للعاملني املؤهلني تأهيًال تقنيًا عالياً، فالقطاع يقدم على الطاقة املتجددة فرص عمل ج مشاريعتؤمن  - 

 حنو متسارع فرص عمل عالية التخصص، أكثر بكثري من قطاع الطاقة التقليدي كثيف رأس املال؛

الطاقة املتجددة من العناصر اهلامة لتحقيق التنمية املستدامة، إذ تشكل  على أنتؤكد هذه النتائج     

سيلة كما أ�ا و أساسيا يف دفع عجلة اإلنتاج وحتقيق االستقرار والنمو وتوفري فرص للعمل،   إمدادا�ا عامال

، ومحاية البيئة وحتقيق فيها وحتسني مستويات املعيشة واحلد من الفقر ناطق الريفية املعزولةللموتنمية  لتهيئة إقليم

لذلك البد من تعزيز وترقية  .ثانيةوهذا ما يؤكد صحة الفرضية ال ،تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة

  ؛استخدامها بغرض انتشارها بشكل مقبول اقتصاديا، اجتماعيا وبيئيا وفق ضوابط التنمية املستدامة
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املصادر املتجددة إلنتاج طاقة نظيفة ال تسبب تلوث للبيئة، قد أصبح مطلبا ملحا وأنه البد  إن استخدام - 

، وذلك من خالل رسم سياسة اقتصادية متسلسلة ومعتمدة على دةل على تطوير هذه املصادر اجلديمن العم

 ؛املناقصات العامة والتعريفة التفضيلية والنسب اإللزامية

 يعترب التعاون بني القطاعني العام واخلاص إسرتاتيجية أساسية خللق قاعدة اقتصادية، صناعية، معرفية  - 

تقبل؛ فالتجارب العاملية تبني أن السياسات الفعالة وخدمية قادرة على االستمرار والنمو واملرونة يف املس

إلستثمار يف سوف يتيح الفرصة ل ،والتمويل الكايف للقطاع اخلاص يف االقتصاديات الناشئة والدول النامية

 ؛ويعزز الفرص يف احلصول على خدمات الطاقة يف املناطق الريفية واملعزولة مشاريع الطاقة املتجددة،

الطاقات املتجددة بل  أنه ال توجد سياسة واحدة قادرة على تشجيع االستثمار يف بنيتالدراسة  من خالل - 

التقنيات املستخدمة والقدرة  جيب تطبيق سياسات خمتلفة لذلك، حبيث تتحد السياسة املناسبة حسب كل من

 .املطلوبة و مدة اإلنتاج

  نتائج الدراسة التطبيقية

وقـد أصبحـت هـذه الوفـرة مـن الوقـود يف العامل، الطبيعي  الغـازو  النفـط كبرية من  احتياطيـات اجلزائرمتتلـك  - 

مزيـج  ، وحتقيق وفرات من النقد األجنيب، ويعترباحمللـي علـى الطاقـة األحفـوري هــي القــوة الدافعــة لتلبيــة الطلــب

نويـع مزيـج الطاقـة ليـس لذلـك فـإن ت ،ـلغيـر مسـتدام علـى املـدى الطويلوقـود األحفـوري الطاقـة القائـم علـى ا

قتصــاد مــع ضمــان أمــن الدخــل الوطنــي الللحفــاظ علــى النمــو احمللــي ل ا ثانويـا بـل هـو ضـرورة حتميـةأمـر 

  ؛صادرا�ا النفطية الناتــج عــن

من الربامج والنشاطات ترمي إىل  عدد زائراجل اختذ�امن االجتاهات الكربى للسياسة الطاقوية اليت  قانبث - 

برنامج النجاعة  حيث يعترب، هلا بصورة عقالنية وبأقل تكلفةتوفري الطاقة الالزمة لالقتصاد الوطين واستغال

يف الطاقة عنصرا أساسيا للتطور االقتصادي واالجتماعي، واحملافظة على البيئة وكذا  التحكم وبرنامج الطاقوية

حسب نوعية املواد   (PNME)ومت حتديد الربنامج الوطين لرتشيد الطاقة  ،قة الوطنيةاحملافظة على مصادر الطا

، وكذا ميادين االستخدام املختلفة )إنارة، تدفئة(جماالت االستعمال ، و )طاقة كهربائيةمواد برتولية، (الطاقوية 

  ؛)اخل...صناعة، زراعة(
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حيث تعترب من بني األكرب على املستوى العاملي،  ،متتلك اجلزائر إمكانات هائلة يف جمال الطاقة الشمسية - 

ساعة يف  3900ساعة وميكن أن يصل إىل  200بأكثر من ) كثافة الفيض اإلشعاعي(حيث تقدر املدة الزمنية 

 تقنيـات الطاقـة الشمسـية الكهروضوئيـة، والطاقـة الشمسـية احلراريـة، وبالتايل فإن )اهلضاب العليا والصحراء( 

ويرجـع ذلـك فـي املقـام األول إلـى  ،اجلزائراخليـارات األسـهل واألبسـط لنشـر االسـتخدام فـي هي  املركـزة

 ،اإلمكانيـة االقتصاديـة العاليـة هلـذه التقنيـات اإلمكانيـة الكبيـرة للمـوارد واخنفـاض خماطـر االسـتثمار املتوقعـة مـع

خالل أطر عمل اقتصادية حمددة وآليات حتفيز  ـدى القصيـر مـنجيـب تطويـر هـذه التقنيـات علـى امل وعليـه

 ؛فعالة جلذب مشاركة القطاع اخلاص

مهدت اجلزائر لديناميكية الطاقة اخلضراء بإطالق برنامج طموح لتطوير الطاقات املتجددة، خاصة الطاقة  - 

اواط وهذا خالل الفرتة ميغ 22000الشمسية، والذي يتمحور على تأسيس قدرة ذات أصول متجددة حبوايل 

ميغاواط موجهة لتغطية الطلب الوطين على الطاقة الكهربائية  12000، منها 2030و 2015املمتدة مابني 

الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة تصدير هم يف إنتاج و هلها للعب دور مميغاواط للتصدير، مما يؤ  10000و

  الشمسية؛

  :تمويلية والتحفيزية ملشاريع الطاقة املتجددة يف اجلزائر يتضح أنهمن خالل االطالع على االجراءات ال -

  باستخدام سياسة تعريفة حوافز إلنتاج الكهرباء من حمطات الطاقة املتجددة  اجلزائريةأدخلت احلكومة

، حبيث تستفيد الكهرباء اليت يتم إنتاجها من طرف القطاع اخلاص بالطاقات املتجددة من املزايا التغذية

املتعلق بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بواسطة األنابيب،  02-01من القانون  98-97- 95درجة يف املواد امل

فوفقا هلذه املواد تعمل جلنة ضبط الكهرباء والغاز على حتديد التعريفات خارج الضريبة واملطبقة على الزبائن 

ون هذه التعريفات موحدة على الرتاب غري املؤهلني على أساس مقاييس حمددة عن طريق التنظيم، وتك

  ؛الوطين

 أل�ـا  ،هـي اخليـار املفضل لبـدء نشـر اسـتخدام الطاقـة املتجـددة فـي اجلزائر العامة ح املناقصاتر إن آليـة ط

 تتيـح الفرصـة للتحكـم فـي اجلـودة بشـكل أكبـر مـع القـدرة علـى استكشـاف أفضـل األســعار املناســبة إلجنــاز

يف مشاريع الطاقة املتجددة، وهذا  دعوة الشركات األجنبية إىل الشراكة، خاصة عند اللجوء إىل املشــاريع

  ؛ )SPP1(حاسي الرمل مشروع حمطةماقامت به اجلزائر يف 
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  ال توجد سياسة لتوفري الضمان املايل ملستثمري مشاريع الطاقة املتجددة وضمان الدفع مبوجب اتفاقية شراء

 ؛ الطاقة املتجددة مبشاريع خاصةإضافة إىل أنه ال يوجد إعفاء من الرسوم اجلمركية أو مزايا ضريبية الطاقة، 

  املعرفة ، وهذا راجع لعدم املتجددة ملشاريع الطاقة توفري التمويل الالزمعاجزة عن البنوك الوطنية ال تزال

وهو  ،املشاريعيئية الستخدام ونشر هذه األمهية االقتصادية والب ىالكاملة عن أنظمة الطاقة املتجددة ومد

 ما أثر على مشاركة القطاع اخلاص؛ 

لذلك وجب خلق اجراءات  ،الفرضية الثالثة تحققت جزئيامن خالل النتائج السابقة يتضح أن 

حتفيزية أكثر من خالل ختفيض أو إعفاء من الرسوم اجلمركية على املعدات املتعلقة بالطاقات املتجددة، 

 من بعض الضرائب، ووضع قائمة باملواد اخلام واملواد نصف املنتجة واملستعملة يف الطاقة املتجددة،واإلعفاء 

وتقدمي منح وقروض ميسرة سواء للمستثمر أو للمستهلك وكذلك آليات خلفض خماطر التمويل من خالل 

  ؛الضمانات احلكومية، أو رد جزء من التمويل

لطاقوية املستقبلية اليت ميكن أن تزيد من املركز اجليو إسرتاتيجي للجزائر الطاقات املتجددة من أهم املصادر ا - 

قليمية إلاجلزائر موقعا مهما يف الساحة ايف املنطقة، وهو جمال اهتمام خمتلف الشركات العاملية، حيث حتتل 

  ؛جتماعيالواقتصادي إلهي مبثابة فرصة وحمرك للتطور ا والدولية، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية اليت

، للدول املتقدمةال تزال جتربة إدماج الطاقات املتجددة يف اجلزائر حباجة إىل االسرتشاد بالتجارب الناجحة  - 

التحويل  من خالل عملييت من أجل تنمية مشاريع الطاقة املتجددة،الشراكة األجنبية لذلك هي حباجة إىل 

  ؛لتكاليف املرتفعة وتقليل املخاطرالتكنولوجي والدعم املايل بني الدول قصد ختفيض ا

، حبيث سامهت امة لالستفادة من الطاقة الشمسيةأحد املشاريع اهل )SPP1( يعد مشروع حاسي الرمل -

 .الشراكة االجنبية يف املشروع باستخدام أحدث التكنولوجيا للطاقة الشمسية اهلجينة يف العامل

جلوء اجلزائر للتعاون والشراكة األجنبية ألن  ؛بعةصحة الفرضية الرا من خالل النتائج السابقة يتضح

االستفادة من اخلربات األجنبية والتطور التكنولوجي  على حرصهاو  ،تحسني استخدام مواردها الطاقويةهو ل

  .على املستوى الدويل
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  توصيات واقتراحات

 التوصيات تقدمي ميكن الدراسة، هذه خالل من إليها املتوصل الذكر سابقة النتائج علىبناء 

  :التاليةواالقتراحات 

تقاء بالتكنولوجيات احلديثة يف لإلر تشجيع البحث والتطوير، وترقية البحث العلمي ورفع امليزانية املخصصة  - 

اجلامعة اجلزائرية على املؤسسات والقطاعات وانفتاح عن أخذ املبادرة  الجمال الطاقات املتجددة، فض

 والنتائج املتوصل إليها؛حباث األستفادة من قتصادية لالاإل

ضرورة تفعيل القوانني والتشريعات لتشجيع استعمال الطاقة املتجددة والنظيفة، وترشيد استعمال الطاقة  - 

 األحفورية؛

املتجددة إىل  البد من توجيه الدعم املايل من احلكومة والقطاع اخلاص واجلهات املاحنه يف جمال الطاقة - 

املعدات لتحقيق التنافسية مع  قراض بفائـدة منخفـضة وخفـض سـعروتوفري وسائل اإل ،اهلدف املنشود

 ؛قليدية مثل توفري القروض امليسرةالتكنولوجيات الت

 تعزيز انتشار مشاريع الطاقة املتجددة؛توفري وتوجيه الدعم املايل والفين إىل أنشطة البحث والتطوير �دف  - 

مكونات نظم  علـى بتقدمي ختفيضات ضريبية ومجركية تشجيع املصنعني احملليني ملعدات الطاقة املتجددة - 

 ؛الطاقة املتجددة

قليمي والدويل يف إطار الطاقات املتجددة، خاصة فيما يتعلق بالبحوث والدراسات، فهو اإلدعم التعاون  - 

 يعد فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيات احلديثة؛

عتبار وجود اجتاهات االخذ بعني األجنب و تشجيع العمل املشرتك بني احلكومة والقطاع اخلاص جنبا إىل  - 

 ملشاريع الطاقة ساسية للتطوير املستقبلي األعاملية حنو تعظيم دور القطاع اخلاص باعتباره أحد الركائز 

 ؛املتجددة

املتجددة وكفاءة الطاقة حبيث  ةالطاق االستثمار يف مشاريعصوص تشريعية وتنفيذية جديدة حتفز ياغة نص - 

  ؛اشاريع التنمية كجزء ال يتجزأ منهمع م توازيتسري على ال

 شاء نظام تشريعي مرن ومتكامل، حبيث يتناسب مع التغريات التكنولوجية احلديثة مع إمكانيةالعمل على إن - 

) املراسيم والقوانني(صوص التنفيذية متالزمة مع النصوص التشريعية أن تكون الن، و رشكل مستمتطويره ب

  .عطبيقها على أرض الواقاألمر الذي ميكن الدولة من ت
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  آفاق الدراسة

 ،آليات متويل وتنمية مشاريع الطاقة املتجددة موضوع عن ائية� أو مطلقة رؤية تقدم ال الدراسة هذه إن

 من العديد اقرتاح ميكن ولذلك .خمتلفة وبأبعاد عديدة جوانب من املوضوع هذا دراسة إمكانية إىل ذلك ويرجع

 املواضيع هذه وتتمثل والعملية، النظرية الناحيتني من إثرائها يف تزيد أو الدراسة هلذه لةمكم تكون قد اليت املواضيع

  :يلي فيما

  ؛دور التمويل األخضر يف إنشاء سوق للطاقات املتجددة - 

  ؛التسويق املستدام يف الرتويج ملنتجات الطاقة املتجددةدور  - 

  ول العربية؛اقتصاديات الطاقات املتجددة على الدآثار استغالل  - 

 .اسرتاتيجية دمج الطاقات املتجددة ضمن مزيج الطاقة يف اجلزائر - 
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  2016لسنة  احتياطات الفحم في مختلف دول العالم): 1(الملحق رقم 

 مليون طن: الوحدة

 

  

 

  :المصدر
British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy, pureprint, uk, 2017, P36. 
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  2016لسنة  في مختلف دول العالم بترولاحتياطات ال): 2(الملحق رقم 

 مليار برميل: الوحدة

  

 

  :المصدر
British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy, pureprint, uk, 2017, P12. 
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  2016لسنة  في مختلف دول العالم غاز الطبيعياحتياطات ال): 3(الملحق رقم 

 ترليون متر مكعب: الوحدة

 

 

  :المصدر
British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy, pureprint, uk, 2017, P26. 
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  2016لسنة  في مختلف دول العالم البترول إنتاج): 4(الملحق رقم 

ألف برميل يوميا: الوحدة  

 

 

  :المصدر
British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy, pureprint, uk, 2017, P14. 
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  2016لسنة  في مختلف دول العالم البترول ستهالكإ): 5(رقم  الملحق

ألف برميل يوميا: الوحدة  

 

  :المصدر
British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy, pureprint, uk, 2017, P15. 
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  2016لسنة  في مختلف دول العالم الغاز الطبيعي إنتاج): 6(الملحق رقم 

متر مكعب مليار: الوحدة  

 

 

  :المصدر
British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy, pureprint, uk, 2017, P28. 
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  2016لسنة  في مختلف دول العالم الغاز الطبيعي إستهالك): 7(الملحق رقم 

مليار متر مكعب: الوحدة  

 

  :المصدر
British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy, pureprint, uk, 2017, P29. 
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  2016لسنة  في مختلف دول العالم الفحم إنتاج): 8(الملحق رقم 

مليون طن مكافئ نفط: الوحدة  

 

 

 

  :المصدر
British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy, pureprint, uk, 2017, P38. 
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  2016لسنة  في مختلف دول العالم الفحم إستهالك): 9(الملحق رقم 

مليون طن مكافئ نفط: الوحدة  

 

  :المصدر
British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy, pureprint, uk, 2017, P39. 
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  2016لسنة  في مختلف دول العالم إنتاج الطاقة الكهربائية): 10(الملحق رقم 

ساعةتيراواط : الوحدة  

 

  :المصدر
British Petroleum(bP), Statistical Review of World Energy, pureprint, uk, 2017, P46. 
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  محطات الطاقة الشمسية الفولتوضوئيةنموذج ل): 11(الملحق رقم

 بمقاطعة ریفرساید بكالیفورنیا Desert sunlightمزرعة 

 

مليون لوح  8حتتوي علي . يف العاملباعتبارها أكرب حمطة طاقة مشسية عاملة  Topaz solarزرعة مباملزرعة ترتبط 

  Photovoltaicميجاووات من الطاقة الشمسية باستخدام الواح الطاقة الشمسية الفلتوضوئية  550وتقوم بتوليد  .مشسي

الف  170وتقوم احملطة بتوليد طاقة كهربية بواسطة الواح الطاقة الشمسية الفولتوضوئية تكفي لتلبية أحتياجات ما يقرب من   

  .منزل من الكهرباء

  .بكالیفورنیا Topaz Solarمحطة 

 

 ميجا وات 550وسعة انتاجها الكهربية هي . مليار دوالر  2.5بتكلفة  First Solarحمطة توباز سوالر واليت أنشأ�ا شركة 

  . Thin filmومت انشاء هذه احملطة من الواح مشسية من النوع  BHE Renewablesوهذه احملطة مملوكة اآلن ل 
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  الشوارعو  تطبيقات الطاقة الشمسية الضوئية في المنازلنموذج ل): 12(الملحق رقم

  

  االلواح الشمسية علي اسطح المنازل
  

  
  

  الشوارع تطبيقات الطاقة الشمسية في
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  )2016-2015(للعشر البلدان األولى  الضوئية القدرة المركبة للطاقة الشمسية):13(الملحق رقم

  جيغا واط            : الوحدة

  

  :املصدر

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21), RENEWABLES 2017 GLOBAL STATUS 

REPORT , REN21, PARIS,  2017 , P170. 
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 التطبيقات المتداولة للتسخين الشمسي للمياه والمكونات األساسية:  )14(الملحق رقم

  لمختلف النظم المستخَدمة

  

، األمم املتحدة، في منطقة اإلسكوا المناخ دور الطاقة المتجّددة في الحّد من تغّير االقتصادية واالجتماعة لغريب آسيا،اللجنة  :المصدر

  .26،ص2012، نيويورك
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  نموذج لعمل السخان الشمسي:  )15(الملحق رقم

  

  

  

  



 

  المركزة الحرارية 

  

   

محطات الطاقة الشمسية الحرارية ذات األبراج المجمعة
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 محطات الطاقة الشمسيةنموذج ل:  )16(الملحق رقم

  تعمل بنظام القطع المكافئمحطات 

  محطات أطباق ستيرلنغ

 محطات الطاقة الشمسية الحرارية ذات األبراج المجمعة

الملحق رقم

 

 



 

  أنواع محطات الطاقة المائية

  :سورية، متاح على

http://www.arab< ) 5201مارس  21تاريخ االطالع.(  

 باستخدام المياه الجارية

 

 باستخدام مياه السدود 
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أنواع محطات الطاقة المائية): 17(الملحق رقم

سورية، متاح على. وسوعة العربيةامل: ،  يف]على اخلط[ محطات توليد الطاقة الكهربائية

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=162071&m=1-http://www.arab

 محطة تخزين بالضخ

 

 

باستخدام المياه الجارية إنتاجمحطة 

 إنتاجمحطة 

محطات توليد الطاقة الكهربائيةاملوسوعة العربية، : املصدر

>ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=162071&m=1

  

  

 

 

 

محطة تخزين بالضخ

 



    قائمة املختصرات
L’Agence nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de 
l’Energie 

APRUE 

British Petroleum BP 

Centre Des Énergies Renouvelables CDER 

Comité Intersectoriel de la Maîtrise de l’Energie CIME 

Council of Australian Governments COAG 

Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz CREG 

Concentrated Solar Power CSP 

DESERTEC Industrial Initiative DII 

Food and Agriculture Organization FAO 

Le Fonds National de Maîtrise de l'Énergie FNME 

the International Bank for Reconstruction and Development IBRD 

International Centre for Settlement of Investment Disputes ICSID 

the International Finance Corporation IFC 

 Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC 

International Renewable Energy Agency IRENA 

International Union for Conservation of Nature IUCN 

the Mediterranean Renewable Energy Centre  MEDREC 

Multilateral Investment Guarantee Agency MIGA 

Mediterranean Solar Plam MSP 

Organisation de Coopération et de Développement Économiques OCDE 

Programme National de Maîtrise de l’Energie PNME 

Renewable Energy Policy Network for the 21 REN21 

Sahara Solar Breeder SSB 

Shariket Kahraba Berouaguia SKB 

Shariket Kahraba Hadjret ennous SKH 

Shariket Kahraba Skikda SKS 

Société Algérienne de Production d’Electricité SPE 

Unité de Développement des Equipements Solaire UDES 

United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC 
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  118  اجلبائيةاحلوافـز  :ثانيا         

  119   احلوافز املالية: ثالثا         

  121  اإلجراءات اإلدارية:رابعا         
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  135  تعريف الشراكة األجنبية: أوال          
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    املتجددة يف اجلزائرإستراتيجية تنمية مشاريع الطاقة  :الرابع الفصل

  154  واقع الطاقة في الجزائر :المبحث األول
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  ملخص

  

احملروقات، مما جيعل آفـاق التنميـة  قطاع على إىل وقتنـا احلاضـر يف اجلزائـر منـذ اإلسـتقالل التنمية االقتصادية تعتمد

ة من جهة يويف ظل الضغوط البيئ ،األجلذا القطاع على األقل يف املـديني القصـري واملتوسـط �أيضا  املسـتقبلية مرتبطـة

التوجه حنو االستثمار يف الطاقات املتجددة،  فإن هذا يسـتدعي مـن اجلزائـر رد مـن جهـة أخـرى،املـو حتمال نضـوب هـذه ااو 

التعرف على مشاريع الطاقة املتجددة للطاقة؛ من هنا تكمن أمهية البحث يف  تقليديةوالتقليص التدرجيي لألشكال ال

، وإزالة حاجز عدم الثقة مبردودها االقتصادي رص عملخلق قيمة مضافة وخلق فو  ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة

الضريبيــة،  التخفيضاتمثــل وجبائية ليــة ماوافــز ح يف اجلزائر عن طريق وضع و�يئة املناخ النتشارها ،والبيئي واالجتماعي

  .التغذيةتعريفة و نســبية احلصــص الاملناقصات العامة و ك  األساسية اتالسياسـو  ،منخفضة الفائدةروض قكالالتمويل   آلياتو 

أحد النقاط الرئيسية الداعمة  يعترب الطاقة املتجددة اريعتوفري التمويل الالزم ملش وقد خلصت الدراسة إىل أن 

بل جيب تطبيق  ،املتجددة ةالطاق مشاريع أنه ال توجد سياسة واحدة قادرة على تشجيع االستثمار يفو  ؛لنشر تطبيقا�ا

تحسني هو لجلوء اجلزائر للتعاون والشراكة األجنبية وأن  ؛الوطين املستوىعلى  املتاحة مع املوارد تتوافقسياسات خمتلفة 

  .االستفادة من اخلربات األجنبية والتطور التكنولوجي على املستوى الدويل على حرصهاو  ،استخدام مواردها الطاقوية

  .مية املستدامةناملتجددة، الت ة، الطاقاملشاريع ،متويل :الكلمات المفتاحية

Abstract 

 

The economic development in Algeria since independence is based on the hydrocarbon 
sector, which makes the prospects for future development also linked to this sector, at least in the 
short and medium terms. In the light of the pressure on the environment, on the one hand, and the 
potential depletion of these resources, on the other hand, Algeria should make concerted efforts to 
invest in alternative and renewable resources. Hence the importance of this study which aims to 
identify renewable energy projects and their role in achieving sustainable development and 
maximizing economic value-added and job creation, to overcome the barrier and remove mistrust in 
their environmental, social and economic returns, and to pave the way for this kind of projects in 
Algeria through regulatory, financial and fiscal incentives like: tax cuts, funding mechanisms such 
as lower interest rates, and basic public policies such as quotas and tendering systems and Feed-in 
Tariffs.  

The study concluded that the provision of financing for renewable energy projects is key to 
support its diffusion and application. And that there is no single policy that can encourage 
investment in renewable energy projects. Different policies must be applied to the resources 
available at the national level. Collaboration with foreign partners is, therefore, required to improve 
the use of Algeria’s energy resources, and to benefit from foreign expertise and technological 
advance at the international level. 
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