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 يابيل، طبرق عة امج

 

 ليبيا ،جامعة طبرق  ،مركز البحوث والدراسات العلمية  

      

 املوسوم بـــــــ:العلمي ينظمون املؤتمر الدولي 

 الطبيعية: الواقع والتحدياتواملوارد  في الثرواتلاستثمار 

Investing in Wealth and Natural Resources: Reality and Challenges 

 

 2022 ألاول تشرين  51و51أيام 

حاضر املرئي عبر تطبيق 
ّ
 Zoomإقامة املؤتمر بواسطة تقنية الت

 مالحظة: املشاركة مجانا بدون رسوم

ويبقى  يتحمل املركز ورئيس املؤتمر واللجان العلمية والتنظيمية مسؤولية ما ورد في هذا الكتاب من آراء، وهي ال تعبر بالضرورة عن قناعاتهم ال 

 ؤولية القانونية عنهاأصحاب املداخالت هم وحدهم من يتحملون كامل املس

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX--_SMU2HPKbT9B9XHuUt494Mrxaq4rGEpghNtAkdBC6JdeN2Lu_pK-3rdbJFP-8U4JXdaKAMb_0rgke20s87qe_1kfWcKgUKXBifvegHONw8BQ7o4F7ukh4Gc-apf_gQ&__tn__=*NK-R
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 :الرئاسة الشرفية

 أملانيا-برلين-الديمقراطيرئيس املركز العربي ، عمار شرعان .أ

 ليبيا ،رئيس جامعة طبرق  ،أ. د. حسن علي حسن

 ليبيا ،جامعة طبرق  ،العلميةوكيل الجامعة للشؤون  ،أ.د. وليد شعيب آدم

 ليبيا ،جامعة طبرق  ،مدير مركز البحوث والدراسات العلمية ،بريك مراجعإأ. أحمد 

 املؤتمر: اسة ئر 

 جامعة لونيس ي علي، الجزائرناجية معداوي، د. 

اللجنة العلمية: اسة ئر   

 ، الجزائر5اتنةحنان طرشان، جامعة بد. 

 حمزة ألاندلوس ي، املركز الديمقراطي العربي، برلين، أملانياد. : املنسق العام

 أملانيا ،ربيعة تمار، املركز الديمقراطي العربي، برليند.  :التحضيريةرئيس اللجنة 

 رئالجزا ،5جامعة باتنة ،د.حنان طرشان :والنشرالتنسيق 

 أملانيا، برلين ،املركز الديمقراطي العربي ،داري املدير إلا  ،كريم عايش .أ التنظيمية:رئيس اللجنة 

 أملانيا، برلين، املركز الديمقراطي العربيد.ربيعة تمار،  دير النشر:م
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 أعضاء اللجنة العلمية:

 ،عة لونيس ي عليمجا ،كلية الحقوق  ،. معداوي نجيةد

 الجزائر

، عة لونيس ي عليمجا ،كلية الحقوق  ،اللو رابح .د

 الجزائر

جامعة أكلي محند ، كلية الحقوق   .د. رحماني حسيبة

 ، الجزائرالبويرة، أولحاج

، جامعة عين تموشنت ،كلية الحقوق ، د.الكلي نادية

 الجزائر

 ،ة البيانجامع، هللا د.صابرين يوسف عبد

 العراق

جامعة النصيح، د. محمد عبد الفتاح زهري عبد 

 ، مصراملنصورة

، جامعة الجياللي ليابس ،د.طالب سومية شهيناز

 ، الجزائرسيدي بلعباس

 ،كلية الحقوق ، د.محمد إبراهيم محمد محمود

 إلاسكندرية، مصرجامعة 

 د.فاطمة عبد مهدي 
 
 ،بلقاملست دهش، كلية

 ألا  الجامعة
 
 العراق، هلية

املعهد العالي ، . فوزي محمود الالفي الحسوميد

 ليبيا، للعلوم والتقنية

 الجزائر، جامعة عنابة ،. كلية العلوم لاقتصاديةد عدنان حاج علي
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هللا وعلى آله  هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيد املرسلين محمد بن عبد الحمد

 …وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد

عضاء ملنظمين اا، السادة املشاركين و شرفيين للمؤتمر، السادة الباحثينالسادة الرؤساء ال

 صفته، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.. ، كل باسمه ولقبه و التنظيميةو اللجنة العلمية 

وطن الهنا في الجزائر و  ينعقد مؤتمر الاستثمار بين آفاق التنمية والتحديات املعاصر ة  

  .زماتأفي ظل وي ظروف صعبة تمر بأمتنا العربية فالعربي 

العاملية وألاجنبية مدعوة و  وإلٍاسالمية العربيةوفي ظل هذه املتغيرات فإن رؤوس ألاموال  

من جهة ة و من طاقوي من جهتحقيق االيوم لالستثمار أكثر من أي وقت مض ى من أجل 

حترار ا عن التبعية وبعيد عن الا بعيد، خرى ضمان حق الاجيال في الثروات الطبيعيةأ

 هو  العالم ومجتمعنافما يحتاج إليه  ،والاستغالل، وإعادة النظر في قوانين الاستثمار

 مستقبل مزدهر.من اجل حاضر امن و الحاجة إلى النمو والنهوض والعمل الجاد الدءوب 

 أتوجه بالشكر الجزيل لرل من ساهم في إنجاح مؤتمر الاستثمار ولرل من دعم     
ً
وأخيرا

. مادي
ً
 وأقول لكم جزاكم هللا خيرا

ً
 أو معنويا

ً
 ا

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،،

 

 

 

 رئيسة املؤتمر:

 الجزائر ،عة لونيس ي عليمجامعداوي نجية، د. 
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 فكر صانعي القرار  من املواضيع التي تشغل ،املوارد الطبيعيةالثروات و موضوع  نأال شك 

باعتبار هذه العناصر عصب  ،مستهلكة وأمنتجة و املستوردة أول، سواء املصدرة في كل الد

و تخلفها. كذلك فان أتقدمها  مستوى اختالف الاقتصاد في كل دول العالم على 

ألاسواق. فمع تزايد الطلب العالمي على الطاقة أصبح  همأالطاقة العالمي يعتبر أحد  سوق 

 ذيمر الزيادة انتاجها ألا  املصدرة لزيادة إيراداتها، من خالل الدول  أماممر فرصة لى ألا إينظر 

ألاجيال  حرمان، فمن جهة زيادة إلانتاج تنجر معه استنزاف للثروات و خلق مفارقة كبيرة

ة زياد ،للطاقة امرا حتميا( حيث أصبح نضوب املصادر التقليدية) القادمة من حقها فيها

 .مشاكل اخرى على مشاكل بيئية عويصة و 

العوامل الاقتصادية املهمة ملا يحققه من تنمية  املوارد الطبيعية أحدفي الثروات و  يعتبر الاستثمار  ،من جهة ثانية

إال  ،وتصديرية وإيجاد فرص عمل جديدة وجذب لرؤوس ألاموال وإدخال تقنيات جديدة صناعية وسد حاجة محلية

عدم التأكد، كما أنه يتأثر واسعا للمخاطرة و  له العديد من الخصائص التي تفرض حيزا املجالأن الاستثمار في هذا 

ستثمارية الا  بعضها يقع في دائرة السيطرة والكثير منها تقع خارج السيطرة في إطار البيئة بعوامل عديدة إيجابا وسلبا

 .والتشريعات والقوانين والسياسات املالية والنقدية وغيرها

حتى  ببيئة ثرية باملوارد الطبيعية واملعدنية ولكنها تعأن العالم العربي بصفة عامة يتم ال بد من إلاشارة في هذا السياقو 

 العربية تعمل على بالدرجة التي تجعلها أحد مصادر الدخل القومي ألاساسية مما يجعل بعض الدول  آلان غير مستغلة

ت الالستثمارات في القطاع املعدني في ظل املتغيرات واملستجد تحديث تشريعاتها املنجمية بهدف خلق مناخ مناسب

 .والدولية إلاقليمية

يتزايد الاهتمام بموضوع الطاقات املتجددة  , الغازرة املفرغة لالستثمار في النفط و الخروج من الدائمؤخرا وقصد و 

عن  وكذلك لعدم استغاللها بمثالية فضال يكسبها أهمية بالغة في تحقيق التنمية  كطاقة نظيفة صديقة للبيئة مما

هائلة، كالطاقة الشمسية التي يمكن أن  خصوصا تتوفر على موارد طاقوية بديلة الجزائر وما و الدول العربية عم  أن

قطاع املحروقات، الش يء الذي يكسبها ميزة تمنحها دخول مرحلة   مداخيل تعوض البترول وتوفر مداخيل أكبر من

استراتيجية قوية  طريق الشامل ومنافسة أكبر الاقتصاديات إذا أحسنت استثمار هذه الطاقة عن التصنيع

 .لالنتقال الطاقوي نحو الطاقات املتجددة وشاملة 

داخل إقليمها عمال بمبدأ السيادة على  من بينها الجزائر جاهدة فرض سيطرتها ورقابتهاحيث تحاول الدول العربية و 

 وجهة ألازمات الاقتصادية أالحصول على أكبر قدر من الاستثمار ألاجنبي ملوا املوارد والثروات الطبيعية، كما تسعى

ار في باالستثم على الاهتمامجهة أخرى زيادة  تحقيق امنها الطاقوي منمن جهة و  ة، حفظ ثرواتها لألجيال القادمةاملالي

 . املستدامة كفيلة بتحقيق التنميةأهمية عن املحروقات و  تقل ال  منجميةموارد طبيعية 

ديباجة 

 املؤتمر:
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آثاره  ،يةالياته القانون، ملوارد الطبيعيةاالثروات و  في لاستثمار  واقععليه يحاول هذا املؤتمر تسليط الضوء على و 

 :انطالقا من إلاشكالية التاليةهذا آفاقه املستقبلية، و و لاقتصادية 

 ستقبل و كيف يمكن تصور مقتصاديةآثاره الا ، ومااملوارد الطبيعيةآفاق الاستثمار في الثروات و ع و ما هو واق

 ؟السياسات املتبعةإلامرانيات املتاحة و  في ظل الاستثمار في هذه الثروات

 املؤتمر: داف أه

 راء، الباحثين واملختصين للبحث وإلاثراء وتبادل التجارب والخبرات لتحقيق ألاهداف التالية:يسعى املؤتمر لجمع الخب

 املوارد الطبيعية.لالستثمار في الثروات و  النظرية والعمليةقديم مختلف املقاربات ت 

 العالمي.النمو وتنويع الاقتصاد الوطني و  في دعماملوارد الطبيعية مية الثروات و إبراز أه 

  املوارد الطبيعية وتحدياتها.أهم فرص الاستثمار في الثروات و  إبراز 

 .تحليل وتقييم مختلف آلاليات القانونية ودور مختلف الهياكل الداعمة لالستثمار في ألانشطة املنجمية 

 املوارد الطبيعية.الاستثمار في الثروات و ثار البيئية والصحية الناجمة عن تقييم آلا 

 الظل  مناطقطق الجنوبية واملناطق الحدودية و باملناتثمار في مجال الثروات الطبيعية الاس إبراز أهم سمات

 عموما.

 الثروات الطبيعية في دعم النمو وتطوير الاقتصاد الوطني  تعزيز مساهمة الاستثمار في مجال البحث في سبل

 من خالل تقييم مختلف التجارب الوطنية والدولية.

  ؤتمرمحـــاور امل :ثالثا

 الغاز الصخري الغاز الطبيعي و النفط و  لاستثمار في مجال :ول املحور ألا 

  والاستثمار والغازالسيادة على النفط. 

 الاليات القانونية لالستثمار في مصادر الطاقة الناضبة. 

 ليات الرقابة عليهاآدخل الشركات املتعددة الجنسيات و ت. 

 ات الطبيعيةحق ألاجيال القادمة في الثرو. 

  عالقته باالستثمار.الصراع على الطاقة و 

 املناطق املحتلةطية في املناطق املتنازع عليها و الوضعية القانونية للثروات النف. 

 الغاز.لثروات الطبيعية في مجال النفط و الحماية الجنائية ل 

  التعدينلاستثمار في قطاع املناجم و  :املحور الثاني

  التعدينلالستثمار في ألانشطة املنجمية و  النظري  إلاطار. 

  املنجمي. والاستغالل البحث نية لالستثمار في نشاطالصيغ القانو 

  التقييد.سة النشاط املنجمي بين التحفيز و شروط ممار 
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  بالنسبة ملناطق الظل. واملعادن املناجمأهمية الاستثمار في 

  في الدول العربية والجزائر،آلافاق الواعدة الستثمار الخامات املعدنية 

 لاستثمار في الطاقات املتجددة :املحور الثالث

  املتجددة فيالعالم والوطن العربيواقع وإمرانيات الطاقات. 

 إلنجاح الانتقال الطاقوي ل لدفع عجلة التنمية املستدامة و الاستثمار في الطاقة املتجددة كمدخ 

 ة في الجزائر وآفاقها املستقبليةددآلاثار الاقتصادية ملصادر الطاقة املتج. 

  القانوني للطاقات املتجددة إلاطار التشريعي و 

  املحور الرابع: دراسات وتجارب دولية

 ألحرام القانون الدولي العام 
ً
 حماية املوارد الطبيعية طبقا

 ويتها.طرق تسمنها و  سبل الوقايةاملوارد الطبيعية للطاقة و تبطة باالستثمار في الثروات و ملر ا املنازعات 

  املوارد الطبيعية للطاقة.لالستثمار في الثروات و ب دولية دراسة نماذج لتجار 

 ستدامة في مصادر الطاقةتقديم تجارب لحرومات أجنبية حول استراتيجيات ناجحة الاستثمار والتنمية امل 

 .املتجددة
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 الطاقات املتجددة كآلية لتحقيق التنمية املستدامة في االستثمار 
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Investment in renewable energies as a mechanism to achieve sustainable 
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 امللخص:

هدفت هذه الورقة البحثية إلى إبراز دور االستثمار في الطاقات املتجددة لتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر، حيث       

تم التطرق إلى املفاهيم األساسية لكل من الطاقات  املتجددة والتنمية املستدامة، وكذا توضيح دور هذه الطاقات في تحقيق 

 التنمية املستدامة في الجزائر.متطلبات 

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أنه يجب االستثمار في هذه املوارد ووضع برامج تساهم في القضاء      

 على  الصعوبات التي حالت دون بلوغ  األهداف املنشودة. 

 طاقات تقليدية، طاقات متجددة، تنمية مستدامة، استثمار، موارد. الكلمات املفتاحية:

 JEL  :Q42,Q01تصنيفات 

Abstract: 

This research paper aimed to highlight the role of investing in renewable energies for sustainable 

development in Algeria, the basic concepts of both renewable energies  and sustainable development were 

addressed, as well as the role of these energies in achieving the requirements of Sustainable development 

in Algeria. 
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  The study concluded with a set of results, the most important of which is that these resources must be 

invested in me and programs should be developed  that contribute to eliminating  the difficulties that 

prevented the achievement of  desired goals. 

Key words: traditional  energies, renewable energies, sustainable development, investment, resources. 

Jel classification codes:  Q42, Q01 

 مقدمة:

تعتبر الطاقات املتجددة أحد أهم األنشطة االقتصادية التي تتمتع بأهمية كبرى في عالم اليوم، وتقوم عليها اقتصاديات     

 الدول سواء أكانت متقدمة أو نامية. كثير من

وقد تزايد االهتمام بها في السنوات األخيرة لتشابكها مع العديد من القطاعات االقتصادية واألنشطة االجتماعية     

 باعتبارها الخيار األفضل لتعويض الطاقة النفطية  والتخلص من الريع البترولي .

للتنويع االقتصادي وتحقيق التنمية املستدامة، وبما أن قطاع الطاقات املتجددة أحد وفي إطار اإلستراتيجية الوطنية         

 أهم املحاور األساسية املعول عليها لتحقيق ذلك.

فقد عرف هذا القطاع تطورات هائلة ساهمت في نموه وبروزه في الساحة االقتصادية لذا انتهجت الجزائر الركب، وأخذت   

بة في االستثمار في الطاقة املتجددة كطاقة بديلة عن الطاقة األحفورية النابضة. وبذلت جهودا املبادرة لخوض غمار التجر 

كبيرة في سبيل تعزيز اقتصادها للخروج من التبعية النفطية والعمل على االستثمار في مختلف القطاعات الحيوية 

 مارات، رغم أنها تواجه العديد من التحديات مماباعتبارها بلد يزخر بمقومات طبيعية وبيئية تالءم هذا النوع من االستث

يجعلها أمام رهان كيفية االستغالل األنجع ملصادر الطاقة املتجددة في الجزائر  لبلوغ األهداف املنشودة وتحقيق التنمية 

 املستدامة إال أنها تحاول جاهدة لتطوير هذا القطاع، والتشجيع على االستثمار فيه. 

 :ستنادا على ما تقدم، يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيس ي التالي: واإشكالية الدراسة

 ماهي جهود الجزائر في ميدان الطاقات املتجددة في ظل املقومات املتوفرة لتحقيق التنمية املستدامة؟

 من اإلشكالية الرئيسية تتجلى لنا األسئلة الفرعية التالية:  األسئلة الفرعية:

  على الطاقات املتجددة كبديل للطاقات التقليدية لتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر؟هل يمكن االعتماد 

 هل يتالءم االستثمار في الطاقات املتجددة مع الظروف االقتصادية واالجتماعية في الجزائر؟ 

 :ت التالية: في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها تحاول هذه الورقة البحثية اإلجابة عن الفرضيافرضيات الدراسة

 .ال يمكن االعتماد على الطاقات املتجددة كبديل للطاقات التقليدية لتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر 

 .يتالءم االستثمار في الطاقات املتجددة مع الظروف االقتصادية واالجتماعية في الجزائر 

زخر ع الطاقات املتجددة في االقتصاد الوطني، وبما ت: تتجلى أهمية الدراسة في األهمية اإلستراتيجية للقطاأهمية الدراسة

 به الجزائر من ثروات متنوعة تساهم في تنميته، وكونه أحد الرهانات التي يمكن للجزائر من خاللها تحقيق تنمية مستدامة.

طاقات ار في الواملعاصرة والخاصة باالستثم املواضيع املهمة: تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة أحد أهداف الدراسة

ا وإسقاط الضوء على واقع هذ لذلك،املتجددة لتحقيق تنمية مستدامة وذلك من خالل التطرق إلى املفاهيم األساسية 
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النوع من االستثمارات في الجزائر وابراز الجهود املبذولة من قبل الحكومات الجزائرية في سبيل تطوير قطاع الطاقات 

 من القطاعات االخرى.االهتمام به كغيره  املتجددة  و

: في ضوء مشكلة البحث وأهدافه وفروضه فإنه تم إتباع املنهجين: الوصفي والتحليلي من خالل وصف منهج الدراسة

متغيري الدراسة أال وهما: الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة، وتحليل البيانات املجمعة وهذا تحقيقا للهدف الرئيس ي 

 للبحث.

محاور نظرية ُيتناول فيها كل من 3سعيا لتحقيق الهدف من هذا البحث، سيتم تقسيم الدراسة إلى  :تقسيمات الدراسة

املفاهيم األساسية للطاقات املتجددة وأساسيات التنمية املستدامة، مرورا بالعالقة بينهما، ثم يليهم املحور التطبيقي  

 الجزائر. الذي يتطرق فيه إلى واقع االستثمار في الطاقات املتجددة في

 : املفاهيم األساسية حول الطاقات املتجددةأوال: 

سيتم التطرق من خالل هذا املدخل  الى تعريف الطاقات املتجددة، أهميتها ومصادرها وكذا دوافع التوجه نحوها وسيتم 

 التفصيل في ذلك فيما يلي: 

 سيتم تعريف الطاقات املتجددة وذكر أهم خصائصها  كاآلتي: :تعريف الطاقات املتجددة وخصائصها -1

: ال يوجد تعريف واحد للطاقات املتجددة فقد تم تعريفها من قبل العديد من املؤسسات تعريف الطاقات املتجددة -1.1

 يمكن إيضاح أهمها فاآلتي:

 :تعرف الطاقة على أنها "عبارة عن قابلية  الش يء على انجاز عمل ما والناجمة عن القوة الكامنة في   تعريف الطاقة

 ، ويمكن تقسيمها بحسب مصادرها إلى قسمين رئيسيين هما: (137، صفحة 2015)مداحي،  الش يء"

 :البترول واملعادن والغاز الطبيعي واملواد الكيميائية، وهي مستنفذة تشمل الفحم و  الطاقة التقليدية أو املستنفذة

جددة )مداحي و خليل، التوجه املستقبلي لالستثمار في الطاقات املت ألنها ال يمكن صنعها ثانية أو تعويضها مجددا في زمن قصير.

، صفحة 2014دراسة قياسية مقارنة بين الدول النفطية والدول غير النفطية، –وأثره على معدالت النمو االقتصادي في الدول العربية 

03) 

 لي: : قامت عدة مؤسسات بتعريفها ويمكن توضيحها في التاالطاقات املتجددة 

 ( تعريف وكالة الطاقة العامليةIEA):  على أنها الطاقة التي تتشكل من مصادر الطاقة الناتجة عن مسارات الطبيعة

كما تعرفها (2021)أوصالح،  التلقائية كأشعة الشمس والرياح والتي تتجدد في الطبيعة بوتيرة أعلى من وتيرة استهالكها،"

 (161، صفحة 2020)زعزوع،  الوكالة بأنها". طاقة نظيفة صادرة من موارد طبيعية ومتجددة دائما.هذه 

 ( تعريف الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخIPCC) ،الطاقة املتجددة هي كل طاقة يكون مصدرها شمس ي":

ة تتجدد في الطبيعة بوتيرة معادلة أو أكبر من نسب استعمالها، وتتولد من التيارات املتتالي جيوفيزيائي أو بيولوجي والتي

 واملتواصلة في الطبيعة، كالطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الكتلة الحيوية، طاقة باطن األرض وحركة املياه،

العديد من اآلليات التي تسمح بتحويل هذه املصادر ألى طاقات أولية كالحرارة  والطاقة وتوجد  (107، صفحة 2016)علة، 

، صفحة 2021)بن النوي،  الكهربائية وإلى طاقة حركية باستخدام تكنولوجيات متعددة تسمح بتوفير خدمات الطاقة ".

287) 
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 هي الطاقة املكتسبة من عمليات طبيعية تتجدد باستمرار، وبالتالي والتنمية:" تعريف منظمة التعاون االقتصادي

فهي عبارة عن مصادر طبيعية دائمة وغير نابضة ومتوفرة في الطبيعة سواء اكانت محدودة أو غير محدودة ولكنها 

 (41، صفحة 2017)عيشاوي و بدوي،  متجددة باستمرار".

  بأنها:  "أشكال الطاقات الكهربائية أو الحرارية أو الحركية أو  04-09من القانون  3: باملادةتعريف املشرع الجزائري

الغازية املحصل عليها انطالقا من تحويل االشعاعات الشمسية وقوة الرياح والحرارة الجوفية والنفايات العضوية 

 (20، صفحة 2019)بلفضل،  يوية".والطاقة املائية وتقنيات استعمال الكتلة الح

، 2018 )بلكوش و لعريبي، حيث تتميز الطاقة املتجددة باالستمرارية وعدم النفاذ على عكس الطاقة غير املتجددة الزائلة.

 (25صفحة 

 :هي الطاقة غير نابضة وتعبر عن مختلف مصادر الطاقة كالرياح والشمس واملياه وغيرها من  تعريف الباحثتين

 املصادر.

 ُيعرف بأنه"كل األصول التي يمتلكها مستثمر ما بصفة مباشرة أو غير مباشرة لها االستثمار في الطاقات املتجددة  :

رأس املال وااللتزام والبحث عن تحقيق الربح عالقة بالطاقات املتجددة ويتوفر فيها شروط االستثمار العامة ك

اح، )رحايلية و بود وتواجد املخاطرة، ونقصد باألصول كل أنواع األصول مادية كانت أم معنوية منقولة أو غير منقولة"

، 2017، -لتجربة األمريكية واإلشارة لحالة الجزائراالستفادة من ا-االستثمار في الطاقات املتجددة ومتطلبات تحقيق األمن الطاقوي 

 (167صفحة 

 :  تتمثل خصائص الطاقات املتجددة فيما يلي: خصائص الطاقات املتجددة -2.1

 .إن مصادر الطاقة البديلة  هي مصادر دائمة طويلة األجل ذلك ألنها مرتبطة أساسا بالشمس والطاقة الصادرة عنها 

 (48، صفحة 2014)خليل و مداحي،  البديلة ليست عالية التركيز. إن شدة الطاقة في املصادر 

 .مصدر محلي الينتقل، ويتالءم مع واقع تنمية املناطق النائية والريفية واحتياجاتها 

 .(137، صفحة 2017)دهيمي،  اقتصادية في كثير من االستخدامات، وذات عائد اقتصادي كبير 

 . نظيفة والتلوث البيئة، وتحافظ على الصحة العامة 

 . تستخدم تقنيات غير معقدة ويمكن تصنيعها محليا في الدول النامية 

 .(27، صفحة 2015)نطور،  ضمان استمرارية توافرها وتواجدها 

  نستعمل منه ما نشاء متى نشاء فمصادر الطاقة املتجددة التتوفر أو تختفي بشكل خارج قدرة ليست مخزونا جاهزا

 االنسان على التحكم فيها أو تحديد املقادير املتوفرة منها كالشمس وشدة الشعاع.

 ل شكل كتتوفر أشكال مختلفة من الطاقة في مصادر الطاقة املتجددة األمر الذي يتطلب استعمال تكنولوجيا مالئمة ل

 (292، صفحة 2018)يوسف و يحياوي،  من الطاقة.

   استخدام مصادر الطاقة املتجددة يتطلب استعمال العديد من األجهزة ذات املساحات واألحجام الكبيرة، والواقع

وهو يشكل في نفس الوقت أحد العوائق أمام أن هذا هو أحد أسباب ارتفاع التكلفة األولية ألجهزة الطاقة املتجددة، 

 (75، صفحة 2021)صباغ،  انتشارها السريع.
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  تعتبر الطاقات املتجددة متوفرة في معظم أنحاء العالم، والطاقة الشمسية على هذا الكوكب تعادل أضعاف حاجة

 (Rehailia & boudah, 2017, p. 05) .مساحة العالممن %70االنسان إلى الطاقة، وتشكل املياه 

  ان ضعف تركيز الطاقة في بعض املصادر البديلة والطاقة الشمسية بالذات يتفق مع كثافة الطاقة املطلوبة في العديد

 اتبعت االجراءات الكفيلة بتقليلمن نقاط االستهالك ، وتتضح صحة هذه العالقة وتتبلور بشكل أفضل إذا ما 

 (04، صفحة 2016)مداحي، االستثمار في الطاقات املتجددة كاستراتيجية تحويلية ملا بعد النفط: حالة الجزائر،  استهالك الطاقة.

  وتطوير الزراعة واالنعاش االقتصاديتوفر الطاقات املتجددة فرصا جديدة للمناطق الريفية للتنمية وفك العزلة. 

  تسمح الطاقات املتجددة بانعاش املناطق الريفية واملعزولة وتحسين ظروفها املعيشية والحد من عدم املساواة بين

 (495، صفحة 2021)واعر و مرعوش،  السكان.

 :  يمكن حصر أهمية الطاقات املتجددة فيما يلي: أهمية الطاقات املتجددة -2

 متوفرة بكثرة في جميع أنحاء العالم 

 .تقلل االعتماد على واردات الطاقة وتوفر بديال محليا ذي قيمة 

 .تمثل األساس المداد الدول الصناعية والنامية بالطاقة بشكل مستدام 

  كبير.اقتصادية في كثير من االستخدمات وذات عائد اقتصادي 

 .مصدر محلي ال ينتقل، ويتالءم  مع واقع تنمية املناطق النائية والريفية واحتياجاتها 

 .(37، صفحة 2018)جليل،  تتمتع مصادر الطاقة املتجددة بالديمومة والتجدد 

 أسواق جديدة واعدة. توفير األمن االقتصادي من خالل التحكم في تكنولوجيا املستقبل، وفتح 

  تعتبر فرصة مناسبة وركيزة لتحقيق تنمية مستدامة بمختلف أبعادها، السيما من خالل إنشاء صناعات تنتج الثروة

 (70-69، الصفحات 2019)طيب و قداري،  ومناصب الشغل.

 بيات وسلبيات الطاقات املتجددة في التالي: : تتجلى  إيجاإيجابيات وسلبيات الطاقات املتجددة -3

 :  يمكن حصر أهم االيجابيات التي تتمتع بها الطاقات املتجددة فيما يلي:االيجابيات -1.3

  تتوفر مصادر الطاقات املتجددة عموما في كل مكان في العالم على عكس الطاقات األحفورية التي تتواجد في أماكن

 محددة فقط.

  تكاليف االنشاء حيث تبقى مصاريف الصيانة فقط.أغلبها مجانية بعد 

 .استخدامها في الدول املصدرة للمحروقات يقلل من استهالكها الداخلي مما يرفع من قدراتها التصديرية للمحروقات 

  أنها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة والتفرز إنبعاثات غازية ملوثة أو مواد سامة على عكس الوقود األحفوري والطاقة

كي دراسة عينة من مستهل-)رحايلية و بوداح، آفاق ومعوقات استثمار الجزائر في الطاقات املتجددة من وجهة نظر املستهلك وية.النو 

 (212، صفحة 2017الطاقة الكهربائية في مدينة قسنطينة، 

 .(10حي و خليل، مرجع سبق ذكره، صفحة )مدا رفع مستوى املعيشة 

  تتميز هذه االنظمة بوجود ها على مقربة من املجتمعات التي تستخدمها، مايوفر الحس بالقيمة وامللكية الجماعية

 (139-138)دهيمي، مرجع سبق ذكره، الصفحات  املشتركة ويعزز التنمية املستدامة.
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 أهم ماُيعاب على الطاقات املتجددة أنها:   سلبيات الطاقات املتجددة: -2.3

 .أغلبها تحتاج تكنولوجيات متطورة النتاجها وهذا ما تفتقر اليه معظم الدول خصوصا النامية 

 .تحتاج مشاريع هذا النوع من الطاقات الى رؤوس أموال كبيرة مما يعيق االستثمار فيها 

 تاج بعض أنواع الطاقات املتجددة كالضوضاء والتأثيرات البصرية، إضافة إلى بعض اآلثار بعض اآلثار السلبية عند إن

 (212)رحايلية و بوداح، مرجع سبق ذكره، صفحة  غير مستحبة على البيئة.

 : تتمثل أهم مصادر الطاقات املتجددة فيما يلي: مصادر الطاقات املتجددة -4

  الطاقة الشمسية:  يقصد بها الضوء املنبعث والحرارة الناتجة عن الشمس، تغزى معظم مصادر الطاقة املتجددة

املتوافرة على سطح األرض إلى اإلشعاعات الشمسية باالضافة إلى مصادر الطاقة الثانوية مثل طاقة الرياح وطاقة 

يعرفها بأنها هي الضوء والحرارة املنبعثان من الشمس األمواج والطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية، وهناك من 

اللذان قام االنسان بتسخيرهما ملصلحته منذ العصور القديمة باستخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا التي 

التفريق بين الطاقة الشمسية ، وضمن هذه الطاقة من الضروري (71، صفحة 2015)لوشن، تتطور باستمرار، 

الكهروضوئية والحرارة الشمسية، األول يولد الكهرباء من خالل تحويل ضوء النهار إلى الفوتونات، مكونات هذا الضوء 

هي التي تطلق االلكترونات من الخاليا الكهروضوئية املوجودة على  األلواح  الشمسية، تتكون هذه الخاليا من مواد 

يار متناوب بفضل العاكس، أما بالنسبة له فإن الطاقة الشمسية الحرارية تسمح بانتاج املاء الساخن شبه الناتج إلى ت

 بفضل مجمعات الطاقة الشمسية .

 هناك أيضا محطات للطاقة الشمسية والتي تستخدم عملية حرارية شديدة الحرارة، مما يؤدي إلى تحويل املياه إلى       

حيث تتسم بخاصية الديمومة وأيضا بكونها طاقة (fabienne, 2015, p. 18) .تاجها الكهرباءوان بخار لتشغيل التوربينات

نظيفة ال ينجم عنها آثار سلبية على الجانب البيئي، كما يمكن توفيرها باستخدام وسائل تقنية خاصة بالطاقة 

 (2243، صفحة 2021)بلحاج، الشمسية املستخدمة في العالم اليوم: 

  الطاقة الحرارية الشمسية: ويكون ذلك من خالل تحويل أشعة الشمس إلى حرارة ويمكن استخدام هذا النظام في

 سخانات املياه، وفي توليد البخار.

(2000/2019الشمسية في العالم )(: تطور السعة التراكمية لسخانات املياه بالطاقة 01الشكل رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ االطالع:   :www.rcrefe.org املصدر: املركز االقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، نبذة عن الطاقة املتجددة بالجزائر على املوقع

(27/07/2022.) 

http://www.rcrefe.org/
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. وهذا 2019-2000ملحوظ  في استخدام الطاقة الشمسية  خالل سنوات الدراسة  التعليق: املالحظ أن هناك تطور 

 لسعي دول العالم  لالستثمار في الطاقات املتجددة ومحاولة التزواج بينها وبين الطاقات التقليدية، باعتبار أن 

ة وبالتالي تحقيق التنميالطاقات املتجددة تعد طاقات غير زائلة يمكن من خاللها تحقيق التنويع االقتصادي  

 املستدامة.

 .الطاقة الفوتوفولطائية:  وهي عملية تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية باستخدام الخاليا الشمسية 

 : قدرات الطاقة الشمسية في الجزائر وتوزيعها01الجدول رقم  

 صحراء هضاب عليا منطقة ساحلية  املناطق 

 86 10 04 مساحة 

إشراق معدل مدة 

 الشمس)ساعات/سنة(

2650 3000 3500 

معدل الطاقة املحصل 

 /سنة( 2عليها)كيلواط ساعي م

1700 1900 2650 

 .39، "دليل الطاقات املتجددة"، ص2007املصدر: وزارة الطاقة واملناجم، طبعة

 2030: أهداف الطاقة املتجددة02الجدول رقم 

 2030 2020 2015 السنوات

 7200 1500 325 طاقة شمسية 

 2800 831 182 خاليا فولطية 

تاريخ االطالع:   :www.rcrefe.org املصدر: املركز االقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، نبذة عن الطاقة املتجددة بالجزائر على املوقع

28/07/2022 

السابقين أن الطاقة الشمسية في الجزائر أصبحت في اآلونة األخيرة طاقة معتمدة ولها التعليق:  املالحظ من الجدولين 

 آفاق مستقبلية للمواصلة استخدامها خصوصا أن الجزائر لها مناخ يالئم استخدام هذا النوع من الطاقات.

 (: إمكانيات الطاقة الشمسية في الجزائر مقارنة بالعالم 02الشكل  رقم )                       

 

 املصدر :   www.irena.orgتاريخ االطالع: 2022/07/28

 

 

 

 

التعليق:  من خالل هذا الشكل نالحظ أن للجزائر إمكانيات هائلة في مجال الطاقة الشمسية مقارنة بباقي دول العالم، ملا 

مناخ وامكانات طبيعية ساهمت في االستثمار في هذا النوع من الطاقات بعيدا عن الطاقات التقليدية التي تستهلك  لها من

 الوقت والجهد والتكلفة.

http://www.rcrefe.org/
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  طاقة الرياح: تعتبر طاقة الرياح صورة غير مباشرة من صور الطاقة الشمسية ، حيث أن حركة الهواء هي نتيجة لفرق

الضغط في الغالف الجوي . ويسبب فرق الضغط تحرك الهواء من منطقة ذات ضغط مرتفع إلى أخرى منخفضة 

كون لتي تتحكم في درجة حرارة األرض والتي تالضغط وينشأ فرق الضغط نتيجة اختالف التأثيرات الحرارية للشمس ا

 10السبب في حدوث الرياح ، حيث يمكن لهبوب الرياح أن يولد طاقة أكثر كثافة مما تولده أشعة الشمس تقدر ب 

لح، مدى مساهمة )أوصا عند هبوب األعاصير.  2كيلووات / م 25في العواصف الشديدة ومامقداره 2كيلووات /م 

، صفحة 2021، -دراسة حالة الدول العربية-االستثمارات في الطاقات املتجددة كاستثمارات بيئية في دعم التحول نحو االقتصاد األخضر

554) 

تتكون محطة طاقة الرياح من شفرات  دوارة تحمل على عمود ومولد يعمل على تحويل الطاقة الحركية للرياح إلى 

ة، فعندما تمر الرياح على الشفرات تتولد دفعات هوائية ديناميكية تتسبب في دوران الشفرات. كما تجدر طاقة كهربي

االشارة الى أن محطة طاقة الرياح يتم تجهيزها بنظام لحفظ الطاقة، إما باستعمال بطارية تمكن من تخزين الطاقة 

هرباء ق جبل مثال، ثم إعادة استخدام هذه املياه في توليد الكالكهربائية املحصل عليها أو عن طريق رفع املياه إلى أعلى فو 

 (10، صفحة 2016)الوافي،  عندما تضعف قوة الرياح.

 (: امكانات الجزائر من طاقة الرياح03الشكل رقم )

 

 املصدر: www.irena.orgتاريخ االطالع 2022/07/28

 

 

 

 

التعليق:  من خالل هذا الشكل يمكن القول أن الجزائر أصبحت تعتمد على الطاقات املتجددة، وخصوصا طاقة الرياح 

  باعتبارها طاقة طبيعية غير قابلة للزوال، وبالتالي الدخول في ركب باقي دول العالم واالستثمار في هذا املجال. 

  املياه املستمرة والتي اليمكن أن تنفذ، وهي من أهم مصادر الطاقة الطاقة املائية:  هي الطاقة املستمدة من حركة

املتجددة، أو هي االستفادة من حركة املياه ألغراض مفيدة، فقد كان استخدام الطاقة املائية قبل انتشار توفر الطاقة 

ئية: الطاقة املا الكهربائية التجارية، وذلك في الري وطحن الحبوب، وصناعة النسيج، ومن بين أنواع استخدامات

، 2015روس، )بن ع الطاقة الكهرومائية واملقصود هنا السدود واملنشآت النهرية التي تنتج الكهرباء، طاقة املد والجزر.

 (11صفحة 

 كنها مهمة تى اآلن، ولطاقة الكتلة الحيوية: تمثل الكتلة الحيوية مثل الخشب ومحاصيل الطاقة دورا صغيرا نسبيا ح

في بعض املجاالت، حيث يتم حرق جزء من الكتلة الحيوية لتوفير الحرارة، ويتم تحويل بعضها إلى الغاز الحيوي، 

عمروش، ) والبعض اآلخر إلى الوقد السائل، غير أن الخطط الحكومية تدعو إلى توسيع نطاق استخدام الكتلة الحيوية،

أو هي استخدام املواد العضوية كوقود بواسطة تقنيات معينة كاالحتراق أو الهضم، وإذا استخدمت (372، صفحة 2018

الكتلة الحيوية بشكل مناسب فإنها تشكل مصدر للطاقة املتجددة، وأما بالنسبة ملوارد الجزائر من هذا النوع من 
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مليون طن معادل نفط )لم تتم  5والنفايات الحضرية والزراعية حيث تقدر بالطاقة فهي تتمثل في املوارد الغابية 

)بن يوب، بوهرين، و  مليون طن نفط سنويا. 1.33عملية إعادة تدويرها(، وهذا املورد يمثل حقال قادرا على استيعاب

  (25، صفحة 2019طبايبية، 

 (: طاقة الكتلة الحيوية بالجزائر04الشكل  رقم )                                              

 

 

 

 

 

 

 

  املصدر:www.irena.org تاريخ االطالع: 2022/07/27

  ة أو في التربة الستعمالها في شكل تدفئطاقة الحرارة الجوفية: تكون هذه الطاقة عن طريق استخراج الطاقة املوجودة

كهرباء حيث أن الحرارة ترتفع أساسا من سطح األرض نحو باطنها، ويتم انتاج هذه الحرارة عن طريق النشاط 

اإلشعاعي الطبيعي للصخور املكونة للقشرة األرضية حيث ال يتم الحصول على هذه الحرارة إال إذا كانت املكونات 

رض تحتوي على مسامات ونفوذية وتحتوي أيضا على طبقات خازنة للماء أي طبقات جوفية بها الجيولوجية لباطن األ 

 (15، صفحة 2020)بن فريحة و أنساعد،  ماء أو بخار املاء .

 في الجزائر(: الطاقة الحرارية الجوفية 05الشكل رقم )                                          

 

 

 

 

 

 

 28/07/2022تاريخ االطالع:  http://portail.cder.dzاملصدر:                                                                      

  الكهربائية التي يحتاجها، وفي الوقت الحالي من الطاقة %16الطاقة النووية: تزود الطاقة النووية دول العالم بأكثر من

يعكف العلماء على أبحاثهم بغية التحكم في عمليات االندماج النووي، في محاولة لصنع مفاعل اندماجي النتاج 

مهري، ) الكهرباء، لكنهم مازالوا يواجهون مشاكل حول كيفية التحكم في عملية االندماج التي تجري في حيز محدود.

 (99، صفحة 2016

 

 

 

http://www.irena.org/
http://www.irena.org/
http://portail.cder.dz/
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 :  مساهمة مصادر الطاقة املتجددة 03الجدول رقم

 الوحدة:     ميجاواط 

 املجموع 2030-2021املرحلة الثانية  2020-2015املرحلة األولى  

الطاقة الشمسية 

 الكهروضوئية

3000 10575 13575 

 5010 4000 1010 طاقة الرياح

الشمسية الحرارية الطاقة 

 املركزة

- 2000 2000 

 400 250 150 التوليد املشترك للطاقة

 1000 640 360 طاقة الكتلة الحيوية

 15 10 05 طاقة الحرارة الجوفية

 22000 17475 4525 املجموع

Source: International Renewable Energy Agency(IRENA). https://www.irena.org/ energie- renouvlable.pdf,p11. 

التعليق: من خالل الجدول األعلى يظهر لنا أن الجزائر تتوفر على مصادر طاقوية متجددة لكن هذا اليسمح لها بتحقيق 

أمنها الطاقوي املستقبلي  غير أنها تسعى جاهدة لوضع خطط لذلك. لذا عليها االستثمار في هذه الخطط املوضوعة 

 األهداف املنشودة في اآلجال املسطرة.للوصول إلى 

     (: نسب التغير في مصادر الطاقات املتجددة في الجزائر 06الشكل رقم )      

 

 

 

 

 

 

 

 :املصدر  27/07/2022www.irena.orgاطلع عليه في 

وهذا راجع ملناخ   %65الشمسية بنسبةالتعليق:  وتتمثل النسبة األكبر املشكلة لقطاع الطاقات املتجددة في الطاقة 

ملا تتوفر عليه الجزائر من ثروات مائية واملالحظ حسب هذه النسبة أنه اصبح  %33الجزائر،  لتليها الطاقة املائية بنسبة 

 .%1استغاللها لتوليد الطاقات املتجددة، ثم استغالل طاقة الرياح بنسبة التتجاوز 

2020املتجددة في العالم  من باقي القطاعات املكونة للطاقة لسنة (: استهالك الطاقات 07الشكل رقم )  
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27/07/2022) international/data (consulté le http://www.iea.gov/beta/ source: 

)تشمل جميع املصادر طاقة الرياح،  %12التعليق: يشهد العالم زيادة في نسب استعمال الطاقات املتجددة بنسبة تصل إلى 

  الطاقة الشمسية، الحرارة الجوفية.....(

دوافع أساسية تحفز البلدان على التوجه نحو الطاقة املتجددة وهي:  3هناك  دوافع التوجه نحو الطاقة املتجددة: -5

 (25)بلكوش و لعريبي، مرجع سبق ذكره، صفحة 

 الطاقة:  حيث تشير أغلبية التوقعات إلى تضائل احتياطات الطاقة األحفورية )البترول والغاز(، باالضافة إلى  أمن

إرتفاع االستهالك العالمي الحالي للطاقة، مما يؤدي إلى زوال هذا املصدر من الطاقة وبالتالي البد من إيجاد مصدر 

 آخر بديل يلبي االحتياجات الطاقوية.

 ر املناخ:  بامكان الطاقة املتجددة تلبية االحتياجات الطاقوية بنسبة انبعاثات غازات االحتباس الحراري القلق من تغي

ضئيلة باملقارنة مع الطاقة األحفورية، باعتبار أن هذه الغازات تزيد من درجة حرارة األرض مما ينذر بحصول نتائج 

 سلبية كارثية محتملة.

 شهد أنواع معينة من الطاقة املتجددة انخفاضا من سنة إلى أخرى بسبب تحسن إنخفاض تكلفة الطاقة املتجددة: ت

 تكنولوجيات إنتاجها.

: سنتطرق الى اساسيات التنمية املستدامة انطالقا من تعريفها، إلى أهدافها ثانيا: أساسيات التنمية املستدامة

 كالتالي: 

 املستدامة وخصائصها فيما يلي:  :  يتمثل مفهوم التنميةتعريف التنمية املستدامة وخصائصها -1

تعريف التنمية املستدامة: قبل التطرق إلى مفهوم التنمية املستدامة يجب التطرق إلى كل من التمنية و النمو  -1.1

 ااإلقتصادي بحيث يعرف كل مهما كما يلي:

  ور ة على التطتعريف التنمية: "مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين، بهدف إكساب ذلك املجتمع القدر

الذاتي املستمر بمعدل يضمن التحسن املتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة املجتمع على االستجابة 

ة فح)توات، د.ت، ص للحاجات األساسية و املتزايدة ألعضائه، بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات.

126) 

http://www.iea.gov/beta/
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  یقصد بالنمو اإلقتصادي :"زیادة اإلنتاج أو الدخل الحقیقي في دولة ما خالل فترة زمنیة معینة "إن هذا التعریف ال

یحظى بالقبول العام إذا كان املرء یرى بأن الغایة من النمو االقتصادي لیست زیادة الناتج الحقیقي فقط وإنما تحسين 

املتعددة من خالل املنتوج السلعي، هنا یصبح "النمو"هو تلك الزیادة الحاصلة في  حالة السكان في إشباع حاجاتهم

 (06-05، الصفحات 2019)بن عمرة و أزناق،  حصة الفرد الواحد من السكان.

  املعنون بمستقبلنا املشترك  1987عام عرفت التنمية املستدامة: ألول مرة في تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية

تلك التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرة األجيال املقبلة على تلبية " :)تقرير برونتالند( على أنها

 (04، صفحة 2019)محرز و راش ي،  احتياجاتهم.

  رصة التنمية التي تقض ي بتلبية الحاجات األساسية للجميع وتوسيع الف"والتنمية بأنها :عرفتها اللجنة العاملية للبيئة

أمام املجتمع إلرضاء طموحهم نحو حياة افضل ونشر القيم التي تشجع أنماطا استهالكية ضمن حدود اإلمكانات 

 (475، صفحة 2019)عبيد و عباس،  ".البيئية التي يتطلع املجتمع إلى تحقيقها بشكل معقول 

  تعریف البنك الدولي التنمیة املستدامة على أنها:"هي التنمیة التي تلبي احتیاجات املجتمعات في الوقت الحالي دون

املساس بقدرة األجیال املستقبلیة على تحقیق أهدافها، بما یسمح بتوفير فرص أفضل لألجیال الحالیة إلحراز تقدم 

صاديو اجتماعي و بشري، و التنمیة املستدامة تعتبر حلقة الوصل التي ال غنى عنها بين األهداف قصيرة األجل و اقت

 (97، صفحة 2020)دين،  األهداف طویلة األجل.

 قامت لجنة Brundtland  هااملتحدة للبيئة، التي ترأس بوضع تعريف للتنمية املستدامة )لجنة الواليات 1987في عام 

Brundtland  الوزيرة األولى ملدانمارك(كمايلي: "التنمية املستدامة هي عملية تنمية وتطوير للوضع الحالي دون التأثير

 (97-96)فالق و سالمي، الصفحات  على قدرات وموارد األجيال املستقبلية".

  الباحثتين:  هي تنمية حالية واالهتمام بمتطلبات افراد املجتمع دون املساس بثروة االجيال القادمة.تعريف 

 يوجد العديد من خصائص التنمية املستدامة لعل من أهمها:  خصائص التنمية املستدامة: -2.1

 هي تنمية تعتبر البعد الزمني فيها هو األساس، فهي تنمية طويلة املدى بالضرورة؛ 

  (13، صفحة 2017)مباركي و طالبي،  حق األجيال القادمة في املوارد الطبيعية للمجال الحيوي للكوكب.رعاية 

  تلبیة االحتیاجات األساسیة للفرد من البشر في املقام األول؛ 

 ـن خـــالل عناصـــره األساسیة كالهواء، املاء، التربة واملوارد الحفـــاظ علـــى املحـــیط الحیـــوي فـــي البیئـــة الطبیعیـــة مــ

 الطبیعیة؛

  تولي اهتماما بتنمیة الجانب البشـري بالدرجـة األولـى، فهـي تراعـي الحفـاظ على القیم االجتماعیة واالستقرار النفس ي

 (342، صفحة 2017)عجالي و عياش،  والروحي للفرد واملجتمع.

 تتجلى أهداف التنمية املستدامة وأهم أبعادها في التالي:   أهداف التنمية املستدامة وأبعادها: -2

 : تسعى التنمية املستدامة إلى تحقيق جملة من األهداف نذكر منها:أهداف التنمية املستدامة -1.2

  السياسات التنموية لتحسين نوعية حياة تحقيق نوعية حياة أفضل لسكان من خالل عمليات التخطيط و تنفيذ

 السكان في املجتمع اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا و روحيا من خالل التركيز على الجوانب النوعية وليس الكمية؛
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  إحترام البيئة الطبيعية: تركز التنمية املستدامة على العالقة املوجدة بين نشاطات السكان و البيئة،فهي تتعامل مع

عية و محتواها على أساس نشاط اإلنسان، وبشكل مبسط هي تنمية تستوعب العالقة الحسية النظم الطبي

 (129، صفحة 2018)بن حسان و سعدي،  املوجودة بين البيئة الطبيعية والبية املبنية.

  استعمال التقنيات الحديثة في حياة األفراد وما ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف املجتمع من خالل إبراز أهمية

تقدمه من تسهيالت في حياتهم  كالتواصل اإلجتماعي والنقل و البريد وما تقدمه من جودة في حياتهم وتحقيق أهدافهم 

 ولكن دون اإلضرار بالبيئة أو بروز أي آثار سلبية املجتمع؛

 ن خالل منع استنزافها أو استعمالها بطريقة ال تتجاوز اإلستخدام العقالني ملختلف املوارد الطبيعية وذلك م

معدالت تجددها، إذ يتجلى ذلك من خالل تحسيس مختلف األفراد بأهمية البيئة عن طريق تعزيز وعيهم باملشكالت 

رالسياحة في تحقيق التنمية املستدامة، )بن حسان و سعدي، دو  البيئية القائمة والحث على إيجاد الحلول املناسبة لها.

 (129، صفحة 2018

 بیئة عاملیة جیدة، وتمویل بعید االجل، من خالل التسیير الفعال للطاقات املتجددة الصدیقة للبیئة؛ 

  لذي اإحداث تغیير مستمر ومناسب في حاجات وأولویـات املجتمـع؛ وبطریقـة تالئـم إمكانیاتـه وتسـمح بتحقیـق التوازن

 بواسطته یمكن تفعیل التنمیة االقتصادیة، والسیطرة على جمیع املشكالت البیئیة ووضع الحلول املناسبة لها.

 (185، صفحة 2018)مقاوس ي و سیاري، 

(: أهداف التنمية املستدامة:08الشكل رقم )

 

.130ذكره، ص  بن حسان حكيم،سعدي فيصل،مرجع سبق املصدر:  

 أبعاد التنمية املستدامة: يمكن تقسيم أبعاد التنمية املستدامة إلى ثالثة ابعاد: -2.2

  البعد اإلقتصادي : تعني اإلستدامة استمرارية وتعظيم الرفاه اإلقتصادي ألطول فترة زمنية ممكنة من خالل توفير

طري،  )حجام و وامللبس والصحة والتعليم. مقومات الرفاه اإلنساني بأفضل نوعية مثل: الطعام واملسكن والنقل

 (131، صفحة 2020

  البعد اإلجتماعي: يقوم هذا البعد على أساس مبدأ العدالة و العواقب التوزيعية للسياسات، ويهدف على إشباع

عبدو ) الخدمات الصحية و التعليمية األساسية.الحاجات اإلنسانية، وتحقيق العدالة اإلجتماعية، والحصول على 

 (32، صفحة 2021و العربي، 
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  البعد البيئي: أدت املشاكل البيئية الحاصلة خالل العقود األخيرة من القرن املاض ي لظهور قناعات كاملة بأن إدارة

ملية التنمية، حيث أصبح الحفاظ على البيئة والحؤول دون البيئة بشكل سليم و متوازن بات ضروريا لتحقيق ع

تدهورها من ضمن األلويات واإلهتمامات الدولية و الوطنية كون إستنزاف البيئة واإلخالل بتوازنها ذو أثر سلبي على 

قتصادي و التنمية، لذا نجد ان البند األول في مفهوم التنمية املستدامة ينص على محاولة املوازنة بين النظام اإل

 (425، صفحة 2016)بن ناصر،  النظام البيئي دون إستنزاف املوارد البيئية.

(: أبعاد التنمية املستدامة09الشكل رقم )  

 

 .131املصدر: العربي حجام، سميحة طري، مرجع سبق ذكره، ص 

 :  تظهر العالقة بين الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة في اآلتي: ثالثا: الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة

يمكن إبراز الدور الهام الذي يمكن للطاقات املتجددة أن  دور الطاقات املتجددة في تحقيق التنمية املستدامة: -1

 (176-175، الصفحات 2018)بوقنة، بوعزيز، و بوقنة، تلعبه في تحقيق التنمية املستدامة من خالل املداخل التالية: 

  التأمين اإلقتصادي: يعتبر العمل األكبر في تحقيق النمو اإلقتصادي حيث أنها آلزمة إلنشاء مختلف املشاريع، مثال

ضة يقلل الغير الناباإلنقطاع في الطاقة الكهربائية يسبب العديد من الخسائر ولهذا فاإلعتماد على مصادر  للطاقة 

 من هذه اإلنقطاعات.

 :آن جزء كبير من سكان العالم وخاصة في الدول النامية، يعانون من نقص الكهرباء  تأمين التنمية املستقبلية

على إعطاء األولوية الستخدام الطاقات املتجددة في تطوير  21واستعمال وقود تقليدية للتدفئة، فقد نصت األجندة 

 ةاملناطق النائي

 ففي مؤتمر تغير مناخ األرض املنعقد بكيويتو، نصعلى دعوة العالم إلى إعطاء أهمية كبيرة نحو استخدام  من البيئة:أ

 الطاقات املتجددة ملا لها من أهمية في تقليل تأثير انبعاثات الغازات الضارة، وتلويث البيئة.

 توفير عدد كبير من فرص العمل جديدة، سواء في  : أن االعتماد على الطاقات املتجددة سوف يتيحاألمن االجتماعي

مجال البحث أو تصنيع تكنولوجيات جديدة تعمل بالطاقات املتجددة، باإلضافة إلى التركيب والصيانة والتوزيع 

 وغيرها.

تحدد سياسة الجزائر الطاقوية في إطار تحقيق مفهوم  تحقيق التنمية املستدامة في إطار االنتقال الطاقوي: -2

ة املستدامة بمنظومة قانونية وتشريعية تعزز من حقوق األجيال القادمة في استغالل الطاقة، وكذلك السعي التنمي

جيغاوات  4.5و 2030جيغاوات من الطاقة املتجددة بحلول  22نحو استخدام الطاقة املتجددة التي تهدف إلى إضافة 
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ال استغالل الطاقة وتجاوز إشكالية نضوب ، من أجل الحفاظ على حقوق األجيال القادمة في مج2020قبل حلول 

 (172، صفحة 2020)لعجال،  املوارد التقليدية.

تحقيق تسعى الجزائر إلى االستثمار في الطاقات املتجددة لل رابعا: واقع االستثمار في الطاقات املتجددة في الجزائر:

 تنويع اقتصادي وتنمية شاملة، ويمكن التفصيل في ذلك كالتالي: 

قامت الجزائر باتخاذ عدة مبادرات مهمة واجراءات  التجربة الجزائرية في مجال االستثمار في الطاقات املتجددة: -1

واجراءات البحث والتطوير"  وذلك من أجل االستثمار في هذا املجال رغم وجود  تحفيزية واملتمثلة في " االطار القانوني

مجموعة من التحديات قابلته إال أن الهدف من هذه االستثمارات هو الوصول إلى التنمية املستدامة وحفظ الثروات 

 لالجيال .

ة بعد  اف الحكومة الجزائرية مقارنة ( :االستهالك العالمي للطاقات املتجددة املطلوبة لتحقيق أهد10الشكل رقم )

 .2020/2030مناطق في العالم  للفترة مابين

 

 unep, frankfurtschool-UNEP center, bloombergnef املصدر:

 

 

 

 

 

 

 

التعليق : هناك رغبة حقيقية فاالستثمار من قبل الدول النامية كالجزائر في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والرغبة 

 االلتحاق بالدول املتطورة.في 

 سنة.20على مدار  2030إلى 2011وأهم مايذكر هنا هو أن الجزائر قامت بوضع برنامج وطني للطاقات املتجددة يمتد من 

 يكما أظهرت التجربة الجزائرية امكانيات هامة للمساعدة في تطوير التنمية عن طريق استخدامات الطاقة الشمسية الت

على سكان املناطق الصحراوية من الطاقة الكهربائية فمثال في قطاع الصناعة يعمل اقتحام الكهرباء  تعود بالفائدة خاصة

 (293، صفحة 2021)خلوفي،  االرياف على تطوير مصانع النسيج اليدوي لألقمشة وتضاعف حجم االنتاج.
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 (2015/2020املتجددة وغير املتجددة في الجزائر خالل الفترة)(: الطاقات 11الشكل رقم )

 
 املصدر :www.irena.orgاطلع عليه في 2022/07/27

التعليق: رغم أن الجزائر أصبحت تعتمد على الطاقات املتجددة لكن بنسبة ضئيلة نوعا ما مقارنة باستهالكها للطاقات 

التقليدية نظرا لعدم وجود الدعم الحكومي واالمكانيات الالزمة للدفع بهذا النوع من االستمثار في الجزائر وركب مسار 

 الدول املتقدمة وباقي دول العالم.

 : لقد تم إنشاء العديد من الهيئاتالهياكل التنظيمية واملؤسساتية في مجال الطاقات املتجددة بالجزائر -2

 (152-151، الصفحات 2012)فروحات، ما يلي: املؤسساتية أهمها 

  مركز تطوير الطاقات الجديدة واملتجددة(C.D.E.R) 

 ( وحدة تطوير التجهيزات الشمسيةU.D.E.S) 

 (وكالة ترقية وعقلنة استعمال الطاقةAPRUE) 

 NEW ENERGY ALGERIAنيو اينارجيالجيريا "نيال")

:  قامت الجزائر بوضع استراتيجيات لتطوير استراتيجية الجزائر في تطوير استخدام الطاقات املتجددة -3

 استخدام الطاقات املتجددة ويمكن ايضاح ذلك من خالل: 

االطار القانوني للطاقات املتجددة في الجزائر:  وضعت السياسات الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة ضمن إطار  -1.3

 (292-291، الصفحات 2019)برادي و عمارة، قانوني ونصوص تنظيمية، تمثلت في اآلتي: 

  املتعلق بالتحكم في الطاقة.1999 جويلية 28املؤرخ في  99-09القانون رقم : 

  ينص هذا القانون على فتح مجال املنافسة في إنتاج وتوزيع الكهرباء.2002فيفري  05املؤرخ في  02-01القانون رقم : 

  املتعلق بترقية الطاقات املتجددة في إطار التنمية املستدامة. 2004أوت  04املؤرخ في  04-09القانون رقم : 

  املتضمن إنشاء صندوق للطاقات املتجددة .2009التكميلي لسنة قانون املالية : 

  يهدف املرسوم إلى دعم االستثمار في الكهرباء والتوزيع 2011يوليو  14املؤرخ في  11-252املرسوم التنفيذي رقم :

 العمومي للغاز.

http://www.irena.orgالمصدر/
http://www.irena.orgالمصدر/
http://www.irena.orgالمصدر/
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  في الطاقة والطاقة املتجددة.: يهدف هذا املرسوم للتحكم  2016أفريل  6املؤرخ في  121-16املرسوم التنفيذي رقم 

 (2015/2020/2030(: البرنامج الجديد  الطاقة املتجددة  لكل قطاع  خالل: )12الشكل رقم )

 
Source :http://portail.cder.dz/spip.hph ?article4565 

 التعليق: يتم تقديم برنامج الجديد لتطوير الطاقات املتجددة في قسمين :

  ميغاواط من الطاقة املتجددة ، بما في ذلك الخاليا الكهروضوئية  4525(: وتكفل إنتاج 2020-2015االولى)املرحلة

 ميغاواط. 3000التي تبلغ 

 ( يقدر االنتاج في هذه الفترة 2030-2021املرحلة الثانية :)سعة ميغاواط  10575ميغاواط منها الكهروضوئية  17475

ميغاواط.  22000يقدر ب  2015/2030هذا البرنامج املطلوب انجازه لتلبية احتياجات السوق الوطنية خالل الفترة 

 ويتوزع هذا البرنامج على: 

 الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الحرارية، الطاقة الحيوية، التوليد املشترك للطاقة، الطاقة الحرارية األرضية.

 .2030باملائة من الحصيلة  الوطنية النتاج الكهرباء بحلول عام  27البرنامج بتحقيق ويسمح هذا 

مليار متر مكعب من حجم الغاز الطبيعي أي مايعادل 300ميغاواط من الطاقات املتجددة يسمح بادخار 22000إن انتاج 

 مثال. 2014مرات االستهالك الوطني لسنة  8

 لصندوق الوطني للطاقات املتجددة واالنتاج املزدوجوتمويل هذا البرنامج يتم من خالل ا

ووفقا لألنظمة املعمول بها فإن هذا انجاز هذا البرنامج مفتوح أمام املستثمرين من القطاع العام والخاص وطنيين وأجانب. 

 )نفس املرجع( من الطلب الوطني للطاقة. %35يتوقع إنتاج  2040وبحلول 

)لعجال، مرجع سبق  على  املحاور التالية: 2040: ترتكز االستراتيجية الطاقوية آلفاق 2040االستراتيجية الطاقوية آلفاق  -2.3

 (174ذكره، صفحة 

  وتبني  تاستعمال الغاز وذلك بتحفيز استخدام الغاز املسال والغاز الطبيعي املضغوط في قطاع النقل واملواصال

 سياسة التحكم في الطاقة وترشيدها.

 .تطوير الصناعات التحولية )البتروكيميائية(، والتكرير من خالل تثمين استخدام املوارد الطاقوية 

 .تطوير استعمال الطاقات املتجددة نظرا لألهميتها في تحقيق األمن الطاقوي 

 دية.دراسة امكانية تطوير استغالل ثروات املحروقات غير التقلي 

 .إدراج برنامج الفعالية الطاقوية الهادف إلى تحسيس املواطنين بمسؤوليتهم اتجاه ملف الطاقة 
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أهداف تطوير استراتيجية الطاقة املتجددة في الجزائر:  من بين أهداف تطوير استراتيجية الطاقة املتجددة في الجزائر  -3.3

 (97، صفحة 2021بوقرة،  )مرزوقي، رمضاني، ونجد: 

 .إستغالل أكبر للقدرات املتوفرة 

 .مساهمة أفضل في تخفيض إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 

 .تخفيض حصة الطاقات األحفورية في الحصيلة الطاقوية الوطنية 

 .تطوير الصناعة الوطنية 

 .توفير مناصب العمل 

:  من خالل ماقدم في البحث، يمكن القول أن االستثمار في قطاع الطاقات املتجددة أصبح ضرورة ملحة لتنويع خاتمة

اقتصاديات الدول بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة  باعتبارها مصدرا من مصادر الطاقة البديلة التي تساهم في دفع 

 جموعة من النتائج أبرزها: عجلة النمو وتحقيق التنمية املستدامة. وقد توصلنا إلى م

 نتائج الدراسة:   تتمثل أهم النتائج املتوصل إليها في اآلتي:

 .وجود عالقة وطيدة بين الطاقات املتجددة وتحقيق متطلبات التنمية 

 . توفر الجزائر على إمكانيات مساعدة لالستثمار في الطاقات املتجددة 

  ية برنامج هادف لتحقيق تنمية مستدامة شاملة.يعد برنامج الطاقات املتجددة والفعالية الطاقو 

 . أن الجزائر تبذل جهود مقبولة في سبيل تطوير هذه الطاقات 

 .تتوفر الجزائر على  مصادر هائلة للطاقة املتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها 

 توصيات الدراسة: كما نوص ي بما يلي: 

 .ضرورة تشجيع االستثمار في هذا القطاع 

 رورة وضع برامج تساهم في تحقيق التنمية املستدامة عن طريق االستثمار في الطاقات املتجددة.ض 

 العمل على تخفيض التكلفة في هذا النوع من االستثمار 

 .تقديم تحفيزات للمستثمرين في هذا املجال 

 قائمة املراجع:

  املراجع باللغة العربية:

(. الطاقة الخضراء وسيلة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة في العراق. 2019فاضل عباس. )الطائي عبيد، و  .1

 .475(، ص02)العدد 22املجلد

-(. التطورات العاملية والعربية في مجال استغالل الطاقات غيرالنابضة فترة الدراسة2016الطيب الوافي. ) .2

(، الجزائر، جامعة 01)العدد 03املتجددة ، املجلد. مجلة دراسات وأبحاث اقتصادية في الطاقات -2004/2014

 .10لخضر الحاج.  ص 1باتنة

(. التنمية املستدامة في الجزائر: قراءة تحليلية في املفهوم واملعوقات. مجلة 2020العربي حجام، و سميحة طري. ) .3

 .131(، الجزائر، جامعة برج بوعريريج. ص02)العدد 06أبحاث ودراسات التنمية ، املجلد
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. 2005-2016(. دور الطاقات املتجددة في التنمیة املستدامة بالجزائر: دراسة تحلیلیة للفترة 2020ملختارية دين. )ا .4

لخضر  1(، الجزائر، جامعة باتنة 01)العدد 07مجلة دراسات وأبحاث اقتصادیة في الطاقات املتجددة ، املجلد

 .97الحاج. ص

ددة في الجزائر وآفاقها املستقبلية، مجلة دراسات وأبحاث إقتصادية (. إمكانيات الطاقة املتج2015بالل نطور. ) .5

 .27، الحاج لخضر. ص1(، الجزائر، جامعة باتنة02)العدد 02في الطاقات املتجددة. املجلد

(. واقع الطاقات املتجددة بالجزائر وسبل تعزيزها، مجلة دراسات وأبحاث إقتصادية في 2017جابر دهيمي. ) .6

 .139ص-138، الحاج لخضر. ص1(، الجزائر، جامعة باتنة06)العدد 07. املجلدالطاقات املتجددة

 .138جابر دهيمي. مرجع سبق ذكره، ص .7

(. مستقبل برامج الطاقة املتجددة في الجزائر وتبني فلسفة التسويق األخضر قراءة 2015جمال بن عروس. ) .8

. مجلة دراسات وأبحاث إقتصادية في الطاقات للواقع الجزائري بين أزمة الغاز الصخري وبرامج الطاقة املتجددة

 .11لخضر الحاج.  ص 1(، الجزائر، جامعة باتنة02)العدد 02املتجددة ، املجلد

دراسة لواقع مشروع -(. الطاقات املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر2012حدة فروحات. ) .9

(، الجزائر، جامعة 11)العدد 11. مجلة الباحث ، املجلد-تطبيق الطاقة الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر

 .152ص-151قاصدي مرباح ورقلة. ص

(. دورالسياحة في تحقيق التنمية املستدامة. املجلة العلمية املـسـتـقـبـل 2018حكيم بن حسان، و فيصل سعدي. ) .10

 .129اس.  ص(، الجزائر، جامعة امحمد بوقرة بومرد01)العدد 06اإلقـتـصــــــادي ، املجلد

. -دراسة حالة الجزائر–(. دور الطاقات املتجددة في دعم التنمیة املستدامة 2017دالل عجالي، والزبير عياش. ) .11

لخضر  1(،الجزائر، جامعة باتنة01)العدد 04مجلة دراسات وأبحاث اقتصادية في الطاقات املتجددة ، املجلد

 .342الحاج.  ص

ت التنظيمية للطاقة املستدامة عامليا وإقليميا وعربيا. مجلة دراسات (. مكانة املؤشرا2021رفيقة صباغ. ) .12

 .75، لخضر الحاج. ص1(، الجزائر، جامعة باتنة01)العدد 08وأبحاث اقتصادية في الطاقات املتجددة ، املجلد

ل و (. التنويع الطاقوي كرهان استراتيجي لتحقيق التنمية املستدامة في اقتصاديات الد2021زهرة بلحاج. ) .13

(، الجزائر، جامعة املسيلة. 01)العدد 06الريعية. مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، املجلد

 .2243ص

دراسة –(. دور الطاقة املتجددة في تحقيق التنمية املستدامة واملعوقات التي تواجهها 2020زينب عباس زعزوع. ) .14

(، مصر. )جامعة 01)العدد 21(. دراسات ، املجلد 2030بترول في مصر)ميدانية بالتطبيق على وزارتي الكهرباء وال

 .161القاهرة(. ص

(. تعزيز تطوير مصادر الطاقات املتجددة كآلية لتحقيق التنمية املستدامة 2019سعيدة طيب، و أحمد قداري. ) .15

 .70ص-69ية، ادرار. ص(، الجزائر، جامعة احمد درا02)العدد 07بالجزائر. مجلة التكامل االقتصادي ، املجلد 



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  32 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

(. الطاقات املتجددة وتأثيرها على أبعاد التنمية 2018سليم بوقنة، ناصر بوعزيز، و برهان الدين بوقنة. ) .16

(، الجزائر، 02)العدد 02. مجلة األصيل للبحوث اإلقتصادية واإلدارية ، املجلد-دراسة حالة الجزائر-املستدامة 

 .176ص-175جامعة خنشلة، ص

(. آفاق ومعوقات استثمار الجزائر في الطاقات املتجددة من 2017حايلية، و عبد الجليل بوداح. )سيف الدين ر  .17

دراسة عينة من مستهلكي الطاقة الكهربائية في مدينة قسنطينة. مجلة دراسات العدد -وجهة نظر املستهلك

 .212(، الجزائر، جامعة عمار ثليجي، األغواط. ص01)العدد 08االقتصادي ، املجلد

(. االستثمار في الطاقات املتجددة ومتطلبات تحقيق األمن 2017سيف الدين رحايلية، و عبد الجليل بوداح. ) .18

 12.  مجلة أبحاث إقتصادية وإدارية ، املجلد-االستفادة من التجربة األمريكية واإلشارة لحالة الجزائر-الطاقوي 

 .167(، الجزائر، )جامعة محمد خيضر بسكرة(. ص01)العدد

الدين رحايلية، و عبد الجليل بوداح. آفاق ومعوقات استثمار الجزائر في الطاقات املتجددة من وجهة نظر  سيف .19

 .212دراسة عينة من مستهلكي الطاقة الكهربائية في مدينة قسنطينة . مرجع سبق ذكره. ص-املستهلك

 ت املتجددة كبديل للطاقات(. استراتيجية الصين في التوجه نحو االستثمار في الطاقا2018شريف عمروش. ) .20

 .372. ص2(، الجزائر، جامعة البليدة01)العدد 07التقليدية. مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات ، املجلد

(. التنويع اإلقتصادي كبديل تنموي إستراتيجي ضمن اطار التنمية املستدامة. 2019صالح محرز، و طارق راش ي. ) .21

 .04(، الجزائرـ، جلمعة عمار ثليجي األغواط. ص04)العدد 01جلد مجلة التمكين اإلجتماعي ، امل

(. أهمیة االنفاق على مشاریع الطاقات املتجددة ودوره في تحقیق التنمیة 2018صليحة مقاوس ي، و عادل سیاري. ) .22

ائر، (، الجز 02)العدد 06املستدامة في الجزائر. مجلة دراسات وأبحاث إقتصادية في الطاقات املتجددة ، املجلد

 .185لخضر الحاج. ص 1جامعة باتنة 

رؤية تحليلية للبرنامج الوطني للطاقات املتجددة للفترة -(. األمن الطاقوي في الجزائر2021عائشة بن النوي. ) .23

(، الجزائر، املركز الجامعي آفلو.  02)العدد 04. مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ، املجلد2030-2011مابين 

 .287ص

(. مدى مساهمة االستثمارات في الطاقات املتجددة كاستثمارات بيئية في دعم التحول 2021ليم أوصالح. )عبد الح .24

(، 01)العدد 24. مجلة معهد العلوم االقتصادية ، املجلد -دراسة حالة الدول العربية-نحو االقتصاد األخضر

 .552. ص03الجزائر، جامعة الجزائر

 .554. صعبد الحليم أوصالح. مرجع سبق ذكره .25

(. دراسة قیاسیة ألثر السیاسة النقدیة واملالیة على النمو 2019عبد الرزاق بن عمرة، و فاطمة أزناق. ) .26

(. امللتقى العلمي الوطني حول التوجهات النقدية واملالية لالقتصاد 2001-2018االقتصادي في الجزائرخالل)

 .6ص-5ة ، الصفحات صالجزائري على ضوء التطورات االقتصادية االقليمية والدولي

(. دور االستثمار في الطاقات املتجددة في تحقيق أهداف التنمية 2018عبد الرؤوف بلكوش، ومحمد لعريبي. ) .27

 07. مجلة االدارة والتنمية للبحوث والدراسات ، املجلد -عرض أهم التجارب العاملية والعربية–املستدامة 

 .25. ص2(، الجزائر، جامعة البليدة14)العدد



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  33 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 .25عبد الرؤوف بلكوش، و محمد لعريبي. مرجع سبق ذكره. ص .28

(. فعالية التوجه لالستثمار في الطاقات املتجددة كاستراتيجية لتأمين 2014عبد القادر خليل، ومحمد مداحي. ) .29

 01. مجلة الدراسات املالية،املحاسبية واإلدارية ، املجلد-دراسة حالة الجزائر-إمدادات الطاقة التقليدية

 .48(، الجزائر، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي.  ص01عدد)ال

(. نحو توجه طاقوي مستدام في الجزائر كخيار بديل للطاقة التقليدية. مجلة دراسات 2016عبد املالك مهري. ) .30

 .99لخضر الحاج، ص 1(، الجزائر، جامعة باتنة02)العدد 03وأبحاث إقتصادية في الطاقات املتجددة ، املجلد

مع اإلشارة لحالة  –فالق، ورشيد سالمي. )د ت(. الطاقات املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة  علي .31

 .97ص-96الجزائر وبعض الدول العربية. ص

(. إنجازات االقتصاد األخضر في قطاع الطاقة املتجددة 2019فاطمة بن يوب، فتيحة بوهرين، وسليمة طبايبية. ) .32

(، الجزائر، 02)العدد 05د الوطني. مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ، املجلدكبديل حيوي لتنويع االقتصا

 .25.  ص2جامعة قسنطينة

(. االستثمار في الطاقات املتجددة ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية في 2017كنزة عيشاوي، وإلياس بدوي. ) .33

(، الجزائر، جامعة قاصدي مرباح 11)العدد 06دول املغرب العربي. مجلة أداء املؤسسات الجزائرية ، املجلد 

 .41ورقلة. ص

-(. أبعاد وآفاق اهتمام الجزائر بالطاقة الشمسية كإحدى بدائل الطاقات املتجددة الحديثة2015محمد لوشن. ) .34

 . مجلة دراسات وأبحاث إقتصادية في-دراسة حالة مشروع تطبيق الطاقة الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر

 .71الحاج لخضر. ص 1(.  الجزائر. جامعة باتنة03)العدد 02املتجددة ، املجلد الطاقات 

(. االنتقال نحو الطاقة املتجددة كمقاربة لتحقيق األمن الطاقوي بالجزائر. املجلة الجزائرية 2020ليلى لعجال. ) .35

 .172لخضر الحاج. ص 1(، الجزائر. جامعة باتنة01)العدد 09لألمن والتنمية ، املجلد

 .174لى لعجال. مرجع سبق ذكره. صلي .36

(. االطار القانوني للطاقات املتجددة في الجزائر ودورها في املحافظة على البيئة وجذب 2019محمد بلفضل. ) .37

 .20)العدد املنتظم األول(، )جامعة قطر(. ص 2019االستثمار. املجلة الدولية للقانون ، املجلد

 11ددة في تحقيق التنمية املستدامة. مجلة معارف ، املجلد(. دورالطاقات املتج2016محمد بن ناصر. ) .38

 .425(، الجزائر، جامعة البويرة. ص20)العدد

 .71محمد لوشن. مرجع سبق ذكره، ص .39

(. االستثمار في الطاقات املتجددة كاستراتيجية تحويلية ملا بعد النفط: حالة الجزائر. مجلة 2016محمد مداحي. ) .40

 .04(، الجزائر، جامعة بشار. ص03)العدد 02دالبشائر االقتصادية ، املجل

(. االستثمار في الطاقات املتجددة كبديل تنموي ممكن إلحداث التنمية اإلقتصادية في 2015محمد مداحي. ) .41

 .137.  ص2(، الجزائر. جامعة البليدة08)العدد 02الجزائر. مجلة االدارة والتنمية للبحوث والدراسات ، املجلد 



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  34 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

(. التوجه املستقبلي لالستثمار في الطاقات املتجددة وأثره على معدالت 2014عبد القادر خليل. )محمد مداحي، و  .42

دراسة قياسية مقارنة بين الدول النفطية والدول غير النفطية. مجلة –النمو االقتصادي في الدول العربية 

 .03علي. ص(،الجزائر، جامعة حسيبة بن بو 12)العدد 10اقتصاديات شمال افريقيا ، املجلد

 .10(. مرجع سبق ذكره. ص2014محمد مداحي، و عبد القادر خليل. ) .43

(. االقتراب املستقبلي نحو الطاقات املتجددة في الجزائر. مجلة دراسات وأبحاث إقتصادية في 2016مراد علة. ) .44

 .107الحاج لخضر. ص 1(، الجزائر، باتنة01)العدد 03الطاقات املتجددة ، املجلد 

(. استراتيجية الطاقة املتجددة كآلية لتحقيق التنمية 2021ي، مروة رمضاني، و كريمة بوقرة. )مرزوقي مرزوق .45

(، الجزائر، 01)العدد 12. مجلة دفاتر إقتصادية ، املجلد-عرض أهم التجارب العاملية-املستدامة في الجزائر

 .97جامعة زيان عاشور الجلفة. ص

. أهمية استغالل الطاقات املتجددة في تعزيز التنمية املستدامة في (2017مروان مباركي، وأحمد زكرياء طالبي. ) .46

 .13(، الجزائر، جامعة الواد. ص01)العدد 02الجزائر. مجلة إقتصاد املال و األعمال ، املجلد

(. الطاقة املتجددة بين الواقع والتطبيق. مجلة املنتدى للدراسات واألبحاث 2018مريم يوسف، ونعيمة يحياوي. ) .47

 .292(،الجزائر، جامعة زيان عاشور الجلفة.  ص01)العدد 02صادية ، املجلداالقت

لفكر . مجلة ا-الواقع واملأمول -(. االستثمار في الطاقات املتجددة وتحقيق التنمية املستدامة2018مونية جليل. ) .48

 .37(، الجزائر، جامعة عمار ثليجي األغواط. ص02)العدد 02القانوني والسياس ي ، املجلد

-(. مساهمة الطاقات املتجددة في تزويد العالم بالطاقة ودعمها للتنمية2020بن فريحة، ورضوان أنساعد. ) نجاة .49

 11. مجلة دفاتر إقتصادية ، املجلد-دراسة تحليلية ملصادر الطاقة املتجددة في العالم والجزائر

 .15(،الجزائر، جامعة زيان عاشور الجلفة.  ص01)العدد

ات دراسة برنامج الطاق-(. دورالطاقات املتجددة في تحقيق متطلبات التنمية املستدامة 2015نصرالدين توات.)  .50

(، الجزائر، جامعة 02)العدد 08املتجددة والفعالية الطاقوية بالجزائر. مجلة األدب و العلوم اإلجتماعية ، املجلد

 .126. ص2البليدة

 .126نفس املرجع. ص .51

حديات املعضلة الثالثية للطاقة في ظل املساعي لتحقيق التنمية (. ت2021نوال عبدو، و فاروق العربي. ) .52

لخضر  1(، الجزائر، جامعة باتنة01)العدد 10. املجلة الجزائرية لألمن و التنمية ، املجلد-تجربة الهند-املستدامة

 .32الحاج. ص

 ع الطاقوي في الجزائر. مجلة(. الطاقات املتجددة كخيار استراتيجي للتنوي2019نور الدين برادي، و نعيمة عمارة. ) .53

 .292ص-291(، الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة. ص01)العدد 02تحوالت ، املجلد

نحو سياسة تنموية وطنية للجنوب -(. الطاقة الشمسية وطاقة الرياح2021وسيلة واعر، و إكرام مرعوش. ) .54

 .495، لخضر الحاج. ص1جامعة باتنة (،الجزائر، 01)العدد 11الجزائري. مجلة االقتصاد الصناعي ، املجلد

،. مجلة -مع إشارة لحالة الجزائر-(. واقع االستثمار في الطاقات املتجددة وآفاقه2021وهيبة خلوفي. )جوان  .55

 .293. ص1(، الجزائر، جامعة االخوة منتوري قسنطينة01)العدد 32العلوم االنسانية، ، املجلد



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  35 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 املراجع باللغة  األجنبية :

1. fabienne, C. (2015). les énergies renouvelables. courrier hebdomadaire (n°2252-2253), page18. 

2. Rehailia, s., & boudah, a. (2017). investment in renewable energies as a tool to achieve the energy 

security- a comparative study between algeria and morocco. revue académique des études humaines 

et sociales-a/ sciences économiques et droit (n° 18),  Algérie, université hassiba ben bouali, chlef, p05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  36 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 مظاهـر االستثمــار في مــوارد الطاقات املتجّددة في الجزائــــر 
Manifestations of investment in renewable energy resources in Algeria  
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 الجزائــر/ الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد الت

PhD student, National High School of Statistics and Applied Economics, Kolea, Tipasa, Algeria 
  ملخص:

تجّددة ملازداد االهتمام حاليا بالطاقات املتجّددة نظرا الرتفاع أسعار الّنفط في بعض األحيان والّتهديد بنضوب الطاقة األحفورية، فالطاقات ا   

الّتقليدّية.  ةتحقق تنمية اقتصادّية من خالل إنتاجها واستهالكها وبالّتالي أصبحت من أهم املصادر الرئيسة للطاقة العاملّية خارج نطاق الطاق

 طويعتبـر االنتقال الطاقوي حاليا هدف كل دول العالم في تطوير قطاع الطاقات املتجددة بمزجه بالتكنولوجيا لتحقيق التنمية في كل املحي

مدى تطوراتها ئرية و بما فيها الجامعات، في هذا البحث نعالج مظاهر الطاقات املتجّددة من الطبيعة، وكيفية االنتقال الطاقوي في الّدولة الجزا

ألّن الجزائر تملك مصادر طاقوية متجددة هائلة يبقى فقط كيفية االستغالل األحسن، وفق سياسة حكومية  وعالقتها بالتنمية املستدامة.

جددة، على غرار تفعالة في تحريك هذه املصادر من خالل تبادل التجارب بين الجزائر والّدول التي قطعت شوطا في الّتقدم في مجال الطاقات امل

 أملانيا والصين.

 .، املتجددة، الجزائــر، االستثمارالطاقة: كلمات مفتاحية

 Abstract:  

Currently, interest in renewable energies has increased due to the rise in oil prices at times and the threat of depletion of fossil 

energy. Renewable energies achieve economic development through their production and consumption, and thus they have 

become one of the main sources of global energy outside the scope of conventional energy. The energy transition is currently 

the goal of all countries of the world in developing the renewable energy sector by mixing it with technology to achieve 

development in all the surroundings, including universities. Because Algeria has enormous renewable energy resources, it 

remains only how to make the best use of it, according to an effective government policy in mobilizing these resources 

through the exchange of experiences between Algeria and countries that have made progress in the field of renewable 

energies, such as Germany and China. 

Keywords:  Energy, renewable, Algeria, investment. 

 .مقـــّدمــــة:1

تستنبط الطاقة البديلة من املوارد التي ال تنفذ مثل الشمس والّرياح وغيرها، فهي متوفرة في معظم دول العالم،         

ولهذا تزايد االهتمام بالطاقات املتجددة في العالم خاصة بعد الّدراسات املعاصرة ألّن الطاقة األحفورية، ال بد وأن تنتهي 

الطاقات املتجددة محل الطاقات القديمة ألّنها ال تنضب وال تنفذ ويكون مصدرها أحد  في يوم ما، فمن الواجب أن تحل

املوارد الطبيعية كالّرياح واملياه والشمس، وأهم ما يمّيزها : أّنها نظيفة وصديقة للبيئة، كونها ال تترك غازات ضارة كثنائي 

، فهي بسيطة، وال تتطلب تكلفة كبيرة على عاتق الّدولةالكربون ويسهل استخدامها باالعتماد على تقنيات حديثة وآليات 

تعّد عامال مهما له عالقة وطيدة بالتنمية املستدامة، فهي تعمل على خلق فرص عمل وتعمل على الّتخفيف من أضرار 

األماكن التي  ياالنبعاثات الغازية، التي نعاني منها حاليا من الطاقة األحفورية التي تؤدي إلى أضرار وخيمة للبيئة خاصة ف
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ال تستعمل فيها املكننة بصورة عالية فالطاقات املتجّددة لها فوائد عديدة إذا ما استثمرت واستهلكت بطريقة عقالنية. 

 من بينها الحفاظ على البيئة وتحقيق السرعة في إنتاج الطاقة على عكس الطاقة الّتقليدية.

 :. إشكالية البحث1.1

 الطاقات املتجّددة ومواردها ألجل التنمية املستدامة واملحيط االجتماعي في الجزائر؟فيما تكمن أهمية استغالل    

 ويمكن طرح أسئلة فرعية تخدم اإلشكالية كما يلي:

 ما هي إمكانيات الجزائر االقتصادية والبيئية لالهتمام بالطاقات املتجددة؟ .1

 املتجددة؟ما سبل تشجيع التوّجه نحو االستغالل في مصادر الطاقات  .2

 ما أهم انجازات الجزائر في مجال الطاقات املتجددة وعالقتها بالتنمية واملحيط االجتماعي؟ .3

  يمكن طرح بعض الفرضيات منها:. الفـرضيات: 2.1

 تملك الجزائر إمكانيات تؤهلها أن تكون رائدة في مجال الطاقات املتجددة. .1

 إنتاج واستغالل الطاقات املتجددة.تحتاج الجزائر لبعض اإلجراءات لتحقيق األمثلة في  .2

 الطاقات املتجددة هي أفضل خيار للمحافظة على عمر الطاقات األحفورية. .3

يستمد البحث أهميته من الّدور الذي تلعبه الطاقات املتجّددة في تحقيق التنمية املستدامة  . أهـمية البحــث:  3.1

الحالية والقادمة في حقها من الطاقة األحفورية، فالطاقة املتجددة طاقة للمجتمع الجزائري، وتحقيق العدل بين األجيال 

 بديلة تحفظ ممتلكات األجيال القادمة.

يهدف هذا البحث إلى طرح موضوع الطاقات املتجددة باعتبارها موضوعا عصريا وطاقة بديلة عن  . أهـــداف البحـث:4.1

صادر الطاقة املتجددة نظيفة، غير ملوثة للبيئة غير ناضجة، الطاقة التقليدية، التي تسبب في هالك الطبيعة فم

 ومتجددة باستمرار، وهذا ما تحققه في مجال التنمية املستدامة وتطور البلد الذي يلقى االهتمام عليها.

ف صفي هذا البحث على املنهج الوصفي الّتحليلي، ألّننا رأيناه مناسبا للموضوع، حيث نو  . منهج البحـث: اعتمدنا5.1

 الظاهرة وتقديم بعض املعطيات اإلحصائية وعقبنا عليها بالّتحليل والشرح والتفسير.

 عدة دراسات تطرقت لهذا املوضوع من جوانب مختلفة نذكر منها: . الّدراسات الّسابقـة: توجد6.1

ة مية مستدامة حالدراسة)أ. رايس خليفة( بعنوان" واقع وآفاق االستثمار في الطاقات املتجّددة في ظل تحقيق تن -

، توصل إلى أّنه: ال تقّل اهتمامات الجزائر 2018، 01املجلد 18الجزائر، مقال منشور في مجلة االقتصاد الجديد، العدد

بمشاكل التلوث البيئي والتنمية املستدامة، والطاقات املتجّددة عن اهتمامات بقية الّدول، وخاصة املتقدمة وذلك 

ن الطاقات املتجددة وعليه فإّن استغاللها وتطويرها أصبح ضرورة ملحة، واستراتيجية المتالكها إمكانيات ضخمة م

 مستقبلية تنتهجها الجزائر في ظل الظروف الّراهنة وانعكاساتها على االقتصاد الوطني.
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منشور  ئر مقالدراسة )د. وهيبة خولوفي( بعنوان" واقع االستثمار في الطاقات املتجددة وآفاقه مع اإلشارة لحالة الجزا -

، توصل إلى بعض النتائج منها: ال بد على كل دولة تتوفر فيها 2021جوان 01، العدد32في مجلة العلوم اإلنسانية، املجلد 

اإلمكانيات أن تستفيد من تجارب الّدول التي سبقتها في مجال االستثمار في الطاقات املتجددة وضرورة إنشاء بنك 

جات الحرارة وشدة الّرياح، وكمية الغبار وغيرها من املعلومات الّدورية الضرورية ملعلومات اإلشعاع الشمس ي ودر 

 لالستخدام الطاقة الشمسية في الجزائر.

    الطاقـــة املتجـــــّددة: .2

جتهد اإّن الدراسات املعاصرة في ميدان االقتصاد والطاقة أثبتت بأّن الطاقة الّتقليدّية زائلة مهما طال الزمن لهذا       

االقتصاديون وترقبا لهذا الزوال ما يحل محل الطاقات األحفورية وهي الطاقات املتجّددة التي تتجّدد باستمرار وال 

يهّددها الّزوال أي أّن" مشكلة نضوب مصادر الطاقة الّتقليدّية وتلّوث البيئة الناش ئ عن شراهة الّدول الّصناعية في حرق 

ب على ذلك من مشاكل اقتصادّية وخيمة للّدول الّنفط والفحم، ناهيك عن ارتفا
ّ
ع أسعارها بصفة مستمرة، وما يترت

  (144-143، الصفحات 2009)عبد هللا ع.،  النامية، ومشاكل بيئّية متعّددة منها: التغّيرات املناخّية واالحتباس الحراري"

كل هذه األسباب دعت إلى االهتمام وااللتفات بالطاقة املتجّددة التي ال نجدها تحتوي على هذه املشاكل االقتصادّية 

والبيئّية وارتفاع أسعار الّنفط أحيانا بالنسبة للّدول التي تفتقر للطاقة األحفورية، و الهدف من البحث في الطاقات 

 (144-431، الصفحات 2009)أحمد س.،  البديلة هو:

ص من عبء ارتفاع أسعار البترول وطفراته الحاّدة، على ما في ذلك تداعيات سّيئة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. .1
ّ
 التخل

منع تكرار استخدام النفط سالحا اقتصاديا أو سياسيا، وسلب الدول النفطّية، ال سيما العربية وعلى رأسها تلك الدول  .2

را.املّتهمة بدعم اإلرهاب امتيازا 
ّ
 مهّما ومؤث

 القلق العالمي املتزايد من نضوب البترول أو نفاذ احتياطياته. .3

بة على إنتاج وحرق الوقود األحفوري "البترول والغاز الطبيعي والفحم" مثل التلوث  .4 ص من املشاكل البيئّية املترتّ
ّ
التخل

 وزيادة درجة الحرارة على سطح األرض.

ة املتجّددة هو أّن هذه األخيرة كلما شارفت على االنتهاء تتواجد مجّددا، ويكون والفرق بين الطاقات األحفورية والطاق .5

 كصدرها الطبيعة.

الطاقات املتجّددة هي:" الطاقات التي نحصل عليها من خالل تيارات الطاقة التي يتكرر وجودها في الطبيعة على نحو      

 تلقائي ودوري، وهي بذلك عكس الطاقات غير متجّددة املوجو 
ّ
دة غالبا في مخزون جامد في األرض ال يمكن اإلفادة منها إال

ل اإلنسان إلخراجها."
ّ
  (133، صفحة 2010)قدي، منور، و محمد،  بعد تدخ

(:" تتشكل الطاقة املتجّددة من مصادر الطاقة الناتجة عن مسارات الطبيعة IEAوتعّرفها وكالة الطاقة العاملّية)    

 (176صفحة  )كافي، دت، والرياح، والتي تتجّدد في الطبيعة بوتيرة أعلى من وتيرة استهالكها".التلقائية كأشعة الشمس 
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(:" الطاقة املتجددة هي كل طاقة يكون مصدرها شمس ي، IPCCوتعّرفها الهيئة الحكومية الّدولية املعنية بتغيير املناخ)         

واصلة أو أكبر من نسب استهالكها، وتتولد من الّتيارات املتتالية واملتجيو فيزيائي أو بيولوجي، والتي تتجّدد بوتيرة معادلة 

في الطبيعة كطاقة الكتلة الحيوية والطاقة الشمسية وطاقة باطن األرض حركة املياه طاقة املد والجزر في املحيطات، 

ى طاقة ، كالحرارة الكهربائّية وإلوطاقة الّرياح، وتوجد العديد من اآلليات التي تسمح بتحويل هذه املصادر إلى طاقة أولية

  (176)كافي، دت، صفحة   حركّية باستخدام تكنولوجيا متعّددة تسمح بتوفير خدمات الطاقة من وقود وكهرباء."

ز على أّن الطاقة املتجّددة بكل بساطة هي طاقة مستمّدة من املوارد الطبيعّية تتمّيز بعدم فجل التّ       
ّ
عاريف الّسابقة ترك

رة بنسب متفاوتة في كل دول العالم، زوال
ّ
ها أو نفاذها وتتجّدد مع مرور الزمن وهذه هي الصفة اإليجابّية لها، وهي متوف

 ويمكن إنتاجها من الشمس، الّرياح، املد والجزر وغيره من املصادر.

جـــّددة فــــي الجــزائـــر:3
ّ
 .واقع الطاقـات املت

شرعت الجزائر في السنوات األخيرة في تبني إستراتيجية طاقوية جديدة تكمن من خاللها في إمكانياتها املتوفرة لتلبية       

متطلباتها املحلية، وتحقيق التنمية االقتصادية املستدامة من جهة، وتعزيز التزاماتها الخارجية من جهة أخرى وهذا 

قة الّدولية، كما شجعت الجزائر البحث العلمي لكي تجعل من برنامج الطاقات ملواكبة التغّيرات الحاصلة في أسواق الطا

املتجددة النجاعة الطاقوية مبلورا حقيقيا لتنمية صناعية وطنية تقّوم مختلف الطاقات الجزائرّية )بشرية، مادية، 

 (87)حمزة و بالل، دت، صفحة  علمية وغيرها(.

 . إستراتيجية االقتصاد املستدام:1.3

يجب على الجزائر أن تأخذ بعين االعتبار في هذه االستراتيجية طبيعة هذه الثروة القابلة للنفاذ فهي من حق األجيال        

الحالية والقادمة ونظرا العتماد الجزائر على مورد طبيعي واحد، يتطلب هذا بالضرورة وضع سياسة للمالية العامة، 

ن يستخدم مسار منخفض لسعر الّنفط عند حساب الثروة الدائمة، وعليه تضمن الحفاظ على قيمة الثروة الّنفطية وأ

يجب التركيز على ميزان املالية العامة غير النفطي لتقدير استمرار أوضاع املالية العامة وتثمين احتياطات النفط وإحاللها 

  (87)حمزة و بالل، دت، صفحة  ببدائل أكثر نجاعة وغير قابلة للّنفاذ.

قليدّية بطاقة املركزات الشمسّية:. إستراتي2.3
ّ
 جية إحـالل الطاقـات الت

من خالل هذه االستراتيجية يجب إقامة البنى التحتية الالزمة لتطوير املعدات وإنشاء محطات التوليد الالزمة من        

بيعي والطاقة از الطأجل تلبية الطلب املحلي للطاقة والتصدير في املستقبل حيث تم إنشاء أول محطة هجينة تعمل بالغ

شهرا في إطار  11مليون يورو وبمدة انجاز تراوحت بـ  130، وبتكلفة قدرت ب2011استلمت في جوان  cspالشمسية 

 3105ميغاواط، من أصل إجمالي يقّدر بـ  10الشركة مع االسباني بحاس ي الرمل، حيث تساهم الطاقة الشمسية في إنتاج 

د من املصادر الهجينة ملركب سوناطراك الجزائري من أجل  (abener)جيغاوات وتقوم
ّ
مجمع املحطة يبيع الكهرباء املول

  (88)حمزة و بالل، دت، صفحة  تغطية حاجيات الجنوب من الكهرباء.
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مسية فــي الجزائر:4
ّ
 . الطاقة الش

بية عالم، نظرا ملساحتها كأكبر دولة عر تتوافر الجزائر جراء موقعها الجغرافي على أضخم حقول الطاقة الشمسية في ال      

( بإمكانيات 2مليون كلم 2باملئة من مساحتها الكلية) املقدرة بأكثر من  80وافريقية، وتمثل مساحة الصحراء الجزائرّية

 3500درجة مئوية صيفا، وبمعّدل إشراق يقّدر بـ  60هائلة من الطاقة الشمسية حيث تمتاز بالحرارة الشديدة تقريبا 

ساعة تشميس سنويا على كامل التراب  2000ة سنويا، وحسب الّدراسات املتخصصة، فإّن الجزائر تتلقى أكثر من ساع

 1700ساعة من الشمس في الهضاب العليا والصحراء أي أّن قوة التوليد تصل إلى  3900الوطني، وقد تصل حدود 

بالنسبة للجنوب، وهذا يبينه الجدول التالي رقم  سنويا 2كيلوواط ساعي/م 2650سنويا في الشمال و 2كيلوواط ساعي/م

 (374، صفحة 2011)زهير، زناد، و قريش،  (:3)

 (2007: القدرات الشمسية في الجزائر )01الجدول رقم

 صحراء هضاب يا        الصحراء منطقة ساحلية البيانات

 86 86                              10 04 مساحة باملئة

 إشراقهمعدل مدة 

 الشمس )ساعة/سنة(

2650 3000                        3500 3500 

 الطاقة املتوفرة في

 املتوسط كيلوواط

1700 1900                       2650 2650 

 (2007املصدر: مديرية الطاقات الجديدة واملتجددة )

 .39ص-الجزائر -دليل الطاقات املتجددة، وزارة الطاقة واملناجم

والجدير بالذكر أّن الجزائر صنفت على أّنها من بين أكبر وأحسن حقول الطاقة الشمسية في العالم، باإلضافة إلى      

إيران، ومنطقة أريزنا بالواليات املتحدة األمريكية، كما تمتلك أكبر نسبة من الطاقة الشمسية في حوض البحر األبيض 

آالف مرة  5مرات االستهالك العالمي وتغطية 4ات الّدول األوروبية، ومرة، احتياج 60املتوسط التي تسمح بتغطية 

 (374، صفحة 2011)زهير، زناد، و قريش،  االستهالك الوطني من الطاقة الكهربائية.

الجزائر مع موقعها املميز لديها أكبر حقل من الطاقة الشمسية في حوض البحر األبيض املتوسط، فإذا قارنا الطاقة       

أضعاف احتياطات الغاز الطبيعي في  8أكثر من  49مليار متر مكعب أي  37000ية في الجزائر تساوي ما يعادل الشمس

 (13، صفحة 2018)الطيف و كوراد،  البالد.
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 . الطاقة الكهرومائية في الجزائر:5

 (13صفحة ، 2018)الطيف و كوراد،  (: أهم مراكز توليد الطاقة الكهرومائية في الجزائر02الجدول )

 قدرة الّتوليد) ميغاواط( املركز

 71.5 درقنية

 24 أغيل مدى

 100 منصورية

 16 أرقان

 8.085 سوق الجمعة

 4.48 تيزي مدن

 2.712 أفزر نيشبال

 07 غريب

 6.425 قوريت

 5.7 بوحنيفية

 15.6 واد الفضة

 3.5 بني باهد

 4.228 تيسالة

 286 املجموع

Source   : ministry of energy and mining to renewable energy and renenwable energy department.2007.p48.  

ميغاواط وهي ضعيفة نتيجة عدم توفر العدد الكافي،  233تبلغ حصة اإلنتاج الكهرومائية بالجزائر ما استطاعته          

حة نتيجة عدم كفاءة االستخدام والتحكم في من الواقع اإلنتاج الكهرومائي، وضعف الطاقة اإلنتاجية للمراكز املتا

في إنتاج ميغاواط من الطاقة الكهربائية وهي قيمة ضعيفة جدا  2009التكنولوجيا، وأسهمت الطاقة الكهرومائية سنة

  (13، صفحة 2018)الطيف و كوراد،  باملئة من مجموع الكهرباء الكلية املنتجة. 3مثلت 

الكهرباء حسب املراكز املذكورة متفاوتة نسبيا، فبعضها لها قدرة عالية جدا وبعضها متوسطة نالحظ أن قدرة توليد       

 والبعض اآلخر منخفضة نوعا ما.
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فالجزائر تتوفر على إمكانيات كبيرة حيث تتساقط على التراب الوطني كميات مهمة من األمطار سنويا قّدرت بحوالي      

ه ال يتم است3مليار/م 65
ّ
 أن

ّ
 جزءا قليال منها، يقّدر بحوالي ، إال

ّ
باملئة نتيجة تمركزها بمناطق محددة، وتبخر 5غالل إال

ة بـ 
ّ
مليار  25جزء منها، أو تدفقها بسرعة نحو البحر أو نحو حقول املياه الجوفية، وتقدر حاليا كمية األمطار املستغل

 ، ثلثا هذه الكمية مياه سطحية، والباقي جوفية.3م

ميغاواط، وترجع هذه االستطاعة الضعيفة إلى  286حظيرة اإلنتاج الكهربائي بالجزائر ما استطاعتهوتبلغ حصة       

العدد غير الكافي ملواقع اإلنتاج الكهربائي، وإلى عدم استغالل املواقع املوجودة استغالال كفء وأسهمت طاقة املياه في 

، أما إنتاج الكهرباء باالعتماد على الطاقة 2009جزائر سنةميغاواط من الطاقة الكهرومائية بال 228إنتاج ما استطاعته 

هللا و بن  )عبد باملئة وهي نسبة ضئيلة مقارنة باإلمكانيات املائية التي تتوفر عليها الجزائر. 3املائية فال يتجاوز نسبة

  (245و244مسعود، دت، صفحة 

 قـة:. البرنامج الوطني للطاقات املتجددة في الجزائر حسب نـوع الطا6

 (134و133، صفحة 2018)صرارمة و قجاتي،  (:03الجدول )

 2030-2021 2020-2016 2015-2014 2013-2011 البيان

 ميغاواط200إنتاج قدره ميغاواط800إنتاج قدره ميغاواط 800قدره  إنتاج ميغاواط800إنتاج قدره الشمسية الكهروضوئية الطاقة

 ميغاواط. 3000إجماليةبـ قدرة الشمسية الحرارية  الطاقة

 ميغاواط 150منها ل لك

 حراريتين محطتين انجاز

 ميغاواط 150لكل منها 

 قدرة

 ميغاواط. 3000إجماليةبـ 

 ميغاواط.1200قدرةإجماليةبـ

 حرارية محطات 04إنجاز 

 ميغاواط.500بـ إجمالية قدرة

 ميغاواط إلى 600و 2023غاية إلى

 2030غاية 

 ميغاواط 10إجمالية بـ قدرة طاقة الّرياح

 مزرعة أدرار

 ميغاواط 40بـ قدرة إجمالية

 هوائيتان انجاز مزرعتين

 ميغاواط1700إجمالية بـ قدرة

 الّدراسات والبحث مازالت

 الرياح وتحديدها حول مواقع

 ميغاواط 1700قدرة إجمالية بـ

 والبحث مازالت الّدراسات

 وتحديدها الّرياح حول مواقع

يالحظ من خالل الجدول أّن البرنامج الوطني للطاقات املتجددة في الجزائر متنوع بين الطاقات املتجددة املوجودة:        

 2030ميغاواط في سنة  10000خاصة الطاقة الشمسية، بنوعيها، الكهروضوئية والحرارية فالطاقة األولى سيبلغ إنتاجها 

رة العمومية وكهربة املنازل والقرى خاصة في الجنوب الكبير، حيث بدأ تجسيد حيث تشمل هذه األخيرة على مشاريع اإلنا

هذا البرنامج في العديد من املناطق، سواء في املناطق الشمالية، أو الهضاب بإضافة إلى واليات الجنوب )تمنراست، إيليزي، 

 أدرار، تندوف، بشار(.

، ولهذه الطاقة خدمات مهمة مثل 2030ميغاواط بحلول سنة 2600أما الطاقة الشمسية الحرارية فسيبلغ إنتاجها       

العزل الحراري للمباني، وتطوير سخان املاء الشمس ي وأجهزة التبريد في الصيف خاصة في الجنوب، أّما الّرياح فسيبلغ 

 (134و133، صفحة 2018)صرارمة وقجاتي،  .2030ميغاواط سنة 1750قدرة إنتاجية حوالي 
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 للبرنامج الوطني للطاقات املتجّددة: 2016 -2011عمال املرحلة . مشاريع وأ1.6

لقد شهدت هذه املرحلة انجاز عدة محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية من أهمها محطة الطاقة الهجينة       

الجديدة( بمعدل " )الجزائر للطاقة nealإلنتاج الكهرباء بحاس ي الرمل، تجمع بين الشمس والغاز في تجربة رائدة لفرع"

ميغاواط من  10، وإنشاء حظيرة لطاقة الرياح بمنطقة أدرار ذات طاقة إنتاج 2011ميغاواط في  150إنتاج يصل إلى 

، 2014( والتي دخلت حّيز التشغيل في vergnet بالشراكة مع الشركة الفرنسية ) (speطرف الشركة الجزائرية للكهرباء

 41800هروضوئية وتركيب األلواح الشمسية باملنطقة الصناعية بالرويبة بقدرة: وكذا انجاز مصنع وحدات الطاقة الك

 (13و 12، صفحة 2019)فرطاس،  وحدة طاقة كهروضوئية في السنة.

  (14، صفحة 2019)فرطاس،  كما قامت الجـزائر بعــدة دراسات منها:  

 (. (onmويةــ تحسين خريطة الّرياح الوطنية من قبل املكتب الوطني لألرصاد الج

ــ تحديد املواقع املؤهلة لتنفيذ مزارع الّرياح في املنطقة )تقرت(، وحاس ي مسعود، غرداية من طرف مركز تنمية الطاقة 

 . CDER.املتجددة

 .. ASALــ إنشاء األطلس الشمس ي الجزائري من قبل وكالة الفضاء الجزائرّية

 . قدرات الكتلة الحيوية فـي الجزائـــر:7

مليون بالنسبة للفضالت  30مليون طن، مكافئ لنفط بالنسبة للغابات، و37تبلغ الجزائر من الكتلة الحيوية       

الحضرية، ويعتبر كل من الصنوبر البحري، واألوكاليبتوس نباتين مهمين في االستعمال الطاقوي، وحاليا ال يحتل هذين 

(، وتعتبر كذلك فضالت املنتجات الزراعية والتي 2007ة الطاقة واملناجم)وزار  باملئة من الغابة الجزائرية 5النباتين إال 

 من أهمها الزيتون والتمر.

من أهم مصادر طاقة الكتلة الحيوية في الجزائر، إّن تطوير صناعة زيت الزيتون في الجزائر، قد أوحي إلى مركز البحث      

ك بائية تعمل بالبقايا الجافة، من بذور الزيتون التي تلفظها تلوالتطوير للكهرباء، والغاز بفكرة إقامة مشروع محطة كهر 

الصناعة، وسيتم حساب قوة املحطة الكهربائية تبعا ملا يتوفر من وقود الكتلة الحيوية، وفي حالة بقايا صناعة زيت 

ن تستخدم البقايا ألف طن ولحد اآل  70000الزيتون، فإّن متوسط الكمية من البذور أو النوى املطحونة سنويا يقدر بـ 

في مشروعه  credegالجافة من صناعة زيت الزيتون كوقود منزلي وقد تمنى مركز البحث والّتطوير للكهرباء والغاز 

االستخدام الطاقوي لتلك الّنفايات املتبقية كوقود متجدد أّما املزايا األخرى التي تم إبرازها في هذا املشروع، فإنها ذات 

 (139)قريني، دت، صفحة  ي وبيئوي.طابع اجتماعي واقتصاد

 . طاقــة الــّرياح فـــي الجــزائــــر: 8

يتغير مورد الّرياح في الجزائر من مكان آلخر، وهذا ناتج عن الطبوغرافيا وعن املناخ املتنوع، حيث يتميز الجنوب       

م/ثا ويزيد السرعة بأدرار 4الجزائري بسرعة رياح أكبر منها في الشمال خاصة في الجنوب الغربي حيث تزيد سرعتها عن 
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اح غير مرتفع جدا في الشمال، لكن تم تسجيل وجود مناخات تفضيلية على م/ثا ، وعلى العموم معدل سرعة الّري6عن

الواقع الساحلية لوهران، بجاية وعنابة، كذلك على الهضاب العليا لوالية تيارت، وكذا شمال بجاية وجنوب بسكرة وهو 

 (285، صفحة 2019)فضيلة و خولة،  األمر الذي يعزز قيام الّرياح النموذجية.

، 2019)فضيلة و خولة،  راض مقارنة لطاقة الّرياح مع نظيرتها الشمسية من خالل الجدول والشكل التالي:سيتم استع    

   (285صفحة 

 : توزيع موارد الطاقة املتجددة في الجزائر.04الجدول رقم 

 طاقة مركبة)وات( املورد

 2.279.0960 الشمس

 73.300 الرياح

 2.353.260 املجموع

 (2007الطاقة واملناجم.املصدر: )وزارة 

 . استغالل الطاقة الحرارية الجوفية بالجزائر:9

تعتبر من أهم املصادر البديلة للنفط، ففي الجزائر يمثل الكلش الجوارس ي في الشمال الجزائري احتياطا مهما لحرارة         

مال شرق وشمال غرب البالد، منبع مياه معدنية حارة واقعة أساسا في مناطق ش 200األرض الجوفية، حيث ينتج من

درجة مئوية  96مئوية، واملنبع األكثر حارة هو منبع حمام دباغ، ب 40وتوجد هذه الينابيع في درجة حرارة غالبا ما تزيد عن

متر مكعب من املاء الحار، وهي  2وهذه الينابيع التي هي تسربات الخزانات موجودة في باطن األرض تنتج لوحدها أكثر من 

 (295، صفحة 2021)وهيبة،  مما تحويه الخزانات. جزء فقط

 :2030 – 2011. إستراتيجية البرنامج الوطني للطاقات املتجددة في الجزائر 10

 يتضمن برنامج تنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية خمسة محاور وهي:       

 والتطوير، واإلطار القانوني والّتنظيمي واإلجراءات املحفزة.برنامج تنمية الطاقات املتجددة ملرافقة البرنامج، البحث 

، وتم تثبيت قدرات الطاقة املتجددة وفقا لخصوصيات كل منطقة بحيث منطقة الجنوب،  (65)نجاح، دت، صفحة 

وخصصت لتهجين املراكز املوجودة، وتغذية املواقع املتفرقة حسب توفر املساحات، أهمية القدرات من الطاقة 

سية، وطاقة الرياح، أّما منطقة الهضاب العليا فتثّبت فيها حسب قدراتها من أشعة الشمس والّرياح مع إمكانية الشم

اقتناء قطع األراض ي واملناطق الساحلية تثبت فيها حسب إمكانية توفر األوعية العقارية، مع استغالل كل الفضاءات مثل 

 (65)نجاح، دت، صفحة  ير مستعمله.األسطح والشرفات والبنايات، واملساحات األخرى غ

ويتمثل برنامج النجاعة الطاقوية واقتصاد الطاقة أساسا في القيام ملجموعة من العمليات ومنها: " تحسين العزل      

الحراري للبنايات، وتطوير السخان الشمس ي للماء، وتعميم استعمال املصابيح ذات االستهالك املنخفض واستبدال 
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، ترقية  gn/cوغاز طبيعي وقود gp4cئبق بمصابيح الصوديوم وكذا ترقية غاز البترول املميع وقوجميع مصابيح الز 

التوليد املشترك، تحويل املحطات الكهربائية إلى الدورة املتزامنة عند اإلمكان  إنجاز مشاريع للتكييف بالطاقة الشمسية 

  (65)نجاح، دت، صفحة  وتوليد الكهرباء من النفايات املنزلية.

وتم تأطير السياسة الوطنية للطاقات املتجددة في الجزائر، بمجموعة من القوانين تخص قانون كفاءات وتعزيز      

الطاقات املتجددة في إطار التنمية املستدامة، قانون الكهرباء، توزيع الغاز وغيرها ويتم تنفيذ هذه السياسة عبر 

وسيسمح  .(65)نجاح، دت، صفحة  ومراكز البحوث املؤطرة لهذا التوجه.مجموعة من الهياكل التنظيمية واملؤسساتية، 

مليار مكعب من الغاز الطبيعي أي ما يعادل ثمانية مرات االستهالك  300البرنامج الوطني للطاقات املتجددة بادخار 

 ( وتدعيما لهذا البرنامج أنشأت الحكومة الجزائرية الهيئات الداعية التالية: 2014الوطني )

 املعهد الجزائري للبحث والتطوير للطاقات املتجددة. .1

 مركز البحث والتطوير الكهرباء والغاز. .2

 الوكالة الوطنية لترقية وترشيدا استعمال الطاقة. .3

 مركز تطوير الطاقات املتجددة. .4

 (80)بكدي، دت، صفحة  وحدة تطوير معدات الطاقة الشمسية. .5

يحتوي البرنامج الوطني لتطوير الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية الهادف إلى تنويع مصادر إنتاج الكهرباء على       

ميغاواط للتصدير إلى الخارج البرنامج موزع  10000ميغاواط لالستهالك املحلي و 12000ميغاواط، منها  22000 –إنجاز 

ميغاواط طاقة ريحية،  5010ميغاواط شمسية حرارية و 2000وئية وميغاواط طاقة شمسية ض 13575على إنجاز 

ميغاواط طاقة حرارية جوفية، وفيما يلي  15ميغاواط طاقة ضغط بخاري و 400ميغاواط طاقة كتلية حيوية، و 1000و

  (85، صفحة 2019)أوبختي و بوجنان،  توزيع هذا البرنامج حسب التكنولوجيا.

 .2030طاقات املتجددة في الجزائر وآفاق : أهداف برنامج ال05جدول رقم

 اإلنتاج نوع الطاقة

 Mw 13575 الطاقة الشمسية

 Mw  5010 طاقة الرياح

 Mw 2000 الطاقة الشمسية الحرارية

 Mw 1000 طاقة الكتلة الحيوية

 Mw 400 التوليد املنزلي للطاقة

 15Mw الطاقة الحرارية األرضية

ortail. Cder. Dz .php arcticte 4565  P//:source http   ،(85، صفحة 2019)أوبختي و بوجنان 
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باملئة تقريبا في املخطط الوطني إلنتاج  27حصة من الطاقة املتجددة بنسبة  2030وسيحقق تنفيذ البرنامج بحلول عام   

باملئة من الطاقة املركبة، ويصل حجم الغاز الطبيعي الذي تم توفيره من قبل الطاقة املتجددة البالغة  37الكهرباء، و

أضعاف االستهالك الوطني العام، وقد تم إنجاز العديد من  8أي ما يعادل   3مليار م 300ألف ميغاواط إلى نحو  222

ميغاواط، ويستعمل الجزائر خالل املرحلة املقبلة  400محطات الطاقات املتجددة والشمسية والتي تبلغ طاقتها اليوم

مصانع  03د في الجزائربيت ويوج 1500و 1000ميغاواط يكفي إلنارة ما بين  1على تطويرها ورفعها وجدير بالذكر أّن 

 (85، صفحة 2019)أوبختي و بوجنان،  ميغاواط سنويا. 150لصناعة األلواح الشمسية بقدرة إنتاجية 

 . السياسات الوطنّية لتشجيع الطاقات املتجّددة في الجزائر:11

النصوص  تمثلتوضعت السياسات الوطنية لتشجيع الطاقات املتجددة ضمن إطار قانوني ونصوص تنظيمية حيث        

 في قانون التحكم في الطاقة، قانون ترقية الطاقات املتجددة في إطار التنمية املستدامة وتتمثل هذه السياسات فيما يلي:

  (102-101، الصفحات 2020)حسينة، سلطاني، و تقرارات، 

 (:CDER. مركز تطوير الطاقات الجديدة واملتجددة )1.11

ببوزريعة تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتلخص أهداف هذا املركز في  1988مارس  28أنشأت في     

تنفيذ برنامج البحث حول الطاقات املتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وكذا تطوير الوسائل املتعلقة باستغالل هذه 

 الطاقات.

 (:UDES. وحدة تطوير التجهيزات الشمسية)2.11

ببوزريعة تحت وصاية التعليم العالي والبحث العلمي، وتتمثل مهمتها األساسية في تطوير  1988جانفي  09أنشئت في     

 التجهيزات الشمسية وانجاز نماذج تجريبية تتعلق باالستعماالت الحرارية الضوئية.

 (:UDTS. وحدة تنمية تكنولوجيا السيليسيوم)3.11

حدة تابعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومهمتها األساسية تتمثل في تطوير الوسائل هي و  1988أنشأت سنة    

 الخاصة بتكنولوجيا املادة األساسية للطاقة املتجددة.

 (:SEESMS. محطة تجريب التجهيزات الشمسية بأقص ى الجنوب)4.11

لي والبحث العلمي وتتمثل مهمتها األساسية في تطوير بأدرار تحت وصاية وزارة التعليم العا 1988مارس  22أنشأت في      

 وتجريب التجهيزات الشمسية في أقاليم الصحراوية.

 . مديرية الطاقات الجديدة واملتجددة:5.11

بالجزائر العاصمة تحت وصاية وزارة الطاقة واملناجم ومن مهامها تقييم موارد الطاقات املتجددة  1995أنشأت سنة     

 وتطويرها.
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 (:NEAشركة نيو إنيارجي ألجيريا) ـــ

، بشراكة مختلطة بين الشركة الوطنية سونطراك والشركة الوطنية سونلغاز ومجمع 2002أنشأت هذه الشركة في سنة

STM .للموارد الغذائية وتتلخص مهامها في تعيين وانجازات تطوير املشاريع الخاصة بالطاقات الجديدة واملتجددة 

 (:APRUEلترقية وعقلنة استعمال الطاقة)ـــ الوكالة الوطنية 

ات، )حسينة، سلطاني، و تقرار  من بين أهدافها الرئيسة ترقية الطاقات املتجددة وتشجيع تطبيق اقتصادياتها.       

  (102-101، الصفحات 2020

 . أهمية استغالل مصادر الطاقات املتجددة:6.11 

تحقق أهداف عدة تكمن في تحقيق األمن البيئي من خالل املحافظة  نالحظ أن استغالل مصادر الطاقات املتجددة     

على البيئة وعدم تلوث الهواء، وكذلك األمن االجتماعي من خالل خلق فرص عمل، ومواجهة البطالة وتحدياتها، وكذلك 

ن قوي ماألمن االقتصادي من خالل خلق أسواق جديدة وتوظيف التكنولوجيا وتطويرها، وكذلك تحقيق األمن الطا

 خالل االعتماد فقط على الطاقة األحفورية وترك حصص األجيال القادمة منها:

 . حصيلة استغالل الطاقة املتجددة في الجزائر:7.11

في إطار التعاون والبحث واالنجاز الذي قام به فريق املهندسين واملختصين في مجال الطاقة املتجددة التي تتصف       

لفعالة في امليزانية الوطنية للطاقة في املستقبل والتي تعوض الطاقة التقليدية، وهذه السياسة باالستدامة واملساهمة ا

املتبعة يجب أن تغطي االحتياجات االقتصادية واالجتماعية للسكان من جّراء استخدام الطاقة الشمسية، باإلضافة إلى 

ة و قصاص، )حسين ي الجزائر حسب املصادر والتطبيق.طاقة الّرياح، ويوّضح الجدولين املواليين االستطاعة الطاقوية ف

  (09، صفحة 2019

 : االستطاعة الطاقوية في الجزائر حسب مصدر الطاقة.06الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 الطاقـــة واملناجـــماملصدر: وزارة 

 

 

املوجودة     االستطاعة مصدر الطاقة

 كريت كيلواط

سبة باملئة
ّ
 الن

 97 2280 شمس ي

 03 73 ريحي

 100 2353 املجموع
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 : االستطاعة الطاقوية في الجزائر حسب التطبيق07الجدول رقم 

 االستطاعة املوجودة كيلوواط التطبيقات

 كريت

 النسبة باملئة

 57 1353 التزويد بالكهرباء

 12 288 ضخ املياه

 02 48 اإلنارة العمومية

 21 498 االتصاالت

 07 166 تطبيقات أخرى 

 100 2353 املجموع

 املصدر: وزارة الطاقة واملناجـــم

أّن نسبة استغالل الطاقات املتجددة بالجزائر تستحوذ عليها تطبيقات التزويد  7و6يالحظ  من خالل الجدولين       

باملئة في مجال االتصاالت، أّما فيما يتعلق بتطبيقات ضخ املياه فقد بلغت االستطاعة  21باملئة و 57بالكهرباء بنسبة 

باملئة  09ئة حظيت مشاريع اإلنارة العمومية ومجاالت أخرى سوى بامل 12كيلواط ساعي، أي بنسبة  288املوجهة لها 

باملئة من االستطاعة املتأتية من مصدر شمس ي  97مجموع االستطاعة، فلهذه االستطاعة مصدرين أساسين فقد بلغت 

ة شمسية هائلة، باملئة، وهذا ناتج عن ميزات موقع الجزائر ومالها من ثرو  3بينما ال تتعّدى مساهمة املصدر الريحي سوى 

 (09، صفحة 2019)حسينة و قصاص،   ويعود االعتماد املفرط على الطاقة الشمسية في الجزائر لتوليد االستطاعة.

  (10-09، الصفحات 2019)حسينة و قصاص،  للعوامل اآلتية:

الخصائص الجغرافية التي تزخر بها بالدنا من حيث الكميات الكبيرة لألشعة املستقبلية عبر املساحات الشاسعة  -

 للصحراء الكبرى 

 وفرة الرمال والتي تستخدم في صناعة الخاليا الشمسية.  -

 اآلثار البيئية اإليجابية حيث أّن الشمس تعتبر أقل تلويثا من األنواع األخرى. -

 نتائج االستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة في الجزائر:. 8.11

الجزائر في املرتبة الخامسة عامليا من حيث إنتاجها للكهرباء باالعتماد  2015وضع تقرير دولي عن الطاقات املتجددة   

على الطاقة الشمسية، على اعتبار الطاقة الشمسية هي أهم مصدر للطاقة املتجّددة في الجزائر، كذلك عرفت الجزائر 

ّورات إلى االهتمام بالتوجه نحو االستثمار في الطاقات املتجددة، خاصة نموا، في طاقة الّرياح، ويرجع سبب هذه التط

بعد تدهور أسعار النفط، وكذلك بسبب عقد العديد من الشركات املحلية والدولة، سواء اقتصاديا أو أكاديميا ويمكن 

 (163، صفحة 2018)سعاد و العرابي،  إبراز هذه اإلسهامات فيما يلي:

فتح االستثمارات في الطاقة املتجددة واملحروقات على القطاع الخاص بعد اتفاق الشراكة بين وزارة الطاقة ومنتدى  -   

 رؤساء املؤسسات.
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دخول الجزائر في شراكات مع دول االتحاد األوروبي من أجل االستفادة من التكنولوجيا والخبرات التي اكتسبوها،  -   

أبرمته مع أملانيا والذي بموجبه تلتزم الشركة األملانية املتخصصة في الطاقة الشمسية )سونارجي كاالتفاق التعاون الذي 

آالف طن سنويا وتعزيز التعاون مع بعض  5جي أم ب أش( بتطوير مصنع السيليسيوم الشمس ي بطاقة إنتاجية تقدر ب 

 (163، صفحة 2018)سعاد والعرابي،   الجامعات األوربية.

في الجزائر  2015لّتعاون الجزائري الياباني " صحراء صوالر بريدير" الذي أحد أهم العمليات األكاديمية لعام برنامج ا -   

واملخصص لتطوير التكنولوجيات الطاقة الشمسية حال بارعا ونظيفا لالنشغاالت املتعلقة بالطاقة والبيئة لكوكب 

 األرض حسب بعض الباحثين.

ميغاواط، حيث  268محطة كهربائية ضوئية بطاقة  14تشغيل  2015والجنوب سنةشهدت مناطق الهضاب العليا    

منصب عمل  50منصب عمل بكل محطة خالل مرحلة اإلنجاز وما يزيد عن  250سمح هذا املشروع بخلق ما ال يقل عن 

  (163، صفحة 2018)سعاد و العرابي،   خالل االستغالل.

 الطاقات املتجددة في الجزائر:. أهم املشاريـع املنجـزة في مجال 9.11 

( فإّنه تم 2013 -2011فيما يتعلق باملشاريع االستثمارية املدرجة في املرحلة األولى من البرنامج الوطني للطاقات املتجددة )

  (56، صفحة 2018)فريد و بهياني،  الشروع في إنجاز عدة مشاريع مهمة منها:

 ميغاواط سنويا. 140تها اإلنتاجية مصنع إلنتاج األلواح الشمسية، تبلغ قدرا -

 ميغاواط بغرداية. 1.1محطة شمسية كهروضوئية ذات قدرة  -

 منزل( بالطاقة الشمسية الكهرو ضوئية بالجنوب والهضاب العليا. 2554قرية ) 16تزويد  -

 ميغاواط بإليزي، تندوف وتمنراست. 19محطات شمسية كهروضوئية، ذات قدرة إجمالية  05 -

 ميغاواط بخنشلة والبيض. 20ميغاواط بأدرار،  10ع رياح، مزار  02 -

 ميغاواط )املشروع قيد الدراية(. 05محطة حرارية جوفية بطاقة إنتاجية تبلغ   -

ميغاواط، في إطار مخطط  373الشروع في انجاز مجموعة من املشاريع الشمسية الكهروضوئية، ذات قدرة تبلغ  -

ميغاواط من  3200زايد على الكهرباء لتبلغ بذلك القدرة اإلجمالية سيتم تركيبها عتبة ، لتلبية الطلب املت2014الطوارئ 

  (56، صفحة 2018)فريد و بهياني،   األنظمة الشمسية الكهروضوئية.
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 (ktepالوحدة)                       (56، صفحة 2018)فريد و بهياني،   : يبين حجم االستهالك الوطني للطاقة08الجدول رقم 

 2014 2015 2016 2017 2014 2017 

 الكمية 44646 42883 42485 39371 االستهالك النهائي

5575 

 النسبة

14.16 

 استهالك الصناعات 

 غير الطاقوية 

3746 4077 4330 3486 260 6.94 

 استهالك الصناعات

 الطاقوية 

8805 7841 7439 7057 1748 79.85 

 18.43 684 4394 3690 3890 3710 الطاقة املفقودة                        

 7.10 3950 59582 58341 58265 55632 االستهالك الوطني

 

يالحظ أّن الطاقة املستهلكة من طرف العائالت، واإلدارات واملؤسسات العمومية التي أدرجت ضمن االستهالك النهائي    

 2017مليون طن، مكافئ نفط سنة  44646مليون طن مكافئ النفط، ليرتفع إلى ما قدره 39371ما قدره  2014بلغ سنة 

باملئة(، وهي أكبر كمية استهالك باملقارنة مع حجم  14.16ل إلى )مليون طن مكافئ نفط ونسبة مئوية تص 5575بزيادة 

االستهالك في الصناعات غير الطاقوية التي تشمل مجال الصناعات امليكانيكية، البناء واألشغال العمومية التي عرفت 

 (158، صفحة 2020)رضا و يحي،  مليون طن مكافئ نفط خالل نفس املدة. 260انخفاضا قدره، 

ـــة:12  .خــاتمـ

 من خالل هذا املوضوع توصلنا إلى بعض النتائج يمكن ذكرها:

 باستغالل واستهالك في الطاقات املتجددة  -
ّ
أّن الحفاظ على املوروث البيئي لألجيال من الطاقة األحفورية ال يتحقق إال

املناطق، يبقى فقط حسن االستغالل والبحث فيها خاصة عندما نجد أّن مصادرها متوفرة في الجزائر في مختلف 

 والتنظيم والتسيير.

البد من االستفادة من التجربة األملانية من خالل نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجال استغالل الطاقات  -

 املتجددة بتكثيف تبادل البعثات العلمية وجلب املستثمرين فيها.

دة في الجزائر من خالل تجسيد البرنامج الوطني بوتيرة متقدمة ومتسارعة، إّن االهتمام نحو استغالل الطاقة املتجد -

 سيحقق العديد من االيجابيات داخل الجزائر وخارجه.

الطاقات املتجددة هي أفضل خيار لتجنب االعتماد على الطاقة التقليدية وهذا ما أثبتته العديد من الدول املتقدمة  .1

 مثل أملانيا.
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ى االستثمار في الطاقات املتجددة، مع العمل على تأهيل وتدريب املوارد البشرية في مجال تشجيع القطاع الخاص عل .2

 الطاقات املتجددة.

ضرورة اهتمام الحكومة الجزائرية بمجال البحث العلمي في الطاقات املتجددة خاصة في وزارة التعليم العالي والبحث  -

 الخوض فيها. العلمي من خالل فتح تخصصات تخدمها وحث الطلبة على

أّن مصادر الطاقة املتجددة في الجزائر مازالت عبارة عن محاوالت متطورة مع مرور الّزمن وبالتالي ال يمكن أن نقول  -    

 أّنها تكون بديل للطاقة األحفورية على املدى القريب أو املتوسط.

اقة الشمسية وطاقة الّرياح إذا استغلت أحسن الجزائر تملك إمكانيات هائلة في مجال الطاقات املتجددة خاصة الط -    

 استغالل تؤهلها ألن تكون قوة اقتصادية مهمة في منطقة البحر األبيض املتوسط.

ـــة املراجــع:13  . قــائمـ

(. االستثمارات في الطاقات املتجددة كمدخل لتحقيق االنتقال الطاقوي 2018الطيف عبد الكريم، كوراد فاطمة. ) .1

 . الجزائر.03، العدد09جلة االقتصاد والتنمية البشرية، املجلدفي الجزائر، م

(. صناعة الطاقات املتجددة ودورها في تجسيد التنمية املستدامة مع اإلشارة إلى 2018بختي فريد، ورضا بهياني. ) .2

 .01العدد، 01. الجزائر: مجلة االقتصاد والبيئة، املجلد 2030 2011البرنامج الوطني للطاقات املتجددة 

(. برنامج الطاقات املتجّددة والنجاعة الطاقوية كآلية لترشيد نفقات الطاقة 2020بن بوريش رضا، و جعفري يحي. ) .3

، 10، الجزائر: مجلة اإلستراتيجية والتنمية املجلد 2030-2015الكهربائية للجماعات املحلية في الجزائر 

 .2020، نوفمبر06العدد

(. االستثمار في الطاقات املتجّددة بين التحّديات البيئية والضرورة االقتصادية، 2019) بوطورة فضيلة، وعزار خولة. .4

 . الجزائر.2019، 02العدد 03" قراءة في تجربة الجزائر" مجلة آفاق علوم اإلدارة واالقتصاد، املجلد

ل الطاقات املتجددة (. النتقال الطاقوي، نحو حتمية استغال2011بوعكريف زهير، سهيلة زناد، والعيد قريش. ) .5

 . الجزائر.1، العدد8لتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر، مجلة املالية و األسواق ، املجلد

(. واقع استغالل الطاقات املتجّددة في الجزائر ودوره في تحقيق أهداف التنمية 2019حسينة مهيدي، زكية قصاص. ) .6

 . الجزائر.01املستدامة، مجلة أبحاث اقتصادية معاصرة، العدد

(. واقع وآفاق االستثمار في الطاقات املّتجّددة لتحقيق التنمية 2020حسينة مهيدي، وفاء سلطاني، ويزيد تقرارت. ) .7

 .02، العدد03املستدامة مع اإلشارة إلى حالة الجزائر ، الجزائر: مجلة االمتياز لبحوث االقتصاد واإلدارة ، املجلد 

ستثمار في الطاقات املتجددة وآفاقه، مع إشارة لحالة الجزائر مجلة العلوم (. واقع اال 2021خولوفي وهيبة. ) .8

 . الجزائر.2021، جوان01، العدد32اإلنسانية، املجلد 
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:دراسات وتجارب دولية وفق منظار القانون حماية البيئة واملوارد الطبيعية ضمن أحكام القانون الدولي العام "

 أنموذجا.  حماية البيئة في الجزائردراسة  لعبر التخصصية في العالقات الدولية:و  الدولي العام 

“Protection of environment and natural resources within the provisions of general international 

law international studies and experiences in accordance with the perspective of general law and 

through inter-disipilinitary in international relation: Study  Protection of environment  "  

 Benarour Abdeldjabar عبد الجبار بن عرعور  ط د  

 ،الدولة:الجزائر01-جامعة باتنة الحاج لخضر

 benarourabadeldjabar@gmail.com البريد اإللكتروني:

 Mounir Issadiمنير إسعاديط د 

 ، الدولة:الجزائر01-جامعة باتنة الحاج لخضر

 Issaadimounir19@gmail.comالبريد اإللكتروني:

 امللخص:

إن البحث عن موضوع االستثمار في الثروات واملوارد الطبيعية الواقع والتحديات يستدعي بالضرورة دراسات وتجارب دولية 

حماية املوارد الطبيعية ضمن أحكام القانون الدولي العام كحماية البيئة في العراق كنموذج تحليلي،وفي دراسة هذا 

املوضوع يمكن استخدام منظار عبر التخصصية في العالقات الدولية طريقة وأداة الجمع واملزج واالختيار واملحاكاة 

 والعدسات امللونة في العالقات الدولية لحماية املوارد الطبيعية ضمن أحكام القانون الدولي العام.

ذه الدراسة في  القانون الدولي)بأخص الذكر القانون وعلى هذا األساس سوف تكون هذه القيمة التحليلية املضافة في ه

لحماية املوارد الطبيعية ضمن استخدام منظار عبر التخصصية في العالقات الدولية  الدولي العام والعالقات الدولية( 

اقع االستثمار و  طريقة وأداة الجمع واملزج واالختيار واملحاكاة والعدسات امللونة في العالقات الدولية،بغية تحليل وتشخيص

في الثروات واملوارد الطبيعية وأهم التحديات التي تواجه بعض التجارب الدولية  في الفترة الراهنة،وهذا يستوجب 

بالضرورة حماية البيئة وثرواتها الطبيعية وفق اتفاقيات وقرارات دولية ضمن أحكام القانون الدولي العام املتعلقة بحماية 

في الجزائر يتطلب تكريس النزعة التعاونية بدال من النزعة الصراعية في مواجهة التهديدات ومخاطرها  البيئة،فحماية البيئة 

  .في الجزائر 

 .الكلمات املفتاحية:

االستثمار،الثروات واملوارد الطبيعية،تجارب دولية،القانون الدولي العام،العالقات الدولية،منظار عبر 

 التخصصية.،الجزائر،حماية البيئة.

Abstract: 

         The search for  subject of “investment in natural resources and challenges necessarily calls for 

international studies and experiences to protect natural resources within the provisions of general 
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international law», in this study of this subject can be use telescope with inter- disipilnitary in international 

relation and method, tool of combination,belending,selection,simulation,and colored lenses in 

international relation to protect natural resources within the provisions of general international law. 

   On this basis, the analytical value of this study will be in international law(in particular public 

international law and international relations),to protect natural resources within the provisions of general 

international law can be use telescope with inter-disipilnitary in international relation and method, tool of 

combination,belending,selection,simulation,and colored lenses in international relation  in order to 

analyze and diagnose the reality of investing in natural resources and the most important challenges 

facing some international experiences in current period.This necessarly requires the protection of 

environment and its natural resources in accordance with international conventions and resoulutions 

within the provisions of public international law relating to the environlent and its natural 

resources,protecting the environement in Algeria requires  the consolidation of cooperativism rather than 

conflict tendencies in confronting enviromental threats and risk in Algeria.  

Key words:… 

investment, natural resources, international experiences, public international law, International relation, 

inters –Desiplinitary,Algeria, The protection of environment. 

 

 

 مقدمة:

ية حماية دراسات وتجارب دولاالستثمار في الثروات واملوارد الطبيعية الواقع والتحديات يستدعي بالضرورة  موضوعحظي  

بأخص و ،حماية املوارد الطبيعية ضمن أحكام القانون الدولي العام،فاملوارد الطبيعية ضمن أحكام القانون الدولي العام

اية املوارد الطبيعية ضمن استخدام منظار عبر التخصصية في لحمالذكر القانون الدولي العام والعالقات الدولية(،

حليل تبغية العالقات الدولية طريقة وأداة الجمع واملزج واالختيار واملحاكاة والعدسات امللونة في العالقات الدولية،

ي الفترة ف ولية بعض التجارب الداالستثمار في الثروات واملوارد الطبيعية وأهم التحديات التي تواجه وتشخيص واقع 

الراهنة في بعض الدول ومنها الجزائر كنموذج تحليلي والتي تستوجب بالضرورة حماية بيئتها وثرواتها الطبيعية وفق 

 أتفاقيات وقرارات دولية ضمن أحكام القانون الدولي العام املتعلقة بحماية البيئة.

 أهداف الدراسة:-

 :على   تهدف الدراسة البحثية للتعرف

   الثروات واملوارد الطبيعية الواقع والتحديات.واقع االستثمار في 

  دراسات وتجارب دولية حماية املوارد الطبيعية ضمن أحكام القانون الدولي العام.ضرورة  البحث عن 
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  استخدام منظار عبر التخصصية في العالقات الدولية طريقة وأداة الجمع واملزج واالختيار واملحاكاة والعدسات

 لونة في العالقات الدولية.امل

  جارب الدولية بعض التاالستثمار في الثروات واملوارد الطبيعية وأهم التحديات التي تواجه تحليل وتشخيص واقع 

في الفترة الراهنة في بعض الدول ومنها الجزائر والتي تستوجب بالضرورة حماية بيئتها وثرواتها الطبيعية وفق 

 ضمن أحكام القانون الدولي العام املتعلقة بحماية البيئة.أاتفاقيات وقرارات دولية 

 منهجية الدراسة:-

  منظار عبر  استخدام منظار شراح وفقهاء القانون الدولي العام،املفاهيم تعتمد الدراسة البحثية على

التخصصية في العالقات الدولية طريقة وأداة الجمع واملزج واالختيار واملحاكاة والعدسات امللونة في العالقات 

عض باالستثمار في الثروات واملوارد الطبيعية وأهم التحديات التي تواجه تحليل وتشخيص واقع بغية الدولية،

 جزائر كنموذج تحليلي لهذه الدراسة..إلخ.في الفترة الراهنة ومنها ال التجارب الدولية 

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة:-

 االستثمار،الثروات واملوارد الطبيعية،تجارب سوف نقوم باالعتماد على مجموعة من املفاهيم ومنها:القانون الدولي العام،

 دولية،القانون الدولي العام،العالقات الدولية،منظار عبر التخصصية.

 من خالل الخطة التالية:وعلى هذا األساس سوف نتناول موضوع 

دراسة مدى حماية البيئة في القانون الدولي:دراسة ملبدأ الحيطة والحذر  االستثمار في الثروات واملوارد الطبيعية:واقع أوال

 في القانون الدولي للبيئة.

جارب الدولية بعض التطبيعية وأهم التحديات التي تواجه االستثمار في الثروات واملوارد التحليل وتشخيص واقع  :ثانيا 

منظار عبر التخصصية في العالقات الدولية طريقة وأداة الجمع واملزج منظار شراح وفقهاء القانون الدولي العام و  وفق

 واالختيار واملحاكاة والعدسات امللونة في العالقات الدولية.

 :دراسات وتجارب دولية وفق منظار القانون الدوليضمن أحكام القانون الدولي العامحماية البيئة واملوارد الطبيعية  :ثالثا

 حماية البيئة في الجزائر أنموذجا.دراسة  لعبر التخصصية في العالقات الدولية:و  العام 

أ الحيطة ملبد:دراسة دراسة مدى حماية البيئة في القانون الدولي االستثمار في الثروات واملوارد الطبيعيةأوال:واقع 

 والحذر في القانون الدولي للبيئة :

في دراسة قدمتها جامعة الشرق األوسط املوسومة ب:"مبدأ الحيطة والحذر في القانون الدولي للبيئة" من طرف نبراس    

التقدم  ةم،فيعتبر مبدأ الحيطة والحذر في القانون الدولي للبيئة بمثابة الثمرة الجديد2014عارف علي عبد األمير،عام 

حيث أنه يستجيب للشك والخوف من الكثير من املخاطر التي أفرزها التقدم التكنولوجي الذي يعاني عاملنا املعاصر من 

م،للمرة األولى من إعالن 1992أخطار معقدة والتي في األغلب ال يكون العالم محيطا بها،وعليه فأن مبدأ الحيطة ظهر عام 

ن أ قوع أضرار الجسيمة والتي ال رجعة فيها،وافتقار العلم إلى اليقين الكامل فإنه ال يمكنريو"أنه عندما تكون تهديدات بو 

يكون مبررا لتأجيل اعتمادا تدابير فعالة ملنع التدهور البيئي،وإعالن ستوكهولم الذي يعتبر بمثابة اللبنة األولى في صرح 
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من خالل التعبير عن الفكرة العامة من خالل اتخاذ تدابير من القانون الدولي البيئي،وقد أورد مبدأ الحيطة والحذر عامليا 

أجل أن يكون هناك سبب كاف لالعتقاد بأن أي نشاط أو منتج قد يسبب أضرار جسيمة،وقد تكون هذه التدابير لخفض 

ط أو لنشاأو وقف أي نشاط ملنع هذا املنتج إن كان منتجا،من دون إنشاء دليل قاطعا رسميا لوجود عالقة سببية لهذا ا

 1املنتج والعواقب الوخيمة".

فمبدأ الحيطة والحذر في القانون الدولي للبيئة موجود ولكن بدرجات متفاوتة في املواثيق واالتفاقيات الدولية كما هو 

الحال أيضا في القوانين الوطنية،في مجال الصحة البيئية التي توفرت على موضوعات األساسية الخطيرة والتي ال رجعة 

 2(.02و 01فيها")أنظر الشكل

كانت البيئة في القانون الدولي دائما موضع اهتمام الناس ،وقد تطورت تصوراتهم بشأن القضايا البيئية ومواقفهم عبر    

لقرون ، و في أوائل القرن املاض ي كانت لبيئة مرادفا لصيانة الحياة البرية واعتبرت مجاال لفئة معينة قليلة من ذوي لبصيرة 

ين كانوا في كثير من األحيان من املتميزين ثقافيا ، و منذ لستينات من لقرن املاض ي أصبحت البيئة حركة تتمتع بتأييد الذ

ئة البشرية " بشأن البيستوكهولم شعبي عريض ومجال اهتمام أوسع نطاقا بكثير و كان مؤتمر األمم املتحدة الذي عقد في "

 (3)الوعي لبيئي . بمثابة نقطة التحول في تاريخ 1972سنة 

كما أن املناقشات التي دارت في أوائل السبعينات و التي ركزت على التلوث في الهواء واملياه في الشمال و أصبحت حقيقة    

أن التدهور البيئي ليس ناجما فقط عن التصنيع ، بل عن لفقر و الفتقار إلى التنمية ، و أصبحت الحركة البيئية من ذلك 

افة جوانب البيئة الطبيعية ، األرض و املياه و املعادن و جميع الكائنات الحية و عمليات الحياة والغالف الحين مهتمة بك

 (4)الجوي و املناخ و األنهار ...الخ ، لتدخل هنا البيئة بذلك في معادلة األمن و السلم لتشكل لنا ثالثية السلم األمن والبيئة .

هناك توافق على أن الصحة تشكل ركنا أساسيا من أركان التنمية البشرية ألنها نقطة االرتكاز التي يقوم عليها النشاط 

اإلنساني فالبقاء و الحماية من املرض هما مختلف مفاهيم الرفاه البشري،فمع نهاية الحرب الباردة وظهور العوملة برز 

عد إدراك جهود األمم املتحدة وبرامجها التنموية بتسارع حركة تنقل األفراد التداخل وااللتقاء باألمن والصحة،خاصة ب

الذي أدى إلى انتشار األمراض عبر الحدود مثل مرض نقص املناعة املكتسب)االيدز(،وعودة أمراض أخرى مثل الكوليرا 

م،والذي ركز على التحديات 1994لعام  تقرير التنمية البشريةوالسل وغيرها،وكان من ابرز تجليات هذا اإلدراك صدور 

                                                             

رسالة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على درجة مبدأ الحيطة والحذر في القانون الدولي للبيئة"،)نبراس عارف علي عبد األمير،" 1 

 .8م(،ص2014املاجيستر في القانون العام،قسم القانون العام،كلية الحقوق،جامعة الشرق األوسط،تشرين الثاني،

 .9املرجع نفسه،ص 2 
 .167( :1995) 196  املستقبل العربيألمن القومي العربي أبعاده و متطلباته"أحمد ثابت، ا-  (3)
 .167املرجع نفسه،ص (4)
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أن تعزيز األمن الصحي الدولي يقوم أساسا على النظم  نستخلصوعليه (5)الصحية واألمن الصحي كحق من حقوق اإلنسان.

 .(6)الصحية،وهذا ما نسعى تحقيقه في الجزائر

هديد واملخاطر التي تواجهها والدول العربية  وباقي دول العالم إدراك أهمية حماية البيئة  من الت والبد على الجزائر

 العربية الدول  تحقيق مدي يحدد خاللها من التي املقاييس من مجموعة وهناكلتحقيق متطلبات التنمية املستدامة ،

 وهو األمريكيتين وكولومبيا ييل جامعتي من فريق يعده تقرير وهو. البيئي األداء مؤشر نجد بينها ومن البيئية للحكومة

 من وعدد العالمي االقتصادي املنتدى مع بالتعاون  سنتين كل تصدر ،التي البيئي األداء تقييم تقارير سلسلة في السابع

 البيئية الصحة هما  مجموعتين وفق للدول  البيئي الوضع تقييم على ( البيئي األداء فكرة مؤشر ،تقوم املانحة الجهات

 فئة في تشمل وهي مرجعية، قضايا عشر في أدائها حول  بالدرجات تقييما الدول  التقرير ويمنح. البيئية النظم وحيوية

 الحيوي  التنوع: البيئية النظم فئة في وتشمل. الثقيلة ،املعادن الصحي والصرف الشرب مياه الهواء نوعية: البيئية الصحة

 وفق وزنا القضايا هذه ،وتعطي الزراعة املائية، ،املوارد الهواء ،تلوث والطاقة ،املناخ السمكية ،املصائد ،الغابات واملوائل

 ان ،نجد 2018وسنة  2016لسنة البيئي االداء مؤشر تقرير في جاء ما ،فمقارنة 7فرعيا مؤشرا  24الى استنادا االهمية

 عامليا،واألردن 64 املغرب تليها عامليا،ثم 53 املرتبة ،واحتلت2016 لسنة البيئي األداء مؤشر في العربية الدول  تصدرت تونس

 ملعالجة املتجددة املصادر على باالعتماد البيئية،وهذا املؤشرات جميع في جيدة تقديرات على تونس حصلت عامليا،وقد 74

 منح املائية،كما واملوارد الشرب بمياه املرتبطين للمؤشرين املرتفع التقييم عليه فيؤخذ األردن ترتيب الطاقة،أما مشاكل

 في 0.9 بحدود هي األردن غابات مساحة الن السمكية الثروة تقييم في حصل الغابة،كما حماية مؤشر في التامة العالمة لها

 املناخ مؤشر في مرتفع تقييم على األردن حصل املقابل التقييم،وفي إلجراء ادني كحد املعتمد املائة في 3 من اقل املائة،اي

املتجددة  الطاقة مصادر استخدام إلى للتحول  ويسعى االحفوري للوقود منتج غير بلدا باعتباره متوقع أمرا وهذا والطاقة

8 . 

 الجديد البيئي األداء مؤشر في كبيرا تقدما يحقق إن املغرب فاستطاع 2018 لسنة البيئي األداء املؤشر تقرير به جاء وما

 قائمة الخليج دول  ،واحتلت12 املرتبة الجزائر التقرير،واحتلت شملها دولة 180 أصل من 54 املرتبة احتل إذ2018 لعام

 ،واململكة166 املرتبة املتحدة العربية اإلمارات احتلت ،بحيث عليها تتوفر التي االقتصادية اإلمكانيات بفضل الترتيب

 تصنيفات عشرة في أداء مؤشر 24 على تقييمه في التقرير ،واعتمد161 املركز ـوالكويت134 املرتبة السعودية العربية

                                                             
"،)رسالة مقدمة لنيل الدراسات األمنية في ظل الواقع الدولي الراهن:دراسة في الواقع والتحديات(م،"2018-2017عبد الجبار بن عرعور) (5)

،كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم 02سياسة دولية،جامعة محمد ملين دباغين سطيف شهادة املاستر في العلوم السياسية،تخصص

 .35العلوم السياسية،ص
-2017ملعرفة املزيد من التفاصيل عن األمن الصحي الدولي وأهم القضايا املرتبطة به خاصة البيئة،أنظر: عبد الجبار بن عرعور) (6)

"،)رسالة مقدمة لنيل شهادة املاستر في العلوم الدولي الراهن:دراسة في الواقع والتحدياتالدراسات األمنية في ظل الواقع (م،"2018

-35،كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم العلوم السياسية،ص ص02السياسية،تخصص سياسة دولية،جامعة محمد ملين دباغين سطيف

37. 

 .318(:2018).13والتنمية،العدد لالمن ئريةالجزا مفاهيمية،املجلة مقاربة:البيئية غربي عجرود،الحوكمة 7 
  :االكتروني املوقع ،على التساؤالت تثير ونتائج محدودة ،معايير 2016لسنة البيئي االداء النجار،مؤشر 8

.http://www.alwasatnews.com/news/1114420.html  

http://www.alwasatnews.com/news/1114420.html
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 والطاقة،تلوث البحري،املناخ ،الصيد البيولوجي،الغابات الثقيلة،التنوع والنظافة،املعادن الهواء،املاء جودة:وهي ةمختلف

 على تحتوي  األوسط والشرق  إفريقيا شمال بلدان من العديد أن  الجديد التقرير والفالحة،وأشار املياه الهواء،موارد

 النفط تكرير محطات تؤثر والطاقة،كما واملناخ الهواء جودة على سلبيا تؤثر ما هائلة،غالبا هيدروكربونية احتياطات

 األساس ي التهديد هو الهواء تلوث أن التقرير أضاف البيئي،كما األداء مؤشر على االحفوري والوقود الطاقة توليد ومحطات

 انجاز على أشرفت التي الجامعة في البيئية والسياسة القانون  مركز مدير"استي س ي دانيال" العامة،وقال للصحة

 السياس ي القرار أصحاب على فان املستدامة للتنمية جديدة أهداف تحقيق إلى اليوم الدولي املجتمع يسعى حين":التقرير

 التنمية مجال في النجاح أن إلى املؤشر ،وخلص"عنها املتخلفة والبيئة الطاقة تحديات على بالتغلب امللتزمة الدول  معرفة

 في لالستثمار املوارد يؤمن الذي االقتصادي النمو:هما أساسين عاملين على يعتمد البيئية الحوكمة وتحقيق املستدامة

 في البيئية واألنظمة العامة للصحة املهدد بالتلوث يتسبب الذي الصناعة لقطاع الرشيدة البيئية،واإلدارة التحتية البني

 العربية للدول  البيئية الحوكمة تحقيق نحو التقدم ومدى البيئي األداء مؤشر حول  التقرير هذا به جاء ما واحد،رغم أن

 دولة كل تقدمها التي املعطيات حول  مبنية وإنها خاصة التقارير هذه صحة مدى حول  مطروح دوما يبقى التساؤل  أن إال

 .9املعنية والجهات املؤسسات لهذه

 هيئة األمم املتحدة.:حماية البيئة في القانون الدولي 01عنوان الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

،على الرابط 07:03م،على الساعة:2022أوت 8،تم اإلطالع على املوقع اإللكتروني :يوماملصدر:القانون الدولي للبيئة

 htps://colaw.upbaghdad.edu.iqاإللكتروني:

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .317عجرود،املرجع السابق ذكره،صغربي 9 
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 :حماية البيئة في القانون الدولي  من خالل القرارات الدولية.02عنوان الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،على الرابط 07:03م،على الساعة:2022أوت 8،تم اإلطالع على املوقع اإللكتروني :يوماملصدر: القانون الدولي للبيئة

 htps://colaw.upbaghdad.edu.iqاإللكتروني:

لتجارب ا بعضاالستثمار في الثروات واملوارد الطبيعية وأهم التحديات التي تواجه تحليل وتشخيص واقع  ثانيا:

منظار عبر التخصصية في العالقات الدولية طريقة وأداة منظار شراح وفقهاء القانون الدولي العام و  الدولية وفق

 الجمع واملزج واالختيار واملحاكاة والعدسات امللونة في العالقات الدولية:

الدولية،وطريقة املزج الدراسة البحثية النظرية على منظار عبر التخصصية  في العالقات هذه تعتمد    

وات واملوارد االستثمار في الثرتحليل وتشخيص واقع  واإلختيار،والعدسات امللونة،وأفكار شراح فقهاء القانون الدولي العام

وفي هذا الصدد يقول تيم داون وميليا كوركي وستيف بعض التجارب الدولية،الطبيعية وأهم التحديات التي تواجه 

 10سميث:

 

 

                                                             

 .04،ص2004،دبي:مركز الخليج لالبحاث،1بيليس،وستيف سميث،)ترجمة مركز الخليج لألبحاث(،عوملة السياسة العاملية.ط جون  10 

 



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  60 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

:استخدام منظار عبر التخصصية في العالقات الدولية طريقة وأداة الجمع واملزج واالختيار 03عنوان الشكل رقم

 االستثمار في الثروات واملوارد الطبيعية:واملحاكاة والعدسات امللونة في تحليل وتشخيص واقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السياسة العاملية التوجهات كيغلي،تشالز وشانون بالنتون)ترجمة منير بدوي وغالب الخالدي(،املصدر:

 .23،ص2017،الجزء األول،الرياض:دار جامعة امللك سعود للنشر،والتحوالت

 

النظريات املفسرة لواقع وتحديات  التحديات التي تواجه وعلى هذا األساس سوف نقوم بإستخدام املعلومات حول تنويه:

ثروات االستثمار في التحليل وتشخيص واقع  منظار شراح وفقهاء القانون الدولي العام في بعض التجارب الدولية وفق

ة ضمن حماية البيئة واملوارد الطبيعيلخاص باملحور الثاني املوسوم ب:"واملوارد الطبيعية مباشرة في اإلطار التطبيقي ا

عبر التخصصية في العالقات و  :دراسات وتجارب دولية وفق منظار القانون الدولي العام أحكام القانون الدولي العام

 الدولية:حماية البيئة في الجزائر أنموذجا"،وهذا ما سوف نلتمسه ونستشفه.

:دراسات وتجارب دولية وفق منظار القانون يئة واملوارد الطبيعية ضمن أحكام القانون الدولي العامحماية البثالثا: 

 حماية البيئة في الجزائر أنموذجا:دراسة  لعبر التخصصية في العالقات الدولية:و  الدولي العام 

اصة السيما العلوم السياسية وخيحظى موضوع  البيئة في الجزائر" عند العديد من الباحثين في مختلف التخصصات     

في حقل العالقات الدولية،سواءا على املستوى العلمي األكاديمي،أو على املسنوى العملي)الوافع الراهن( بإهتمام بالغ 

مخاطر التدهور البيئي وتهديداته التي  تؤثر على االستقرار اإلقتصادي واألمن األهمية وهذا بسبب وجود ملا يسمى ب

بدون نظرية اخلربة ليست هلا معىن،بدون نظرية ال يوجد "
دبليو إدوارد دميينج  ون نظرية ال يوجد تعلم".سؤال يسأل بد
  )عامل إحصاء(

"إن املعيار املتعلق إبختيار من بني نظرايت العالقات الدولية 
هو القضااي اليت نريد تفسريها وميكن تبين طريقة اإلختيار 

،فنظرايت العالقات الدولية هي  (Pick and Mix)واملزج
واحدة أمام عينيك كالعدسات امللونة املختلفة،إذا وضعت 

  سرتى األمور بشكل خمتلف(".
Tim Dawn,Milya korki,and Steve Smith. 
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التنمية  والتي تؤثر بدورها علىالتهديدات البيئية في الجزائر  الجزائر،ولهذا فهناك حاجة ملحة لفهم تلك املجتمعي في 

 اإلقتصادية واإلستقرار املجتمعي في الجزائر.

أصبحت  الحكومات الوطنية واألكاديميون يدرجون قضايا التدهور البيئي  وندرة املوارد تحت عنوان:" األمن بشكل  

ذا ما أدى إلثارة العديد من النقاشات الحادة حول مزايا ومساوئ ربط مجالي البيئة واألمن أيضا،فمن جهة متزايد"،وه

يجادل بعض البئيين أمثال روبرت كابالن ونورمان مايرز وميكاييل كلير بأن التحرك نحو أمننة البيئة أمر مستحسن ألنه 

،والسؤال الذي أطرحه في هذا الصدد ملاذا 11ية بما يسمى بأمننة البيئةيلفت اإلنتباه الدول األأخرى في معالجة املشاكل البئ

ال يكون ذلك في الجزائر في أمننة البيئة من تأثير املخاطر والتهديدات البيئية بغية تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلستقرار 

 :املجتمعي في الجزائر؟،سوف نقوم باإلجابة عن هذا التساؤل في عنصر جوهري أال وهو

ومدى تحقيق التنمية اإلقتصادية،واإلستقرار املجتمعي في الجزائر مرهون بإتخاذ جملة اإلجراءات والسياسات التي من 

شأنها تفض ي إلى تحسين األوضاغ املعيشية واإلقتصادية واإلجتماعية والصحية للمواكن وتجاوز مختلف العراقيل 

يهمنا  مشكل التوسع العمراني على حساب األراض ي الزراعية،وماوالصعوبات والتحديات التي تواجهها،كمشكل التصحر،و 

في هذا الصدد هو تحي تلوث البيئة،والبد إتخاذ مختلف التدابير والسياسات التي ال تخرج عن نطاق تدخل السلطات 

ر البحاالجزائرية في مجال البيئة سواءا ما يخص مجال املائي والجوي ومجال النفايات الصناعية والحضرية،ومجال 

واملناطق الشاطئية،ومجال حماية الغابات وحماية السهوب وحماية التراث الثقافي،ومجال التربية البئية لتحقيق عنصر 

التحسين البيئي،وتفعيل مختلف اآلليات املؤسسية والقانونية واملالية والداخلية لضمان إدماج البيئة والتنمية حتى في 

الخصوص تفعيل أدوار  كتابة الدولة للبيئة ومديرية العامة التي تتمتع باالستقالل املالي  عملية اتخاذ القرار،ومنها على وجه

والسلطة العامة،واملجلس األعلى للبيئة والتنمية املستدامة وجهازات التشاور لدى رئيس الحكومة،واملجلس االقتصادي 

ختلف املهامات املنوطة لهم في ظل الفترة واالجتماعي والوطني،وكل املؤسسات ذات الصبغة االستشارية،والقيام بم

 الراهنة،إلعطاء نتائج جديرة في املستقبل والتي سوف تؤخذ بعين االعتبار بالنسبة للجزائر وحتى الدول األخرى ضمن ما

 12جزائر.ليسمى أمننة البيئة من تأثير املخاطر والتهديدات البيئية بغية تحقيق التنمية االقتصادية واالستقرار املجتمعي في ا

والسؤال الجوهري الذي يمكن طرحه في هذا الصدد:هل هناك عالقة بين األمن البيئي في الجزائر  واملفاهيم واألبعاد 

وقطاعات ومستويات األمن األخرى،وخاصة البحث في العالئقية املوجودة بين األمن البيئي والتنمية االقتصادية واالستقرار 

تؤثر املخاطر والتهديدات البيئية على األمن الوطني والتنمية االقتصادية واالستقرار  املجتمعي في الجزائر،بمعنى كيف

املجتمعي في الجزائر،فهناك عالئقية موجودة بين األمن البيئي و)تهديد األمن البيئي واألمن الوطني ،الخطر األمن 

ية,,,وغيرها( هي األمني البيئي،والشراكة البئية األمنالبيئي،والتحدي األمني البيئي،والتعاون األمني البيئي،والتبدل والتكامل 

عالقة تأثير وتؤثر،يؤثر األمن البئي على قطاعات وأبعاد األمن األخرى ومنها األمن املجتمعي واألمن االقتصادي والسياس ي 

                                                             

والتنمية،العدد األمن البيئي من منظور اإلمن اإلنساني،املجلة الجزائرية لألمن محمد  عبد الرحيم خالف،سمرة بوسطيلة،  11 

 .62،ص2016التاسع،جويلية 
إشكالية تحقيق التنمية املستدامة في ظل متطلبات الواقع البيئي الجزائري قراءة نظرية وصفية لفهم حتمية التطور نبيل شايب،" 12

 .40-36م،ص ص 2018نوفمبر 25،املجلة الجزائرية للعوملة والسياسات اإلقتصادية،ورهانات التسيير البيئي"
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االقتصادية  لتنميةوالصحي،وما ترتب تهديدات األمن البيئي التي تؤثر على األمن الوطني في الجزائر تؤثر بدورها على ا

واالستقرار املجتمعي في الجزائر،والتأكيد على صحة الفرضية بأنه كلما كانت هناك عالقة تأثير وتأثر بين  مفاهيم 

ومستويات وقطاعات األمن البيئي في الجزائر كلما كان هناك ملواجهة كل تحدياتها ومخاطرها وتهديداتها وتحقيق التنمية 

لفواعل اوهذا يستدعي بالقول أن مدى تأسيس وتكريس املجتمعي في الجزائر العكس صحيح،االقتصادية واالستقرار 

ى تأسيس مدمراد بن سعيد ويرى أن الدوالتية والغير الدوالتية لنهج متكامل ملأسسة الحوكمة البيئية العاملية ا أمثال 

 .13البيئية العاملية الفواعل الدوالتية والغير الدوالتية لنهج متكامل ملأسسة الحوكمةوتكريس 

في تلك األدوار السالفة لنا ذكرها،حيث يتضح أن الفواعل غير الدوالتية تلعب أدوار جد مهمة في مساعي الضبط البيئي و

العالمي،خاصة وفق الشروط التي يوفرها منظور الحوكمة العاملية،الذي يوسع إطار تحليل الحوكمة البيئية العاملية نحو 

ة باختالف أنواعها وطبيعتها،فدراسة دور الفواعل غير الدوالتية في الحوكمة البيئية العاملية البد أن كل الفواعل املتضمن

تأخذ مسار بحثيا مزدوجا يدمج بين املظاهر العلمية واألكاديمية للموضوع مع مظاهره العملية الواقعية،من الناحية 

ة البد أن يخرج عن دائرة النظريات الكالسيكية املتمركزة العلمية،يتضح أن إطار التحليل املناسب لتحليل هذه الظاهر 

عن الدولة،التي تسعى للنظر للفواعل غير الدوالتية على أساس أنها كيانات تابعة للفواعل الدوالتية،وعليه ال توجد أية 

ة هذه ملناسب لدراسأفاق علمية واعدة لدراسة الفواعل غير الدوالتية وتأثيرها في السياسة الدولية،وفي إطار تحليله ا

الظاهرة يتمثل في النظريات الجديدة القائمة على منظور الحوكمة العاملية،التي تسعى للتعريف بالظاهرة السياسية بعيدا 

عن طبيعتها الدوالتية الهوبزية الكالسيكية،من أجل إستيعاب كافة الفواعل املتضمنة في الضبط العالمي،ومن الناحية 

الفواعل غير الدوالتية مرت بمراحل متعددة من حيث تأثيرها على الحوكمة البيئية العاملية،حيث العملية فقد تبين أن 

وصلت إلى مرحلة ال يمكن تجاهل تأثيراتها العملية في كل مشاورات وعمليات الضبط البيئي العالمي،ولقد أثبتت الفواعل 

البيئية  املشاركة في املؤتمرات البيئية الدولية،واالتفاقياتغير الدوالتية قدرنها على توجيه املفاوضات البيئية الدوالتية،

 .14الدولية املتعددة األطراف،ومراقبة كل انتهاك املوارد الطبيعة والسعي للحفاظ وحماية املوروث الطبيعي اإلنساني

يؤكد طالل ملوش ي في مقاله املوسوم ب:"نحو مقاربة تضمينية لدور الفواعل غير الدوالتية في الضبط التشاركي العالمي"   

أن فهم وتحليل التحوالت العميقة التي شهدتها العالقات الدولية بنيويا على مختلف األصعدة والتي إنعكست على الحقل 

د تي باتت تؤيدها الفواعل غير الدوالتية ذلك أن نظريات الحقل التقليدية،التي تستناملعرفي،تساعد في فهم طبيعة األدوار ال

إلى تصور مركزية الدولة كإطار تحليلي للنظام الدولي،رغم أنها هيمنت في النصف األول من القرن العشرين،إال أنها لم تعد 

ة د ذلك إلى ظهور قضايا وموضوعات جديدة على أجندمالئمة لفهم التغير ات الهيكلية الجارية في بنية النظام الدولي،ويعو 

السياسة الدولية،كالبيئة والصحة والتنمية اإلنسانية،وتنامي مطرد لعدد وأدوار الفاعلين جدد من غير الدول،واملرتبطة 

كييف تفيما بينها  بنظم معقدة من التفاعالت،خلفت عمليات جديدة تتجه بالنظام الدولي نحو مقاربة أطر التعاون وال

                                                             

مفهوم الفواعل غير الدوالتية والجذور النظرية لنتدخل الفواعل الغير الدوالتية في الحوكمة البيئية عرفة التفاصيل عن مل13 

العاملية،وأهم نظرياتها كنظرية النظام والفواعل غير الدوالتية،ونظرية الحوكمة والفواعل الغير الدوالتية والتطور التاريخي للفواعل 

ملجلة  ادور الفواعل غير الدوالتية في الحوكمة البيئية العاملية،"أنظر:مراد بن سعيد،" الدوالتية،وأهم إستراتيجياتها البيئية الدولية غير 

 (123-101،ص ص2011(،جويلية 01،العدد اإلول)الجزائرية لألمن والتنمية

 .121املرجع نفسه،ص14 
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،"وذلك من خالل مشاركة تلك الفواعل ومنها أيضا املنظمات الحكومية والغير 15وتجاوز أطر الصراع والنزاع

الحكومية،وحتى الشركات املتعددة الجنسيات،املجموعات اإلبستمية واملعرفية،إضافة إلى الجماعات الالشرعية ومختلف 

وكمة ستويات املختلفة للسياسة العاملية،ضمن ما أصبح يعرف بالحتكوينات املجتمع املدني العالمي،في ضبط تفاعالت امل

العاملية لقضايا اإلقتصاد العالمي"،في ضبط تفاعالت املستويات املختلفة للسياسة العاملية،ضمن ما أصبح يعرف 

جال األبرز عد املبالحوكمة العاملية لقضايا االقتصاد العالمي،القضايا البيئية،واألزمات الصحية،وحقوق اإلنسان،الذي ي

 .16الذي تلعب فيه املنظمات غير الحكومية ودور القاطرة سعيا منها لتأسيس نسق حقوقي عالمي موحد

 الخاتمة:

سات وتجارب درااالستثمار في الثروات واملوارد الطبيعية الواقع والتحديات يستدعي بالضرورة  نخلص في األخير أن           

حماية املوارد الطبيعية ضمن أحكام القانون الدولي ،فية ضمن أحكام القانون الدولي العامدولية حماية املوارد الطبيع

لحماية املوارد الطبيعية ضمن استخدام منظار عبر بأخص الذكر القانون الدولي العام والعالقات الدولية(،،و العام

بغية ،اكاة والعدسات امللونة في العالقات الدوليةالتخصصية في العالقات الدولية طريقة وأداة الجمع واملزج واالختيار واملح

في الفترة  ية بعض التجارب الدولاالستثمار في الثروات واملوارد الطبيعية وأهم التحديات التي تواجه تحليل وتشخيص واقع 

الراهنة في بعض الدول ومنها الجزائر كنموذج تحليلي والتي تستوجب بالضرورة حماية بيئتها وثرواتها الطبيعية وفق 

اتفاقيات وقرارات دولية ضمن أحكام القانون الدولي العام املتعلقة بحماية البيئة،فحماية البيئة في الجزائر يتطلب تكريس 

 النزعة الصراعية في مواجهة التهديدات واملخاطر البيئية  في الجزائر .النزعة التعاونية بدال من 

 أهم النتائج واالستنتاجات والتوصيات واملقترحات:-

 الثروات واملوارد الطبيعية الواقع والتحديات.واقع االستثمار في -

 الدولي العام.دراسات وتجارب دولية حماية املوارد الطبيعية ضمن أحكام القانون ضرورة  البحث عن -

استخدام منظار عبر التخصصية في العالقات الدولية طريقة وأداة الجمع واملزج واالختيار واملحاكاة والعدسات امللونة في -

 العالقات الدولية.

في  لية بعض التجارب الدو االستثمار في الثروات واملوارد الطبيعية وأهم التحديات التي تواجه تحليل وتشخيص واقع -

رة الراهنة في بعض الدول ومنها الجزائر والتي تستوجب بالضرورة حماية بيئتها وثرواتها الطبيعية وفق أتفاقيات وقرارات الفت

 دولية ضمن أحكام القانون الدولي العام املتعلقة بحماية البيئة.

                                                             

للدراسات  مجلة الباحث،غير الدوالتية في الضبط التشاركي العالمي"نحو مقاربة تضمينية لدور الفواعل طالل ملوش ي،وسامي بخوش،"15 

 ،(199،ص2015،العدد السابع،سبتمبر األكاديمية

)شركات املتعددة الجنسيات العاملية وخاصة ذات النمط ملعرفة مختلف التفاصيل حول املنظمات الدولية الغير الحكومية16 

شاركاتي والتمكيني(،املجموعات االشرعية،املجموعات اإلبستمية واملعرفية،الحركات التوجييهى،توجه الخيري  والتوجه الخيري وامل

 (.223-199أنظر:طالل ملوش ي،املرجع السابق ذكره،ص صاإلجتماعية واملجتمع املدني العالمي،



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  64 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

وذج واملخاطر البئيية  في الجزائر كنمالبد من تكريس النزعة التعاونية بدال من النزعة الصراعية في مواجهة التهديدات -

 تحليلي.

 لرهانات األمن البئي في الجزائر وكل مايخص مخاطر التدهور البئي وتحديات اإلستدامة. البد من ٍاعطاء أهمية بالغة -

كل و لرهانات األمن البئي في الجزائر البد من إقامة العديد من التظاهرات العلمية واملؤتمرات الدولية حول موضوع -

 مايخص مخاطر التدهور البئي وتحديات اإلستدامة.

 قائمة البهوامش:

،على الرابط 07:03م،على الساعة:2022أوت 8،تم اإلطالع على املوقع اإللكتروني :يومالقانون الدولي للبيئة .1

 htps://colaw.upbaghdad.edu.iqاإللكتروني:

ذر في القانون الدولي للبيئة"،)رسالة مقدمة الستكمال ،"مبدأ الحيطة والح )م2014 (نبراس عارف علي عبد األمير .2

متطلبات الحصول على درجة املاجيستر في القانون العام،قسم القانون العام،كلية الحقوق،جامعة الشرق 

 .8م(،ص2014األوسط،تشرين الثاني،
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(م،"الدراسات األمنية في ظل الواقع الدولي الراهن:دراسة في الواقع 2018-2017عبد الجبار بن عرعور) .8

والتحديات"،)رسالة مقدمة لنيل شهادة املاستر في العلوم السياسية،تخصص سياسة دولية،جامعة محمد ملين 

 .35السياسية،قسم العلوم السياسية،ص ،كلية الحقوق والعلوم02دباغين سطيف

ملعرفة املزيد من التفاصيل عن األمن الصحي الدولي وأهم القضايا املرتبطة به خاصة البيئة،أنظر:عبد الجبار بن  .9

(م،"الدراسات األمنية في ظل الواقع الدولي الراهن:دراسة في الواقع والتحديات"،)رسالة 2018-2017عرعور)

استر في العلوم السياسية،تخصص سياسة دولية،جامعة محمد ملين دباغين مقدمة لنيل شهادة امل

 -35،كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم العلوم السياسية،ص ص02سطيف

 .318،ص.13والتنمية،العدد لألمن الجزائرية مفاهيمية،املجلة مقاربة:البيئية ((الحوكمة2018غربي عجرود)) .10
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12. .http://www.alwasatnews.com/news/1114420.html  
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 االقتصاد األخضر: املفهوم والفوائد ونجاعة االستثمار

Green Economy: Concept, Benefits and Investment Efficiency 

 الدار البيضاء/ املغرب /أنس بوسالم/ جامعة الحسن الثاني أ.

Mr. Anass Bousselam/ Hassan II University/ Casablanca/ Morocco 
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 امللخص:
قطة ن مفهوم االقتصاد األخضر وقطاعاته، ثم نوضح أهمية هذا النمط الجديد من االقتصادات وفوائده، ونعالج –في بداية املقال  –نتناول 

 .االقتصاد األخضر ومسألة الطاقات األخضر، وأخيرا نبين نجاعة االستثمار في هذا االقتصاد الحديث

االقتصاد األخضر، قطاعات االقتصاد األخضر، فوائد االقتصاد األخضر، الطاقات الخضراء،  االستثمار في االقتصاد  فتاحية:املكلمات ال

 األخضر. 

Abstract: 
At the beginning of the article, we discuss the concept of the green economy and its sectors, then explain the importance and 

benefits of this type of economy, address the point of the green economy and the issue of green energies, and finally show 

the efficiency of investment in this modern economy. 

Keywords: green economy, green economy sectors, benefits of green economy, green energies, investment in green 

economy. 

  مقدمة

لتحقيق التنمية املستدامة. ومع ذلك، فبالنسبة للعديد من  األساس الوسيلةيمثل االقتصاد األخضر  مما ال شك فيه أن

البلدان النامية ال تزال مكافحة الفقر وعدم وجود احتياجات اإلنسان األساسية من بين األولويات، هذا ويشكل الطريق 

رادة بئة اإل نحو االقتصاد األخضر تحديا خصوصا للبلدان النامية، كما أن هناك العديد من التحديات، السيما في تع

السياسية لجعل التنمية املستدامة حقيقة واقعة، ولهذا نجد عدة أصوات تنادي بإرساء مقومات هذا االقتصاد الجديد، 

، على أهمية مشاركة جميع أنحاء العالم مختتما النقاش بقوله: 20السيد شا زوكانغ، األمين العام لريو + -مثال  –فقد شدد 

خضر في سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر هو مسعى جماعي. إنه يهم كل واحد منا: "بناء االقتصاد العالمي األ 

إدارة  - حدةاألمم املت) املجتمع الدولي والقطاعين العام والخاص واملجتمع املدني والحكومات املحلية وسائر الجهات الفاعلة"

 ، في:01/08/2022، شوهد في 03/06/2011 :الشؤون االقتصادية واالجتماعية"

)economy.html-green-towards-https://www.un.org/development/desa/ar/news/sustainable/path 

إلى أي حد يمكن اعتبار االستثمار في االقتصاد األخضر حال ناجعا تتمحور إشكالية البحث حول التساؤل املركزي التالي: 

تم كالية ومن أجل معالجة هذه اإلش ؟لتحقيق التنمية املستدامة املنشودة في ظل املتغيرات االقتصادية والبيئية.. الراهنة

عالجتها حاولة جمعها، ثم ماالستناد على املنهج الوصفي والتحليلي املستند إلى االنطالق من الجزئيات والتفاصيل وم

 بالوصف والتحليل والتفسير واملقارنة من أجل الخروج بمجموعة من الخالصات العلمية واملوضوعية. 

 

mailto:anassbou352@gmail.com
https://www.un.org/development/desa/ar/news/sustainable/path-towards-green-economy.html
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 تعريف االقتصاد األخضر -1

استحدث برنامج األمم املتحدة للبيئة تعريفا عمليا، عرف به االقتصاد األخضر بأنه اقتصاد يؤدي إلى تحسين حالة الرفاه 

البشري واإلنصاف االجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحّد على نحو ملحوظ من املخاطر البيئية. وأما على املستوى 

ه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في  امليداني، فيمكن تعريف االقتصاد األخضر بأنه اقتصاد ُيوجَّ

لى تعزيز كفاءة استخدام املوارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إ

والتلوث ومنع خسارة التنّوع اإلحيائي وتدهور النظام اإليكولوجي. وهذه االستثمارات هي أيضا تكون موّجهة بدوافع تنامي 

صحيح السياسات العامة التكنولوجية، بواسطة ت الطلب في األسواق على السلع والخدمات الخضراء، واالبتكارات

 الضريبية فيما يضمن أن تكون األسعار انعكاسا مالئما للتكاليف البيئية.

وبعبارة أخرى، هو ذلك االقتصاد الذي ينتج فيه تحسن في رفاهية اإلنسان واملساواة االجتماعية في حين يقلل بصورة 

كن أن ننظر إلى االقتصاد األخضر في أبسط صوره وهو ملحوظة من املخاطر البيئية ومن الندرة اإليكولوجية للموارد، ويم

 ذلك االقتصاد الذي يقلل من االنبعاثات الكربونية وتزداد فيه كفاءة استخدام املوارد ويستوعب جميع الفئات العمرية

 (.4ص  د.ت، خضر،)

تمع عادال شرية وسيصبح املجويمكن، أيضا، تعريف االقتصاد األخضر بأنه واحد من األسباب التي تؤدي إلى تطور ونمو الب

) United Nations Environment في توزيع املوارد، وتحقيقه سوف يؤدي بشكل ملحوظ إلى تقليل األخطار والندرة البيئية

8 october 2010, p 22, accessed August 04, 2022, at:  -Programme, 7 

)https://pdfs.semanticscholar.org/67a7/5631efa724d36d3b4ad0294d0a46c70e5c87.pdf 

دة أساسا على املعرفة الجي إن االقتصاد األخضر هو أحد النماذج الجديدة للتنمية االقتصادية سريعة النمو والذي يقوم

 للبيئة والتي أهم أهدافها هو معالجة العالقة املتبادلة ما بين االقتصاديات اإلنسانية والنظام البيئي الطبيعي.

ُيعّرف االقتصاد األخضر كذلك، بمفهومه البسيط بأنه ذلك االقتصاد الذي توجد فيه نسبة صغيرة من الكربون ويتم فيه 

 كفاءة.استخدام املوارد ب

وفي أبسط نموذج للتعبير، ُيعتبر االقتصاد األخضر الشامل اقتصادا منخفض الكربون أي أنه ذا كفاءة وهو نظيف من 

حيث اإلنتاج لكنه، أيضا، شامل من حيث االستهالك والنتائج، استنادا إلى املشاركة والتداولية والتعاون والتضامن 

ق باالقتصاداتوالصمود والترابط. وهو ينصّب على توسيع ا
ّ
م سياسات الوطنية، باستخدا لخيارات واالختيارات فيما يتعل

هة بشكل محّدد نحو الحفاظ على "الحدود الدنيا"  حمائية مالية واجتماعية هادفة ومناسبة، وتدعمه مؤسسات قوية موجَّ

ا للرجال والنساء، وخصوص االجتماعية واإليكولوجية. ويدعم االقتصاد األخضر الشامل املساواة في الحقوق بالنسبة

هة للموارد االقتصادية، والخدمات األساسية، وامللكية والرقابة على األرض وغيرها من  الفئات الفقيرة الضعيفة وموجَّ

أشكال امللكية، واإلرث، واملوارد الطبيعية، والتكنولوجيات الجديدة املناسبة والخدمات املالية، بما في ذلك التمويل املتناهي 

ر عنه في الهدف األول للتنمية املستدامة، وبشأن القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.الص    غر، على النحو املعبَّ

 قطاعات االقتصاد األخضر -2

توجد ستة قطاعات رئيسة يمكن لفكرة االقتصاد األخضر أن تنطبق عليها، وتتمثل هذه القطاعات في املباني الخضراء،  

والطاقة املتجددة، والنقل املستدام، وإدارة املياه، وإدارة األراض ي، وإدارة النفايات، وُيمكن مالحظة تطبيقات االقتصاد 

https://pdfs.semanticscholar.org/67a7/5631efa724d36d3b4ad0294d0a46c70e5c87.pdf
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ملتجددة، مثل: طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية األرضية، حيث األخضر في الصناعات الناشئة للطاقات ا

ُيمكن استخدام هذه الطاقات املتجددة للمساعدة على توفير الطاقة للمباني الخضراء والنقل املستدام لجعلها تعمل 

الل ة تدويرها، أما إدارة األراض ي فتتم من خبكفاءة أكبر، وتتّم إدارة املياه عن طريق تنقيتها، وإدارة النفايات عن طريق إعاد

املوئل في علم البيئة، مكان حيث تكون الظروف مناسبة لحياة الكائن الحي واألنواع سواء ) حماية الحدائق، واملوائل الوطنية

، في:  06/08/2022، شوهد في 2022العلم والصحة  "،ما هو، املفهوم والتعريف - معنى املوئل"ُينظر: )كانت حيوانية أو نباتية 

bitat-h-de-titanica.com/significado-https://ar.encyclopedia،) إعادة التحريج ) واملحميات الطبيعية، وجهود إعادة التحريج

نظر: إدارة املعلومات إعادة إنشاء هي 
ُ
غابة اصطناعيا أو طبيعيا في منطقة كانت تغطيها أشجار الغابات من قبل. ت

  وغير ذلك ،(11ص ، 1997االقتصادية واالجتماعية وتحليل السياسات، 

(Sousa: 25-4-2017 , accessed August 07, 2022, at: www.worldatlas.com). 

 الطاقة املتجددة -أ

إن زيادة املعروض من الطاقة عن طريق املصادر املتجددة يقلل من مخاطر أسعار الوقود األحفوري املرتفعة وغير 

املستقرة، باإلضافة إلى تخفيف آثار تغير املناخ حيث إن نظام الطاقة الحالي الذي يقوم على الوقود األحفوري يعد من أكبر 

أسباب تغير املناخ ومسؤول عن زيادة نسبة االنبعاثات الكربونية والغازات املسببة لالحتباس الحراري، وأن الطاقة 

املتجددة تمثل فرصة اقتصادية حقيقية وواعدة، ويتطلب هذا القطاع استبدال االستثمارات في مصادر الطاقة املعتمدة 

 ة والتي تتمثل في:بشدة على الكربون باستثمارات في الطاقة النظيف

الطاقة املتجددة التقليدية )طاقة الكتلة الحيوية(: وتعتمد على استعمال مواد الكتلة الحية )البيوماس( والغاز الحيوي  –

)البيوجاز( وتشمل، أيضا، املخلفات العضوية النباتية والحيوانية التي يمكن معالجتها عن طريق التخمير البكتيري أو 

 االحتراق الحراري.

 الطاقة املتجددة الجديدة: وهي تتمثل في الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة املائية، وطاقة حرارة األرض الجوفية. –

ومن العناصر الحاسمة التي تتكون منها مرحلة االنتقال إلى االقتصاد األخضر تطوير التكنولوجيا السليمة بيئيا وإتاحة 

التكنولوجية في وقتنا الحالي تساعدنا على إيجاد طرق إنتاج أكثر نظافة واستدامة، سبل الحصول عليها، كما أن الوسائل 

اللجنة ) فالبد من االهتمام بالبحث العلمي وأساليب تطوير استخدام الطاقة لتكون في صالح املناخ وقليلة االنبعاثات

 (.15/12/2010 :اإلسكوا –االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة لغرب آسيا 

 األبنية الخضراء -ب

يتطلب التحول إلى اقتصاد أخضر التركيز على العمارة الخضراء والتي تتمثل في استخدام مواد صديقة للبيئة  وتحافظ على 

املياه في ضوء محدودية املوارد املائية، وتقلل من استهالك الطاقة الكهربائية رغم زيادة الطلب عليها، وذلك لتقليص 

ير في املناخ، ويعتبر التحول األخضر لقطاع البناء قضية اقتصادية واجتماعية مهمة من حيث إنشاء االنبعاثات التي تغ

 وظائف وصناعات جديدة، وسيكون لهذا البناء تأثير بعيد املدى يشجع على التحول إليه لتحقيق استدامة ونمو اقتصادي

 (.2013: بن فهد)

 

 

https://ar.encyclopedia-titanica.com/significado-de-h-bitat
http://www.worldatlas.com/
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 النقل املستدام -ج 

و أ الحاجات األساسية لألفراد واملجتمعات بشكل آمن وأكيد، وذلك دون إحداث ضرر بالصحةيوفر النقل املستدام 

النظام البيئي ومصالح األجيال القادمة، ويعد هو األقل تلويث سواء للهواء أو املاء أو التربة، واألقل إصدارا للضجيج، ويحد 

 أو االحترار، وذلك ألن وسائل النقل فيه تكون معتمدة علىمن االنبعاثات الدفيئة، وبالتالي ال يؤثر بالسلب على املناخ 

 مصادر الطاقة املتجددة، والسيارات والنقل العام تعمل جزئيا على الكهرباء.

 إدارة املياه -د

تعد املياه عنصرا جوهريا من عناصر التنمية املستدامة، وأن للنظم اإليكولوجية دورا رئيسا في الحفاظ على املياه كّما 

ا، وأن إدارة املياه ترتبط بالري وتوفر مياه الشرب والصحة واملرافق الصحية، وتشير التقديرات إلى أن نحو نصف إلى ونوع

ثلثي املياه تهدر في الري السطحي، وتكمن بعض الحلول في تغيير الهيكل املؤسس ي إلدارة املياه، وهناك ما يدعو إلى استثمار 

رة في شبكات إمداد املياه، والقيام بمثل هذه الجهود لن يؤدي إلى تقليل الهادر من رأس املال العام والخاص بصورة مباش

املياه بل ينطوي، أيضا، على توفير فرص العمل املنخفضة ملتوسط املهارات، وجمع مياه األمطار وإعادة استخدامها، 

زون ملستخدمة وذلك رغبة في الحفاظ على املخوتحلية مياه البحار، وتوليد الطاقة من املياه، وأيضا إعادة استخدام املياه ا

 .املائي

 إدارة املخلفات -هـ

يقصد بإدارة املخلفات إعادة تدوير املخلفات إلنتاج منتجات أخرى أقل جودة من املنتج األصلي ومنها على سبيل املثال: 

لتخمر الحيوية عن طريق املعالجة با تدوير الورق، والبالستيك، املخلفات املعدنية، الزجاج، وكذلك إعادة تدوير املخلفات

الهوائي والتخمر الالهوائي وعملية التخمر بالديدان، ومعالجة النفايات السامة، حيث إن اإلدارة الخضراء للمخلفات 

تعمل على إنشاء وظائف وتوفير فرص استثمارية فريدة في إعادة التدوير وإنتاج السماد العضوي وتوليد الطاقة، حيث يتم 

ادة من املخلفات الزراعية التي هي منتجات ثانوية داخل منظومة اإلنتاج الزراعي عبر تحويلها إلى أسمدة عضوية أو االستف

أعالف أو غذاء للحيوان أو طاقة نظيفة أو تصنيعها فيما يضمن تحقيق زراعة نظيفة وحماية البيئة من التلوث وتحسين 

 االجتماعي والريفي.الوضع االقتصادي والبيئي ورفع املستوى الصحي و 

 إدارة األراض ي  )الزراعة املستدامة( -و

ال بد من االهتمام بمفهوم االقتصاد األخضر لتخضير القطاع الزراعي ودعم سبل املعيشة في الريف ودمج سياسات الحد 

غير املناخ، ت من الفقر في استراتيجيات التنمية وتكييف تكنولوجيا الزراعة الجديدة للتخفيف من اآلثار الناجمة عن

وتعزيز شراكات التنمية، ملواجهة التحديات البيئية املعاصرة كالتصحر، وإزالة الغابات، والزحف العمراني غير املستدام، 

وتآكل التربة، وفقدان التنوع البيولوجي، ويتطلب ذلك تكوين فهم مشترك للنمو األخضر وتطوير نموذج نظري بشأن ذلك، 

املؤشرات التي تغطى الجوانب االقتصادية والبيئية والرفاهية االجتماعية، فتخضير قطاع  فضال عن تطوير مجموعة من

 الزراعة يهدف في األساس إلى:

استعادة وتعزيز خصوبة التربة عن طريق زيادة استخدام مدخالت طبيعية ومستدامة من املغذيات املنتجة، وتناوب  –

 املحاصيل املتنوعة، فضال عن تكامل الثروة الحيوانية واملحاصيل. 
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 الحد من تلف وخسارة املواد الغذائية عبر التوسع في استخدام عمليات وتجهيزات تخزين ما بعد الحصاد.  –

الحد من املبيدات الكيميائية ومبيدات األعشاب من خالل تنفيذ املمارسات البيولوجية املتكاملة إلدارة األعشاب الضارة  –

 ية الهواء.واآلفات، والزراعة العضوية، وإعادة التشجير لتنق

التقليل من ظاهرة االحتباس الحراري باستخدام نظام الزراعة بدون حرث نتيجة لعدم الحاجة الكبيرة إلى تشغيل اآلالت  –

الزراعية، وبذلك نستطيع أن نقلل من غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، والحد من استخدام الوقود، فضال عن ترك 

 ن تحلل.نسبة كبيرة من الكربون العضوي بدو 

 أهمية االقتصاد األخضر وفوائده -3

 يلعب االقتصاد األخضر دورا مهما في بناء ثروة املجتمع لعدة أسباب أساسية، وهي على النحو اآلتي: 

 مهمة.  -
ً
 مجتمعية

ً
شّجع مشاركة املوظفين بشكل فعال للسيطرة على السوق، وتْبني ثروة

ُ
 توفير مساحة سوقّية أكبر ت

جيدة ومستقرة نوعا ما ألفراد املجتمع؛ وذلك ألن العديد من وظائف موظفي االقتصاد األخضر تعتمد  توفير فرص عمل -

على املكان بشكل كبير، مثل: تركيب األلواح الشمسية، وإنشاء املباني الخضراء، وتوليد طاقة الرياح، وإعادة التدوير، 

 وغيرها الكثير. 

) ,Green Economy, accessed August 08 ية ومستدامة للعيش في املستقبلتوفير صناعات االقتصاد األخضر أماكن صح -

).economy-wealth.org/sector/green-https://community2022, at:  

لى يعمل على تحقيق التنمية املستدامة التي تؤدي إ إن لالقتصاد األخضر أهمية كبيرة وواضحة في الحفاظ على البيئة، إذ

عنى باالستدامة 
ُ
تمكين العدالة االجتماعية مع العناية في الوقت ذاته بالرخاء االقتصادي، وذلك من خالل تبني مشروعات ت

من انبعاثات  لمثل اإلنتاج النظيف والطاقة املتجددة واالستهالك الرشيد والزراعة العضوية وتدوير املخلفات مع التقلي

الغازات الضارة )الكربون( واستبدال الوقود األحفوري، وكذا ارتفاع معدالت العمالة ومعدالت النمو االقتصادي وزيادة 

 الدخل لألسر الفقيرة والعمل على تقليل الفجوة بين األغنياء والفقراء.

 الطاقات الخضراء مسألةاالقتصاد األخضر و  -4

إلى توليد طاقة مستدامة باالستناد إلى الطاقة املتجددة لتحّل محّل الوقود األحفوري إلى  تحتاج االقتصادات الخضراء

 جانب حفظ الطاقة واالستخدام الفعال لها.

ثّمة مبرر إلخفاق السوق باالستجابة الحتياجات الحفاظ على البيئة والتخفيف من آثار تغير املناخ بحّجة ارتفاع العوامل 

ألولية للبحوث والتنمية، إذ يحتاج االقتصاد األخضر إلى إعانات دعم من الحكومة بهدف تحفيز الخارجية والتكاليف ا

الشركات على االستثمار واإلنتاج وتقديم خدمات خضراء. ويوفر كل من قانون الطاقة املتجددة األملاني وتشريعات العديد 

، مثل هذه الحوافز. ومع 2009االستثمار األمريكي لعام من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وقانون االنتعاش وإعادة 

ذلك، يناقش خبراء آخرون بأن االستراتيجيات الخضراء يمكن أن تكون مربحة للغاية للشركات التي تستوعب فكرة األعمال 

هلك األخضر تاملتعلقة باالستدامة وبالتالي يمكنها تسويق وتقديم املنتجات والخدمات الخضراء إلى ما هو أبعد من املس

 )Hawken, et al: Fall 1999, pp 371 - .(374  التقليدي

 

 

https://community-wealth.org/sector/green-economy
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 البيئة املواتية لنمو االقتصاد األخضر وأدوار الجهات املعنية -5

لكي تخوض الدول تجربة تخضير اقتصادها والتحول من االقتصاد البني إلى هذا االقتصاد األخضر تحتاج هذه الدول 

بيئة تشريعية وقانونية قوية حيث إن هذه التجربة وهذا التحول يحتاج إلى مراقبة وتشريع  بحكوماتها إلى إعداد وتهيئة

 قوانين، كما أنه يحتاج إلعادة هيكله لنواحي كثيرة في املجتمع.

 تظهر تلك الخصائص للبيئات املناسبة لنمو االقتصاد األخضر كالتالي:

 الكلفة اإلجمالية للسلع والخدمات. إدماج كلفة التلوث واستخدام املوارد الطبيعية ضمن -

 مراجعة وتحديث القوانين البيئية وتوضيح آليات التنفيذ. -

 وضع استراتيجيات وطنية للتنمية الخضراء )تحديد القطاعات ذات األولوية القابلة للتحول لالقتصاد األخضر(. -

 التنمية.إدماج االعتبارات البيئية ضمن أطر الخطط الوطنية واستراتيجيات  -

 بناء الوعي لدى املستهلك وتعزيز ثقافة أنماط اإلنتاج واالستهالك املستدامة. -

حوافز أو تقديم باشرة، املضرائب أو الاملشتريات العامة، سواء تعلق األمر ب اعتماد حزمة من السياسات الداعمة -

لألمم  اللجنة االقتصادية واالجتماعية) شهادات الجودة...برامج أو تطوير، البحث و أو النقل التكنولوجيا، أو لألنشطة البيئية، 

 (.9ص ، 15/12/2010 :اإلسكوا – املتحدة لغرب آسيا

 أما فيما يخص أدوار الجهات املعنية باالقتصاد األخضر، فيمكن إجمالها كاآلتي:

 البيئي.الحكومة: تقوم بسن القوانين والسياسات التي تنتهجها وتشجيع الريادة واالبتكار  -

القطاع الخاص )دور خاص لرواد األعمال الشباب واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة(: تصميم سلع مبتكرة، اعتماد أنظمة  -

 إدارة البيئة، استثمارات بيئية جديدة.

 املؤسسات املالية: االستثمارات البيئية. -

ة شجيع التعاون اإلقليمي، الحث على تحقيق التنمياملنظمات الدولية: تقديم املعونة الفنية، دعم نقل التكنولوجيا، ت -

 املستدامة.

 منظمات املجتمع املدني: املشورة القانونية، بناء القدرات املحلية في إعداد املشاريع الخضراء املدرة للدخل. -

املنتدى ) ستدامك املاملستهلك: يعتبر أقوى حليف لنمو االقتصاد األخضر وذلك من خالل اعتناقهم ثقافة اإلنتاج واالستهال -

 (.196، ص 2011 :العربي للبيئة والتنمية
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 لالستثمارات الخضراء انالتصوري اناملخطط -6

أعّد برنامج األمم املتحدة للبيئة، في إطار مبادرته املعنية باالقتصاد األخضر، تقريرا موّسعا عنوانه نحو اقتصاد أخضر، 

طّبق فيه مناهج النمذجة االقتصادية 
ُ
والتحليل القطاعي بما يبّين بوضوح أن االستثمارات من جانب املؤسسات العامة ت

والخاصة في قطاعات اقتصادية رئيسة يمكن أن تدفع عجلة النمو االقتصادي وأن تؤدي في املستقبل إلى االزدهار وإيجاد 

جريت عمليات محاكاة بخصفرص العمل، مع العناية في الوقت نفسه بالتصدي للتحديات االجتماعية والبيئية. وق
ُ
وص د أ

عة في التقرير خالل الفترة من العام 
ّ
، من خالل املقارنة 2050وكذلك لغاية العام  2030وحتى العام  2010االتجاهات املتوق

بين مخطط تصّوري )سيناريو( على أساس أسلوب العمل كاملعتاد وبين مخططين تصّوريين لالستثمارات الخضراء، التي 

ستثمر في
ُ
في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي، على التوالي، في طائفة متنّوعة من القطاعات من أجل  2و 1هما نسبة قدرها ت

تحسين كفاءة استخدام املوارد ومصادر الطاقة وإدارة النفايات بغية تنمية مصادر الطاقة املتجّددة وبغية الحفاظ على 

املحاكاة كيف يمكن لالنتقال إلى االقتصاد األخضر، أو بعبارة تجّدد الرأسمال رأس املال الطبيعي وتجديده. وتبّين عمليات 

االقتصادي ال تبّدده، أن يتيح نموا اقتصاديا على املدى املتوسط وعلى املدى الطويل يتجاوز أسلوب العمل كاملعتاد طوال 

د فرص عمالة وكذلك يحّد من الفقر 2050 - 2010الفترة 
ّ
امج مجلس إدارة برن –املوضوع: ُتنظر: األمم املتحدة  للتوسع في هذا)، ويول

 (.16 – 9، ص )ب( 4، البند 2011 :األمم املتحدة للبيئة

 في االقتصاد األخضر نجاعة االستثمار  -7

التحول نحو االقتصاد األخضر بغض النظر عن الطريق الذي سيعتمد عليه سيتيح منافع عديدة، فهو يساهم في  إن

توفير األمن في مجال الغذاء واملاء والطاقة، وعلى نطاق أوسع فهو من شأنه أن يدعم تحقيق أهداف  تخفيف القلق إزاء

 اإلنمائية لأللفية وأهمها: التنمية املستدامة وبلوغ األهداف الخمس

ن انبعاثات م االقتصاد األخضر وتغير املناخ: حسب الوكالة الدولية للطاقة، فإن األنماط الحالية الستهالك الطاقة ستزيد -

، مما سيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة العاملية بمعدل ست درجات مئوية، 2050بحلول  130 %ثاني أكسيد الكربون بنسبة

من  10%و 5%وهو ما قد يترتب عنه حدوث تغير ال يمكن إصالحه في البيئة الطبيعية، وخسائر اقتصادية قد تصل ما بين 

سنويا، واالستثمار في االقتصاد الذي يتميز بقلة الكربون ونجاعة املوارد هو وسيلة فعالة إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي 

إن التحول نحو االقتصاد األخضر يرافقه أن نصف االستثمارات توجه لتغطية نفقات تغيير  ملواجهة هذا التحدي.

تخفيف من وطأته ي التكيف مع تغير املناخ والالتكنولوجيات التقليدية بتقنيات سليمة بيئيا )قليلة الكربون(، واالستثمار ف

 إضافيا، حيث ستؤثر االنبعاثات في زيادة استثمارات على أساس النظم اإليكولوجية يشكل حال اقتصاديا أخضر

«REDD+»  للحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدني الغابات، واإلدارة السليمة املستدامة للغابات وتعزيز

 .الغابيالغطاء 

االقتصاد األخضر واإلنتاج واالستهالك املستدامين: إن ممارسات اإلنتاج واالستهالك املستدامين تعتبر من أهم تحديات  -

االقتصاد األخضر فاإلنتاج املستدام يحد من استخدام املوارد وبالتالي يحد من نفاذها ويفرز قدرا أقل من التلوث، 

زيد من االستدامة )عبر الترويج لالستهالك املستدام( يستطيع أن يوجد أسواقا فتشجيع الطلب على منتجات تتسم بم

جديدة لألعمال التجارية ذات ممارسات إنتاجية مستدامة، حيث تفض ي إلى زيادة تدفقات اإليرادات والوظائف الجديدة. 

ملتوسط في الفترة ما بين سنتي في ا 20%إلى  %10فمثال، توسعت األسواق الرئيسة لألغذية واملشروبات العضوية بنسبة 
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مليار دوالر. هذا التزاحم الدولي يكتس ي أهمية  50، ويصل حجم التجارة العاملية بهذه املنتجات حاليا إلى قرابة 2007و 1999

 نظرا لفرص االقتصاد األخضر الكثيرة واملتاحة ملواصلة تحفيز االستثمار في االستهالك واإلنتاج املستدامين.

األخضر وإدارة املواد الكيمائية والنفايات: نظرا لخطورة اإلحصائيات، فقد ظهر تحرك سريع ملعالجة مسألة االقتصاد  -

إدارة هذه املواد، لترجيح كفة الخيارات السياسية واإلدارية الهادفة إلى تعزيز وتنفيذ البدائل اآلمنة، وبالتالي تشجيع التحول 

من معظم  50%و 20%لنفايات الصلبة، فستتأثر وحدها بنسبة تتراوح ما بين وفيما يخص إدارة ا نحو االقتصاد األخضر.

ميزانيات املدن، والتصدي لهدا التحدي يمكن أن يتيح فرصا كبيرة لنمو اقتصادي وخلق الوظائف، ففي الواليات املتحدة 

 56000ن مليون شخص في مليار دوالر سنويا، وهي تشغل أزيد م 236األمريكية فقط تدر صناعة إعادة التدوير مبلغ 

  منشأة.

االقتصاد األخضر وخدمات النظم اإليكولوجية: يعد الرأسمال الطبيعي بمثابة هياكل إيكولوجية تقدم لنا البضائع  -

اء والوقود..(، والخدمات )تنظيف الهواء وتعديل املناخ..(، واألفكار )تطبيقات محاكاة الطبيعة التي يمكن أن تحدث ذ)الغ

ا في عملية اإلنتاج التقليدية..(. لهذا نجد االقتصاد األخضر يستخدم القدرة اإلنتاجية للرأسمال الطبيعي، تحوال جذري

من مصائد  50%حيث بينت دراسات حديثة أن النظم اإليكولوجية الساحلية والشعاب املرجانية توفر نسبة تقدر بـ 

 400من البروتينات الحيوانية واملعادن لنحو  50%باإلضافة إلى  ،األسماك في العالم، وتوفر الغذاء لنحو ثالثة ماليير نسمة

مليون آخرين في البلدان النامية، فاستخدام النظم اإليكولوجية للتخفيف من وطأة تغير املناخ وللتكيف معه هو بيان 

 عمل االقتصاد األخضر.

 خاتمة

ق يشكل االقتصاد األكثر مؤاتاة للبيئة، كوسيلة لتحقيجعل االقتصاد مستداما بيئيا لم يعد خيارا، بل بات ضرورة، إذ ال 

 التنمية املستدامة، خيارا للمنشآت املستدامة وألسواق العمل بل ضرورة لها.

 ومن أجل ذلك نوص ي ونقترح ما يلي:

 اآلتي: في تشجيع وتحفيز املؤسسات واملستهلكين لتغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك والشراء واالستثمار -

كمتها وضبط حو  ن كفاءة اإلنتاج: من خالل ترشيد استخدام املوارد الطبيعية في اإلنتاج واالهتمام بقطاع املياه وتحسي +

 استخدامها وترشيدها ومنع تلوثها، والعمل على الرفع من االستثمارات املستدامة في مجال الطاقة.

 ة بهدف تخفيف الفقر في األرياف.التركيز واالهتمام بالتنمية الريفية واستصالح األراض ي الزراعي +

تحسين األداء البيئي وتخفيض املخاطر الصحية إلى أقص ى حد ممكن، والحد من النفايات واالنبعاثات ومعالجة + 

  .املخلفات بشكل سليم بيئيا، وتوفير سلع وخدمات قليلة االنبعاثات

اإلجراءات تأسيس هذه املشروعات، وصياغة قتصاد األخضر عبر تسهيل التدخل الحكومات ملساندة مشروعات ا -

 القوانين املنظمة للنشاطات االقتصادية النظيفة.

ضرورة إشراك املؤسسات املالية لتمويل مشروعات االقتصاد األخضر، كإنشاء بنوك مختصة بتمويل هذا النوع من  -

 .االستثمارات
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 قائمة املراجع

 املراجع باللغة العربية

شوهد  ،03/06/2011 ،نحو اقتصاد أخضر""(: 2011) إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية - األمم املتحدة .1

 ، في:01/08/2022في 

https://www.un.org/development/desa/ar/news/sustainable/path-towards-green-economy.html                                                                                                         

جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة (: 2011) مجلس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة –األمم املتحدة  .2

 .)ب( 4البند ، 2011فبراير  24 - 21 نيروبي، ،اإلدارة/ املنتدى البيئي الوزاري العالميوالعشرون ملجلس 
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 :امللخص

تعتبر الصين أكبر دولة سكانا في العالم، وتتمتع باملساحة الشاسعة واملوارد الطبيعية الكثيرة والطاقات املتنوعة. فمنذ اإلقالع  

الواسع في مجال الطاقات املتجددة وغير املتجددة من  ر، ركز صانع القرار الصيني على االستثما1979االقتصادي الذي عرفته الصين عام 

خلف الواليات  2010أجل تحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة، هذا االستثمار الناجح رفع االقتصاد الصيني إلى املرتبة الثانية عامليا عام 

 املتحدة األمريكية.

 البيئة. -النمو االقتصادي -اقات غير املتجددةالط -الطاقات املتجددة  -التنمية املستدامة الكلمات املفتاحية:

  

Abstract: 

China is the most populous country in the world, with a vast area  and many natural resources and diverse energies. Since the 

economic renaissance that China witnessed in 1979, the Chinese decision-maker has focused on extensive investment in the 

field of renewable and non-renewable energies in order to achieve high economic growth rates. This successful investment 

raised the Chinese economy to second place globally in 2010 behind the United States of America. 

Key words: Sustainable development - renewable energies - non-renewable energies - economic growth - 

environment. 

 مقدمة:

عرفت الصين نموا اقتصاديا مرتفعا وسريعا في العقود األخيرة، وأصبحت التجربة االقتصادية الصينية مثاال يقتدى به 

 فقد كانمن طرف الكثير من الدول، هذا النمو االقتصادي كان مرتكزا على االستثمار في الطاقة بشتى أنواعها، 

  .1978ل األساسية للحكومة الصينية منذ عام الكافية للحفاظ على النمو االقتصادي من الشواغ إمدادات الطاقة ضمان

عديد من وال ا، وأيضا تأتي في الصدارة من حيث طاقة الرياحيوباتت الصين أكبر مصنع ومنتج للطاقة الشمسية عامل 

 الطاقات املتجددة األخرى. كما استثمرت الصين بشكل كبير في الطاقات األحفورية و على رأسها الفحم و النفط .

ج في االستثمار بين الطاقات االحفورية والطاقات املتجددة صديقة البيئة كان له العديد من االيجابيات و السلبيات هذا املز 

 على الصين و هذا ما دفعنا إلى طرح اإلشكالية اآلتية:

https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
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لنمو ااإلشكالية: ما مدى نجاح االستثمار الصيني في مجال الطاقات املتجددة وغير املتجددة، و ما هو أثره على 

 االقتصادي و على النظام االيكولوجي في الصين؟

 األسئلة الفرعية: 

 ما هي أهم انواع الطاقات غير املتجددة التي استثمرت فيها الصين؟ -1

 ماهي أهم أنواع الطاقات املتجددة التي استثمرت في الصين؟ -2

 الطاقات؟هل سجل النمو االقتصادي الصيني معدالت مرتفعة جراء االستثمار في  -3

 هل كان هناك تأثير سلبي على البيئة في الصين نتيجة االستثمار في الطاقات؟ -4

الفرضية الرئيسية: تعتبر التجربة الصينية في مجال االستثمار في الطاقات املتجددة  وغير املتجددة من أنجح 

 التجارب في العالم.

 الفرضيات الفرعية:

 لطاقات كلما شهدت ارتفاع في معدالت النمو االقتصادي.كلما زاد استثمار الصين في مجال ا -1

 كلما كان هناك إفراط في االستثمار في الطاقة االحفورية كلما ارتفع الضرر البيئي في الصين. -2

 خطة الدراسة:

 املحور األول: اإلطار املفاهيمي 

 الفرع األول: التنمية املستدامة

 لهذا النوع من التنمية، 60فهناك أكثر من تتعدد تعريفات التنمية املستديمة،       
ً
ولكن الالفت للنظر أنه  تعريفا

 ورد مفهوم التنمية املستديمة ألول 
ً
ليس بالضرورة أن تستخدم هذه التعريفات بشكل صحيح في جميع األحوال، وعموما

التقرير على أنها: "تلك التنمية التي م، وعرفت هذه التنمية في هذا 1987مرة في تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية عام 

 (06، صفحة 2006)ماجد و غنيم،  تلبية حاجياتهم". تلبي حاجات الحاضر دون املساومة على قدرة األجيال املقبلة في

ما أنها للمجال الحيوي لكوكب األرض، ككما تم تعريفها بأنها: "تنمية تراعي حق األجيال القادمة في الثروات الطبيعية 

تضع االحتياجات األساسية لإلنسان في املقام األول، فأولوياتها هي تلبية احتياجات املرء من الغذاء واملسكن وامللبس وحق 

العمل والتعليم والحصول على الخدمات الصحية وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياته املادية واالجتماعية. وهي تنمية 

 (23، صفحة 2003)العوض ي و سعاد،  ترط أال نأخذ من األرض أكثر مما نعطي".تش
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 أسس التنمية املستدامة :

 يستند مفهوم التنمية املستدامة إلي مجموعة من األسس أو الضمانات الرامية إلي تحقيق أهدافها وكانت أهمها       

 :(11، صفحة 2011)عبد الرحمان، 

أن تأخذ التنمية في االعتبار الحفاظ علي خصائص ومستوي أداء املوارد الطبيعية الحالي واملستقبلي كأساس  -1

 لشراكة األجيال املقبلة في املتاح من تلك املوارد .

االقتصادي بقدر ارتكازها علي نوعية وكيفية توزيع ال ترتكز التنمية إزاء هذا املفهوم علي قيمة عائدات النمو  -2

علي ذلك من تحسين للظروف املعيشية للمواطنين حال الربط بين سياسات التنمية  بتلك العائدات ، وما يترت

 والحفاظ علي البيئة .

بيئة تستهدف اليتعين إعادة النظر في أنماط االستثمار الحالية ، مع تعزيز استخدام وسائل تقنية أكثر توافقا مع  -3

 الحد من مظاهر الضرر واإلخالل بالتوازن البيئي والحفاظ علي استمرارية املوارد الطبيعية .

ال ينبغي االكتفاء بتعديل أنماط االستثمار وهياكل اإلنتاج ، وإنما يستلزم األمر أيضا تعديل أنماط االستهالك  -4

 .السائدة اجتنابا لإلسراف وتبديد املوارد وتلوث البيئة 

البد أن يشتمل مفهوم العائد من التنمية ليشمل كل ما يعود علي املجتمع بنفع بحيث ال يقتصر ذلك املفهوم علي  -5

العائد والتكلفة ، استنادا إلي مردود اآلثار البيئية الغير مباشرة وما يترتب عليها من كلفة اجتماعية ، تجسد أوجه 

 .القصور في املوارد الطبيعية 

 الطاقات املتجددةالفرع الثاني: 

يقصد بالطاقات املتجددة بأنها تلك الطاقات التي يمكن وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي و دوري، بمعنى أنها 

الطاقة املستمدة من املوارد الطبيعية التي تتجدد دون نفاذ، كما تعرف بأنها تلك الطاقة التي تولد من مصدر طبيعي ال 

مكان على سطح األرض و يمكن تحويلها بسهولة إلى طاقة. تتميز الطاقات املتجددة بالديمومة ينضب، و هي متوفرة في كل 

و أنها صديقة للبيئة على عكس الطاقات غير املتجددة التقليدية املوجودة في مخزون جامد في األرض، ال يمكن االستفادة 

جددة ال تتسب في تلويث البيئة كما هو الحال عليه منها إال بعد تدخل االنسان الستخراجها، كما أن مصادر الطاقة املت

و في تعريف لكل من هاني عبيد ومحمد مصطفى الخياط 'الطاقة  (149، صفحة 2012)فرحات،  عند احتراق األرض النفط.

ا في الطبيعة بشكل دوري تلقائي، أي أنه املتججدة هي مجموع املوارد التي يتحصل عليها من مصادر طاقة يتكرر وجودها

 (112، صفحة 2012)فرحات،  الطاقة املكتسبة من مصادر طبيعية متجددة باستمرار".

 الفرع الثالث: الطاقة غير املتجددة

تعادتها التي يتم استهالكها وال يمكن اسيمكن تعريفها على أنها الطاقة التي يتم الحصول عليها من املوارد الطبيعية 

بعد االستخدام مثل الوقود األحفوري فهو أحد مصادر هذه الطاقة وهو يتكون من الفحم والنفط والغاز الطبيعي، وقد 

 .تشكلت كل هذه األنواع بشكل مشابه على األرض منذ مئات املاليين من السنين
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 مصادر الطاقة غير املتجددة: أهم 

هو صخر أسود أو بني يتم حرقه لتوليد الطاقة ويتم استخراجه من التربة عن طريق التعدين تحت  :جري الفحم الح

األرض ويتم تطبيق هذه الطريقة عندما يكون الفحم تحت سطح األرض والتعدين السطحي، ويشار إليه عندما يقترب 

اليات املتحدة حيث يعمل على تشغيل الفحم من سطح األرض، فهو مصدر ملا يقرب من نصف كمية الكهرباء في الو 

املصابيح والثالجات وغساالت الصحون، كما أنه أحد مصادر الطاقة املوثوقة حيث يمكن االعتماد عليه في توفيره للوقود 

 والكهرباء تحت أي ظرف من الظروف وفي جميع األوقات. 

اصر في التكوينات الصخرية تحت سطح املعروف أيًضا باسم النفط الخام، هو وقود أحفوري سائل، مح :البترول

من الزيت املستخرج  ٪100التربة ويتم استخراجه من األرض ونصف كميته بمساعدة آالت الحفر الخاصة، ويتم تحويل 

عاملًيا إلى بنزين ويتم تكرير الكمية املتبقية واستخدامها في العديد من املنتجات السائلة والصلبة ؛ مثل طالء األظافر 

 والشيشة وأقالم التلوين والعديد من املنتجات األخرى.والكحول 

هو وقود أحفوري يقع في التربة، ويتكون بشكل أساس ي من غاز امليثان، ويستخدم في التدفئة والطبخ،  :الغاز الطبيعي 

فقط، يتم  تراقويمكن حرقه لتوليد الكهرباء، عند إطالقه من الزيت أو الفحم، وثاني أكسيد الكربون وبخار املاء عند االح

أيًضا استخراجه نسبًيا، كما يتميز أيًضا بكونه رخيًصا. الطاقة النووية تنبعث الطاقة النووية أثناء االنشطار النووي، أي 

 (2020)د.ن،  .أثناء انقسام النواة الذرية

 الفرع الرابع: النمو االقتصادي

عبر  الحقيقي   نصيب الفرد من الدخل أو الناتج القومي زيادة في متوسط  بأنه تحقيق النمو االقتصادي  يعرف

 (79، صفحة 2014)سحر و عبير شعبان،  .الزمن

في الناتج ل ن النمو االقتصادي بالتغير الحاصـويتم التعبير ع،هذه الزيادة تؤدي إلى رفع مستويات المعيشة

 .موازين المدفوعاتل اختال والتضخم ل مثكل االقتصادي دون حدوث مشاو ق النمـويجب أن يتحق، محلي اإلجماليال

 الوحداتإلى عدد  يشيري وليس النقدي هذا األخير الذي ـردي الحقيقـالفل دخـفي الحدوث زيادة  النمو االقكما يعني 

ي ـالت اإلنتاجيةدمات ـالخ مقابل واحدة سنة تكون  ماعادة  معينةفترة زمنية  خاللعليها الفرد  يتحصلالنقدية التي 

 يقدمها.

املالحظ هو انه ال يوجد تعريف شامل و موحد للنمو االقتصادي،بل هناك تعريفات مختلفة من مفكر إلى      

للنمو  مأخر،لكن العامل املشترك في معظم التعاريف هو استخدام الناتج و الدخل القومي عنصرا أساسيا  في تعريفه

 ومن أهم هذه التعاريف ما يلي : االقتصادي

" بان النمو االقتصادي ظاهرة كمية و ليست  Kuznetsيعرف املفكر االقتصادي كوزنتس :  S.Kuznets تعريف  -

 .نوعية على عكس التنية االقتصادية و بالتالي فان النمو عند كوزنتس هو الزيادة املستمرة للسكان و  الناتج القومي"

(todaro, 2003, p. 85) 
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فيعرف النمو االقتصادي بأنه "ارتفاع مستمر و متواصل من  F.Perrouxأما املفكر الفرنس ي  : F.Perroux تعريف-

 (alexandre & mboo, 2011au congo, p. 05) .ت"الناتج املحلي الحقيقي لالقتصاد مع مرور الوق

وهذا يعني أن النمو االقتصادي ليس من قبيل الصدفة بل هو عمل مستقر و أنه يؤدي إلى زيادة مستمرة في الناتج 

 الحقيقي لالقتصاد بأكمله.

لخام النمو االقتصادي بأنه " زيادة الكمية في الناتج املحلي ا P.A Samuelsonيعرف  : P.A Samuelsonتعريف -

املحتمل لبلد ما،أو بمعنى أخر يكون هناك نمو اقتصادي ملا تكون حدود اإلنتاج املحتملة لبلد ما تتحرك اتجاه النمو 

 & samuelson) الخارجي،و بالتالي يعتبر الناتج الوطني الحقيقي الصافي أو الخام مؤشرا عن حالة النمو االقتصادي".

nordhaus, 2000, p. 518) 

 و نستنج من التعاريف السابقة ثالث نقاط أساسية تمثل عناصر النمو االقتصادي و هي :

تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل:بمعنى أن معدل النمو االقتصادي ال بد أن يفوق معدل النمو -1

 السكاني،و هذا يعني زيادة الرفاهية االقتصادية في الدول.

 أن تكون الزيادة حقيقية و ليست نقدية :بمعنى أن تكون الزيادة املتحققة في نصيب الفرد أكبر من معدل التضخم.-2

أن تكون الزيادة مستمرة و ليست عابرة:أي أن الزيادة املتحققة في دخل الفرد ال بد أن تكون مستمرة على املدى -3

 (81-80، الصفحات 2014)سحر و عبير شعبان،  أسبابها. الطويل و ليست زيادة مؤقتة سرعان ما تزول بزوال

 املحور الثاني: استثمار الصين في مجال الطاقات غير املتجددة

 الفرع األول: االستثمار في الفحم

ل كل من 
ّ
عّد الصين أكبر مستهلك ومنتج ومستورد للفحم في العالم، إذ يمث

ُ
جمالي استهالكها وإنتاجها نحو نصف اإل ت

العالمي. وتستخدم الصين الفحم على نطاق واسع لتوليد الكهرباء، على الرغم من النمو السريع للطاقة املتجددة في البالد 

 .في السنوات األخيرة

صاء الوطني الصيني. ، وفًقا ملكتب اإلح2021من إجمالي استهالك الكهرباء في البالد في عام  %56واستحوذ الفحم على 

 .21في منتصف العقد األول من القرن الـ %70وتشير هذه النسبة إلى انخفاض مستمر من أكثر من 

عّد الصين موطن أكبر أسطول في العالم من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، التي تمثل نحو 
ُ
وعالوة على ذلك، ت

 (2022)نوار،  الم.من السعة التشغيلية على مستوى الع 50%

مليار طن. وهذا يشجع الشركات الصينية على  96تمتلك الصين رابع أكبر احتياطيات الفحم العاملية والتي تقدر بنحو 

 (2020)د.ن،  .تقديم خدماتها في دول تفتقر إلى الطاقة في آسيا وإفريقيا وأميركا الالتينية

جم عّمال املنا الصينية ، وصل إنتاج الفحم في الصين إلى مستويات قياسية، إذ شجعت الحكومة2021عاموخالل 

 .على زيادة اإلنتاج من الوقود األحفوري لحماية إمدادات الطاقة

ألف طن من الوقود  67مليون و 384نحو نفس السنة واستخرج أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم خالل 

 .األحفوري

مشروعات إلنتاج الفحم وتخطط اللجنة  3ستثمار مليارات الدوالرات لتطوير ال  ، وضعت الصين برنامجا2022في عام 

مليون طن  19مليار دوالر( إلنتاج قرابة  3.8مليار يوان ) 24الوطنية للتنمية واإلصالح الصينية الستثمار أكثر من 

 (2022)مجدي، يا. سنو  الفحم من

 الفرع الثاني: االستثمار في النفط

ملياًرا  26.02مليار برميل مقارنة مع  26.49املؤكدة لدى الصين، لتسّجل  تياطيات النفطاح ، ارتفعت2019في عام 

 .، بحسب تقديرات مجلة أويل آند غاز2020عام 

https://attaqa.net/2021/11/24/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%ad%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
https://attaqa.net/2021/11/24/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%ad%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
https://attaqa.net/2022/01/11/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%8a-2021-%d9%88%d8%a7/
https://attaqa.net/2022/01/11/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%8a-2021-%d9%88%d8%a7/


  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  80 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

ماليين برميل يومًيا،  4، ليصل إلى 2021على أساس سنوي في  %2.7وارتفع إنتاج الصين من النفط الخام بنسبة 

 الزيادة السنوية الثالثة ع
ً

 .لى التوالي، وفق بيانات مكتب اإلحصاء الوطنيمسجال

 4.07وتتوافق هذه األرقام إلى حّد كبير مع تقديرات مجلة أويل آند غاز، التي تشير إلى أن إنتاج النفط الصيني بلغ 

 .على أساس سنوي، وفق وحدة أبحاث الطاقة %2.5مليون برميل يومًيا العام املاض ي، بزيادة 

مليون برميل  14.13على أساس سنوي، ليصل إلى  %4.6الخام في الصين بنحو  مصافي تكرير ، زاد إنتاج2021وفي 

 (2022)شوقي،  ي.يومًيا، بحسب بيانات مكتب اإلحصاء الوطن

 الفرع الثالث: االستثمار في الغاز

لسوق الغاز الطبيعي، بما في ذلك فتح سوق ، دأبت الصين على دفع اإلصالح املوجه نحو السوق 2019منذ عام 

 للدور اإليجابي 
ً
التنقيب عن النفط والغاز وتطويره بطريقة منظمة، وتعزيز بناء شبكة وطنية موحدة، وإفساح املجال كامال

 .للغاز الطبيعي في منع تلوث الهواء والسيطرة عليه

، حيث بلغ االستثمار 2019مستوى قياسيا في عام الغاز الطبيعي في الصين سجل نمو االحتياطيات ونمو إنتاج فقد 

)د.ن،  .باملئة على أساس سنوي  25.7مليار دوالر أمريكي(، بزيادة  49.6مليار يوان )حوالي  335.5في التنقيب عن الغاز 

 (2020شينخوا، 

 مجال الطاقة املتجددةاملحور الثالث: استثمار الصين في 

 الفرع األول: االستثمار في الطاقة الشمسية

الشمس هي أكبر مصدر حراري ضوئي يؤثر على سح الكرة األرضية، ولها فوائد كثيرة للبشرية وعدة استخدامات، 

ل لتوليد واليوم ومع التطور التكنولوجي الكبير أصبح لزاما على اإلنسان استغالل هذه الطاقة النظيفة أحسن استغال

الطاقة املتجددة املستدامة و التخلص نهائيا من الطاقات التقليدية. تعتبر الطاقة الحرارية الشمسية لتسخين املياه من 

أهم التكنولوجيات املحافظة للبيئة و األكثر تقدما في الصين، فالصين تمتلك قدرة عالية لتركيب سخانات املياه بالطاقة 

من الحصة العاملية، وتستفيد من هذه الطاقة النظيفة أسرة  %60، وهو ما يقارب متر مكعب مليون  90الشمسية تتجاوز 

من كل عشر أسر صينية، وهي نسبة ال بأس بها مقارنة بالحجم السكاني الكبير في الصين، وتحاول الصين اليوم إنشاء 

 نية وتزويدها بهذه الطاقة، فقد ارتفعتالعديد من مشاريع الطاقة الحرارية الشمسية الستيعاب العديد من األسر الصي

من الطاقة  %77، وشكلت الصين حوالي 2015في عام  %6الطاقة العاملية للمجمعات الحرارية الشمسية في الصين إلى نحو 

، 2017. ففي عام 2015عام  GW 435الشمسية الحديثة لتسخين املياه املثبة، وقد بلغت طاقة هذه املشاريع نحو 

 (39، صفحة 2019)القنيعي،   .دوالر أمريكي في الطاقة الشمسية 160.8ن استثمرت الصي

 الفرع الثاني: االستثمار في طاقة الرياح

 نتاجإ"طاقة الرياح هي الطاقة املتولدة من تحريك مراوح عمالقة مثبتة على أعمدة بأماكن مرتفعة بفعل الهواء، ويتم 

تعتبر الصين من أكبر الدول املنتجة للكهرباء النقية املولدة من الرياح  الطاقة الكهربائية من الرياح بواسطة املراوح".

 .والطاقة الشمسية املباشرة

كما توجد سلسلة كبيرة القوانين واللوائح التي تدعم الطاقات املتجددة في الصين، وقد وفر قانون الطاقة املتجددة 

إطارا شامال لتنظيم واستغالل الطاقات املتجددة في الصين والتخلي تدريجيا عن  2009وعدل عام  2005ام الذي صدر ع

 (36، صفحة 2019)القنيعي،  .الطاقات التقليدية التي تكاد أن تؤدي إلى كوارث بيئية عظيمة

مكن للصين أن ي ، كمالبالد في اقتصاد رئيسيا مكونا الرياح طاقة تعتبر حيث العالم، في رياح موارد بأكبر الصين تزخر

 في فقط 13GWالرياح  من املركبة اإلجمالية الطاقة بلغت. 2030تلبي طلبها على الكهرباء باالعتماد على طاقة الرياح حتى 

https://attaqa.net/2021/08/16/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86/
https://attaqa.net/2021/08/16/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86/
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تحتوي الصين على قدرات  .الصينرياح تعمل في  مزرعة 80، حيث تم إنشاء  2013 سنة GW 89إلى  وارتفعت، 2005 عام

 . GW 750هائلة من طاقة الرياح لم تستغل بعد أحسن استغالل قد تفوق سعتها 

في األعوام األخيرة، استغلت الصين التكنولوجيا االجنبية لتطوير تقنيات توليد الرياح لديها، مما أعطى دفعة نوعية 

 (35، صفحة 2019)القنيعي،  .في انتاج وفير لطاقة الرياح في البالد

 الفرع الثالث: االستثمار في طاقة الكتلة الحيوية

الطاقة في الصين، خاصة في املناطق الريفية وهذا  إلنتاجلقد أصبحت الكتلة الحيوية )املواد الحيوية( ذات أهمية 

راجع لوجود املواد الحيوية بكثرة في هذه املنطقة. ويتم توليد الغاز الحيوي، وكريات الكتلة الحيوية، والوقود الحيوي 

حولي  2020ل لو السائل من هذه املواد الحيوية. ومن املتوقع أن تصل القدرة االنتاجية لطاقة الكنلة الحيوية في الصين بح

 ميغاواط.  30

من إجمالي استهالك الصين من الطاقة إجماال. وتنتج الصين سنويا  %2.5ويمكن أن تشكل الكتلة الحيوية ما يفوق 

في الحفاظ على نظافة البيئة  وباألخصاالقتصاد الوطني،  إنعاش يطنا من الوقود الحيوي، مما يساهم ف 2.000.000

 (44، صفحة 2019)القنيعي، ى. بالدرجة األول

 الفرع الرابع: االستثمار في الطاقة النووية

عن والدة الصناعة  إعالنااستراتيجًيا بتطوير الطاقة الذرية، وكان ذلك  ا، اتخذت الصين قرار 1955يناير  15في 

النووية في الصين. حيث استطاعت الصين بناء نظام صناعي نووي متكامل، وتحقيق مستوى أعلى من االبتكار والتكامل 

 .بين املوارد الصناعية واستخدامها وامتالك قدرة تنافسية دولية شاملة

د ظلت هذه املنشآت تعمل بشكل مستقر ، وقاعاملي ةثالثال محتلة املرتبةوحدة للطاقة النووية  47وتمتلك الصين 

وحدة طاقة نووية أخرى قيد اإلنشاء في الوقت الحالي، بينها أكبر محطة للطاقة النووية في  11منذ تأسيسها. في حين توجد 

 .العالم

وباتت الصين اآلن تمتلك خبرة كبيرة في بحث وتطوير املفاعالت وتصميم محطات الطاقة النووية وتصنيع املعدات 

 .املنشآت الهندسية وإدارة عمليات التشغيل، ووصلت في بعض الجوانب إلى مستوى الريادة العامليةو 

 في بناء خمس قواعد رئيسية للطاقة النووية وعلى مستوى حماية البيئة، نجحت املجموعة الصينية للطاقة النووية

 .محطة تجارية للطاقة النووية 21في تيانوان و تشينشان و سانمان و فوتشينغ وتشانغجيانغ، إلى جانب 

مليار كيلووات في  136.214، بلغت قدرة توليد الطاقة النووية للمجموعة الصينية للطاقة النووية 2019وفي عام 

مليون  38.76مليار كيلووات في الساعة، وهو ما يعادل توفير  969.076الساعة. وحقق الحجم التراكمي للطاقة النووية 

مليون طن من انبعاثات ثاني  29.7مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و 966، مما قلل طن من استهالك الفحم

 (2020)د.ن، حجم الصناعة النووية في الصين االضخم عامليا،  ت.أكسيد الكبري

 على البيئةاملحور الرابع: استثمار الصين في الطاقة و أثره على النمو االقتصادي و 

 الفرع األول: أثر استثمار الصين في الطاقة على النمو االقتصادي

حيث توجد عالقة قوية بين النمو االقتصادي والتوسع في استهالك ، يعتبر قطاع الطاقة مفتاح التنمية االقتصادية

لى اإلنتاجية أو للمساعدة ع وتعتمد التنمية االقتصادية على توافر خدمات الطاقة الالزمة سواء لرفع وتحسين. الطاقة

بدون  ومن املعلوم أنه ،زيادة الدخل املحلي من خالل تحسين التنمية الزراعية وتوفير فرص عمل خارج القطاع التقليدي

الوصول إلى خدمات طاقة ومصادر وقود حديثة يصبح توفر فرص العمل وزيادة اإلنتاجية وبالتالي الفرص االقتصادية 

 .رة كبيرةاملتاحة محدودة بصو 
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ر موثوق بمصد ألي بلد االقتصادي نظاماللطاقات املتجددة في ضمان إمداد ا للطاقة وخاصة ويتجلى الدور األساس ي

ط االستثمارات القائمة على موارد كالنف  ومستدام للطاقة من خالل االعتماد على قاعدة اقتصادية متنوعة تتيح إطالة أمد

تجددة في الناتج املحلي اإلجمالي والحفاظ على مكانة الدول في أسواق الطاقة العاملية والغاز وزيادة مساهمات القطاعات امل

 . وتعزيز نمو االقتصاد الوطني

ت قد حافظت الصين على مدى السنواونتيجة االستثمار و االستغالل الواسع للطاقة من طرف الحكومة الصينية، ف

ويا، حيث تحولت الصين من بلد فقير يبلغ نصيب الفرد مستويات سن % 9 ما يقارب املاضية على نمو اقتصادي بلغ 30

وخالل السنوات العشر الفائتة  سنويا. دوالر 6000ضعيفة جدا إلى قوة اقتصادية ضخمة يبلغ فيها نصيب الفرد ما يقارب 

التقديرات إلى أنها  ، وتشيرقفزت الصين من سادس أكبر اقتصاد في العالم إلى املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة األمريكية

أكبر و  وتعد الصين حاليا أكبر منتج للطاقة في العالم، .قد تتجاوز القمة األمريكية في غضون العشرون سنة القادمة

مستورد للنفط، مع أكبر أسطول للشحن في العالم، و تحتل احتياطات النقد األجنبي للصين، و كذلك حجم الواردات 

رتبة األولى والثانية على التوالي عامليا، وتعتبر الصين في طليعة العالم بالنسبة إلى طول الطرق والصادرات التجارية امل

 (110-109، الصفحات 2013)ونغ،  والسيارات، واملعدات الكهربائية، و امليكانيكية وغيرها.  السريعة والسكك الحديدية،

 أثر استثمار الصين في الطاقة على البيئة. الفرع الثاني:

يشير التدهور البيئي الذي حدث معظمه خالل القرن املاض ي إلى أن النموذج االقتصادي املهيمن )الليبرالية  

الرأسمالية( هو "اقتصاد استخالص ي" يستنفد املوارد غير املتجددة، ويستغل املوارد املتجددة بدرجة أكبر من قدرتها على 

ء، ويتسبب في تغيير كيمائية األرض وتشويه النظم البيئية عليها متسببا في حدوث أضرار ال يمكن إصالحها لكل من البقا

 األرض واملاء والهواء.

، صارت في املركز الثاني 1980عاشر اقتصاد العالمي في عام  موقعها. بعدما كانتغضون ثالثة عقود، غيرت الصين في 

 1980الطاقة بكميات كثيرة. بين عامي  استهالك. هذا الصعود املذهل للصين كان مرتكزا بالدرجة األولى على 2010في عام 

ئ النفطي، متجاوزة مليون طن من املكاف 2469.5إلى  603.1، زاد إجمالي إمدادات الطاقة األولية في الصين من  2010و 

  .2009للواليات املتحدة في عام 

 .(2010-1980): كمية استهالك النفط لكل من الصين والواليات املتحدة ((11الجدول رقم

 )الوحدة: مليون طن(

 1980 2010 

 (% 19,3) 469,5 2 (% 8,3) 603,1 الصين

 (% 17,3) 216,3 2 (% 25,0) 804,7 1 الواليات املتحدة

 764,7 12 214,4 7 العالم

 :املصدر

Jean-Paul Maréchal, LA CHINE ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, La Découverte, 2013/3 n°150,p47. 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2013-3-page-46.htm 

أن  ، وبالتالي ليس من املستغربباستمرارمن الواضح أن هذا التطور أدى إلى زيادة انبعاثات غازات الدفيئة الضخمة 

مليار 1.4( من 2010-1980نرى الصين قادت ارتفعت كمية مساهمتها في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في هذه الفترة)

https://www.cairn.info/revue-herodote-2013-3-page-46.htm
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. الكربون  أكسيدمن حيث كمية انبعاث غاز ثاني  2007تحدة في عام مليار طن، متفوقة على الواليات امل 7.2طن عند 

(marechal, 2013, p. 47) 

كما تعتبر الصين أحد مصادر االحتباس الحراري و ارتفاع درجة الحرارة، وهي أحد مناطق انبعاث ثاني أكسيد الكربون 

املحروقات األحفورية من فحم و بترول، واملسؤولة عن انبعاث أكبر قسم من الغازات في العالم و الناتج عن استخدام 

من انبعاثه  %10ومثل  ،2000-1971السامة، فقد تضاعف حجم انبعاث ثاني أكسيد الكربون ثالث مرات في الصين ما بين 

 .2002العالمي في عام 

يبقى أقل من املتوسط العالمي، وقعت الصين على فانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الفردي يزداد بسرعة لكن 

 (112، صفحة 2010)فرونسواز،   بروتوكول كيوتو، لكن بكونها دولة نامية، فإنها لم تلتزم بخفض انبعاث غازاتها السامة.

في  كثيرا، حيث يتم استخدام مادة الفحمنتيجة الستخدام املفرط للفحم في الصين في إنتاج الطاقة تضرر الهواء 

من إجمالي الطاقة املستخدمة في الصين، كما أن املحطات التي تعمل بطاقة الفحم  %75املنازل و املصانع بنسبة تصل إلى 

 مليار طن من الفحم. 1.3في الصين تحرق سنويا حوالي 

وما يزيد  ،الرماد املتطاير و ثاني أكسيد الكبريت كما أن الهواء الذي يتنفسه الصينيون ممتلئ بالجسيمات الضارة و 

األمر تضررا هو أن الفحم املستخرج من األراض ي الصينية يحتوي على العديد من مركبات الكبريت السامة، وهو ما يساهم 

 في انبعاث ثاني أكسيد الكبريت الخطير على صحة اإلنسان.

، wang)  . 2016من املدن لم تفي باملعايير في عام  ٪75.1جودة الهواء في ، فإن عن حالة البيئة 2016ا لتقرير قوف 

208) 

مع التوسع الكبير في الصناعة الثقيلة والتحضر الذي يتطلب مدخالت هائلة من الطاقة، ومعظم هذه الطاقة 

تعتمد الصين  و (26، صفحة jim ،2007و  joseph) يئة.للبمصدرها الفحم، وهو األكثر توافرا في الصين، واألكثر تلويثا 

 .صاديالصين للكهرباء كثيرا منذ عملية اإلصالح االقت استخدام على الفحم بشكل كبير في إنتاج الكهرباء، فقد ازدادأيضا 

 القطاع يليها اء،للكهرب مستهلك أكبر هي العالم، و تعتبر الصناعة في األسرع هو الصين في الكهربائية القدرة صناعة فنمو

 (196، صفحة 2012)االن، ي.الزراع فالقطاع السكني،

 ا في السوق وإمداداته الكبيرة. إن مصدرياستخدام الفحم بشعبية في الصين بسبب سعره الرخيص نسب يحظى 

 46والتي تشكل م، مليار طن من الفحم 3.5ما قيمته  ، استهلكت الصين2009في عام  .للصين هو الفحمالطاقة الرئيس ي 

حتل الصين املرتبة األولى ت 1989منذ عام  .من اإلجمالي العالمي. تمتلك الصين ثالث أكبر احتياطيات من الفحم في العالم %

 .في إجمالي إنتاجها من الفحم

 (2015-1990)الطاقة األولية لجمهورية الصين الشعبية  إمداداتإجمالي :(08رقم) رسم بياني

 

 

 

 

 https://www.iea.org/countries/china املصدر: من إنشاء الطالب معتمدا على بيانات وكالة الطاقة الدولية املوقع:
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الفحم الغاز الطبيعي طاقة المياه الطاقة الشمسية الوقود الحيوي  النفط الطاقة النووية

https://www.iea.org/countries/china
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 من خالل املنحنى البياني يتضح أن الفحم هو الطاقة األكثر استهالكا في الصين بسبب انخفاض سعره وسهولة استخراجه.  

يد من ثاني أكسيد الكربون وثاني أكس تلوث الهواء من خالل النظر إلى املستوياتعلى يمكن قياس تأثيرات الفحم  

 من ٪ 70، يمثل حرق الفحم 2004تقرير للطاقة واالستراتيجية في عام  طنيالكبريت وأكسيد النيتروجين. ووفقا للتقرير الو 

و هذا ما  ،من انبعاث أكسيد النيتروجين ٪67من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت و  ٪90انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و 

 (tammy, 2012, p. 13) . في الصين تلوث الهواءكبيرة ليشكل نسبة 

 الخاتمة:

تعد لتجربة الصينية من أنجح التجارب عامليا في مجال االستثمار في الطاقة املتجددة والطاقة  غير املتجددة، فإن 

االعتماد على الطاقة بكثرة ساهم في دفع عجلة النمو االقتصادي في الصين  ولكن من جهة أخرى أدى االستثمار في الطاقات 

األحفورية إلى تدهور النظام البيئي في الصين، و هو ما دفع بصانع القرار الصيني إلى االعتماد أكثر على الطاقات املتجددة  

النظيفة من أجل الحفاظ على النظام االيكولوجي نسبيا، فالصين تعتبر اليوم رائدة في مجال الطاقة املتجددة و باألخص 

لصين املرتبة األولى عامليا في أنتاج األلواح الشمسية، ومن خالل ما سبق توصلنا إلى الطاقة الشمسية التي تحتل فيها ا

 النتائج التالية:

 التجربة االقتصادية الصينية الناجحة كان أساسها االستثمار الناجح في مجال الطاقة. -

عبر  النمو االقتصادي للصينتعتبر عملية املزج بين الطاقة املتجددة و غير املتجددة من أهم أسباب ارتفاع معدالت  -

 الثالث عقود األخيرة.

 تعتبر الصين اليوم دولة رائدة في مجال االستثمار في الطاقة املتجددة. -

 إن استثمار الصين في الطاقة االحفورية حقق لها نمو اقتصادي كبير لكن من جهة أخرى أضر بالبيئة كثيرا. -

 ا يلي:التي خرجت بها هذه الدراسة م التوصياتومن  أهم 

تشجيع استخدام مصادر الطاقة املتجددة ووضع حوافز لالستثمار فيها، وهذا من أجل الحفاظ على النظام  -

 االيكولوجي في الصين.

 وضع قوانين لتشجيع االستثمار في مجال الطاقة املتجددة. -

 تشجيع البحث العلمي الذي يعنى بالطاقة املتجددة بمختلف أنواعها. -

 بضرورة االعتماد على الطاقة النظيفة. توعية وتحسيس املواطن -

 قائمة املراجع

 املراجع باللغة العربية: -أ

 12(. التنمية املستديمة: دراسة نظرية في املفهوم واملحتوى. مجلة املنار ، 2006أبو زنط ماجد، و عثمان غنيم. ) .1

(01 ،)12. 

، من 2022, 08 27(. النفط والغاز في الصين. تاريخ االسترداد 2022, 01 20احمد شوقي. ) .2

https://attaqa.net/2022/01/20/  / 

 (.11(. الطاقات املتجددة كاستراتيجية ملا بعد املحروقات. مجلة الباحث )2012حدة فرحات. ) .3



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  85 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 /https://www.france24.com/ar، من 2022, 08 26(. تاريخ االسترداد 2020, 12 10د.ن. ) .4

، من 2022, 09 02(. حجم الصناعة النووية في الصين االضخم عامليا. تاريخ االسترداد 2020, 01 07د.ن. ) .5
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، من ارتفاع استهالك الصين للغاز الطبيعي: 2022, 08 26(. شينخوا. تاريخ االسترداد 2020, 09 21د.ن. ) .6

http://arabic.people.com.cn 

  /https://mafahem.com، من 06, 09 2022(. مفاهيم. تاريخ االسترداد 2020, 03 15د.ن. ) .7

 (. الصين في القرن العشرين. )ممدوح كعدان، املترجمون( دمشق: الهيئة العامة للكتاب.2012رو االن. ) .8

 / /https://attaqa.net/2022/04/02، من 2022, 08 27(. تاريخ االسترداد 2022, 04 02) صبح نوار. .9

(. قضايا معاصرة في التنمية االقتصادية. االسكندرية، مصر: 2014عبد الرؤوف سحر، و عبده عبير شعبان. ) .10
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زائر اتجاه الطاقات املتجددة. معهد العلوم (. اشكالية التحول الطاقوي في الج2019عز الدين القنيعي. ) .11

 (.02) 22االقتصادية ، 

(. االقتصاد الصيني. )ممدوح كعدان، املترجمون( دمشق: الهيئة العامة السورية 2010لوموان فرونسواز. ) .12

 للكتاب.

 .(. جامعة مسيلة4(. التنمية املستدامة ومتطلبات تحقيقها.، )صفحة 2011محمد الحسن عبد الرحمان. ) .13

 (. البيئة والتنمية املستديمة. الكويت: الجمعية الكوتية لحماية البيئة.2003محمد العوض ي، و عبد هللا سعاد. ) .14

، من 2022, 08 27(. الصين تطور ثالث مشارييع للفحم. تاريخ االسترداد 2022, 02 22مي مجدي. ) .15

https://attaqa.net/2022/02/22// 
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 االستثمار في الطاقات املتجددة في الجزائر  ما بين القدرات واستراتيجية التطوير

Investing in renewable energies in Algeria between capabilities and development strategy 

 د. عائشة بن النوي 

Dr .Aicha Bennoui 

 الجزائر/ باتنة، 01جامعة باتنة

University Batna 01, Batna / Algerie 

 

 

 امللخص:
 ملوثة غير و نظيفة طاقة بإعتبارها التقليدية، الطاقة بخالف العاملية للطاقة الرئيسية املصادر اهم احد املتجددة الطاقات موضوع يمثل

 املتجددة، لطاقةا مصادر من الجزائر في املتاحة اإلمكانيات  إبراز على التعرف إلى  البحثية الورقة تهدف حيث بالغة أهمية يكسبها مما للبيئة،

 على  العالمي، ى املستو  على املتجددة الطاقات في االستثمار  ألهمية التحليلي الوصفي املنهج إتباع خالل من وذلك  الطاقوية قدراتها معرفة و

 ومع إستراتيجي، بديل هو فيها االستثمار ان باعتبار للجزائر  املتجددة الطاقات مجال في االستثمار  وواقع مستوى  معرفة في  التفصيل يتم ان

 الدراسة توصلت ان على املجال، هذا في الطاقوية بقدراتها النهوض ألجل الجزائرية الدولة انتهجتها التي املؤسسية والخطط البرامج الهـم  ذكر

 مـن لنـوعا هـذا فـي لقـدراتها بـالنظر عليهـا مفروضـا أمـرا أصـبح املتجـددة الطاقويـة مصـادرها تطـوير نحو الجزائر توجه أن مفادها نتائج إلى

 يعد لتوجها هذا الن.األحفورية للطاقـات بديلـة طاقويـة كمصـادر املتجـددة الطاقـات اسـتغالل نحـو املتسـارع العـالمي التحـول  ظـل فـي الطاقـة،

 بل لطاقوي ا االمن لضمان فقط ليس الراهن الوقت في فهو الجزائر، في املتدني االقتصادي الوضع لتجاوز  وحيدا متاحا بديال و ملحة ضرورة

 االجتماعي و السياس ي االستقرار و االقتصادي النمو و املستدامة التنمية لتحقيق أيضا

 الجزائر االستراتيجية،  االستثمار، املتجددة، الطاقات الطاقات،: : املفتاحية الكلمات

Abstract: 

The topic of renewable energies represents one of the most important sources of global energy other than traditional energy, 

as it is clean energy and does not pollute the environment, which gives it great importance as the research paper aims to 

identify highlighting the possibilities available in Algeria from renewable energy sources, and knowledge of its energy 

capabilities through Following the descriptive analytical approach to the importance of investment in renewable energies at 

the global level, provided that the detail is to know the level and reality of investment in the field of renewable energies for 

Algeria, considering that investment in it is a strategic alternative, and with a mention of the most important programs and 

institutional plans pursued by the Algerian state in order to advance its energy capabilities in This field, provided that the study 

concludes that Algeria’s orientation towards developing its renewable energy sources has become a necessity in view of its 

capabilities in this type of energy, in light of the accelerating global transformation as an alternative to rapidly expandin g 

resources. Urgent and only available alternative to overcome the declining economic situation in the part It is, at the present 

time, not only to ensure energy security, but also to achieve sustainable development, economic growth, and political and 

social stability 

Key words: energies, renewable energies, investment, strategy, Algerie 

 مقدمة:

الطاقات املتجددة، فالكثير من    يشهد العالم حاليا تحوال استراتيجيا في مجال الطاقة من املصادر التقليدية إلى

البدائل املمكنة لفترة ما بعد النفط على غرار الواليات املتحدة  الدول املتقدمة والنامية قطعت أشواطا في تحضير 
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األمريكية، وأملانيا، والصين والبرازيل. ولهذا، تبدو الجزائر اليوم مطالبة باالستفادة من تجارب تلك  الدول، السيما وأنها 

تمتلك إمكانيات ضخمة في مجال الطاقات املتجددة أبرزها: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة املائية، طاقة الكتلة 

في الطاقات املتجددة أصبح يلقى اهتماما متزايدا لدى الحكومات وخبراء االقتصاد بالنظر  الحيوية،   إن موضوع االستثمار

إلى أهميتها في املحافظة على البيئة واملناخ من جهة، ومن جهة أخرى دورها في بناء االقتصاد األخضر وتحقيق التنمية 

ضوع الطاقات املتجددة ال يقتصر على أبعاده املستدامة  التي تأخذ بعين االعتبار مصير األجيال القادمة . لكن مو 

االقتصادية فقط، وإنما يحمل في خلفياته ومضامينه أبعادا سياسية داخلية تتعلق ببنية الدولة، وأبعاد أمنية ترتبط 

 جيوسياسية تتعلق بمكانة الطاقة في بناء العالقات الخارجية للدولة و في نفس باألمن الطاقوي، إضافة إلى أبعاد أخرى 

الوقت  دور الطاقة في تحديد الوزن الجي واستراتيجي للدولة في محيطها اإلقليمي والدولي تعتبر الطاقات املتجددة وسيلة 

مهمة أساسية لتحقيق التنمية املستدامة و بالخصوص في اآلونة األخيرة فال يمكن تحقيق أي جانب من جوانب التنمية 

طورات األخيرة على الساحة الدولية فيما يخص تراجع إنتاج  البترول و تغيير بدون توافر خدمات  الطاقة و خاصة مع الت

املناخ ، هذا ما أدى إلى ضرورة إعادة النظر في االستهالك املتزايد  طاقات التقليدية و األضرار التي تلحقها بالبيئة هذا ما 

األجيال القادمة فالطاقات املتجددة قد دفع البحث عن طاقات بديلة و متجددة وصديقة للبيئة و التي تؤمن مستقبل 

تزايد االهتمام بها باعتبارها طاقة نظيفة التي تغطي العجز الذي تعانيه الطاقة التقليدية لكونها طاقة بديلة نابعة من 

قات امصادر طبيعية دائمة و مستمرة كالطاقة الشمسية ، الرياح ، املياه ، الكتلة الحية ... الخ ومن األمور املميزة للط

املتجددة على خالف الطاقات األخرى كونها مصدرا محليا ، كما أنها مناسبة جدا ألملاكن النائية و التجمعات السكانية 

البعيدة عن الشبكات الكهربائية باإلضافة إلى أنها عملية اقتصادية و استثمار ناجح و مصادرها الضخمة تشكل األمان 

 (287، ص2021)خلوفي، للبشرية إذا أحسنا استغاللها

 .اإلطار العام للدراسة: 1

 إشكالية الدراسة:  1.1

نقاشات حيث تدار حولها الالباحثين في مختلف املجاالت  باهتمام حظيتيعتبر موضوع الطاقة من املواضيع التي 

تة و آمنة  إمدادات ثابباستمرار نتيجة زيادة الطلب على الطاقة  و ما تواجهه هذه األخيرة من تحديات و املتمثلة في تامين 

من الطاقة و بأسعار معقولة و حماية البيئة من التلوث  البيئي وبالتالي التوجه  نحو مصادر الطاقة النظيفة و املتجددة 

لذلك عرف االستثمار في هذا املجال  تطورا مستمرا خالل السنوات  األخيرة اقتناعا بأن الطاقات املتجددة ستتأثر بحصة 

في املنظومة الطاقوية املستقبلية، و الجزائر كأي بلد من بلدان العالم تولي اهتماما بالطاقات املتجددة، فهي  إنتاجية مهمة

كغيرها من الدول ستعاني حتما من املشاكل املرتبطة بالطاقة بل و ربما  وبصفة اشد كون ان قطاع الطاقة في الجزائر  

و شريان االقتصاد ككل إذ يبقى التحدي الكبير الذي يتنظر الجزائر في يمثل مصدر التمويل الرئيس ي للخزينة العمومية، 

هيدي )مظل هذه املعطيات هو واقع االقتصاد عند نفاذ البترول و الغاز  الطبيعي او عند اكتشاف بدائل أخرى  للطاقة

ستراتيجيا و ضرورة ، حيث اصبح توجه الجزائر نحو االستثمار في الطاقات املتجددة  خيارا إ (90، ص2020وآخرون، 

التحول تجربة حديثة في الجزائر تسلط الضوء على القيمة املضافة  التي تتحصل عليها الجزائر نتيجة حتمية إذ يعتبر هذا 

 (129، ص2020)بدروني، تطوير مصادر الطاقة املتجددة بما يتوافق و اهداف التنمية
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السؤال الرئيس ي التالي: فماهي وما هو واقع االستثمار في  الطاقات و في هذا االطار يمكن صياغة اإلشكالية هذه الدراسة في 

 املتجددة في الجزائر؟ وفيما تتمثل  قدراتها؟ وماهي االستراتيجية املتبعة من اجل تطويرها؟

 أهمية الدراسة: 2.1

قتصادية و تكمن أهمية  الدراسة في كونها تعالج إحدى القضايا الراهنة التي تمس العديد من املجاالت اال 

االجتماعية و البيئية، فهذا املوضوع يسلط الضوء على أهمية التوجه نحو تطوير و إستغالل مصادر الطاقات املتجددة  

 و تشجيع االستثمار فيها في الجزائر كخيار استراتيجي مستقبلي يضمن تحقيق تامين الطاقة لها

 ألهداف تتمثل فيما يلي: و تهدف الدراسة إلى تحقيق مجموعة من ا اهداف البحث: 3.1

 عرض املقومات الجغرافية ملصادر الطاقة املتجددة بالجزائر 

 معرفة استراتيجية الجزائر في مجال تنمية و تطوير االستثمار في الطاقات املتجددة 

 معرفة الطاقات املتجددة  التي تمتلكها الجزائر بإعتبارها احد البلدان املالكة ألكبر خزانات مصادر الطاقة 

 املتجددة  في العالم، وتوضيح االستثمار الفعلي و املرتقب لهذه الطاقات في الجزائر

 منهجية الدراسة:  4.1

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي حيث تم تسليط الضوء على األفكار املستخلصة من مراحعة االدبيات السابقة 

ن حجم االستثمارات بها في الجزائر و بهدف معرفة قدراتها و كيفية حول الطاقات املتجددة و محاولة تقديم نظرة تحليلية ع

 تطويرها

 االدبيات السابقة: و التي نذكر منها : 5.1

 (2021دراسة للباحثة وهيبة خولوفي) ، "واقع االستثمار في الطاقات املتجددة  و افاقه مع إشارة و التي بعنوان

على واقع االستثمار في الطاقات املتجددة في العالم و الوطن ء فقد حاولت الدراسة تسليط الضو -لحالة الجزائر

العربي و إشارة خاصة لحالة الجزائر،  حيث  توصلت الدراسة إلى أن هناك استثمارات معتبرة في الطاقات 

املتجددة في العالم وخاصة في الدول الكبرى أما الجزائر فمازالت تبذل مجهودات معتبرة قصد تشجيع االستثمار 

-286، ص2021)خلوفي، ي الطاقات املتجددة وتسعى االستغالل ما تزخر به من مصادر طبيعية في هذا املجالف

299) 

 (2022دراسة للباحثين عبد النور شباط، بالل موازي) ،مكانة الطاقات املتجددة بالجزائر  في  و التي بعنوان"

األهمية التي أصبحت تحظى بها الطاقات لغرض إبراز وجاءت الدراسة ظل توجه نظام الطاقة العالمي" 

املتجددة في عالم الطاقة اليوم، واستعراض أهم الخلفيات الحقيقية التي جعلت معظم دول العالم النامية 

واملتقدمة على حد سواء تسارع إلى تطوير قدراتها الطاقوية في مجال  استغالل الطاقات املتجددة، وهو ما تعكسه 

ايدة في هذا املجال، ما يوحي ببداية االستغناء عـن الطاقـات التقليديـة كمصـادر وحيـدة حجم االستثمارات املتز 

للطاقـة ملـا تخلفـه مـن سـلبيات علـى البيئـة وحيـاة البشـرية، فـي املقابـل وقد استهدفت الدراسة  التعريف بالقدرات 

مسـتوى االسـتثمار املوجـه لغـرض اسـتغاللها وأهـم  الطاقوية للجزائر في مجال امتالك الطاقـات املتجـددة، ومعرفـة

 .البرامج والخطط املؤسسية التي انتهجتها الدولة الجزائرية ألجل النهوض بقدراتها الطاقوية في هذا املجال
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وتوصلت الدراسة إلى أن توجه الجزائر نحو تطـوير مصـادرها الطاقويـة املتجـددة أصـبح أمـرا مفروضـا عليهـا 

نظر لقـدراتها فـي هـذا النـوع مـن الطاقـة، فـي ظـل التحـول العـالمي املتسـارع نحـو اسـتغالل الطاقـات املتجـددة بـال

 (162-138، ص2022)شباط، موازي، كمصـادر طاقويـة بديلـة للطاقـات األحفورية

 ( 2022دراسة للباحث سهيل زغدود) ، دراسة تحليلية لواقع االستثمار في الطاقات املتجددة  "و التي بعنوان

جاءت هذه الدراسة إلبراز واقع االستثمار في الطاقات املتجددة  (229-213، ص2022)زغدود، بالجزائر،

بالجزائر. وقد خلصت الدراسة إلى أن أنه ورغم زیادة القدرة اإلنتاجیة للطاقات املتجددة في الجزائر إال أنها 

 ني من التبعية النفطيةمازالت تعا

 مفاهيم الدراسة: 6.1

 التأصيل النظري للطاقة املتجددة 

تشكل الطاقات املتجددة مصادر مستقبلية هامة للطاقة بحيث تكون بديال للطاقة األحفوري ، ويتمثل الدافع 

الرئيس ي األول لالهتمام بهذا النوع من الطاقة في الدافع البيئي للحد من الغازات املنبعثة و خصوصا غاز ثاني أكسيد 

 م الطاقات املتجددة و التي نذكر منها: الكربون ،وسنحاول ضمن هذه الورقة البحثية توضيح مفهو 

إن التعريف السائد للطاقة هو القدرة على القيام بعمل فأيا كان العمل فكريا أو عضليا  يتطلب إلنجازه كمية مالئمة من 

ل كالطاقة ،و تعرف أيضا بانها قدرة املادة على إعطاء قوى قادرة على إنجاز عمل معين أو هي كمية فيزيائية تظهر على ش

 حرارة أو شكل حركة ميكانيكية

:تشكل الطاقة املتجددة من مصادر الطاقة الناتجة من مسارات طبيعة التلقائية ،كأشعة  (IEAمفهوم وكالة الطاقة )

 الشمس ،و الرياح و التي تتجدد في الطبيعة بوتيرة أعلى من وتيرة استهالكها

( :الطاقة املتجددة هي كل طاقة يكون مصدرها شمس ي IPCC) مفهوم الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ

ملتتالية ا ،جيوفيزيائي أو بيولوجي و التي تتجدد في الطبيعة بوتيرة معادلة أو أكبر من نسب استعمالها ،و تتولد من التيارات

و الجزر  ملياه ،طاقة املدواملتواصلة في الطبيعة ،كطاقة الكتلة الحيوية و الطاقة الشمسية و طاقة باطن األرض ،حركة ا

في املحيطات و طاقة الرياح و يوجد الكثير من اآلليات التي تسمح بتحويل هذه إلى طاقات أولية ،كالحرارة و الطاقة 

، 2017)بوزيد وآخرون، الكهربائية ،و إلى طاقة حركية بإستخدام تكنولوجيات متعددة تسمح بتوفير خدمات الطاقة 

 من وقود وكهرباء(116ص

الطاقة املتجددة هي عبارة طاقة ال يكون مصدرها مخزونا ثابتا و : (UNEP)مفهوم برنامج األمم املتحدة لحماية البيئة -

محدودا في الطبيعة ،تتجدد بصفة دورية أسرع من وتيرة استهالكها و تظهر في األشكال الخمسة التالية :الكتلة الحيوية 

 (140، ص2016)كافي، ة ،طاقة باطن األرض،أشعة الشمس ،الرياح ،الطاقة الكهرومائي

 . واقع التوجهات العاملية لالستثمار في الطاقات املتجددة2

 أهمية و خصائص الطاقة املتجددة: 1.2

إن الدافع الرئيس ي األول للبحث عن بدائل للطاقة التقليدية هو دافع بيئي، حيث أنه من  أهمية الطاقة املتجددة : 1.1.2

أهم االثار  الستعمال  الطاقة التقليدية هي ظاهرة االحتباس الحراري وعلى العكس للطاقة املتجددة أثر معروف في حماية  
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مليون طن  190أنه من وصلت انبعاثات الغاز  التقليدي البيئة، نتيجة ما تحققه للتقليل من انبعاثات الغازات السامة، إذ 

، )خيثر، مرزاقوعليه يمكن  إيجاز األهمية املكتسبة االستعمال الطاقة املتجددة. 2017من غاز ثاني أكسيد الكربون سنة 

 : في النقاط التالية (16، ص2021

 تقلل االعتماد على واردات الطاقة وتوفر بديال  محليا ذي قيمة 

 ألساس إلمداد الدول الصناعية والنامية بالطاقة بشكل مستدام؛تمثل ا 

 واحدة من األسواق التي  تشهد نموا معتبرا في العامل؛ 

 اقتصادية في كثري من االستخدامات وذات عائد اقتصادي كبير 

 مصدر حملي ال ينتقل، ويتالءم مع واقع تنمية املناطق النائية والريفية واحتياجاتها؛ 

  الطاقة املتجددة بالديمومة والتجددتتمتع مصادر. 

 خصائص ميزات الطاقات املتجددة  2.1.2

 :تتمثل خصائص وميزات الطاقة املتجددة في العناصر املبينة في الشكل املوالي

 (: خصائص وميزات الطاقة املتجددة01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

الطاقات املتجددة كأداة لتحقيق التنمية املستدامة )استعراض لبعض تجارب االستثمار في (، 2021خيثر شين، وردة مرزاق)املصدر: 

 16، ص06، مجلة إيليزي للبحوث و الدراسات، مجلدالدول العربية النفطية في مجال االستثمار في الطاقات املتجددة

 االستثمارات الدولية في مجال الطاقات املتجددة  2.2

ة املتجددة  نموا مطردا على مدار الخمس عشرة عاما املاضية لتصل إلى ما يزيد قليال شهدت االستثمارات العاملية في الطاق

على الرغم من االثار الجسيمة  2020و في عام  2005مليار دوالر  في عام  70مقارنة بنحو  2019مليار دوالر في عام  300عن 

مليار دوالر هذا وقد  320لتصل الى ما يقارب  لجائحة كورونا املستجد واصلت االستثمارات في مصادر الطاقة املتجددة

من اجمالي  %90عززت تقنيات الطاقة الشمسية و طاقة الرياح هيمنتها بمرور الوقت، حيث استحوذ على تلبية تزيد عن 

 (IRENA,2021)االستثمارات
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 ملصادرها املختلفة 2019-2005توزع االستثمارات العاملية في الطاقة املتجددة خالل الفترة (: 02الشكل رقم)
ً
 وفقا

 الوحدة: مليار دوالر

 
Source : IRENA(2021), World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway, June 

 للمجموعات الدولية  2019-2005توزع االستثمارات العاملية في الطاقة املتجددة خالل الفترة (: 03الشكل رقم)
ً
 وفقا

 الوحدة: مليار دوالر

     
Source : Source : IRENA(2021), World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway, June 

 

ثابتة تقريبا و بعيدة  2021و هذا قد ظلت االستثمارات العاملية الجديدة في الطاقة املتجددة خالل النصف األول من عام 

مليار دوالر وهو مستوى  174تزايدة فقد بلغ اجماليها نحو كل البعد لتكون كافية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون امل

  2020مقارنة بنصف عام  %7على أساس سنوي، ويقل بنسبة   %2مرتفع بنسبة 
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  2021- 2018التطورات الربع السنوية في االستثمارات العاملية الجديدة في الطاقة املتجددة، (: 04الشكل رقم)

 الوحدة: مليار دوالر

          
Source : IRENA(2021), World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway, June 

و تشير هذه الزيادة الطفيفة في االستثمارات الى مرونة صناعة الطاقة املتجددة على الرغم  من زيادة التكاليف بسبب 

بكثير مما تحتاجه الدول للوصول  الى أهدافها الخاصة االرتفاع  في أسعار السلع األساسية هذا العام ومع ذلك فهي اقل 

بالحد من االنبعاثات خالل العقود القادمة و هناك حاجة إلى تسريع فوري في التمويل للسير على الطريق الصحيح 

 للتخفيف صافي انبعاثات صفرية

 . الطاقات املتجددة في الجزائر  بين القدرات و استراتيجية التطوير3

 توجه الجزائر  نحو إستغالل و استثمار  الطاقات املتجددةخلفيات  1.3

لعبت مجموعة من العوامـل الداخليـة والخارجيـة دورا فـي توجـه الدولـة الجزائريـة نحـو تبنـي سياسـة طاقويـة  قائمة على 

نتطرق إليها في  ،(149، ص2022)شباط، موازي، استغالل مصادر الطاقات املتجددة كمدخل لتحقيق أمنها الطاقوي 

 :النقاط التالية

 الخ .... حماية االقتصاد الوطني من مختلف األزمات غير املتوقعة املرتبطة بتقلبات أسـعار سـوق البتـرول والغـاز. 

  تمتـع الجزائـر بموقـع جغرافـي يؤهلهـا المـتالك قـدرات طاقويـة متجـددة هائلـة، خاصـة الطاقـة الشمسـية وطاقـة

 الرياح

 لطلب املحلي املتزايد على مصادر الطاقة، متغير حتم علـى الدولـة الجزائريـة علـى إعـادة النظـر فـي سياسـاتها ا

الطاقوية منتهجة بإعادة توجيه االهتمام بمصادر الطاقات املتجددة لتلبية الطلب على الطاقة حاضرا 

اة البشـر بـالنظر لخاصـية النظافـة التـي تميزهـا مساهمة الطاقات املتجـددة فـي تحسـين نوعيـة حيـ - .ومستقبال

 .وقـدرتها علـى حل املشاكل البيئية على غرار االحتباس الحراري والتغير املناخي
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  ،مســاهمة الطاقــات املتجــددة فــي تــوفير كميــات البتــرول والغــاز املســتهلكة فــي تحصــيل الطاقــة الكهربائيــة

 .دة استغاللها في مجاالت أخرى مثل تصديرها نحو الخارجسيساهم في إعا

  تساهم الطاقات املتجددة في تنويع االقتصاد الوطني وامتصاص معدالت البطالة بخلق مناصب عمل جديدة

 واكتساب تكنولوجيا متطورة

  هـدفها اسـتغالل وتطـوير نيـة عـدد مـن الـدول األوروبيـة فـي بعـث عالقـات وروابـط شـراكة مـع الدولـة الجزائريـة

 مصادر الطاقات املتجددة املتاحة

  محدوديـة مخـزون أو احتيـاطي الـنفط: وهـو تحـدي مهـم يـدفع بالدولـة الجزائريـة للتوجـه نحـو تطـوير مصـادرها

تخراجه، ـاملتجددة، السيما في ظل استنفاذ إنتاج البترول في عدد من الحقول الناضجة وكـذا ارتفـاع تكـاليف اس

حيـث أصـبح إنتـاج البتـرول ينحصـر فـي عـدد محـدود مـن املواقـع البتروليـة التـي بـدأ مخزونهـا هـي األخـرى فـي 

 التراجع

 نظومــةم بإيجــاد املســتدامة التنميــة مفهــوم تكــريس إلــى الجزائريــة الدولــة تســعى: املســتدامة التنميــة تحقيــق 

 الطاقـة مـن االنتفـاع فـي والالحقـة الحاليـة األجيـال حـق تعـزز  وتشـريعية

 .املتجددة الطاقات مصادر  امتالك مجال في للجزائر  الطاقوية والقدرات  مؤهالت 2.3

تشير مجموعة من الدراسات إلى امتالك الجزائر لقدرات عالية من مصادر الطاقات املتجددة، باألخص فـي مجـال 

الطاقـة الشمسـية، املائيـة والريحيـة، التـي يعـول عليهـا كثيـرا إلحـداث التحـول الطـاقوي اآلمـن فـي ظـل املخاطر اإلقتصادية 

 التي أصبحت تشكلها الطاقات التقليدية على هيكلة االقتصاد الوطني

حقـول الطاقـة الشمسـية نظـرا ملوقعهـا الجغرافـي، تؤكـد العديـد مـن الدراسـات المـتالك الجزائـر ألكبـر  :الطاقة الشمسية -

 169400ســاعة ســنويا، تتلقــى بموجبهــا مــا يعــادل  2000إذ يصــل معــدل إشــعاع الشــمس علــى األراضــي الجزائريــة إلــى 

مرة من  60زائـر للكهربـاء سنويا، ومـرة اسـتهالك الج 5000تيـراواط سـاعة/السـنة مـن الطاقـة الشمسـية وهـي طاقـة تمثـل 

الشمسية بالجزائر مقارنة بالغاز  تيراواط ساعي سنويا، فيما يقدر مخزون الطاقة  3000استهالك أوروبا للكهرباء املقدرة بـ 

 .(أضعاف من احتياطـات الغـاز الطبيعي للجزائر 08أي أكثر من ثمانية ) 3م 37000الطبيعي بـ 

 :ن الظـروف الطبيعيـة فـي تـوفر هـذا املخـزون الهـام مـن الطاقـة الشمسـية بـالجزائر أهمهاوقـد لعبـت مجموعـة مـ

تغطـي الجزائـر مســاحة شاسـعة ذات طبيعــة صــحراوية مـن أكبـر الصــحاري عامليــا، يميزهـا االرتفـاع الســنوي لدرجات *

 .أن هذه األراض ي الصحراوية مشمسة في أغلب أيام السنة درجة مئوية، باإلضافة إلى 60الحرارة تصل أحيانا إلى 

عة، واس سـاعة مسـاحة الجزائـر االجماليـة تسـاعد علـى تنصـيب األلـواح الشمسـية وتجهيزاتهـا التـي تتطلـب مسـاحات *

 .األلـواح الشمسيةم مـن  10إلـى  7واط مـن الكهربـاء ذات املصـدر الشمسـي يحتـاج ملسـاحة بـين  100فإنتـاج 

وجود تجمعات سـكانية نائيـة تفتقـر للطاقـة الكهربائيـة حـتم علـى الدولـة الجزائريـة التوجـه نحـو اسـتغالل الطاقـة  *

  الشمسية لتوفير الكهرباء لهذه التجمعات السكانية املتفرقة والنائية

 )مناطق الوطن)كيلوواط/سا/م في اليوم املتوسط السنوي لشدة اإلشعاع الشمس ي في مختلف: 05الشكل رقم 
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مجلة  ،االستثمار في الطاقات املتجددة و دوروه في تحقيق ثنائية حماية البيئة و تحقيق التنمية املستدامة(،  2020هدى بدروني) :املصدر

 1137، ص03، العدد06الريادة القتصاديات االعمال، املجلد

تتمتع بقدر هام من اإلشعاع الشمس ي يؤهلها االعتماد الطاقة الشمسية ضمن و يتضح من الشكل أعاله أن الجزائر 

خططها التنموية، حيث يمكن استعمالها في املجال الحراري في تسخين املاء  الصحي، تصفية املياه، التركيز و التجفيف 

رباء و ة الشمسية في الكهالشمس ي و اإلنتاج في مجال التبريد الشمس ي، أما في املجال الفوتوفولطية تستعمل الطاق

  السكنات، املحطات الكهربائية الفوتوفولطية، الضخ بواسطة األشعة الفوتوفولطية و اإلنتاج الفولطي

: تتميز الطاقة الجوفیة الحراریة في الجزائر هي األخرى بتعدد مصادرها حیث بلغت أكثر من  الطاقة الحراریة األرضیة -

درجة مئویة فیما یقرب ثلثهم، كما بلغت  45منبع حراري تتمركز كلها في الجزء الشمالي من البالد بدرجة حرارة تفوق  200

ق في بسكرة وغليزان ومنطقة قاملة وسیدي عیس ى درجة مئویة. وتتمثل أشهر هاته املناط 118درجة القصوى في اشدهم 

 (462، ص2020آخرون، ي و لبلبا)وعين بوسیف

 خریطة توضح توزیع الطاقة الحراریة في الجزائر: 06الشكل رقم

 

 

 

 

 

  

 ،واملعطيات املتاحةمستقبل االستثمار في الطاقات املتجددة بالجزائر في ظل اإلمكانات (، 2020عبد الرحيم بلبالي و آخرون) املصدر:

 462، ص02، العدد06مجلة إدارة األعمال والدراسات االقتصادیة مجلة إدارة األعمال والدراسات االقتصادیة، املجلد

تتميز طاقة الریاح في الجزائر باتساع رقعتها فهي تمتد من الشمال الى الجنوب وما یميزها سرعة الریاح  :طاقة الریاح-

 7 – 6م / ثا خصوصا في الجنوب الشرقي من البالد، وتصل الى  8مقارنة بالشمال، حیث یبلغ أقصاها العالیة في الجنوب 

 م/ ثا في الشمال وبالخصوص منطقة الهضاب العلیا واالماكن الساحلية

 : خریطة توضح شدة الریاح في الجزائر وتوزيعها07الشكل رقم

 

 

 

 

 463جع سابق، ص(، مر 2020عبد الرحيم بلبالي و آخرون) املصدر:
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مصدر الطاقة الحیویة یمكنه ان یصدر شكلين اساسیين من الطاقة كالهما یعتمد على عدد السكان  :الطاقة الحیویة

 ونمط معیشتهم، الغاز الحیوي والذي بدوره یمكن ان یحول الى طاقة الكهربائیة او یتفاد منه في مشاریع أخرى، ویستمد

النفایات املنزلیة باألساس والتي تتناسب وعدد السكان بالدرجة األولى ونمط معیشتهم الغاز الحیوي بالدرجة األولى من 

بالدرجة الثانیة ولذلك فان كمون الغاز الحیوي یتواجد حسب الخریطة في املناطق الشمالیة من البالد اكثر منه في املناطق 

 م مكعب 168األخرى خصوصا في العاصمة وتقدر طاقة الكامنة بحوالي 

 : خریطة توضح توزیع وكثافة الطاقة الحیویة في الجزائر08كل رقمالش

       

 463(، مرجع سابق، ص2020و آخرون) عبد الرحيم بلبالي املصدر:

 . االستثمار الوطني في الطاقات املتجددة: 4

 السياسات الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة في الجزائر 1.4

وضعت السياسات الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة ضمن إطار قانوني ونصوص تنظيمية، حيث تمثلت    

النصوص الرئيسية في: قانون التحكم في الطاقة، قانون ترقية الطاقات املتجددة في إطار التنمية املستدامة إلى جانب 

 قانون الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز.

ت على مجموعة من الهيئات واملؤسسات االقتصادية، بحيث تهتم كل واحدة منها، في حدود وترتكز هذه السياسا 

  1988اختصاصها، بتطوير الطاقات املتجددة. هناك ثالث هيئات تابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تنشط منذ

 ؛CDERمركز تطوير الطاقات املتجددة 

 ؛UDESوحدة تطوير التجهيزات الشمسية  -

 .UDTSوحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم  -

أما بداخل قطاع الطاقة فيتم التكفل بالنشاط املتعلق بترقية الطاقات املتجددة من طرف وزارة الطاقة واملناجم،   

في  CREDEG؛ من جهة أخرى يتدخل مركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز UPRUEوكالة ترقية وعقلنة استعمال الطاقة 

صيانة التجهيزات الشمسية التي تم انجازها في إطار البرنامج الوطني لإلنارة الريفية،  أما في قطاع الفالحة، فتجدر انجاز و 

، التي تقوم بإنجاز برامج هامة في ميدان ضخ املياه والتزويد HCDSاإلشارة الى وجود املحافظة السامية لتنمية السهوب 

دة املناطق السهوبية، أما على مستوى املتعاملين االقتصاديين، فهناك عدة بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية لفائ

 شركات تنشط في ميدان الطاقات املتجددة.
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وبغرض وضع إطار تثمن فيه كل جهود البحث وإعداد أداة فعالة تسمح بوضع سياسة وطنية حول الطاقات  

ن كل من سونطراك، سونلغاز ومجموعة سيم، يتعلق األمر املتجددة؛ قامت وزارة الطاقة واملناجم بإنشاء شركة مشتركة بي

، وتتمثل مهمتها في تطوير الطاقات املتجددة في الجزائر على املستوى 2002"نيو اينارجي ألجيريا" املؤسسة سنة   NEALب

 في: NEALالصناعي، وتتلخص مهام 

 تطوير املوارد الطاقوية املتجددة؛ 

  املتجددة ، ومن أهم املشاريع :انجاز املشاريع املرتبطة بالطاقات 

  ميغاواط تهجين شمس ي في حاس ي الرمل؛ 150مشروع 

  ميغاواط في منطقة تندوف ؛ 10مشروع انجاز حظيرة هوائية  بطاقة 

  منزل  1500استعمال الطاقة الشمسية في اإلنارة الريفية في تمنراست والجنوب الغربي)مشروع إيصال الكهرباء إلى

 ريفي (

إلى حصة من هذه الطاقات )بما فيه  2015إن هدف استراتيجية تطوير الطاقات املتجددة في الجزائر هو الوصول في    

 ،  أما عن نتائج إدخال الطاقات املتجددة فهي:%6التوليد املشترك( في الحصيلة الوطنية للكهرباء التي ستكون 

 استغالل أكبر للقدرات املتوفرة؛ -

 تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون؛ مساهمة أفضل في -

 في الحصيلة الطاقوية الوطنية؛ األحفوريةتخفيض حصة الطاقات  -

 تطوير الصناعة الوطنية؛ -

 توفير مناصب العمل. -

   2030-2011لتطوير الطاقات املتجددة في الجزائر املالمح الكبرى للبرنامج الوطني 2.4

محطة شمسية كهروضوئية وشمسية  60على إنجاز 2020إلى نهاية  2011يشتمل برنامج الطاقة املتجددة من 

، وحقول لطاقة الرياح،  ومحطات مختلطة، ويكون إنجاز مشاريع الطاقات املتجددة إلنتاج الكهرباء املخصصة  حرارية

 على ثالث مراحل:( 17، ص2018مداحي، قاش ي، )للسوق الوطنية

  :وتخصص إلنجاز املشاريع الريادية ) النموذجية( الختيار مختلف  2013-2001ما بين املرحلة األولى

 التكنولوجيات املتوفرة.

 البرنامج نشر في باملباشرة تتميز سوف 2015-2014 بين ما: الثانية املرحلة. 

  الواسع املستوى  على نشر في باملباشرة تتميز وسوف 2020-2016 بين ما: الثالثة املرحلة 

 وتجميع كوينيت ببرامج مرفقة لطاقة حقيقية لصناعة جدي تطوير إلى تهدف التي الجزائر استراتيجية تجسد املراحل وهذه 

 الطاقات نهج سلكت بأن تعتزم فالجزائر الفعلية النجاعة وترسيخ  ، الجزائرية املحلية املهارات باستغالل تسمح التي املعارف

 ألصول ا ذات الطاقوية املوارد على للحفاظ واملشاكل البيئية للتحديات ودائمة الشاملة الحلول  إيجاد قصد املتجددة

 هذه شكلت حيث  الشمسية، للطاقة العامة اإلمكانات في تحفيزي  كجانب االستراتيجي الخيار هذا يعتبر كما األحفورية

 الطاقة إنتاجف معتبرة كحصة والكهروضوئية الحرارية سيةالشم للطاقة املسخر الوطني للبرنامج األساس ي املحور  األخيرة

 امجفالبرن الضعيفة القدرات من وبالرغم  للكهرباء، الوطني اإلنتاج مجمل من %37 بـ يقدر بما 2030 سنة سيبلغ الشمسية

 الوطني اإلنتاج مجمل من %3 حصتها تقارب ان يجب والتي للتطوير الثاني املحور  تشكل التي الرياح طاقة يستثني لم

 :التالي الشكل سيوضحه ما وهو 2030 سنة في للكهرباء
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 2030 لسنة املتوقع الطاقة إنتاج: 09رقم الشكل

  
 وي الطاق االمن تحقيق في ودورها املتجددة الطاقات في اإلستثمار واقع ،(2018)قاش ي يوسف  مداحي، محمد: املصدر

 تجددةامل الطاقة استراتيجيات: الخامس الدولي املؤتمر لفعاليات مقدمة بحثية ورقة  ،-الجزائر حال عرض-العالمي

 علومو  التجارية وعلوم االقتصادية العلوم كلية الدول، بعض تجارب دراسة املستدامة التنمية تحقيق في دورها و

 17ص أفريل،/24-23 يومي ،2البليدة جامعة التسيير،

فيفري  03لتطوير الطاقات املتجددة، والذي صادقت عليه الحكومة في يتضح من هذا الشكل أن البرنامج الوطني 

انطالقا من مصادر غير أحفوريه، والنسبة األكبر سوف تكون من  2030من الكهرباء مع آفاق % 40ينص على توليد  2011

تي تعد األهم في متع بها،  والالطاقة الشمسية، ملا توليه الجزائر من اهتمام بهذا املصدر بالنظر إلى القدرة الشمسية التي تت

البحر األبيض املتوسط وستسمح هذا االستراتيجية للجزائر بالتموقع الفعال في هذا املجال ومموال كبيرا للكهرباء الخضراء 

للسوق االوروبية، كما  تعتزم الجزائر تأسيس لعدد من  الوحدات التجريبية الصغيرة بهدف اختبار مختلف التكنولوجيات 

دين طاقات مختلفة، ويمكن توضح التوجهات الحالية واملستقبلية ملساهمة الطاقات املتجددة في هيكل اإلمداد في في ميا

 الجزائر من خالل الشكل التالي:

 :تغلغل الطاقات املتجددة في اإلنتاج الوطني) تيراواط ساعي(10الشكل رقم

 
 18(، مرجع سابق،  ص2018محمد مداحي،  يوسف قاش ي) املصدر:
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يوضح الشكل أن الطاقات التقليدية تمثل النسبة االهم في هيكل اإلمداد ضمن عملية االنتاج، إال أن ذلك ال 

يعني عدم تطور نسبة االعتماد على الطاقات املتجددة، حيث تتخذ الجزائر استراتيجية طاقوية تشمل عدة فروع إنتاج، 

 :يعرف باملراحل التالية( 18، ص2018)مداحي، قاش ي، وبرنامج الطاقات املتجددة في الجزائر

  ميغاواط 110:يتوقع تأسيس قدرة إجمالية تقدر َب  2013في سنة 

  ميغاواط 650:يتم تأسيس قدرة إجمالية تقارب  2015في سنة 

  ميغاواط 2000ميغاواط واحتمال تصدير ما يقرب 2600:ينتظر تأسيس قدرة إجمالية بحوالي 2020في أفق 

  ميغاواط للسوق الوطني ومن املحتمل تصدير ما  12000:من املرتقب تأسيس قدرة تقدر بحوالي  2030في أفق

 ميغاواط وهذا ما يوضحه الشكل التالي  10000يقرب 

 (ميغاواط)واملتجددة التقليدية للطاقات الوطني اإلنتاج هيكلة حظيرة:11 رقم الشكل

 
 19(، مرجع سابق،  ص2018محمد مداحي،  يوسف قاش ي) املصدر:

وبرنامج الطاقات املتجددة قد ركز على تطوير الطاقة الشمسية بنوعيها الضوئية والحرارية وكذا الطاقة الهوائية كما هو 

 موضوح في الجدول التالي:
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 ة في الجزائر:الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ظل برنامج الطاقات املتجدد12جدول رقم 

 

ووعيا منها بالتحديات الطاقوية والبيئية املرتبطة بتنويع املزيج الطاقوي، وإرادة االقتصاديات الكبرى للعالم في تقليص 

أكثر في اللجوء إلى للطاقات األحفورية، التزمت الجزائر ببرنامج واعد لتطوير الطاقات املتجددة، تماشيا مع املعطيات 

ية وباملوازاة مع إعادة توجيه النمط العالمي لالستهالك الطاقوي نحو حلول بديلة جديدة تستجيب االقتصادية والسياس

الحتياجات العاملية، لذلك يعد البرنامج الجزائر لتطوير الطاقات املتجددة حال الستغالل مصادر شمسية وهوائية غير 

 ير جزء من هذا الطاقة نحو البلدان األوروبية.متناهية بهدف املساهمة في التكفل بالطلب الداخلي للكهرباء وتصد

 . األهداف االستراتيجية لتعزيز فعالية االستثمار في الطاقات املتجددة في الجزائر5

، 2020)بدروني، من اهم األهداف التي تسعى الجزائر لتحقيقها في إطار دعمها لالستثمار في الطاقات املتجددة 

 يمكن حصر كاآلتي(140ص

  جديد من التنمية االقتصادية يعتمد كمصدر أساس ي على إنتاج الطاقة من الوسائل الشمسية و تبني نموذج

 .من الرياح مع إدماج الكتلة الحيوية و الحرارة الجوفية

  تنمية صناعة حقيقية للطاقات املتجددة مرافقة ببرنامج في التكوين و البحث و اكتساب الخبرات، األمر الذي

 من استغالل القدرات الجزائرية في كافة مراحل تنمية هذه املجاالت سيمكن على الذى القريب

  ألف منصب شغل في آفاق  500استحداث مناصب شغل جديدة في قطاع الطاقات املتجددة و التي قدرت بحوالي

 .،وهو ما يعني التوجه أكثر فأكثر نحو االقتصاد املستدام 2030

  املحلي االجمالي من خالل تطوير و وتوطين صناعة التجهيزات الرفع من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج

و بكفاءات محلية، و ادخال تقنيات الطاقة املتجددة  2030آفاق % 80الخاصة بالطاقات املتجددة بنسبة تفوق 

ي ر في املناطق الريفية أو الحضارية و كذا املجمعات الصناعية اليت تعتمد في الغالب على الطاقة التقليدية، و تغي

 مسار استغالال
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  الطاقوي نحو الطاقة الخضراء، و في القطاع التجاري فالنشاط الصناعي األخضر يساهم في انشاء شركات و

مقاوالت تقوم بتسويق املنتجات داخل أو خارج الوطن من تجهيزات و طاقة مصدرة مما يحقق مداخيل بالعملة 

 اتالصعبة و بالتالي تنويع االقتصاد خارج قطاع املحروق

  ملختلف القطاعات كالبناء و اإلنارة العمومية و النقل و  2030مليار دوالر في آفاق  38تحقيق وفورات بنحو

 مليار ًمتر مكعب من حجم الغاز الطبيعي 300الصناعة، و ادخار ما يعادل 

  ن طن سنة مليو  95.9و بمقدار  2020مليون طن سنة  32.1التخفيض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار

 .2030مليون طن آفاق  193و بمقدار  2025

 خاتمة 

يعتبر االستثمار في الطاقات املتجددة و ما يرافقها من تكنولوجيا ضرورة حتمية اتجهت نحوه العديد من الدول 

ادر صعلى غرار الجزائر التي جندت العديد من اإلمكانيات لتبني مشاريع استراتيجية تعتمد على الطاقات املتجددة كم

أساسية و التي تجسدت في البرنامج الوطني للطاقات املتجددة و الذي رافقت بعدد من اإلجراءات القانونية ، التحفيزية و 

التنظيمية، ال أن حجـم االسـتثمارات املخصصـة لهـذا القطـاع لـم تـرق بعـد إلـى مسـتوى التطلعـات املنتظــر تحقيقهــا مقارنــة 

ة و ذلك نظرا لألهمي، لمي لالســتثمار فــي مصــادر الطاقــات املتجــددة وإمكانياتهــا الطاقويــة املتاحةباملســتوى العــا

االقتصادية و البيئية ملصادر الطاقة املتجددة اصبح هنالك ضرورة ملحة للتوجه نحو تطوير و إستغالل هذا النوع من 

مصادر الطاقة و تشجيع االستثمار فيها و هذا باعتبارها كبديل فعال ومكمل للطاقة التقليدية من حيث ضمان تحقق امن 

 ة  في تنفيذ اهداف التنمية املستدامة امدادات الطاقة و املساهم

 :بناءا على ما توصلت إليه دراستنا، يمكن استخالص مجموعة من النتائج نشير إليها ضمن النقاط التالية

  تعتبـر الطاقـات املتجـددة إحـدى الخيــارات الطاقويـة الفعالــة فـي مقاربـة تحقيـق األمـن الطــاقوي الـذي يعتبـر

يات العامليـة فـي مجـال الطاقـة بسـبب املخـاوف املتزايـدة مـن مصـير مصـادر الطاقـات األحفوريـة إحـدى التحـد

مسـتقبال، وهـو مـا يفسـره التوجـه العـالمي املتنـامي لتعظـيم حجـم االسـتثمارات املوجهـة لتطـوير مصـادر الطاقـات 

 .املتجددة

 ة في مجال مصادر الطاقات املتجددة، خاصة فيما يتعلق بالطاقـة الجزائر قدرات طاقوية هائلة ومتنوع تمتلك

 .الشمسية وطاقة الرياح بإمكانها أن تلعب دورا حاسما في تأمين منظومتها الطاقوية

  الجزائـر مجبـرة علـى مسـايرة التحـول الـذي يعرفـه سـوق الطاقـة العـالمي، انطالقـا مـن حجـم مؤهالتهـا الطاقويـة

ة وكــذا التــأثيرات الســلبية التــي تواجــه االقتصــاد الــوطني فــي اإلقــالع عــن التبعيــة املطلقــة لعائــدات املتجــدد

 .املحروقات

  يشكل االعتمـاد املطلـق لالقتصـاد الجزائـري علـى مـداخيل املحروقـات أحـد العوامـل البـارزة التـي تقـف حـاجزا أمام

وير مصـادر الطاقـة املتجـددة بـالجزائر، رغـم األطـر التشـريعية واملؤسسـاتية املسـطرة ملرافقـة هذا التحـول نحـو تطـ

 .التحول تبقى غير كافية مقارنة مع حجم القدرات الطاقوية لهذا النوع من الطاقة

  ون اإلخالل البيئة ديساهم االستثمار التكنولوجي األخضر في تحقيق ثنائية التنمية املستدامة و الحفاظ على

 .بحقوق األجيال القادمة

علـى ضـوء نتـائج الدراسـة، يمكـن اقتـراح مجموعـة مـن التوصـيات نعتقـد أنهـا ستسـاهم فـي تطـوير قطـاع الطاقات املتجددة 

 :بالجزائر، نستعرضها في النقاط التالية
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 ـان بحتميـة التحـول نحـو اسـتغالل مصـادر الطاقـات البـد مـن تـوفر اإلرادة السياسـية الحقيقيـة للسـلطة واإليم

املتجــددة املتاحــة كبــدائل طاقويــة، تماشــيا مــع مســتوى التحــول العــالمي املتزايــد لتطــوير مصــادر الطاقــات 

 املتجدد

 ة من دة واالستفادتوفير الظروف املالئمة لجذب االستثمار الخارجي لبعث مشاريع استغالل الطاقات املتجد

التكنولوجيـات والخبـرات الفنيـة التـي تمتلكهـا الشـركات األجنبيـة فـي هـذا املجـال، لغـرض تـوطين تلـك الخبـرات 

لتصـبح فـي متنـاول اليـد العاملـة املحليـة، واالسـتفادة مـن تجـارب الـدول ذات الخبـرة فـي هـذا املجـال مثـل دولـة 

 .ا ... الخأملانيا، هولند

  وضع مجموعة من اآللیات التنظيمية لتحقیق عوائد مستدامة من االستخدام الرشید ملزيج املوارد املتجددة

 والغير متجددة لتقلیص الهیمنة النفطیة على االقتصاد الوطني؛

 ال جاالنفتاح أكثر للمؤسسات على الجامعات لالستفادة من األبحاث املتوصل إليها من طرف الباحثين في م

 الطاقات املتجددة؛

 التفعیل على أرض الواقع للمناقصات املتعلقة بالطاقات املتجددة التي تم اإلعالن عنها؛ 

  إشراك املواطن في إنتاج الطاقة من على سطح منزله باستخدام األلواح الشمسية وضخ الفائض لدیه إلى الشبكة

 .الوطنیة

 قائمة املراجع

 املراجع باللغة العربية

ية مجلة األسواق و املال،"آليات تطوير و تنمية إستغالل الطاقات املتجددة في الجزائر"،  (2017وآخرون) سفيان بوزيد.1

   جامعة مستغانم. ،

مستقبل االستثمار في الطاقات املتجددة بالجزائر في ظل اإلمكانات واملعطيات (، 2020)آخروني عبد الرحيم و لبلبا.2

 ،02، العدد06والدراسات االقتصادیة مجلة إدارة األعمال والدراسات االقتصادیة، املجلد ، مجلة إدارة األعمالاملتاحة

 جامعة الجلفة.

االستثمار في الطاقات املتجددة و دوروه في تحقيق ثنائية حماية البيئة و تحقيق التنمية (،  2020بدروني هدى ).3

 جامعة الشلف. ،03لعدد، ا06، مجلة الريادة القتصاديات االعمال، املجلداملستدامة

مجلة العلوم اإلنسانية،  -مع إشارة لحالة الجزائر-واقع االستثمار في الطاقات املتجددة وأفاقـــه (، 2021خلوفي وهيبة ).4

 جامعة بسكرة، الجزائر ، 01، العدد32املجلد

مية املستدامة )استعراض االستثمار في الطاقات املتجددة كأداة لتحقيق التن(، 2021شين خيثر ، مرزاق وردة ).5

، مجلة إيليزي للبحوث و 06، مجلدلبعض تجارب الدول العربية النفطية في مجال االستثمار في الطاقات املتجددة

 املركز الجامعي ايليزي  الدراسات،

ة مجلمكانة الطاقات املتجددة بالجزائر  في ظل توجه نظام الطاقة العالمي، (، 2022بالل ) عبد النور ، موازي  .شباط6

 ، مركز املدار املعرفي لألبحاث و الدراسات.01، العدد06مدارات سياسية، املجلد

وث "بح الطاقات املتجددة بين التحديات الواقع و مأمول املستقبل التجربة األملانية نموذجا،"(2016)كافي فريدة .7

 . 74/75اقتصاديات عربية ،العددان 
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مع اإلشارة  -واقع وأفاق االستثمار في الطاقات املتجددة لتحقيق التنمية املستدامة (، 2020مهيدي حسينة وآخرون).8

 جامعة االغواط. ، 02، العدد03، مجلة االمتياز لبحوث االقتصاد و اإلدارة، املجلد-إلى حالة الجزائر

واقع اإلستثمار في الطاقات املتجددة ودورها في تحقيق االمن الطاقوي (، 2018مداحي محمد ،  قاش ي يوسف ).9

ورقة بحثية مقدمة لفعاليات املؤتمر الدولي الخامس: استراتيجيات الطاقة املتجددة و   ،-عرض حال الجزائر-العالمي

ل، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التجارية وعلوم التسيير، دورها في تحقيق التنمية املستدامة دراسة تجارب بعض الدو 

 /أفريل24-23، يومي 2جامعة البليدة

 املراجع باللغة األجنبية: 

10.IRENA(2021), World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway, June  
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 واستثمارها استغاللهاوإمكانيات  الطاقة املتجددة في الوطن العربي

Renewable energy in the Arab world and the possibilities of its exploitation and investment 

 خديجة محمد ناصر سنهوب

Khadega Mohammed Nasser Sanhob 

 باحثة دكتوراة في جامعة صباح الدين زعيم / إسطنبول /تركيا 

PhD researcher at Sabahattin Zaim University / Istanbul / Turkey 

في عاملنا املعاصر، وتعد من املصادر  امهم ال غنى عنهو  تتمتع الطاقة بكل أشكالها وأنواعها بدور حيوي  امللخص:

ايد على الطاقة ، وفي ظل الطلب املتز ختلفةفي األنشطة امل وألهميتهاالرئيسية واملهمة لتكوين الناتج املحلي اإلجمالي، 

 اتجهتاخي. و التغير املنو فقد واجه العالم مشكلة كيفية الحفاظ على البيئة من التلوث  ،وأنواعها املختلفة بأشكالها

وتنوع  ،تلقب بالطاقة الخضراء لدورها اإليجابي في مكافحة التلوثاملتجددة التي أنظار العالم اليوم إلى الطاقة 

قة املتجددة، خاصة طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، مصادرها. ومنطقة الوطن العربي تتميز بوفرة مصادر الطا

دراسة أثر الطاقة املتجددة في تحقيق التنمية املستدامة في ، ومن هذا املنطلق يهدف البحث إلى والطاقة الكهرومائية

ا أهمية م في البحث اإلجابة على املشكلة الرئيسية واملتمثلة في السؤال التالي: شواستثمارها، وسنناقالدول العربية 

البحث على  د؟ ويعتملتحقيق التنمية املستدامةواستثمارها الطاقة املتجددة للدول العربية، وكيفية االستفادة منها 

املنهج  لتقارير في هذا املجال، وعلىااملنهج االستقرائي في الوقوف على املستجدات في الطاقة املتجددة من خالل مسح 

ة أن واهم النتائج التي توصلت لها الباحث تجددة في تحقيق التنمية املستدامة.االستنباطي لتحليل دور الطاقة امل

تساعد ، و ةفي تحقيق التنمية املستدامة في الدول العربي وتسهمفي جميع مجاالت الحياة، تستخدم الطاقة املتجددة 

يحدث  فال  ها مصاحبة للبيئةاألمنة للطاقة، وتتميز بكون تاإلمداداتحقيق و  في تسريع وتسهيل الحصول على الطاقة،

، وتحتاج تجددةلطاقة املتشغيلها، والزالت الدول العربية في املراحل األولية في االستخدام األمثل لأي تلوث بيئي أثناء 

 تطوير سوق الطاقة، و تلإلمداداتطوير وتوسيع الشبكة إلى محل الوقود األحفوري  حالل الطاقة املتجددة إل إلى 

خاذ االستثمار في الطاقة املتجددة يتطلب اتو  ،للطاقة املتجددةفي أطار مؤسس ي نظمة  األ قوانين و ل، ووضع ااملتجددة

تح ، وفإجراءات متعددة لتوسع في استخدامها، والتنسيق بين السياسات للقطاعات الخاصة واألجهزة الحكومية

جيا تكامل تكنولو الطاقة املتجددة، و املجال للمساهمة من قبل القطاع الخاص إلنشاء املصانع واملشاريع إلنتاج 

   لالستثمار فيها.املعلومات واالتصاالت 

 الكلمات املفتاحية 

 الطاقة املتجددة، الطاقة األحفورية، التنمية املستدامة، االستثمار. 

 

Abstract: 
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Energy in all its forms and types has a vital, important, and indispensable role in our contemporary 

world. and climate change. Today, the world's attention has turned to renewable energy, which is 

called green energy for its positive role in combating pollution, and the diversity of its sources. The 

Arab world region is characterized by the abundance of renewable energy sources, especially wind 

energy, solar energy, and hydroelectric energy. From this point of view, the research aims to study 

the impact of renewable energy on achieving sustainable development in the Arab countries and 

investing it. In the research, we will discuss the answer to the main problem represented in the 

following question: What is the importance of renewable energy for Arab countries, and how to 

benefit from and invest it to achieve sustainable development? The research relies on the inductive 

approach in finding out about developments in renewable energy through surveying reports in this 

field, and on the deductive approach to analyze the role of renewable energy in achieving 

sustainable development. The most important findings of the researcher are that renewable energy 

is used in all areas of life, and contributes to achieving sustainable development in the Arab 

countries, and helps in accelerating and facilitating access to energy, and achieving safe energy 

supplies, and is characterized by being associated with the environment, so that no environmental 

pollution occurs during its operation, and it is still The Arab countries are in the initial stages of 

optimizing the use of renewable energy, and they need to replace renewable energy with fossil fuels 

to develop and expand the supply network, develop the renewable energy market, put laws and 

regulations in an institutional framework for renewable energy, and invest in renewable energy 

requires taking multiple measures to expand its use. Coordination between the policies of the 

private sectors and government agencies and opening the way for the private sector to contribute 

to the establishment of factories and projects for the production of renewable energy, and the 

integration of information and communication technology to invest in them.                                                                                               

Key words 

Renewable energy, fossil energy, sustainable development, investment. 

 

 املقدمة

الطاقة املتجددة في ظل التطور التكنولوجي واالنخفاض املستمر  أصبحت الحاجة ملحة في السنوات األخيرة الستخدام

لتكلفة اإلنتاج، ويتجسد قلة استخدام الطاقة املتجددة في الدول العربية بمؤشر نسبة الطاقات املتجددة من مجموعة 

كمعدل لدول املنطقة حسب الوكالة الدولية للطاقات املتجددة، بالرغم من  %6 مصادر الطاقة املتوفرة، والذي ال يتجاوز 

 30تمتع املنطقة بإمكانيات طبيعية، وبخاصة أن دوال عربية عدة تقع فيما يسمى بدول الحزام الشمس ي، والتي تحظى ب 
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ا هذا واقع الدول العربية في الطاقة . وسنناقش في بحثن17يوم غائم أو أقل في السنة،  وأمطار سنوية ال تتجاوز مائة مليمتر

  املتجددة وإمكانية استغاللها واستثمارها.

 أهمية البحث

إن الطاقة من ضرورات الحياة التي ال يستغنى اإلنسان عنها لتحقيق املنافع وسد الحاجات، ونظرا لتقدم العلمي أسهب 

ئة، ر سلبية على الكوكب اجمع، وتأثر املناخ وتلوثت البيالعالم في استخدام الطاقة التقليدية، والتي بدورها ظهرت لها أثا

كما أنها طاقة غير دائمة وقد تنفذ مصادرها وتنتهي، ومن هنا تكمن أهمية البحث في مناقشة واقع الدول العربية من 

 الطاقة املتجددة، وأهدافها املنشودة لتوليدها، ومدى أهميتها، وكيفية استغاللها، واستثمارها. 

 لبحثمشكلة ا

من خالل هذا البحث سوف نعالج إمكانية وأهمية توجه الدول العربية إلى الطاقة املتجددة والتكنولوجيا املرتبطة بها، 

واالستثمار فيها كضرورة الزمة لنضوب الطاقة التقليدية، وأضررها على البيئة،  وتكمن مشكلة البحث في طرح السؤال 

؟ تثمارهاسددة للدول العربية، وكيفية االستفادة منها لتحقيق التنمية املستدامة، واالرئيس ي التالي ما أهمية الطاقة املتج

 ولتحقيق اإلجابة على هذا السؤال من خالل األسئلة التالية:

 ما تعريف الطاقة املتجددة وما أنواعها واستخداماتها؟ .1

 ما مدى أهمية الطاقة املتجددة في تحقيق التنمية املستدامة للدول العربية؟ .2

 ما واقع الدول العربية في استخدام الطاقة املتجددة؟ .3

 كيفية االستفادة من الطاقة املتجددة للدول العربية واستثمارها؟ .4

 أهداف البحث

تحقيق األهداف ول ستثمارهايهدف البحث إلى دراسة أثر الطاقة املتجددة في تحقيق التنمية املستدامة في الدول العربية وا

 التالية:

 ة املتجددة وأنواعها واستخداماتها.تعريف الطاق .1

 توضيح أهمية الطاقة املتجددة لتحقيق التنمية املستدامة في الدول العربية .2

 توضيح واقع الدول العربية في استخدام الطاقة املتجددة؟ .3

 تفعيل دور الطاقة املتجددة في الدول العربية لالستفادة منها واستثمارها .4

 فرضية الدراسة

يقوم عليها البحث أن الطاقة املتجددة يمكن أن توفر إمدادات للطاقة بما يحمي البيئة من التلوث، إن الفرضية التي 

 ويغنيها عن استخدامات الطاقة التقليدية إال بنسب قليلة، ويحقق التنمية املستدامة لدول العربية.

 منهج البحث

جال، لطاقة املتجددة من خالل مسح لتقارير في هذا امليعتمد البحث على املنهج االستقرائي في الوقوف على املستجدات في ا

 وعلى املنهج االستنباطي لتحليل دور الطاقة املتجددة في تحقيق التنمية املستدامة.

                                                             
، الطاقة المتجددة في المنطقة العربية الواقع والمأمول ،الصغير الغربي 17

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2015/12/23 
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 هيكل البحث

 وقد قسمت البحث إلى أربعة مباحث

 مفهوم الطاقة املتجددة وأنواعها واستخداماتها. .1

 املستدامة في الدول العربية.أهمية الطاقة املتجددة لتحقيق التنمية  .2

 واقع الدول العربية في استخدام الطاقة املتجددة. .3

 االستفادة من الطاقة املتجددة في الدول العربية واستثمارها. .4

 املبحث األول: مفهوم الطاقة املتجددة، وأنواعها، واستخداماتها

مميزات تختلف عن الطاقة التقليدية، كما أن لها إن الطاقة املتجددة هي الطاقة التي تستمد من موارد الطبيعة، ولها 

 أنواعا وأصنافا متعددة، وسنتحدث في هذا املبحث عن مفهوم الطاقة املتجددة مميزاتها وأنواعها.

 . مفهوم الطاقة املتجددة1.1

هريا عن و الطاقة املتجددة: هي الطاقة املستمدة من املوارد الطبيعية التي تتجدد أي ال تنفذ، وتختلف اختالفا ج

الوقود األحفوري من البترول والفحم والغاز الطبيعي لذلك تعرف على أنها املوارد التي نحصل عليها من خالل 

 .18تيارات الطاقة التي يتكرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي ودوري

لناجمة عن مسارات وتعرفها وكالة الطاقة العاملية: أن الطاقة املتجددة هي التى تتشكل من مصادر الطاقة ا

 .19طبيعية تلقائية مثل أشعة الرياح، وأشعة الشمس ،وتتجدد في الطبيعة بقدر أعلى من استهالكها

وتعرف الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ الطاقة املتجددة على أنها طاقة مصدرها الشمس جيوفيزيائي 

بيعة ستعمالها، وتتولد من التيارات املتتالية واملتواصلة في الطأو بيولوجي، وتتجدد في الطبيعة بوتيرة أكبر من ا

كالطاقة الشمسية، والكتلة الحيوية، وطاقة باطن األرض، وطاقة املد والجزر في املحيطات، وحركة املياه، وطاقة 

لطاقة ا الرياح، وتوجد الكثير من اآلليات التي تساعد على تحويل هذه املصادر إلى طاقات أولية كالحرارة في

 20الكهرومائية. وإلى طاقة حركية باستخدام تكنولوجيا متنوعة

 . أنواع الطاقة املتجددة2.1

تتنوع الطاقة املتجددة بتنوع مصادره الطبيعية الدائمة والتي ال تنبض، وتتوفر في الطبيعة سواء كان توفرها 

 نها أي تلوث للبيئة، وأهم هذه املصادر:محدودا أو غير محدود، ولكنها متجددة باستمرار فهي نظيفة وال ينتج ع

الطاقة الشمسية: إن الشمس هي املصدر الرئيس ي للطاقة املوجودة في الطبيعة، حتى أن بعضهم يطلق  .1

عليها اسم أم الطاقات، فهي تقوم بدور تسخين سطح األرض، واألرض بدورها تسخن الطبقة الجوية التي 

قط تساتواألنهار تتبخر بفعل حرارة الشمس فتكون السحب، و ينشأ عنها الرياح، كما أن مياه البحار 

                                                             
المركز  ،مصر ةالطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حال، أحمد صالح محمد طه وغيره 18

  18، 2018الديمقراطي العربي
19 Topic-by-Data-https://irena.org/Statistics/View 
 .133،  دار الخلدوتيه للنشر والتوزيع، 1، طالبيئي االقتصاد ،2010،محمد حمود ،المجيد منورعبد قدري  20
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، باطن األرض حرراةاألمطار، وإلى جانب طاقتي الرياح والشمس توجد طاقة املد والجزر، والطاقة النووية، 

 21ويطلق على هذه األنواع مصطلح الطاقات البديلة واملتجددة

 تستخدم في توليد الطاقة. واستخراج الطاقة منها يحتاج إلىالطاقة املائية: يقصد بها املساقط املائية التي  .2

ظروف طبيعية متعلقة بالري املائي، واملناخ وكمية املياه، والتضاريس وغيره، إلى جانب ظروف اقتصادية 

وتعتمد كمية الطاقة النابعة من  . 22متعلقة بقرب السوق من املوارد، وقلة منافسة املوارد األخرى لها

د املائي على حجم كمية املاء املتدفق، ومقدار مسافة سقوط املاء، وكلما ارتفع أحد العاملين محطات التولي

السابقين ارتفعت قيمة الطاقة النابعة في املحطة، وكفاءة الطاقة املائية تزيد عن كفاءة محطات الطاقة 

  23% 90-80الحرارية التي تستخدم الوقود األحفوري بمايعادل

الهيدروجين األخضر إلنتاج الطاقة املتجددة يعتمد عملية التحليل الكهربائي، والتي يتم طاقة الهيـدروجين:  .3

من خاللها تمرير تيار كهربائي يفصل بين جزيئات املاء إلى ذرات أكسجين وهيدروجين، ويستخدم في 

لى جهاز ع الصناعة، والنقل، وتسعى شركات السيارات لتصنيع وسائل نقل تعمل بخاليا الوقود والتي تحتوي 

   Electrochemical "24"كهروكيميائي

الطاقة الهوائية: الطاقة الهوائية هي الطاقة الناتجة عن حركة الرياح والهواء، وتم استخدامها منذ العصور  .4

القديمة في تسيير السفن الشراعية، وتحريك عجلة طواحين الهواء لطحن الحبوب، ويتم توفير الطاقة 

ات الرياح. ويتم استخدام املولدات لتحويل طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية عن امليكانيكية عن طريق وحد

طريق الطواحين الهوائية، ومحطات توليد توضع في أماكن معينة لتغذية املناطق املحتاجة للطاقة عن 

مليون ميغاواط من هذا  20طريق االسالك الكهربائية، وحسب تقرير منظمة املقاييس العاملية تتولد 

 .25صدر على نطاق واسع، وهو ما يعادل أضعاف إنتاج الطاقة املائيةامل

أو  نهام طاقة الكتلة الحيوية: الوقود الحيوي وهي الطاقة املستخرجة من الكائنات الحية سواء الحيوانية  .5

 مالنباتية ، وهو أحد أهم مصادر الطاقة املتجددة، على خالف غيرها من املوارد الطبيعية مثل النفط والفح

 .26الحجري وكافة أنواع الوقود األحفوري، والوقود النووي

                                                             
   .41المجلد  164العدد  ،سياسة دولية ةمجل ،البديلة تحديات وآمل ، الطاقة2006، محمد مصطفى الخياط 21
النهضة العربية للطباعة والنشر قتصاد، دار االالموارد و، 1986كامل بكري، محمود يونس، عبد النعيم مبارك: -  22

 .134 والتوزيع، بيروت،
السلسلة في  35للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، صدرت  ياملركز الوطن  "تكنولوجيا الطاقة املتجددة"،  ،1990، سعود يوسف عياش 23

 .3  أحمد مشاري العدواني، يناير، بإشراف
"الطاقة املتجددة .. الحاضر ومسارات املستقبل"، ورشة عمل عن أنواع الطاقة ،2007، حمد مصطفي الخياط، ماجد كرم الدين محمود 24

 ، مصر.زايدال األملانية، القاهرة  36املتجددة، برعاية مؤسسة هـانس 
 مقدمة إلىرقة علمية ، و صناعة الطاقة املتجددة بأملانيا وتوجه الجزائر ملشاريع الطاقة املتجددة، 2012 ،حي محمددامحمد ومراتول  25

ي الدول ياملؤتمر العلم

 141،ورقلة – مرباح قاصدي جامعة ،االجتماعية والعدالة املستدامة التنمية رهانات ظل في االقتصادية املؤسسة حول:سلوك
 .70، "الوقود الحيوي"، الشركة الوطنية للمطاحن واألعالف، طرابلس، ليبيا، 2007فريق من خبراء الشركة: 26
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الطاقة الجوفية ) طاقة حرارة األرض الجوفية :( وتمثل أهم املصادر النتاج الطاقة، ويرى العلماء انها كافية   .6

 جالنتاج كميات كبيرة من الكهرباء في املستقبل، واعتمد عليها اإلنسان في املاض ي الستمداد الحرارة، وإنتا

الكهرباء في التسعين عاما املاضية، وكما أن طاقة حرارة باطن األرض تمثل مصدرا مهما للطاقة املتجددة 

 27من هذه الطاقة " 42دولة يمكن إمدادها بالكامل بنسبة  39دولة منها  58لنحو 

 

 الخدمةإلى  املصدرمسارات توضيحية للطاقة من :28(1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستخداماال بكميات متفاوتة من  الطاقة للمستخدمينتوفير خدمات  ويمكنتشير جميع خطوط التوصيل إلى مسارات ممكنة للطاقة.        

 البيئية اآلثاروغيرها من   ,CO2بون انبعاثات ثاني أكسيد الكر  وبمختلفالنهائي للطاقة. 

 

 .استخدامات الطاقة املتجددة3.1

جميع مجاالت الحياة، االجتماعية، واالقتصادية، والصناعية، والزراعية، وسنورد تستخدم الطاقة املتجددة في 

 29هنا بعضا من هذه االستخدامات

 في املجال العسكري ( 1

ستخدم الطاقة املتجددة في املجال العسكري كما يأتي:             
ُ
 ت

 لنفط والغاز والوقود، فالطاقة إن الحروب والنزاعات في وقتنا الحاضر أساسها احتالل املناطق املنتجة ل

املتجددة تساعد على التقليل من هذه الحروب لتوفرها في كل بلد. والغازات. وكما أنه يستفاد منها في تشغيل 

 املنازل واملباني العسكرية، باعتبارها مصدر طاقة دائم ال يتأثر بالحروب أو النزاعات، أو الكوارث.

                                                             
 142مرجع سابق، 27
 22، 2011املناخ بتغير  املعنيةالدولية  الحكوميةالهيئة  ، املناخوالتخفيف من آثار تغير  املتجددةبشأن مصادر الطاقة  الخاصتقرير ال 28
 .https://mawdoo3.com  ،28/2021أسماء ربابعه، الطاقة املتجددة،  29

https://mawdoo3.com/
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 في املجال املنزلي الّتجاري ( 2

  ثل استخدامات الطاقة املتجددة في مجال املنازل والتجارة كاآلتي:تتم

 .طاقة مجانية توفر الكهرباء للمنازل واملتاجر الكبيرة وتخفض من مصاريف سداد الفواتير الكهربائية 

  ظهور آليات جديدة مما يعني ازدياد املشاريع التي تعتمد إنتاج الطاقة املتجددة، فتزداد مبيعات الطاقة املتجددة

 وتعود بالفائدة على املحال التجارية املختصة. 

 شترى األراض ي من مالكيها لتعود
ُ
ستأجر أو ت

ُ
 يحتاج إنتاج الطاقة إلى أراض ي واسعة لتركيب الوسائل فيها، وبالتي ت

 عليهم باألرباح.

 في املجال الزراعي( 3

 واستخدامها في هذا املجال كاآلتي: 

 .عن مولدات الديزل مرتفعة الثمن 
ً

 تستخدم الطاقة املتجددة في شحن البطاريات واملولدات الكبيرة ، بدال

 .تستخدم في مجاالت الزراعة مثل الري بالطاقة الشمسية وتجفيف الطعام 

  اإلنتاج الزراعي مثل الحصاد، والتخزين، والتجفيف، والتبريد.تعمل على تقليل تكاليف 

 في مجال النقل 

 وتستخدم في الجال التالي:

  بالطاقة  مركباتللمركبات و  نالطاقة املتجددة في وقود معتمد على الهيدروجي خيارات للنقل تتضمنبالنسبة

  األساسيةوالبنية  املركباتعلى عمليات تطوير تكنولوجيا  اعتماداالكهربائية 

 في املجال الصناعي

 وفيما يأتي أهم استخداماتها: 

  تقلل من تكاليف الصناعية عن طريق توفير الكهرباء بكميات مناسبة لتشغيل اآلليات واملعدات دون تكاليف

 كبيرة.

 .نتجة
ُ
 انخفاض تكاليف اإلنتاج يؤدي إلى تقليل أسعار املواد امل

  التي تتمحور حول صناعة آليات إنتاج الطاقةزيادة فرص العمل والوظائف 

 املبحث الثاني: أهمية الطاقة املتجددة لتحقيق التنمية املستدامة في الدول العربية  

 في النواحي التالية : إن الطاقة املتجددة تسهم في تحقيق التنمية املستدامة في الدول العربية   

هم الطاقة املتجددة في التنمية االقتصادية واالجتماعية. كما تساهم في توفير التكاليف مقارنة باستخدام اتس  .1

ة واملناطق الريفية الفقيرة التي تفتقر فيها اإلمدادات املركزي،الطاقة غير املتجددة، وخاصة في املناطق البعيدة 

 بالطاقة. 

الطاقة املتجددة تساعد في تسريع وتسهيل الحصول على الطاقة، والسيما للناس الذين يعيشون بدون كهرباء،   .2

وتوفر ة، وتوفر لهم منافع الخدمات من الطاقة الحديثة في مستوياتها األساسية لعديد من الدول النامي

وإدماج  ،ملعتمدة على الطاقة املتجددةعت الشبكات الالمركزية اوستكنولوجيات الطاقة املتجددة فرصا لتحديث 

الطاقة املتجددة في شبكات الطاقة املركزية من قاعدة خدمات الطاقة، على سبيل املثال، استخدام الطاقة 

ديثة والكتلة األحيائية الح ،و لتسخين املاء، والوقود األحيائي للنقل، والغاز األحيائي ،الشمسية إلضاءة املنازل 

 والطهي واإلضاءة، وطاقة الرياح لضخ املياه.  والتبريد ،للتدفئة
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تساهم خيارات الطاقة املتجددة املتنوعة في تحقيق إمداد بالطاقة اآلمنة، بالرغم من أنه يجب مراعاة تحديات   .3

معينة تتصل مسألة اإلدماج. ويمكن أن يقلل نشر الطاقة املتجددة من إمكانية التعرض النقطاع اإلمداد وتباعد 

 إذا ما زادت املنافسة وتنوعت مصادر الطاقة. األسواق، 

من مزايا استخدام الطاقة املتجددة أنها طاقة نظيفة فال يحدث أي تلوث بيئي أثناء تشغيلها وال ينتج عنها غازات  .4

وال ينتج عنها أي  في الرياح والشمس والطاقة الكهرومائية قليلة التلوث ضارة وال أبخرة. ومحافظتها على الصحة

مليار يعتمدون على 2.9فما زال عدد  ولقد أصبح تلوث الهواء قضية بالغة األهمية في الكثير من البلدان تلوث

الخشب والفحم والغاز في الطبخ والتدفئة واالستخدامات املتنوعة في املنازل مما يؤثر سلبا على املناخ فتقنية 

 والطاقة الحرارية األرضية تساعد كلها على املحافظة على الهواء النقي. ،الكتلة الحيوية

 30يرات انبعاثات غازات الدفيئة لدورة الحياة( تقد2شكل رقم )

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعةي الفتقديرات انبعاثات غازات الدفيئة لدورة الحياة مكافئ غرام ثاني أكسيد الكربون/كيلوواط ويتبين لنا في الجدول 

للفئات العريضة من ً مخزونات الكربون املتصلة باستخدام األراض ي (وتنطبق أساسا على الطاقة الحيوية والطاقة 

تستند تكنولوجيات توليد الكهرباء، باإلضافة لبعض واآلثار الناجمة عن إدارة األراض ي؛ و ، الكهرومائية من املستودعات

 نهالتكنولوجيات التي جرى إدماجها بتكنولوجيا امتصاص الكربون وتخزي

ع عجلة أساسيا فى دف يعد توفر خدمات الطاقة عنصرا هاما فى تحقيق التنمية املستدامة، ألن إمداداتها تشكل عامال .5

دان االقتصادي، مما يؤدى إلى توفير فرص العمل وتحسين مستويات وتحقيق االستقرار والنمو فى املي ،اإلنتاج

قات جميع أنواع الطافي وذلك  ،ويزداد الطلب القومي والعربي والعالمي على مصادر الطاقة يوما بعد يوما ،املعيشة

                                                             
 19، 2011املناخ بتغير  املعنيةالدولية  الحكوميةالهيئة  ، املناخوالتخفيف من آثار تغير  املتجددةبشأن مصادر الطاقة  الخاصالتقرير  30
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لالنفجار واكبة االحتياجات املتنامية للبشر نتيجة م : بأشكالها وأنماطها املختلفة من اجل تحقيق هدفين هما

رفع معدالت التنمية في الدولة وتحسين املستوى االجتماعي مما يستلزم توليد قدر كافي من الطاقة فى شتى  السكاني. 

 ٠ 31املجاالت الزراعية والصناعية والخدمية

 الدول العربية في استخدام الطاقة املتجددة املبحث الثالث: واقع

 1شهدت العشر السنوات املاضية زيادة ملموسة في إمكانية املنطقة العربية على إنتاج الطاقة املتجددة بارتفاع من 

أربعة  2020، ولكن التركيز كان في عدد قليل من الدول عام 2020جيجاواط في عام  12إلى أكثر من   2010جيجاواط في عام 

، ويتوقع أن مقدرة املنطقة العربية على إنتاج الطاقة 32األردناملغرب و ت و اإلماراو وهي مصر  %80بلدان فقط أنتجت نحو 

بناء على األهداف التي رسمتها الدول العربية قي  2030جيجاوات بحلول عام  180املتجددة املركبة سيرتفع إلى حوالي 

 نت عن أهدافها في إنتاج الطاقةمخططاتها حول قدراتها على زيادة إنتاج الطاقة املتجددة، ومن هذه الدول مصر التي أعل

بحلول عام  %50واملغرب  2035بحلول عام ، %42، واململكة العربية السعودية 2030بحلول عام  %52املتجددة بنسبة 

، أما السودان وهو املنتج األكبر للطاقة الحيوية املركبة في املنطقة العربية فإنه وضع في خطته وأهدافه على زيادة 2030

وبناء على ذلك يتوقع أن تستمر الدول في استخدام الوقود  2031بحلول عام ، %50قة املتجددة بنسبة هندسة الطا

 السنة املقبلة. 15األحفوري وخاصة الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية خالل ال

 33الطاقة املتجددة في الدول العربية( 3شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، ،رسالة ماجستير جامعة القاهرة، دورها في التنمية املستدامة للمناطق الريفيةو الطاقة الجديدة واملتجددة  ،2013،مها عيد عبد الستار 31

 .61، بيةجمهورية مصر العر 
سيطرة على املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة بالتعاون مع للطاقة املستقبل لالعربية األحدث  اتوفقا للمؤشر ، 2019تقرير األمم املتحدة،  32

 . 9 برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
 . 30، 2022العربية،األمم املتحدة اإلسكوا، الهيدروجين األزرق واألخضر تطورات محتملة في املنطقة   33
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 العربية: القدرة املستهدفة في إنتاج الطاقة املتجددة في املستقبل وحصة مزيج استهالك الطاقةاملنطقة 34 (1الجدول رقم )

السنة  الهدف ميجاواط الدولة

 املستهدفة

الطاقة املتجددة        

 كنسبة مئوية

املتغير املتجدد كنسبة مئوية 

في استهالك الطاقة املستهدفة 

 2020لعام

 0.1 10 2035 700 البحرين

 2 30 2035 15000 الجزائر

 0.7 - 2025 2.240 العراق

 5 42 2035 54.000 مصر

 31 31 2030 3.220 األردن

 2 30 2030 - لبنان

 0.5 15 2030 4.200 الكويت

 21 - - - موريتانيا

 0 22 2030 4.600 ليبيا

 19 52 2030 10000 املغرب

 0.3 20 2030 1.800 قطر

 1 30 2030 - عمان

 0.5 50 2030 58.700 سعودية

 - - - - فلسطين

 13 15 2025 714 اليمن

 5 30 2030 4.550 سوريا

 13 - 2030 6.500 اإلمارات

 5 30 2030 3815 تونس

 ال توجد بيانات متوفرة   -

 

ة والسعودية قد تكون منتجيتبين لنا من خالل هذا الجدول أن عددا قليال من البلدان مثل عمان واملغرب ومصر واإلمارات 

للهيدروجين األخضر، كما تسعى كال من األردن واملغرب نظر لقدرتهما العالية على تصدير الهدروجين األخضر إلى أوربا، 

وستستفيد الدول من إنتاج الهيدروجين في إنتاج الطاقة الكهربائية، والحصول على الدعم التكنولوجي واملالي من خالل 

 ن األخضر إلى أوربا.تصدير الهيدروجي

                                                             
 . 2021bوالوكالة الدولية للطاقة املتجددة، ، 2019املركز اإلقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة، و  .31األمم املتحدة اإلسكوا،  34
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من إجمالي هذا اإلنتاج يعتمد على الغاز  %60مليون طن 90بلغ اإلنتاج الهيدروجين من السوق العالمي  2020خالل عام 

من إجمالي استخدام املنطقة  %50إي بما يعادل أكثر من   35مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي240الطبيعي وتطلب حوالي 

 . 36أما الباقي فقد أنتج عن طريق استخدام الفحم وكميات قليلة من استخدام النفط 2020للغاز الطبيعي في عام 

 املبحث الرابع: االستفادة من الطاقة املتجددة في الدول العربية واستثمارها

  دةن الدول العربية قد حباها هللا بميزات وخيرات كثيرة تمكنها من االستفادة منها وإنتاج الطاقة املتجدإ        

 37.مميزات الدول العربية لالستثمار في إنتاج الطاقة املتجددة1.4

تتوفر في بعض من الدول العربية كميات كبيرة من الغـاز يمكـن أن يسـاعدها على إنتـاج الهيدروجيـن األزرق  (1

ق مقترنـا بمرافاسـتخدام الغـاز الطبيعـي كمصـدر أساسـي فـي عمليـة إصالح امليثـان بالبخـار،   عن طريق 

التقـاط ثانـي أكسـيد الكربـون، وتخزينـه لالنتقال إلى مرحلـة إنتـاج الهيدروجيـن األخضر منخفـض التكلفـة، عـن 

طريـق دعـم ّتوسـيع قـدرة الهيدروجيـن املنخفـض الكربـون. ولكـن يجب علـى الدول العربيـة املنتجـة 

  جهـة لتوسيع نطاق احتجاز الكربون وتخزينه في مرافق التخزين.للهيدروكربـون أن تحشد االسـتثمارات املو 

توفر املسـاحات الواسعة مـن األراض ي يساعد على تطوير القدرات اإلنتاجية للطاقة املتجددة، وتمكن  (2

  االستفادة من إمدادات الكهرباء مخفضة التكلفة إلنتاجه.

ـرة وليبيـا املنتجـة للغـاز تمتلك بنية تحتية واسعة وكبيبعض البلـدان العربية في شمال أفريقيا مثـل الجزائـر  (3

 لخطـوط أنابيـب الغـاز الطبيعـي تربطهـا بجنـوب أوروبـا مما قد يسهل عملية التصدير الهيدرجين.

      ليفه. اوتتحمل الحكومات مسؤولية تجنب العواقب غير املقصودة ملوثوقية التوريد أو القدرة على تحمل تك                      

له كإن مستقبل الطاقة اآلمن واملستدام هو خيار للمستهلكين واملستثمرين والصناعات، ولكن األهم من ذلك         

 .للحكومات

 استثمار الطاقة املتجددة في الدول العربيةواقع . 2.4

في ثالثة  يةعملوتتمثل هذه ال ،املتجددة نتقال إلى استخدام الطاقةمتدرجة لعملية اال إن الدول العربية تمض ي بمراحل        

 :38مراحل

يتميز التطــور علــى مسـتوى نظـام الطاقـة فـي إدخـال وزيـادة أوليــة للطاقــة املتجــددة، بخاصة الكهربــاء املولــدة  :املرحلة األولى  

دول بمــا فــي ذلــك املغـرب واألردن علـى إكمالهـا. مــن محطــات طاقـة الريـاح، والخاليا الكهروضوئيــة، وقــد أوشــكت بعــض ال

هـا نولكـن دول فلسطين والعــراق واليمــن ال يــزال تطويــر الطاقــة املتجــددة فــي املرحلــة األولية فقـط، والتـي يمكـن وصفهـا بأ

 مرحلـة مـا قبـل نمـوذج مرحلـة انتقـال الطاقـة.

                                                             
 .2021وكالة الطاقة الدولية  35
 32، 2022العربية،األمم املتحدة اإلسكوا، الهيدروجين األزرق واألخضر تطورات محتملة في املنطقة  36
 58مرجع سابق،   37
وشمال إفريقيا: دراسة  األوسطالتحول املستدام ألنظمة الطاقة في دول الشرق  -مؤسسة فريدريش إيبرت ، 2022، جوليا تيرابون  38

 .11،مقارنة
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ح مصـادر الطاقـة املتجـددة جزء مهم من النظام، وتتنقل الدول تدريجيا إلحالل الطاقة املتجددة لثانيـة، تصبـافـي املرحلـة 

 محل الطاقة األحفورية مع بقاء االستخدام لها، ويستمر توسـيع ُبــذل الجهــود لبنــاء خطــوط كهربــاء الشــبكة 

لتعويـض االختالالت اإلقليمية فــي إمــدادات طاقــة الريــاح، والطاقــة الشمســية، وتوسـيع إمكانـات املرونـة، مثـل إدارة جانب  

 الطلب والتخزيـن، ويجـب تكييـف تصميـم سـوق الكهربـاء وفقــا لذلــك. وعلــى املســتوى السياســي يجــب مواءمـة 

ـي قطاعـات الكهرباء والتنقـل والتدفئـة بشـكل تدريجـي إلنشاء مجـال متكافــئ ملصــادر الطاقــة املختلفــة. اللوائـح والقوانيـن ف

 وبــدأت املغرب واألردن هـذه األنشطة، لكـن لــم تســتكمل أي مــن البلــدان التــي تــم تقييمهــا تطبيق النموذج املرحلي. 

دن تسعى الستخدام طاقــة الريـاح والطاقــة الشمســية بشكل أكبر في توليد الطاقة املتجددة إن تونـس ومصــر واملغــرب واألر 

 بينما لبنــان والعراق فتعتبر الطاقــة ً الكهرومائيــة مصــدرا مهمــا لتوليــد الطاقــة املتجــددة.

 2030بينمـا تـم تحديـد هدفهـا لعـام ، 2019مـن توليـد الكهربـاء فـي عـام  %1شــكلت مصــادر الطاقــة املتجـددة فـي الجزائـر  

 وتعزيــز الطاقــة املتجــددة علــى نطــاق ،ذلـك بالرغـم مـن أولويـة الوصول إلــى شــبكة الطاقــة املتجــددة فــي الجزائــر ،%30عنـد 

املتجـددة اليـزال محـدودا بسـبب الحواجـز  مشـاريع الطاقـةة، فـإن تنفيذ واســع مــن خــالل العديـد مـن التدابيـر التحفيزيـ

 التنظيميــة واملاليــة.

عامــا، ولكــن كان تطويــر  20ًوفــي تونــس حيــث بــدأت الدعوة إلى إنتاج الطاقــة املتجــددة، والحفــاظ عليها منــذ أكثــر مــن  

اســعة النطــاق يحتاج إلى خطة منظمة لتحسن الظـروف الطارئة للطاقـة املتجـددة عن طريق مشــروعات الطاقــة املتجــددة و 

اتخـاذ خطـوات لتفكيـك قطـاع الكهرباء، بحيـث يتوجـب عليها إنشـاء هياكل ولوائح شـفافة للمســتثمرين مــن القطــاع الخــاص 

 واتخــاذ تدابيــر إصالح دعـم الوقـود األحفوري.

مـن الطاقـة املتجـددة ليتـم تحقيقهـا فـي قطـاع الكهربـاء  %33إلــى  %10فيمـا يتعلـق بالعــراق، زادت العــراق هدفهــا مــن وأما  

  فقــط، ومعظمهــا مشــتق مــن محطــات الطاقــة الكهرومائيــة الحاليــة %2،كانـت الحصــة  2019.فـي عـام  2030بحلـول عـام 

،لكــن هــذا الهــدف تــم تحديــده قبــل الحــرب  2025طاقــة متجــددة بحلــول عــام %15ف إلــى الوصــول إلــى واليمن تهــد 

وأصبحـت األلواح الشمسـية الصغيـرة مستخدمة بكثرة لتوليد الكهرباء من قبل األفراد نظرا لتعطل شبكة الكهرباء وارتفاع 

 ع القطاع الخاص نظرا للحرب.أسعار الديزل فاليوجد تنظيم حكومي م

يعتمـد الهـدف األعلى  2040 في عام  %20وفي فلسـطين أيضـا ضمـن نطـاق أقـل، حيـث تهـدف الدولــة للوصــول إلــى حصــة  

 .علـى تطـور الوضـع السياسـي 

رباء وتحديثها في لها وتوزيع الكهإن االنتقال إلى الطاقة املتجددة يتطلب تطوير البنية التحتية لتوليد الطاقة ونقلها وتحوي

ير جاهزة لدمج غاللتوزيع والنقل مثل خطوط الشبكة واملحطات الفرعية لتهيئتها لعملية اجميع الدول التي تم تحليلها 

حصص كبيرة من مصادر الطاقة الجديدة كما أنها تؤدي إلى خسائر كبيرة في جميع الدول تقريبا بسبب الشبكات القديمة 

وهذه الخسائر تؤثر على املستوى الفني وغير فني بشكل كبير  %40لشبكة إلى حوالي الة ففي لبنان تصل  فاقد والغير فعا

 كما أنها تؤثر على األداء املالي لقطاع الكهرباء ممكن العراق وفلسطين ولبنان واليمن

ــالل لــى ســبيل املثــال، حققــت مصــر تحســينات كبيــرة خوبــدأت العديــد مــن البلــدان فــي تحســين البنيــة التحتيــة للشــبكات. ع

 .العقــد املاضــي للتغلــب علــى فقــدان األحمال
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 39للطاقـة املتجـددة في هذا الجدول أهـدافحــددت جميــع البلــدان  (2الجدول رقم )

                                                             
 :وشمال إفريقيا األوسطنظمة الطاقة في دول الشرق ألالتحول المستدام ، مؤسسة فريدريش إيبرت .2022،جوليا تيرابون  39

  .12،آذار / مارس ،دراسة مقارنة

 اليمن تونس فلسطين املغرب لبنان األردن العراق مصر الجزائر 

 االبتكارات املتخصصة قبل املرحلة واحدمستوى 

 يتم نفيذها يتم نفيذها قيد التنفيذ يتم نفيذها يتم نفيذها يتم نفيذها يتم نفيذها يتم نفيذها يتم نفيذها تقييم قابلية الطاقة املتجددة

 قيد التنفيذ يتم نفيذها قيد التنفيذ يتم نفيذها نفيذهايتم  يتم نفيذها قيد التنفيذ يتم نفيذها يتم نفيذها تجارب محلية خاصة بالطاقة املتجددة

 غير متاحة يتم نفيذها قيد التنفيذ يتم نفيذها يتم نفيذها يتم نفيذها يتم نفيذها يتم نفيذها يتم نفيذها رؤى الطاقة املتجددة

 قيد التنفيذ يتم نفيذها قيد التنفيذ يتم نفيذها يتم نفيذها يتم نفيذها قيد التنفيذ يتم نفيذها يتم نفيذها شبكات الجهات الفاعلة العاملة في الطاقة املتجددة

 مرحلة البدء -:اإلطالق 1املرحلة 

 يتم نفيذها يتم نفيذها يتم نفيذها يتم نفيذها يتم نفيذها يتم نفيذها يتم نفيذها يتم نفيذها يتم نفيذها الطاقة املتجددة ال تحل محل الوقود األحفوري

 قيد التنفيذ يتم نفيذها - يتم نفيذها قيد التنفيذ يتم نفيذها قيد التنفيذ يتم نفيذها قيد التنفيذ استهالك الطاقةجهود ترشيد 

 - يتم نفيذها - يتم نفيذها قيد التنفيذ يتم نفيذها قيد التنفيذ يتم نفيذها قيد التنفيذ تطوير وتوسيع الشبكة

 - قيد التنفيذ قيد التنفيذ يتم نفيذها قيد التنفيذ يتم نفيذها قيد التنفيذ قيد التنفيذ قيد التنفيذ جهود تمديد الشبكة عبر الوطنية

 - يتم نفيذها قيد التنفيذ يتم نفيذها قيد التنفيذ يتم نفيذها قيد التنفيذ يتم نفيذها يتم نفيذها تطوير سوق الطاقة املتجددة

 قيد التنفيذ يتم نفيذها قيد التنفيذ  قيد التنفيذ يتم نفيذها قيد التنفيذ يتم نفيذها قيد التنفيذ قوانين وأنظمة وحوافز للطاقة املتجددة

 2املستوى املتخصص قبل املرحلة 

 - قيد التنفيذ - يتم نفيذها - يتم نفيذها - - - تقييم خيارات املرونة

 - - - يتم نفيذها - يتم نفيذها - - - تجارب في خيارات املرونة

 - - - قيد التنفيذ - - - - - املرونةنماذج أعمال 

 - - - يتم نفيذها - - - - - رؤى لتكامل أنظمة الطاقة

 - - - قيد التنفيذ - - - - - الشبكات الفاعلة حول املرونة

 : تكامل النظام 2املرحلة

 - - - - - - - - - استبدال الوقود األحفوري

 - - - قيد التنفيذ - - - - - الكهرباء املباشرة

 - - - قيد التنفيذ - - - - - تكامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 - - - قيد التنفيذ - - - - - مواءمة اللوائح واألنظمة والتعليمات

 - - - قيد التنفيذ - - - - - ود/الغازالوقالشبكات الفاعلة ذات الصلة بـالطاقة املحولة إلى 

 الوقود/الغاز-إلى-الطاقة 3املرحلة مستوى االبتكارات املتخصصة قبل 

 - - - قيد التنفيذ - قيد التنفيذ - - - تقييم مسارات الطاقة املحولة إلى الوقود/الغاز

 - - - قيد التنفيذ - - - - - الوقود/الغاز-إلى-تقييم إمكانات الطاقة املحولة

 - - - قيد التنفيذ - - - - - املشاريع التجريبية للطاقة املحولة إلى الوقود/الغاز

 - - - قيد التنفيذ - - - - - استكشاف إمكانيات إدارة جانب الطلب الجديدة

 - - - - - قيد التنفيذ - - - الوقود/الغاز-إلى-تطوير رؤية الطاقة املحولة 
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ــم نظــرة عامــة يتــم تقدي وفي هذا الجدول املوضح .املرحلة األولى والثانية ولم تصل إلى املرحلة الثالثة إطارالزالت الدول في               

ة على نظرة عام علــى الوضــع الحالــي واالتجاهات فــي انتقــال الطاقــة علــى مســتوى لنظــام فــي البلــدان التــي تــم تحليلهــا

وسط الطاقة في منطقة الشرق األ  التطورات على مستوى "النظام" ومستوى "االبتكارات املتخصصة" وفقا لنموذج انتقال

 .وشمال إفريقيا

 

 . االستثمار في الطاقة املتجددة3.4

ات والتنسيق بين السياس توسع في استخدامها،ل إن االستثمار في الطاقة املتجددة يتطلب اتخاذ إجراءات متعددة      

خدام وتشجيع إنتاج واست ،للطاقة املتجددةإطار مؤسس ي تنظيم القوانين في للقطاعات الخاصة واألجهزة الحكومية، و 

صادر املتجددة ومنح التصاريح والتراخيص إلنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة املالكهرباء من 

الكهربائية وتوزيعها وبيعها، ووضع القواعد واألسس االقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء من كافة املصادر،  

اإلعفاء من الضرائب والجمارك على معدات  سات تحفيز القطاع الخاص لالنخراط في صناعة الطاقة املتجددة وسيا

منح أراض ي الدولة باملجان أو بمقابل رمزي ملشاريع الطاقة و الطاقة املتجددة املستوردة والتي ليس لها مثيل محلي، 

أو غير ملزمة وعقود طويلة َ مية قد تكون  ،االستثمار املتجددة، ضمان الوصول إلى الشبكة، ضمان حكومي ضد مخاطر

ملزمة قانونيا تحديد أهداف ك األجل لشراء الطاقة في إطار املناقصات التنافسية ملشروعات املرافق العامة أو أسعار 

حفاظ على لتفضيلية لشراء الطاقة املنتجة من املصادر املتجددة، آليات مرنة لتشجيع استخدام التكنولوجيا الخضراء ل

ن مع تعميق التعاو ة البيئة والحد من تغير املناخ، حماية امللكية الفكرية ودعم االبتكار والبحوث العلمية ذات الصل

 40.املؤسسات الدولية واإلقليمية املعنية

نهج  . وثمة حاجة إلى اتباعاألخرى  اإلنتاججنبا إلى جنب مع خيارات  املتجددةالطاقة واستخدامها يوضح دور الطاقة  إلنتاجنظام توضيحي (4رقم ) الشكل

 العالم إلى أن النمو في الطاقة املتجددة سوف ينتشر في  تقاريروتشير ال.41الحياةتقييمات دورة  إجراءمتسق 

 

 

 (5الشكل رقم ) 42اإلمداد العالمي بالطاقة املتجددة

، ةائيالكهروم، والطاقة املباشرة، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية الحيويةمن الطاقة  األوليةبالطاقة  العالمي اإلمداد

،وجمعتها فئات مختلفة من مستوى تركيزات  2050و 2030في  164البالغ عددها  األمد األرضية طويلة الحراريةوالطاقة 

 الثخين األسود خطالبع. ويرمز باتساق مع تلك الواردة في تقرير التقييم الرا واملبددة الجوي  الغالفثاني أكسيد الكربون في 

املحيطة وتشير النهايات البيضاء للقضبان  ( 75إلى  25 امللينة( األرباع ينما باملدى فيرمز إلى  امللون  اإلطارإلى الوسيط؛ أما 

 . املستعرضةلسيناريوهات عبر كل ا املدى إلجمالي

                                                             
 54، 2019، لطاقة املتجددة التشريعات والسياسات في املنطقة العربية صحيفة حقائقاألمم املتحدة، ا 40
 43 ملناخ،لبحوث تأثير ا  Potsdamمعهداملناخ، والتخفيف من آثار تغير  املتجددةبشأن مصادر الطاقة  خاصقرير ت 41
 23 ملناخلبحوث تأثير ا  Potsdamمعهداملناخ، والتخفيف من آثار تغير  املتجددةبشأن مصادر الطاقة  خاصقرير ت 42
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 (8املخطط رقم )15143 في السوق تقلل من تكاليف التكنولوجيا الدورات الداعمة لبعضها لتطوير التكنولوجيا والنشر

طاقة على مستويات مختلفة من للترويج للوقوانين سن سياسات إن الدول العربية لتستثمر في الطاقة املتجددة البد من 

نولوجيا كتطوير التو  البحوث والتطوير،عن طريق دعم  تطوير التكنولوجيال البحث لتحقيق مويل مراحلها وتتدعيمو 

 املشروعات .إقامة  ومبيعاتها، املعداتتصنيع و وتداولها 

                                                             
 151ملناخلبحوث تأثير ا  Potsdamمعهداملناخ، والتخفيف من آثار تغير  املتجددةبشأن مصادر الطاقة  صخا تقرير  43
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 الخاتمة

 وتحتوي الخاتمة على النتائج والتوصيات التالية:

 النتائج

ن ال تنفذ، وتختلف اختالفا جوهريا عو الطاقة املتجددة: هي الطاقة املستمدة من املوارد الطبيعية التي تتجدد  (1

والفحم والغاز الطبيعي لذلك تعرف على أنها املوارد التي نحصل عليها من خالل الوقود األحفوري من البترول 

 ادرها ولها أنواع مختلفة بحسب اختالف مص تيارات الطاقة التي يتكرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي ودوري

 تسهمو ، والزراعية، تستخدم الطاقة املتجددة في جميع مجاالت الحياة، االجتماعية، واالقتصادية، والصناعية (2

تحقيق و  تساعد في تسريع وتسهيل الحصول على الطاقة،ة، و في تحقيق التنمية املستدامة في الدول العربي

 يلها وإمداداتهاتشغيحدث أي تلوث بيئي أثناء  كما أنها تتميز بكونها مصاحبة للبيئة فال ،األمنة للطاقة تاإلمدادا

 تشكل عامل أساسيا فى دفع عجلة اإلنتاج وتحقيق االستقرار والنمو فى امليدان االقتصادي

برغم الجهود املبذولة من بعض الدول لطاقة املتجددة إن الدول العربية الزالت بعيدة عن االستخدام األمثل ل (3

 تدادالإلموتوسيع الشبكة  األحفوري وتطويرالوقود  حالل الطاقة املتجددة محلإل وتحتاج إلى جهود إضافية 

 .املتجددة واألنظمة للطاقةقوانين ووضع ال تطوير سوق الطاقة املتجددةو 

إن االستثمار في الطاقة املتجددة يتطلب اتخاذ إجراءات متعددة لتوسع في استخدامها، والتنسيق بين السياسات  (4

 للطاقة املتجددة،  للقطاعات الخاصة واألجهزة الحكومية، وتنظيم القوانين في إطار مؤسس ي

 أهم التوصيات

 لطاقة املتجددةملوائمة إنتاج اواألنظمة والتعليمات  سن اللوائح (1

الحكومية وفتح املجال للمساهمة من قبل القطاع الخاص والتنسيق بين السياسات للقطاعات الخاصة واألجهزة  (2

 إلنشاء املصانع واملشاريع إلنتاج الطاقة املتجددة.

  .في الطاقة املتجددة  االستثمارتكامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  (3

 دعم البحث والتطوير العلمي في مجال الطاقة املتجددة . (4
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 الطاقوي والطاقة املتجددةاالنتقال 

 الجزائر نموذجا

Energy transition and renewable energy 

Algeria is a model 

 د. معداوي نجية

 ، الجزائر2كلية الحقوق، جامعة البليدة

 : ملخص

 كطاقة الشمسية الطاقة و تطوير  املنشود الطاقوي  االنتقال بين تحقيق العالقة توضيح إلى البحث هذا يهدف

 خطط لدعم الشمسية استخدام الطاقة لتطوير الجزائرية الدولة طرف من املبذولة الجهود مختلف وإبراز ، متجددة

 حيث الشمسية، الطاقة من وهائلة كبيرة إمكانيات تمتلك التي الدول  من باعتبار الجزائر وذلك ، املستدامة التنمية

 للطاقات واملتكامل األمثل االستخدام لتطوير كبيرة جهودا تبذل الجزائر أن إلى البحث هذا نهاية في التوصل تم

 يسهم في الذي األمر املجال هذا في والتطوير البحث جهود دعم خالل من وذلك الشمسية، الطاقة املتجددة خاصة

 .الجزائر في املستدامة التنمية تحقيق

 .الشمسية, الجزائر املتجددة, الطاقة الطاقوي,  الطاقات االنتقال   :املفتاحية الكلمات

Abstract: 

This research aims to clarify the relationship between achieving the desired energy transition and the 

development of solar energy as a renewable energy, and to highlight the various efforts made by the 

Algerian state to develop the use of solar energy to support sustainable development plans, given that 

Algeria is one of the countries that possesses great and enormous potentials of solar energy, as reached at 

the end 

This research indicates that Algeria is making great efforts to develop the optimal and integrated use of 

renewable energies, especially solar energy, by supporting research and development efforts in this field, 

which contributes to achieving sustainable development in Algeria. 

Keywords: energy transition, renewable energies, solar energy, Algeria. 
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 : مقدمة

ا   عن كونها رافًدا لالقتصاد ، أمًرا حيويًّ
ً

يعتبر تأمين الطاقة، بصفتها حاجة إنسانية ومصدًرا للنشاط االقتصادي فضال

 الطاقة منتقتضيه حماية حقوق األجيال القادمة، و تعاني  معظم دول العالم  و منها الجزائر من تراجع حاد في إنتاج 

ص فرص   
ّ
مصادرها األحفورية من نفط وغاز، في مقابل تنامي الطلب الداخلي على الغاز واملنتجات البترولية ، وهو ما يقل

 تصدير هذه املصادر الطاقوية في األسواق الدولية.

ا ، فاملتغيرات الداخلية املتعلقة بتراجع االحتياطي  غاز وزيادة الوطني من النفط واللم يعد االنتقال الطاقوي أمًرا اختياريًّ

 عن املتغيرات الخارجية السيما التحول العالمي باتجاه الطاقات املتجددة بات يضغط 
ً

الطلب املحلي على الطاقة، فضال

 على صانع القرار الجزائري لالستجابة لهذه املتغيرات.

 الخطيرة اآلثار إلى إضافة الطاقة، على املحلي و العالمي الطلب تنامي و األحفوریة الطاقة ملصادر املستمر التراجع ظل في

 اقتصار بسبب الجزائر تعیشها التي النفطیة املریبة التبعیة كذا و البیئة على التقلیدیة الطاقات تسببها أضحت التي

 التنویع على قائم جدید طاقوي  نظام لصیاغة السعي على الدولة لزاما كان والغاز، النفط على ما نوعا كلي بشكل مداخیلها

 و التقلیدیة تلك مكان البدیلة الطاقات يمكن إحالل خالله من ,  الطبیعیة و املناخیة و امكانیاتها یتماش ى االستدامة و

 :التالیة الرئیسیة اإلشكالیة لدینا تبلورت علیه

تبدو افاق هاته  طاقوي على اساس الطاقات املتجددة و بالخصوص الطاقة الشمسية, و كيف انتقال تحقیق كيف يمكن 

  ؟ التطلعات

واملعطيات  املعلومات من انطالقا الدالالت على والوقوف الحقائق تفسير ، بهدف التحليلي املنهج على الدراسة اعتمدت

 .خاصة والجزائر بصفة عموما العالم في املتجددة الطاقات بواقع تتعلق اإلحصائية

 :كاآلتي محورين إلى البحث هذا تقسيم تم ، املطروحة اإلشكالية على اإلجابة و لغرض

 االنتقال الطاقوي دوافعه و استراتيجياته. –املحور االول 

 . الجزائر في الشمسية الطاقة في االستثمار -املحور الثاني 

 االنتقال الطاقوي دوافعه و استراتيجياته. –املحور االول 

 األمن تحقيق يضمن بما من الطاقات باقة استغالل على يقوم جديد طاقوي  نظام اعتماد في الطاقوي  االنتقال يتمثل

 يسمح و النضوب، إلى آيلة طاقات استغالل على قام القديم الذي الطاقوي  النظام عن التدريجي التخلي و الطاقوي 

بالتقليل  يسمح طاقوي  استقالل تحقيق من البلدان مختلف تمكين كذا و االفراد صحة البيئة و بحماية الطاقوي  االنتقال

 (287، صفحة ص2021)خلوفي،  .البديلة   الطاقات استغالل كذا و الطاقوي  االستهالك تقليص و الطاقوية االزمات من
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 .و دوافعه الطاقوي  االنتقال أهمية - 1- 1

 للطاقات تبعيتها وتخفيف الطاقوي  ألمنها الدول  ضمان في باألساس تكمن بالغة أهمية الطاقوي  االنتقال لعملية إن

 اإلضرار عدم و التلوث نسب تخفيض مع املستويات جميع تنمية  على تحقيق إلى األولى ،باإلضافة بالدرجة التقليدية

  . منشودة مستدامة تنمية تحقيق يؤدي  إلى أن شأنه من هذا بالبيئة، و

 الطاقوية اإلمدادات أمن تحقيق في فعال دور  لها و املعالم، واضحة إستراتيجية الطاقوي  االنتقال سياسة تعتبر حيث

 مشكلة إلى باإلضافة البيئة على السلبية األحفوري وتأثيراتها الوقود ألسعار تغير من الدولية املستجدات ظل في خاصة

 توليد مجال في األحفوري الوقود عن دائم كبديل املتجددة للطاقات واملرحلي التدريجي االستخدام خالل من ذلك و نضوبها

 لذلك. الالزمة التكنولوجيا استغاللها وتوفر لسهولة الشمسية الطاقة و الرياح طاقة تحويل عملية من الكهرباء،خاصة

 أسواق فتح على االستشارات؛ و العمل و اإلعانات تقديم خالل من املبادرات من النوع هذا ملثل الدولية املنظمات تشجيعو 

 تكلفتها، و انخفاض و املنتجات هذه تسويق في يساهم ما الطاقوي  االنتقال طريق عن املتجددة الطاقة بمنتجات خاصة

 التقليدية.. منافسة الطاقات على قادرة تصبح بالتالي

 بالتالي سعرها، و  انخفاض في يساهم املستويات كافة على و سريع بشكل الطاقوي  االنتقال تكنولوجيا انتقالكما ان  

 االنتقال عملية تنفيذو الن  ,  التكاليف ناحية من املتجددة الطاقات لصالح الكفة يرجح ،ما اقتنائها من الدول  جميع تمكن

 ملصادر املحلي االستخدام إمكانية  يضمن فوائد و مزايا من  به يتميز ما له املتجددة الطاقات على االعتماد نحو الطاقوي 

 املحلية البيئة يدمر أو ينضب أن يمكن ال املتجددة الطاقة مصدرباعتبار ان  الطاقوي  األمن يضمن ما املتجددة الطاقة

 أنها  باعتبار املركزية غير الكهرباء توليد نظم في املتجددة الطاقة مصادر على االعتماد إمكانية مع  العاملية أو اإلقليمية أو

 أو الجو تلويث في تتسبب الضف الى ذلك انها  املركزية؛ األنظمة من التيار النقطاع عرضة أقل فعالة طاقوية منظومة

 الصحة على خطر أماكن املدن من جعل الطاقة و النقل قطاعات  عن الناجم الهواء تلوث أن حين البحار، في أو األرض

 العامة؛

 املحلية املتجددة الطاقة  مصادر على التقليدي، فاالعتماد الوقود أسعار تذبذب مصاعب االقتصاديات عن التخفيف

  العاملية؛ نظام السلع أسواق في املضاربة أسعار مشتقات تأرجح عن الناتجة الصدمات من املحلية االقتصاديات يحمي

 -الطاقوي  االنتقال وخيارات متطلبات إستراتجيات،  -1-2

 أجل من الجيد التنفيذ يتطلبها عناصر توفير و معينة إستراتيجيات تخصيص يتطلب الطاقوي  االنتقال عملية تنفيذ إن

  .ذلك ألجل املتاحة الخيارات تحديد و ضبط ضرورة مع العملية هذه نجاح ضمان

 .التكنولوجية والوفرة اإلتاحة -ا

 إلى سيؤدي معينة فترة في الطاقة ميزان فاختالل آخر، إلى طاقوي  مصدر من االنتقال في حاسما دورا التكنولوجيا تلعب

 عالقة هناك أن حيث الجديد، الطاقوي  البديل التكنولوجيا مع تتالءم االنتقال فترة خالل و مالئم، بديل عن البحث

 و تكنولوجي تحدي هو العالم يواجهه الذي التحدي أن الكثيرون يعتبر التكنولوجيا و و البديل الطاقة مصدر بين تبادلية
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املصادر  من االستفادة في التكنولوجية اإلمكانيات لضعف نتيجة كان السابق في العالم ما شهده ألن طاقة مشكلة ليس

 لفترة يضمن استغالله بما البديل الطاقوي  للمصدر الوفرة و اإلتاحة و جديدة طاقة على للحصول  املختلفة الطبيعية

 طفرة يحقق بما نهابعي تكنولوجيات التي تتطلبها االحتياجات تلبية في املصدر هذا يساهم أن نوعي،أي تحول  بإجراء طويلة

 الطاقة على الطلب مواجهة في عليه االعتماد إمكانية كذا هذه التكنولوجيا،و فيه املستخدم الوسط في خدمية و اقتصادية

 الطلب؛ جانب تربك التي اإلمدادات تفادي قصور  و الحاجة وقت

 .البشرية الكفاءات -ب

 املسير البشري  املورد دور  يلغي ال ذلك أن إال الطاقوي، التحول  حالة في التكنولوجيا تلعبه الذي املهم الدور  من بالرغم

 على اإلشراف تتولى التي الكفاءة ذات البشرية و اإلطارات املوارد توافر البديلة للطاقات التوجه يستلزم التحول،إذ لذلك

 .املتاحة بالتكنولوجيا باالستعانة نطاق واسع على لالستغالل املورد هذا تقديم

 .االقتصادية الجدوى  -ج

 مستوى  هو طبيعتها كانت مهما بديلة مصادر نحو للطاقة األساس ي مصدرها عن ما دولة أي تحول  في يتحكم ما أهم إن

 بتكلفة البديل الطاقوي  املصدر على الحصول  و يسر سهولة مدى على ذلك يتوقف و استغالله من االقتصادية الجدوى 

 .منه املستهلكين االستفادة من واسعة لفئات تسمح اقتصادية

 .التمويل ضمان  -د

 تخصيص خالل من كبيرة أهمية ذا عامال الطاقوي  باالنتقال املتعلقة االستثمارات و البرامج مختلف تمويل عملية تعتبر

 املسمى املتجددة للطاقات الدولية الوكالة يشير تقرر  الصدد هذا في و العملية هذه لتجسيد ميزانيات و مالية أغلفة

 ما أي املخصصة امليزانيات في % 16 يتطلب الجهد هذا أن":1 إلى 2030عام  غضون  في املتجددة الطاقات طريق خارطة"

 املحلي اإلجمالي الناتج من %2 يعادل ما أي فقط الطاقة لقطاع املخصصة النفقات من أمريكي بليون دوالر 15 يقارب

   ."للتكلفة جيدا تسييرا و أفضل تحكما الطاقوي  االنتقال مسار يستلزم كما للدول 

 .والقانوني التشريعي اإلطار -ه

 العملية هذه وتنظيم تأطير بموجبها يتم كما إليها االحتكام يتم قانونية و تشريعية بيئة توفير الطاقوي  االنتقال يتطلب

 ووفقا منظم،فدائما إطار وفي للصالحيات دون تداخل من محكم م تنظي و بسالسة تنفيذها يتيح و يضمن الذي بالشكل

 والحرص املتجددة بالطاقات املتعلقة واللوائح القوانين على فإن االعتماد"1 : املتجددة للطاقات الدولية الوكالة لتقرير

مسار  في قدما املض ي على فعال بشكل و حتما سيساعد دولة بكل الخاص االستهالك أنماط التغيير في على االعتماد على

 ؛"الطاقوي  االنتقال
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 .املؤسساتي اإلطار  -و

 تسهر هيئات و مؤسسات وإنشاء توافر الطاقوي  االنتقال عملية تنفيذ يتطلب القانوني و التشريعي اإلطار إلى باإلضافة

 الغرض،كما لهذا املنبثقة التشريعات و القوانين تضمن تطبيق و اإلستراتيجية العملية هذه تنفيذ و مراقبة و مرافقة على

 املجال؛ هذا في املستعملة التكنولوجيا في للتحكم البشري  التكوين ترقيته وضمان و العلمي البحث بتطوير تعنى

 للرفع الجزائرية الدولة طرف من املبذولة الجهود إطار فيالجزائر و  في املتجددة الطاقات في املتخصصة الهياكل و من أهم

 :نذكر منها والتي املجال هذا في املختصة الهياكل من العديد بإنشاء قامت املتجددة استغالل الطاقات مستوى  من

 توفر حيث ، 1982 سنة في املتجددة للطاقات السامية املحافظة إنشاء تم :املتجددة للطاقات السامية املحافظة -1

 األساسية املهام ومن الطاقات، ميدان في به املكلفة التنموي  لبرنامجها والصناعية والتكنولوجية العلمية الدعامة

 والحرارية الشمسية الطاقة منها وخاصة املتجددة الطاقات وتنمية بتطوير املتعلقة األعمال بجميع القيام للمحافظة؛

 تقنيات بتطوير خاص برامج بوضع نشاطها انطالق من األولى سنوات ثالث خالل تمكنت حيث الرياح، وطاقة الجوفية

 .(191، صفحة 2011)بوعشير،      الشمسية  خاصة املتجددة املصادر استغالل

 صياغة إلى يهدف حيث العلمي، والبحث العالي لوزارة العليم تابع املركز هذا :واملتجددة الجديدة الطاقات تطوير مركز

بهدف  املعطيات ومعالجة بجمع يهتم كما الواقع في وتجسيدها املتجددة الطاقات لتطوير إنتاج الضرورية البحث أعمال

)فروحات، الطاقات املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر (دراسة     . املتجددة للطاقات الدقيق التقييم

 .(152، صفحة  2012.، لواقع مشروع تطبيق الطاقة الشمسية في الجنوب الكبير في الجزائر 

 الوطنية والشركة سوناطراك الوطنية الشركة بين مختلطة ركة ش وهي :" New Energy Algeria " ألجيريا اينارجي نيو

 وكذلك وتطويرها املتجددة الطاقات ترقية في مهامها تتمثل 2002 سنة إنشائها تم الغذائية، للمواد SIM ومجمع سونلغاز

  الجزائر.  خارج أو داخل سواء الشركاء بين مشتركة فائدة لها تكون  والتي املتجددة بالطاقات العالقة ذات املشاريع انجاز على

 .(42، صفحة 2016) شماني، و اوسرير، 

 الشمسية التجهيزات تطوير مهمتها العلمي، والبحث العالي لوزارة التعليم تابعة و هي :الشمسية التجهيزات تطوير وحدة

 .   نماذج تجريبية وانجاز

 .الطاقوي  االنتقال خيارات  -1-3

 مصادر بعض إلى التحول  أن العالمي،إال الطاقوي  املشهد صدارة تحتل تزال ال التقليدية الطاقة مصادر أن من بالرغم

 على الحفاظ و جهة من الطاقوية الحاجيات ضمان سد أجل من قبل ذي من إلحاحا أكثر أصبح البديلة األخرى  الطاقة

 االستراتيجيات تبني و املتاحة الطاقوية البدائل و الخيارات في البحث ما   يستدعي هو أخرى، و جهة من البيئة أمن و سالمة

  (50، صفحة 2016)قاس ي،   يلي فيما الخيارات هذه تتمثل لها،حيث املستدام االستغالل :لضمان  املناسبة
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 .للطاقة اإلستخدامية الكفاءة -ا

 على الطلب اشتد حين السبعينات لسنوات البترول أزمة بعد نفسها فرضت وقد البديلة الطاقوية الخيارات أساس هي

 أن الخدمات،كما قطاع و النقل و الصناعة في استعمال الطاقة و إنتاج طرق  في النظر إعادة إلى أدى ما هذا النفط،و

 الطاقوية السياسات في تبنيها و فيها النظر إعادة في كذلك دوره كان له الدفيئة الغازات انبعاث و البيئية املشاكل

 االستخدام من الناشئة املشاكل لعالج معينة وسائل إتباع فإن املستقبل في الصورة فأيا كانت حال أية على و املستدامة،

 من باالحتياجات على الوفاء الطاقة موارد قدرة استمرار إمكانية إلى النهاية في سيؤدي للطاقة الكفء غير أو غير الرشيد

 واألجهزة الصناعة قطاع املباني، النقل واملواصالت، قطاع قطاع الترشيد بهذا تعنى التي املجاالت وأهم أطول، لفترة الطاقة

 .أنواعها بمختلف الخدمية

 استدامة تحقيق يمكن خالله من الذي الخيار هي للطاقة األحفورية املصادر الستغالل املتطورة التكنولوجيا -ب

 و الدفيئة الغازات انبعاث من قللت و املصادر هذه استغالل ظروف بتحسين سمحت املتطورة طاقوية،فالتكنولوجيا

بالنسبة  الحال كذلك االفتراضية،و أعمارها زيادة إلى أدى مما الغاز و البترول آبار استغالل برفع نسبة كذلك سمحت

 التكاليف. هذه تخفيض .في  دورها تلعب أن يمكن التكنولوجيا أن مرتفعة،غير إنتاجها تكاليف تزال ال التي النووية للطاقة

 .النووية الطاقة -ج

 من % 35 من يقرب ما تلبي % فهي يحتاجها، التي الكهربائية الطاقة من % 16 من بأكثر العالم دول  النووية الطاقة تزود

 مثلها و النووية املفاعالت من الكهربائية طاقتها من 77 على تحصل وحدها األوروبي،ففرنسا االتحاد دول  احتياجات

 االندماج عمليات في التحكم بغية أبحاثهم على العلماء يعكف الحالي وفي الوقت ، % 30 على فتحصل اليابان أما ليتوانيا،

 ألن تكون  ويرشحها النووية الطاقة مكانة من يعزز  ما هذا و ، 3 الكهرباء إلنتاج اندماجي مفاعل لصنعمحاولة  في النووي

 (108، صفحة  2020)خليفة،     مستقبال؛ الطاقوية البدائل أقوى  أحد

 .املتجددة لطاقاتا -د

 األقل على أو للبيئة تلوث استخدامها عن ينتج ال التي و الناضبة غير للتجدد القابلة الطاقوية املصادر مجموع بها يقصد

تتشكل الطاقة املتجددة من مصادر الطاقة الناتجة عن مسارات   (IEA)كما تعرفها وكالة  الطاقة العاملية  منه، قليل قدر

وكالة الطاقة الدولية, (الطبيعة التلقائية كأشعة الشمس والرياح، والتي تتجدد في الطبيعة بوتيرة اعلى من وتيرة استهالكها 

2020(. 

 الذي النووي الوقود أو الطبيعي ازالغ و فحم و بترول من األحفوري عن الوقود جوهريا تختلف املتجددة الطاقة مصادر و

 ضارة أو غازات أو الكاربون  أكسيد كثاني مخلفات العادة في املتجددة الطاقة عن تنشأ ال املفاعالت النووية،و في يستخدم

 من الناتجة الضارة املخلفات الذرية أو األحفوري الوقود احتراق عند يحدث كما الحراري  االحتباس زيادة على تعمل

 املصادر الطاقوية،سالمة تنويع أهما مزايا تحقيق عدة يضمن املتجددة الطاقات استخدام أن ،كما النووية املفاعالت

 من النوع هذا جعل ما هذا و الكثيرة املزايا من غيرها ،و املعيشة تحسين مستوى  و الكهربائية،رفع الطاقة البيئة،توفير
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 ،هذه( 116، صفحة 2017)بوزيد،  املصادر بباقي مقارنة تفضيلية بمكانة يحظى جعلته أهمية كبيرة يكتس ي الطاقات

توجه  خالل من الحالي عصرنا في العالمي الطاقوي  املشهد يتبوأ جذابا طاقويا مصدرا الطاقات املتجددة من جعلت املكانة

)بالل  .الطاقوية باقي املصادر من غيرها من أكثر املتجددة الطاقات على االعتماد نحو الطاقوي  االنتقال إلى العالم دول 

 (162، صفحة 2022موازي، 

 . الجزائر في الشمسية الطاقة في املحور الثاني  االستثمار

 الطاقة الشمسية الرياح  و تطوير طاقة االستثمار في  على املتجددة الطاقات مجال في الجزائري  الطاقوي  البرنامج يقوم

 .خصوصا ضوئية الفولط و الحرارية

 :الجزائر في املتجددة الطاقات اشكال كأهم الشمسية الطاقة -  1 – 2

 ساعة 3.9000 و 1.700 بين ما تشمسها معدل يتراوح إذ العالم، في االهم بين من يعتبر شمس ي مكمن على الجزائر تتوفر

 التشمس معدل ان نجد املقارنة سبيل على و ساعة، كيلوواط 5 الى تصل الواحد املربع املتر في ملتقطة متوسطة بطاقة

 الجزائر ان بالقول  تسمح االرقام هذه ساعة، كيلوواط 1.800 و ساعة كيلوواط 800 بين فقط يتراوح اوروبا في السنوي 

 التجهيزات توفير حالة في الشمسية للطاقة املنتجة الدول  اكبر بين من تصبح الن تؤهلها التي الطبيعية القدرات على تتوفر

  .التكنولوجيا في التحكم و

 املرتبطة الجزائرية الصناعة تطوير املتجددة الطاقة تطوير برنامج حدد ضوئية الفولط الشمسية الطاقة يخص فيماو 

 اسم تحمل مؤسسة انشاء خالل من الشمسية االلواح انتاج بتطوير وهذا االندماج، معدل ورفع الطاقة من النوع بهذا

 انتاج يتوقع اخرى  ناحية من .امليدان هذا في العاملة الخاصة املؤسسات بفضل وكذا سونلغاز، ملؤسسة تابعة ادارة-رويبة

 املتوقع من كذا و...الكوابل املحوالت، البطاريات، مثل املتجددة، الطاقات مجال في املستعملة التجهيزات من مجموعة

 .املتجددة الطاقة إلنتاج املوجهة التجهيزات على املصادقة مركز انجاز

 تسمح الشمس ي الطاقوي  التركيز باسم تعرف التي التقنية، هذه اعتماد فان  إن الحرارية الشمسية اما بالنسبة للطاقة

 .الشمسية الطاقة يتم استعمال النهار في أما .غائما لجو يكون  وعندما ليال هذا بالجزائر، املتوفر الطبيعي باستغالل الغاز

 رخصة تعتبر التقنية من النوع هذا .للكهرباء منتجة ادارة  العنفات في تستعمل سوائل بتسخين الشمسية االشعة تقوم

 .ضوئية الفولت الشمسية الطاقة انتاج تقنية من أحسن الطاقة من كمية كبيرة بتخزين وتسمح نسبيا

 القيام في تمثلت النقاط من جملة الحرارية الشمسية بالطاقة الخاص شقه في املتجددة الطاقات تطوير برنامج وتضمن

 الطاقة اندماج رفع أمل على الحرارية، الشمسية الطاقة بفرع خاصة تجهيزات انتاج بخصوص بحوث و بدراسات

 مخزنة و ناقلة لسوائل تجهيزات و املرايا إلنتاج مصانع ببناء هذا و ،% 50 مستوى  الى الجزائر في الحرارية الشمسية

 (462، صفحة ص2020)بلبالي،  االنجاز. و التجهيزات صياغة و الهندسة نشاط تطوير وكذا...للطاقة

 

 



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  128 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 الجزائر. في الشمسية للطاقة املستقبلية األفاق -2- 2 

 إقامة في "ديزيرتيك" مشروع ويتمثل ، جزائري  األملاني ديزيرتيك شرعت الجزائر فيها مشروعمن بين اهم املشاريع التي 

وذلك  الشمسية الطاقة من الكهرباء لتوليد والسعودية ومصر وليبيا واملغرب الجزائر وتونس منها الجنوب دول  في محطات

 لتحويل متطورة معامل لبناء مليار 350 منها مليار 400 من بأكثر للمشروع املالية القيمة تقدر حيث بالطاقة، أوروبا إلمداد

 كهربائية. طاقة إلى الشمسية الطاقة

 الكهرباء الظروف لتصدير وتهيئة األوسط والشرق  إفريقيا شمال في املتجددة الطاقات استخدام توسيع و يسعى ايضا الى   

 تيرواط 700 إلى حوالي الكمية ترتفع أن على 2025 سنةو  2020 سنة بين ما السنة في تيرواط 60 نحو إنتاج أوروبا و  إلى

 200 حوالي إلى املشروع يستخدمها التي املنطقة الصحراوية طول  يصل أن يمكن مستقبلية خطط وحسب ، 2050 سنة

لألشعة  العاكسة املرايا بماليين تزرع مربع متر كيلو ألف 270 حوالي مساحتها وتصل متر ، كيلو 140 بعرض مربع متر كيلو

 البعض؛ ببعضها واملتصلة

 آالف من متكونة الكبرى  الصحراء في الشمسية الطاقة محطات من واسعة شبكة تكون  أن إلى املشروع هذا يهدف كما

 .بخاري  محرك على الشمس أشعة من كبيرة مساحة لتركيز املرايا

لتوليد  طاقوي  برج إنشاء األملانية "جولينغ" ملنطقة الشمسية الطاقة معهد طاقوي  يهدف برج إنجاز يضاف اليه مشروع 

 جزائري  دينار مليون  100 ب هذا املشروع إنجاز دراسة تكلفة تقدر حيث بالبليدة، دحلب سعد بجامعة الشمسية الطاقة

 املستدامة التنمية لتحقيق متجددة كطاقة الشمسية الطاقة التكلفة تطوير تقدر فيما األملاني، الطرف من منها % 80

 الجزائر. في الطاقوي  واالنتقال

 حول  الياباني الجزائري  املشروع يعدحيث   الشمسية للطاقة "صوالربريدير صحراء" الياباني الجزائري  املشروع

 هذا يتعلق حيث  اليابانية، والجامعات الجزائرية الجامعة بين التعاون  أبرز اتفاقيات من الشمسية الطاقة تكنولوجيا

 هذا يشكل كما ضياع، دون  تحول  كوابل عبر الشمال إلى نقلها سيتم كهربائية طاقة إلى الشمس ي اإلشعاع بتحويل املشروع

 . 2050 آفاق  في العالمي الصعيد على توسعها برمجة تم حيث مسطرة مستقبلية رؤية إطار في مرجعيا نموذجا املشروع

 (80، صفحة 2015اهتمام الجزائر بالطاقة الشمسية كإحدى بدائل الطاقات املتجددة الحديثة،  )لوشن ، ابعاد وافاق

 صفائح وحتى الشمسية األلواح تصدير في  املدى بعيدة  "صوالربريدير صحراء" ملشروع الرئيسية األهداف وتتمثل

 التنمية تحقيق في املساهمة و الجزائرية، الصحراء في بكثرة املوجود رمل الصوان من تصنيعها سيتم والتي السيليسيوم

 خاصة كابالت عبر إلى الشمال بالجنوب الطاقة ومحطات مزارع من نقلها بعد وهذا أوروبا إلى الكهرباء تصدير و املستدامة

 األمر طن، ماليين 6 بحوالي يقدر باحتياطي معسكر بوالية "سيق"في  السيليسيوم إلنتاج حقل اكتشاف بعد خاصة وهذا

 البديلة؛ للطاقة القرن  مشروع هذه العملية من سيجعل الذي

 في الرمال معالجة على يعتمد "ونظيف بارع" حل بإيجاد 2015 سنة في دراسته انتهت الذي املشروع هذا توج فقد وبالفعل

 من % 50 نسبة لوحده يوفر أن يمكن حيث الدولية، املشاريع كل بين من طموحا األكثر املشروع هذا يعد حيث الصحراء،
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 بمواقع الكهرباء لتوليد محطات وإقامة الشمسية الطاقة لوحات دمج خالل من وذلك األرض، كوكب يحتاجها التي الطاقة

  شامل. مخطط ضمن الطاقة جمع

 :بالجزائر الكبير الشمسية الطاقة مشروع

 إفريقيا، في املشاريع أهم كأحد إفريقيا في الطاقة قطاع في االستثمار لتطوير الدولي املنتدى منظمي قبل من املشروع عرض

 الجزء يتمثل حيث واحدة، لكل ميغاواط 1350 بطاقة حصص 4 إلى الجزائرية الحكومة قبل من املشروع تقسيم تم كما

 التجهيزات. من وغيرها الضوئية الوحدات صناعة في املختصة املختلطة املؤسسات من العديد إنشاء في للمشروع الصناعي

 خاتمة

مستقبال  سيعرضها ما هذا و التنمية، في خاصة النفط األحفورية الطاقات على تعتمد التي بين الدول  من الجزائر تعد

 أصبح النفط، بعد طاقوية ملا سياسات وضع و األخرى  الطاقوية نحو البدائل التحول  خيار فإن لذلك الطاقة، هذه لندرة

النفط و نضوب  أسعار عدم استقرار في ظل خاصة اقتصادها إنعاش إلعادة تبنيها الجزائر على يجب التي الرهانات من

 وشيك لهذا املصدر.

 يواجه تطوير الطاقات املتجددة بالجزائر جملة من الصعوبات نلخصها في النقاط التالية:مع ذلك 

الستثمار ا، وال يشجع على ااالنخفاض النسبي ألسعار الطاقة األحفورية يجعل الكهرباء ُتنَتج بسعر منخفض نسبيًّ  --

  في الطاقات املتجددة.

صعوبة تمويل مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها في الوقت الحالي وعدم مردوديتها في املدى  -

  القصير.

اء كما أن نقص خبرة البنوك بهذا النوع من التمويل وصعوبة الوضع املالي الذي تشهده الجزائر  - أسعار  نخفاضا جرَّ

 النفط في األسواق الدولية قد يكون له تأثيره على تمويل هذا املشروع الطموح.

 :يمكن اقتراح ما يلي تقدم ما خالل من

 املستدامة . الطاقة مصادر لتنويع حقيقية بدائل إيجاد ومحاولة للبترول، التبعية من الخروج الجزائر على -

 املحققة النتائج على الوقوف خالل من وذلك الشمسية، الطاقة وخاصة املتجددة الطاقات في االستثمار تشجيع ضرورة -

 . الطاقوي  االنتقال أهداف تحقيق يخدم بما فيها القوة نقاط واستغالل املجال هذا في املشاريع مختلف من

 من التقليل بهدف وذلك لتطوير استخدامها، الالزمة التحفيزات وتقديم الشمسية الطاقة استعمال على التشجيع -

 للبيئة امللوثة الحفورية ا الطاقة استخدام

 الشمسية. الطاقة إنتاج واستخدام تطوير مجال في الثنائية والبرامج واالتفاقيات الشراكات تشجيع ضرورة -
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د  على نمو االقتصا(المنبع)االثر الحقيقي لالستثمار  النفطي في قطاع االستكشاف واالنتاج 

 (2020-2004) الجزائري  للمدة
The real impact of oil investment in the exploration and production sector 

(upstream) on the growth of the Algerian economy for the period (2004-2020) 

 م. د. عبدالرزاق ابراهيم شبيب  الفهداوي 

Dr.Abdulrazzaq Ibrahim Shabeeb 

 العراق  –االنبار  -استاذ جامعي, كلية املعارف الجامعة

Al-maarif University college- Alramadi- Iraq  

 

 امللخص:

 -2004النمو االقتصادي في الجزائر للمدة هدفت الدراسة الى معرفة االثر الحقيقي لالستثمارات في القطاع النفطي على 

(, ARDL, وقد استخدم البحث منهجية التكامل املشترك وتطبيق انموذج  االنحدار الذاتي ذو فترات االبطاء الزمني )2020

نَّ االستثمار النفطي في مرتبط بالطلب العالمي على النفط الخام فوقد توصل البحث الى جملة استنتاجات كان اهمها 
َ
 يأ

نَّ االستثمار النفطي غير مرتبط بالنمو االقتصادي العالمي. 
ّ
ماحين أ

َ
 عن  أ

َ
رورة ضبرز التوصيات التي توصلت اليها الدراسة أ

تطوير الصناعة النفطية بجميع مراحلها, وعدم االكتفاء بتصدير النفط الخام وعن طريق زيادة االستثمار في املشاريع 

 تي تحصل عليها الدول عينة البحث الذي سينعكس على زيادة معدالت النمو االقتصادي.النفطية مما يزيد من االرباح ال

 .االستثمار النفطي, النمو االقتصادي, قطاع االستكشاف الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

     The study aimed to know the real impact of investments in the oil sector on economic growth in Algeria 

for the period 2004-2020. The research used the methodology of joint integration and the application of 

the Autoregressive Model with Time Delays (ARDL), and the research reached a number of conclusions, 

the most important of which was that the oil investment in It is linked to global demand for crude oil, 

while oil investment is not linked to global economic growth. As for the most prominent 

recommendations reached by the study, it is necessary to develop the oil industry in all its stages, and not 

to be satisfied with the export of crude oil and by increasing investment in oil projects, which increases the 

profits obtained by the research sample countries, which will be reflected in the increase in economic 

growth rates. 

Key words: oil investment, economic growth, exploration sector. 

 

 

 

 مقدمة:     

 لكونها احدى أهم محددات 
ً
تكتسب االستثمارات في نشاط االستكشاف واالنتاج للنفط والغاز أهمية خاصة نظرا

ستثمارات ااإلمدادات املستقبلية من النفط والغاز الطبيعي, وملا لها من ارتباط مباشر مع االمن العالمي للطاقة, وتبقى 

االستكشاف واالنتاج للنفط والغاز هي االكبر من حيث أجمالي استثمارات الطاقة, وغالبا ما تتجه تلك االستثمارات الى 
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 عن  االزمات االقتصادية التي 
ً
التدهور واالنخفاض جراء ظروف وتحديات السوق التي شهد تراجعا في أسعار النفط, فضال

ركز , وفي هذا السياق تق الطاقة بشكل عام ونشاط االستكشاف واالنتاج بشكل خاصأدت الى حدوث اضطرابات في أسوا

صب وتحاول الجزائر زيادة استثماراتها النفطية في قطاع امل قطاع االستكشاف واالنتاج  الجزائر استثماراتها النفطية على 

فيما يخص قطاع النفط واعطاء املجال امام  )تكرير, نقل, تسويق.....الخ( وهذا يتم من خالل تغيير التشريعات القانونية

الشركات االجنبية لزيادة مشاركتها في كافة مراحل الصناعة النفطية وعدم اقتصارها على قطاع املنبع, وبال شك فان هذا 

سيؤدي الى زيادة القيمة املضافة للنفط الخام ومن ثم زيادة النمو االقتصادي لذلك البلد, وتسيطر شركة سونطراك 

وبعدها  2005الى عام  1964جزائرية على عمليات استخراج وتصدير النفط الخام منذ انشائها بعد االستقالل عام ال

اصدرت الجزائر قانون جديد يعمل على الحد من الهيمنة االحادية لتلك الشركة وجعلها على قدم وساق مع الشركات 

مو االقتصاد في ن لالستثمارات النفطيةفان االثر الحقيقي الدولية للنفط والغاز بغية تطوير قطاعها النفطي, وبذلك 

 الجزائري شكل واحدا من املوضوعات الحيوية في هذا الحقل من حقول املعرفة العلمية االنسانية .

: وعلى ضـــوء عرضـــنا الســـابق تظهر مالمح اشـــكالية البحث والتي يمكن صـــياغتها في الســـؤال الجوهري مشكلة البحثأوال: 

 هو االثر الحقيقي لالستثمارات النفطية بشقيها االجنبية واملحلية في نمو االقتصاد الجزائري خالل مدة الدراسة.التالي ما 

 :
ً
يعد القطاع النفطي هو القطاع االول والرائد في االقتصــــاد الجزائري اذ يشــــكل املورد الرئيس ملوازنه   أهمية البحث:ثانيا

ثر من االيرادات العامة وبفضـــــــل نشـــــــاط هذا القطاع فان الجزائر يعتبر خامس العامة للدولة حيث يســـــــاهم نســـــــبة تبلغ اك

اكبر بلــد منتج للنفط في العــالم وان الركيزة االســـــــــــــــاســـــــــــــيــة لهــذا القطــاع هي شـــــــــــــركــة ســـــــــــــونــاطراك التي وال زالــت رئــة الجزائر 

طية ســواء كانت الســتثمارات النفاالقتصــادية وتمثل املحور الرئيســ ي للصــناعة النفطية في البلد ولهذا فان االثر الحقيقي ل

من طرف ســــــــوناطراك او باملشــــــــاركة مع الشــــــــركات االجنبية  يعتبر من املوضــــــــوعات الحيوية في االقتصــــــــاد النفطي وفي نمو 

 االقتصاد الجزائري .

 :
ً
ـــيـة البحـثثـالثـا ــ ــ ــ ــ :  ينطلق البحـث من فرضـــــــــــــيـة مفـادهـا ان لالســـــــــــــتثمـار النفطي تـأثير حقيقي في تنويع ورفع الطـاقـة فرضــ

 االنتاجية للقطاع النفطي وكذلك نمو االقتصاد الجزائري.

  
ً
:  يهدف البحث الى تقديم تحليل معمق عن واقع االســـــــتثمار النفطي في الجزائر من خالل اســـــــتعراض هدف البحث:  رابعا

ي على هاهم املؤشــــــــرات املرتبطة باالســــــــتثمار النفطي ويأتي تحت مضــــــــلة هذا الهدف العام عدد من االهداف التفصــــــــيلية و 

 النحو االتي:

 بيان اهم املؤشرات النفطية )احتياطي وانتاج وتصدير النفط الخام(. -1

 معرفة حجم االستثمارات النفطية خالل مدة الدراسة. -2

 بيان هيكل االستثمار النفطي من حيث االستخراج والتكرير والنقل . -3

 الجزائري .معرفة حجم التدفقات االجنبية املباشرة الواردة الى قطاع النفط  -4

 االهمية النسبية لالستثمارات النفطية من اجمالي االستثمارات في الجزائر . -5

: اعتمد البحث على املنهج الوصفي والتحليلي في االطار النظري واعتمد على املنهج الكمي القياس ي  لتحليل منهجية البحث

( (ARDLي للفجوات الزمنيـــة املوزعـــة املتبـــاطئـــة النتـــائج التي تم التوصــــــــــــــــل اليهـــا من خالل توظيف نموذج االنحـــدار الـــذات

 (.2019-2000للوقوف على اثر االستثمار النفطي على النمو االقتصادي في الجزائر خالل املدة )
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  العالمي في االستكشاف واالنتاج االستثمار  : 1

 مفهوم االستثمار النفطي  : 1-1

ُيَعدُّ االستثمار أحد القطاعات املهمة املكونة لإلقتصاد الكلي إلى جانب  القطاع  العائلي )اإلستهالك( والحكومي والقطاع       

 إلى تحقيق  معدالت نمو مقبولة
ً
ويعرف  . الخارجي , ويساهُم االستثمار بدوٍر حيوي في تطوير اإلقتصاد الوطني وصوال

ة التي يتم من خاللها استغالل الثروة النفطية في  مكان وزمان معين من قبل الشركات االستثمار النفطي على انه الطريق

 من املفاصل الحيوية  في الصناعة النفطية ويتوزع 
ً
النفطية الدولية والوطنية واملستثمرين املحليين أو األجانب, ويعد واحدا

التي تتضمن ثالثة أنشطة أساسية وهي البحث  على مختلف مراحل تلك الصناعة ابتداء من املراحل العليا )املنبع(

 إلى املرحلة الدنيا )املصب( التي تتضمن بعض األنشطة 
ً
واالستكشاف, والحفر والتنقيب, واالستخراج النفطي وصوال

 (57: 2021)خليفة والهيتي, املكملة للمرحلة العليا وهي النقل والتكرير والتصنيع ثم االستهالك

 اجه االستثمار في قطاع النفطالصعوبات التي تو  : 1-2

تلعب اسعار النفط دور كبير في تحديد اتجاهات االستثمارات العاملية النفطية والغير  -: تقلبات اسعار النفط: 1-2-1 

نفطية بين الدول أو داخل التكتالت واملنظمات االقتصادية  فكلما ادت تقلبات اسعار النفط الى ارتفاع اإليرادات النفطية 

: 2018ر, )الحمروني وبن عامدة في االكتشافات النفطية أال وازاد االهتمام باالستثمارات في القطاع النفطي ومن ثم الزيا

أن حجم االستثمارات في القطاع النفطي يكون تابع ألسعار النفط ويتناسب بعالقة طردية بدليل االستثمار العالمي  (186

م نتيجة النخفاض اسعار النفط وكذلك يتأثر حج 2015( مليار دوالر في 150في انتاج النفط واستكشافه بنحو )

االستثمارات بالطلب املتوقع, فكلما كان الطلب النفطي في زيادة زاد تخطيط االستثمارات على االمد القصير واملتوسط 

 (2009:89)الزهيري ,لتلبية الطلب املتزايد في املستقبل. 

بعد انعقاد  2007 لقد بدأ االستثمار بأبحاث بدائل الطاقة بشكل ملحوظ عام -: حجم االستثمار في بدائل الطاقة :1-2-2

 ارتفعت االستثمارات 
ً
املنتدى االقتصادي العالمي في دافوس اذ كانت أحدى قراراته ضرورة اللجوء الى مصادر البديلة وفعال

( أن زيادة االستثمار في املوارد املتجددة يعتمد على 2009:88مليار دوالر)العبودي, 148لتصل الى %60في الطاقة بنسبة 

في ذلك النوع وهناك أختالف بين الدول بشأن توفير مصادر تلك الطاقة ,وبالتالي ينعكس ذلك على  مقومات االستثمار

 ارتفاع تكاليف انتاج الطاقة الكهرورياحية في ايطاليا عما هو علية في اسبانيا, 
ً
التكاليف بسبب عامل الوفرة والندرة ,فمثال

ي تالي انخفاض في التكاليف, وتنخفض تكاليف الطاقة الشمسية فوذلك آلن االخيرة تتوفر فيها طاقة رياحية كبيرة وبال

 (2016:88)الزهيري , ايطاليا مما هو علية في كل من اسبانيا وايطاليا نتيجة لوفرتها بشكل يفوق تلك الدولتين.

وة ما بين لسد الفجاملطلوبة  بأنها توفير لألموال املالية اإلضافية عملية التمويل بصورة عامة تعرف -: التمويل: 1-2-3

املوارد املالية املدرجة في املوازنة السنوية وبين املوارد املالية املطلوبة لتنفي مشاريع التي تحتاجها الدولة واملجتمع, وفي 

األحوال االعتيادية مع وفرة اإليرادات النفطية لم تكن هناك حاجة إضافية للتمويل بل كانت املوازنة السنوية للدولة كافية 

 (2007:3العطار ,غطية املبالغ التخمينية لتنفيذ املشاريع املطلوبة ضمن الخطة السنوية .)لت
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أن زيادة تكلفة اإلنتاج تشكل أحد أهم محددات االستثمار في مشاريع أنتاج النفط, أذ   -:زيادة تكاليف اإلنتاج : 1-2-4

واجهت املشاريع القائمة زيادة في تكلفة محطات اإلنتاج ,تكلفة األنابيب ,تكلفة التخزين, تكلفة الكوادر, وتضاعفت تكلفة 

صبحت املوارد النفطية صعبة املنال ومتواجدة ( حسب مؤسسة كامبردج لألبحاث النفطية كما أ2000اإلنتاج منذ عام) 

معظمها في قاع البحار والرمال النفطية ذات التكلفة املرتفعة لإلنتاج واذا ارتفعت التكلفة الحدية إلنتاج النفط الى نحو 

 ولذا أصبح اق75-85)
ً
جاذبية مما  ل( دوالر للبرميل ,أن التكلفة املرتفعة جعلت العائد على االستثمار النفطي أقل تأكيدا

 على توسيع الطاقة 
ً
 سلبيا

ً
  (2008:22)سامبا,يكون عامال

كان الفايروس التاجي الجديد بمثابة تذكير واضح باننا نعيش في عالم معقد ومترابط  ومن املمكن : فيروس كورونا  : 1-2-5

عكاسات  ومخاطر قد تكون ان تنتشر رقعة الصدمات غير متوقعة بشكل سريع عبر االسواق والصناعات والدول, مع ان

شديدة ويصعب التنبؤ بها وغير قابلة للتحكم وخارجة عن سيطرة صانع القرار وتمتد اثارها على قطاع الطاقة واالقتصاد 

ويمكن تصنيف هذه  املخاطر الى ثالث  فئات وهي املخاطر الصحية على الفرق العاملة في املشاريع البرية والبحرية,   [10]ككل

حيث من املستحيل تحقيق فكرة التباعد االجتماعي بسبب ضيق املساحات سواء كانت في مواقع العمل او على املنصات 

عتبار ان الشركة النفطية تعتمد على الحركة املحلية والدولية لتوفير البحرية , ثم تأثير القيود على حركة العاملين با

املوظفين املطلوبين في املشاريع وتوفير الخدمات االمر الذي ادى الى تأخير انجاز بعض االعمال واخير االنقطاع في سلسة 

( (22اك لى سبيل املثال كان هناالمدادات حيث حصل انقطاع في انتاج وتسليم املواد واملكائن للمشاريع بسبب الحظر وع

من الحاويات العائمة في مجال االنتاج والتخزين والتفريغ التي كانت تحت البناء في الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة في 

وقد أشارت وكالة الطاقة الدولية أن سرعة وحجم  [11].( حاوية في العالم (28( من أصل ( 2020الربع االول من عام 

( لم يسبق لها مثيل فقد تسبب الوباء بتخفيض نفقات (2020في نشاط االستثمار في قطاع الطاقة خالل عام االنخفاض 

 .االستثمار لشركات النفط الكبرى وحصل تأجيل للمشاريع املخطط لها وتعليق الكثير منها

 السنوات        

 المناطق  

 النمو السنوي معدل 2020 2019 2018 2017 2016 2015

2019-2016 

 1.5- 109 173 173 157 129 183 امريكا الشمالية

الدول االسيوية والمحيط 

 الهادئ

93 69 62 65 65 49 -8.6 

 9.2- 36 61 61 65 70 90 اوراسيا

 9.2- 36 47 45 48 54 74 الشرق االوسط

 7.2- 33 50 54 57 55 68 الدول االفريقية

 10.7- 30 42 38 40 46 66 الدول االوربية

 3.1- 29 45 43 38 38 51 امريكا الوسطى والجنوبية

 6.3- 322 483 480 467 461 625 العالم

االنعكاسات االولية لجائحة فيروس كورونا على ( , 2020منظمة االقطار العربية املصدرة للنفط اوابك ) املصدر:

 .االستثمارات العاملية في قطاع الطاقة
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 واقع  االستثمار النفطي في قطاع االستكشاف واالنتاج   :2

 اجمالي االستثمارات النفطية :: 2-1

تحتل الجزائر املرتبة التاسعة بين دول العالم من كميات النفط املصدرة  واملركز الرابع عشر من االحتياطي النفطي,      

بحفر بئر حاس ي مسعود في جنوب شرق الجزائر والذي  يعد من اكبر   ((1956وقد تم اكتشاف النفط في الجزائر عام 

 حقول النفط  في العالم. 

  2004-2018)االستثمار النفطي في الجزائر واالحتياطي ومعدل االنتاج النفطي للمدة )    ( 1الجدول )       

 البيان

 

 

 السنوات 

 االستثمار النفطي

 )مليار دوالر (

2)) 

معدل التغير 

 السنوي %

3)) 

االحتياطي النفطي 

 )مليار برميل (

5)) 

 انتاج النفط الخام 

 )مليون ب/ي(

7)) 

معدل التغير 

 السنوي

% 

9)) 

2004 3.9 -- 11.350 1.946 --- 

2005 4 2.5 12.270 2.016 3.5 

2006 5 20 12.200 2.005 0.5- 

2007 6.4 21.875 12.200 1.992 0.6- 

2008 8.5 24.705 12.200 1.969 1.1- 

2009 13 34.615 12.200 1.775 9.8- 

2010 14.4 9.722 12.200 1.689 4.8- 

2011 12.2 18.032- 12.200 1.642 2.7- 

2012 10.4 -17.307 12.200 1.537 -6.3 

2013 8.61 20.789- 12.200 1.485 3.3- 

2014 8.66 0.577 12.200 1.589 7.0 

2015 8.97 3.455 12.200 1.558 1.9- 

2016 7.58 18.337- 12.200 1.572 0.8 

2017 7.06 7.365- 12.200 1.540 2.0- 

2018 6.84 -3.11 12.200 970 -37.0 

2019 8.2 19.88 12.200 954 -1.64 

2020 5.7 -30.48 12.200 838 -12.1 

 

(.متوفر على الرابط (2004-2017( قوانين املالية, الجريدة الرسمية الجزائرية اعداد مختلفة للمدة (1العمود  -املصادر : 

 www.andi.dz ))التالي :

    عالقة التكامل العمودي كخيار استراتيجي للنمو بأداء املؤسسة  2016قريش ي , (  )2014- 2004السنوات )  (2(العمود   -

, اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية , قسم العلوم دراسة حالة مجمع سوناطراك

 279)  ;االقتصادية ,جامعة محمد خضير , 

 : ة , حصيلة انجازات القطاع  النفطي متوفر على املوقع التالي( وزارة الطاقة واملناجم الجزائري2017-(2015السنوات  -

)www.energy.gov.dz( 

  Bulletin,   OPEC Annual Statistical  .2004-2017 (   (3العمود  -

 .Bp Statistical Review of World Energy, 2017-2004 ((5العمود  -

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
http://www.energy.gov.dz/
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 ((1,3,5من اعداد الباحثين باالعتماد على بيانات العمود ( 4,6)العمود -

 -تطور حجم االستثمار النفطي : :2-2

خرى , اذ بلغت في  عام  )     
ُ
(  2004نالحظ من الجدول  أنَّ االستثمار النفطي في الجزائر ازداد  وبشكل مستمر من سنه إلى أ

, في حين (20%)( مليار دوالر بمعدل تغير سنوي مقداره(5( بقيمه2006مليار دوالر تليها زيادة  مباشرة  في سنه ) 3.9)قيمه )

( وهذا ما يفسره  قانون  االستثمار (35.780%بلغت نسبة االستثمار النفطي من اجمالي االستثمارات للعام نفسه حوالي 

 سنه )والرامي إلى تشجيع  االستثمار   ( (2006لعام 
ً
بمبلغ  (2007وخلق  مشاريع  تنموية جديدة, االمر الذي شهدته ايضا

-2008( عن السنة السابقة , كما نالحظ ان املدة )%(21.875مليار دوالر بمعدل تغير سنوي مقداره 6.4) استثمار قدره )

( في حين بلغت (2008ار دوالر عام  ملي( 8.5( شهدت زيادة مستمرة  في املبالغ  املوجهة  لالستثمار النفطي, إذ بلغ )2010

 2009)من اجمالي االستثمارات الكلية, في حين بلغ االستثمار النفطي  عام ) (27.819%)  نسبة االستثمارات النفطية حوالي 

 (2010)مليار دوالر عام    (14.4عن السنة السابقة, وارتفع  إلى ) (24.705%( مليار دوالر بمعدل تغير سنوي مقداره )13)

( من 59.254%( عن السنة السابقة,  في حين شكلت االستثمارات النفطية حوالي )9.722%بمعدل تغير سنوي مقداره )

إجمالي االستثمارات في الجزائر, ويعد هذا املبلغ  أكبر قيمة خصصتها الدولة لالستثمارات النفطية وبالشراكة مع االخرين 

وال سيما بعد منح الشركات االجنبية  (, 07/ 05) القطاع النفطي  في  ظل  قانون وهذا  نتيجة  قيام الجزائر  بإصالحات في 

من املشاركة والذي سمح بمشاركة قطاع النفط بالدخول مع الشركات االجنبية, مما انعكس ذلك على زيادة االنفاق %70)) 

طاع  الطاقة هو تطوير القطاع  على مختلف مراحل الصناعة النفطية, ولقد كان الهدف من القيام  باإلصالحات في ق

واالستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركات  النفطية الدولية فضال عن االستفادة من رأس املال النفطي االجنبي ,إذ  

تتميز الصناعة النفطية باستثمارات ضخمة وأموال كبيرة  لم تكن الجزائر في فترة بداية االصالحات قادرة على تغطيتها, لذا 

 (126 ; 2009عبدالهادي , نجد أنَّ هذه االصالحات سمحت  بزيادة رأس املال  املستثمر في  القطاع النفطي والسيما املنبع.  )

-18.032( مليار دوالر بمعدل تغير سنوي مقداره 12.2انخفضت قيمة االستثمار النفطي  لتصل إلى ) ( 2011اما في عام )

 عام )( عن السنة السابقة, ثم بعدها شه%(
ً
( مليار دوالر بمعدل (8.61( لتصل إلى2013دت االستثمارات النفطية انخفاضا

من إجمالي االستثمار,  (26.828%) (,  كما انخفضت  نسبة مساهمة االستثمار النفطي إلى %-20.789تغير سنوي مقداره )

اض ك السنة, ويالحظ استمرار انخفوالسبب في ذلك هو ضعف االستثمارات االجنبية الواردة إلى القطاع النفطي في تل

بسبب انخفاض مؤشر الربحية للشركات النفطية والسيما شركة  (2010) االستثمار النفطي في الجزائر بعد عام

ة مراحلها
ّ
 ; 2016 , )قريش ي سوناطراك وهذا يعني أنَّ االخيرة خفضت من وتيرة النمو والتوسع في الصناعة النفطية بكاف

280 .) 
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 (2020 -2004االستثمار النفطي في الجزائر للمدة )( 1شكل)

 -هيكل االستثمار النفطي : :2-3

على مستوى توزيع االستثمارات في مراحل الصناعة النفطية, إذ حظي املنبع بالجزء االكبر من اجمالي االستثمارات بلغ      

صل (2010( مليار دوالر عام (10حوالي 
َ
ثمار الكلي في الصناعة النفطية , في حين بلغ حجم ( مليار دوالر لالست(14.4( من أ

( مليار دوالر وتوزعت باقي  (3( مليار دوالر و(10.4( مليار دوالر من اصل  (7( حوالي (2012الستثمار النفطي في املنبع  عام 

 .االستثمارات على املراحل الالحقة من الصناعة النفطية  وباملشاركة مع الشركات النفطية االجنبية

)www.energy.gov.dz(  . 2014أّما في عام) مليار دوالر من اجمالي (7.327( فقد حظي االستثمار في املنبع نحو )

( مليار دوالر وتوزعت باقي االستثمارات على انشطة النقل واملصب واملقرات الخاصة  (8.97االستثمارات النفطية البالغة 

وأعلنت .  sonatrach raport annuel,2014;59)) بالشركة الوطنية والشراكات, إذ تحظى حصة املنبع بالحصة االكبر

, ومن املتوقع أن تنفق الشركة خالل أربع سنوات( (14%شركة سوناطراك عن خطة لرفع معدل انتاجها من النفط بنسبة 

 . (2017;88 ,)صندوق النقد العربي( (2017-2021( مليار بين عامي (9على عمليات التنقيب نحو 

 ( مليار دوالر (2004-2014( هيكل االستثمار النفطي في الجزائر للمدة 2الجدول)            

 

 

  ( وزارة الطاقة واملناجم الجزائرية , حصيلة انجازات القطاع  النفطي متوفر على املوقع التالي 2017-(2015املصدر:

)www.energy.gov.dz( 
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االستثمار في الحلقات 

 العليا)المنبع(
2.32 2.57 3.56 4.410 5.60 9 10 9.1 7.17 6 7 

االستثمار في الحلقات 

الدنيا)النقل ,المصب 

 ,هياكل الدعم والمقر(

1.58 1.42 1.44 1.99 2.9 4 4.47 3.04 2.87 2.61 1.66 

 8.66 8.61 10.4 12.14 14.47 13 5.5 6.4 5 3.99 3.9 اجمالي االستثمار

http://www.energy.gov.dz/
http://www.energy.gov.dz/
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( تركز الجزائر على زيادة إنتاجية االبار املوجودة لديها وتطويرها مقابل استثمارات معقولة في البحث  )جانب املنبع في     

عن ابار جديدة محتملة, أي ان نشاط تطوير االبار يستحوذ على الجزء االكبر من االستثمارات بمعدل استثمار سنوي بلغ 

 ط البحث واالستكشاف .( مليار دوالر لنشا(1( مليار دوالر مقابل (3.44حوالي 

( مازال االستثمار في مشاريع التكرير يعاني من قلة املشاريع املخصصة لهذا النشاط مقارنة جانب الحلقات الدنيا في )  

( (726( مليون دوالر  ثم ارتفع هذا املبلغ الى  (500( بلغ االنفاق االستثماري على مرحلة النقل  (2011بنشاط املنبع, ففي عام 

( (2012( مليون دوال عام (46( وحصلت هياكل الدعم واملقر على اقل االستثمارات اذ بلغت حوالي (2014مليون دوالر عام 

( اما فيما يخص مرحلة املصب فقد استحوذ هذا النشاط على الحصة االكبر (2010مليون دوالر عام (170)بعد ان كانت 

 (822( لكن انخفضت املبالغ االستثمارية لهذا الجانب الى (2010مليار دوالر عام (  ( 3من اجمالي االستثمارات اذ بلغ حوالي 

( مليون دوالر والسبب احتكار شركة سوناطراك لهذا النشاط وعدم اشراك الشركات االجنبية في تلك االنشطة .) 

  (208 2017:بورحلة,

 -تطور حجم االحتياطيات النفطية :: 2-4

(  12.2( إلى )2006-2004بين سنة ) االحتياطي النفطيمن ناحية تطور احتياطيات الجزائر من النفط الخام إذ ارتفع     

مليار  (12.2( عند 2017( )  (2006( مليار برميل, ثم  ليعود وليستقر ما بين 7.4مليار برميل, وبإضافي احتياطي مقداره )

الحتياطي النفط  بسبب زيادة  االكتشافات  وعمليات التنقيب, إذ أعلنت شركة برميل ( ويعود هذا االرتفاع املستقر 

( اكتشافا من الغاز املكثف, إذ ساهمت 14(اكتشافا  جديدا من بينها  ) (29( تحقيق  (2010سوناطراك في تقريرها لسنة 

وقد سجل قطاع النفط  37 ).  ; 2015) رفيق دو , ( اكتشاف واثنين ضمن الشراكة   (27سوناطراك بمجهودها  بحوالي 

 أعلي في عام )
ً
 أنَّ ذلك لم يؤثر 15حوالي ) 2014)الجزائري العديد من االكتشافات,  بلغت حّدا

ّ
( اكتشافا للنفط الخام, إال

خرى  والذي قدر ب ) 
ُ
مليار , ورغم التطور الذي 12.2)  على حجم االحتياطي النفطي في تلك السنة مقارنة بالسنوات األ

ها لم تدعم مستوى االحتياطي  بصورة كبيرة  نظرا ألنَّ معظم هذه االكتشافات عبارة عرفت  أنَّ
ّ

ه االكتشافات النفطية, إال

  في االنتاج مع  
ً
 مستمرا

ً
عن آبار عادية ذات منسوب ضئيل من النفط الخام, فضال عن أنَّ اآلبار املكتشفة شهدت تناقصا

الذي تعرضت له نتيجة تزايد حجم الطلب العالمي على  النفط الخام, وتجدر االشارة مرور الزمن  نتيجة  االستغالل املكثف 

وهي نسبة منخفضة (2016)في عام   0.7%)إلى أنَّ حجم االحتياطي من ذلك املصدر ساهم في دعم االحتياطي العالمي بنحو )

خرى , وحسب  احصائيات 
ُ
د احتلت الجزائر املركز الثامن عربيا ( فق (2016لعام   (BP)عند املقارنة مع  دول نفطية أ

  213-214) ; 2019.)زهير وسهيلة , وإفريقيا من إذ االحتياطي النفطي 

 -تطور حجم انتاج النفط : :2-5

  ( بعد أن  كان )2006مليون ب / ي(  في عام  )2.005 (  إذ بلغ  )2004) ةفقد شهد اإلنتاج النفطي  ارتفاعا  مع بداية سن    

( وهذا يعود إلى التغير في نظام االستغالل النفطي, إذ عمل  هذا التغير على مواكبة  2004مليون ب/ي(  في عام ) 1.946

قطاع النفطي الجزائري للعوملة الذي تجسد في انتهاج نوع جديد من العقود تحكمها شروط املناقصة التي تهدف الستقطاب 

صناعة النفطية بشكل عام ومرحلة املنبع بشكل خاص. كما سجلت هذه  التطورات التكنلوجية املتعلقة بمراحل نشاط ال

بئر ( في اطار الشراكة إذ ان انتهاج  مبدأ املناقصات دليل واضح 30  املدة زيادة في عدد اآلبار املكتشفة وصل عدد اآلبار إلى )

( من هذا القانون تحفيزات كبيرة للشركاء   48 (على االنفتاح الكبير الذي  مّيز القطاع بصدور ذلك القانون , وجعلت  املادة 
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( في استغالل % 30االجانب من أجل ممارسة نشاطات االستغالل وذلك بمساهمة شركة سوناطراك بنسبة ال تتعدى) 

 أنَّ االمر (36 ;  2015  ,)رفيق دو عاما . 30 ) االبار املكتشفة وقد تصل إلى مدة استغالل هذه االبار إلى أكثر من) 
ّ

لم  إال

 في االنتاج بسبب االزمه املالية العاملية , ليستمر بعدها  االنخفاض حتى عام )   2008يستمر فقد سجل عام )
ً
انخفاضا

( ويعود السبب إلى ضيق عمليات البحث  واالستكشاف وانتاج  النفطي  بالشراكة مع  االجانب . فضال عن انخفاض  2017

 عن التزام الجزائر بتخفيض االنتاج اسعار النفط في االسواق الدولية والتي 
ً
ساهمت في تراجع النشاط االستكشافي فضال

  ملواجه  انخفاض االسعار . (2016)املتفق عليها من قبل اعضاء منظمة األوبك نهاية عام  

وبشكل عام أنَّ سبب تراجع انتاج الجزائر من النفط الخام في السنوات االخيرة هو التأخيرات املتكررة للمشروعات       

 عن مشكالت فنية وفجوات البنية التحتية
ً
 29) ; 2016 ,.)البنك الدولي  وصعوبة اجتذاب شركات االستثمار, فضال

الواردة الى القطاع النفطي الجزائري  التدفقات االستثمارية االجنبية املباشرة :2-6  

أصبح االستثمار االجنبي املباشر مركز اهتمام في سياسات وخطط التنمية في الجزائر من خالل إجراء إصالحات في        

 يجميع املجاالت االقتصادية والقانونية والسياسة لتشجيع تدفقات االستثمار االجنبي املباشر اليها, ويعّد القطاع النفط

الجزائري من القطاعات الجاذبة لالستثمارات االجنبية وهو من القطاعات االساسية في تمويل امليزانية العامة للدولة, 

وانطالقا من هذا الثقل الذي يمثله هذا القطاع تفضل الجزائر الشراكة مع الشركات االجنبية, ومنذ تأميم القطاع النفطي 

( % لجميع أصناف االنجاز والسيما التنقيب ,استغالل, تطوير , نقل (49في حدود  بقيت نسبة مشاركة رأس املال االجنبي

وتسويق لكن في بداية التسعينيات وفي ظّل البحث عن أفضل االحتماالت للخروج باالقتصاد الجزائري من االزمة 

في القطاع النفطي وذلك لفتح (إلى استصدار قوانين جديدة  (1991االقتصادية خالل تلك املدة, إذ عمدت الجزائر في عام 

املجال لالستثمارات االجنبية في هذا القطاع وكان الهدف منها دعم التنقيب وزيادات حجم الصادرات النفطية لزيادة 

 68) ; 2012 ,) برجي وبوعشة  االيرادات النفطية,

 ((2004-2017( االستثمارات االجنبية املباشرة في القطاع النفطي الجزائري للمدة  3الجدول)           

 البيان      

 السنوات

اجمالي االستثمار االجنبي في القطاع 

 النفطي )مليار دوالر(

نسبة مساهمة االستثمارات االجنبية من اجمالي  معدل التغير السنوي %

 االستثمارات النفطية %

2004 1.496 ---- 38.358 

2005 1.278 17.0- 31.95 

2006 2.105 39.2 42.1 

2007 2.354 10.5 36.78 

2008 2.187 7.6- 25.72 

2009 2.444 10.5 18.8 

2010 3.270 25.2 22.70 

2011 3.122 4.7- 25.59 

2012 3.507 10.9 33.72 

2013 1.523 130.9- 1.012 

2014 1.622 6.0 0.83 

2015 2.3 29.4 25.641 

2016 2.1 9.5- 27.70 
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2017 1.4 50- 19.83 

2018 1.1 -28.43 18.33 

(               (2004-2018( وزارة الطاقة واملناجم , حصيلة انجازات القطاع, تقارير مختلفة للمدة (1املصادر: العمود  

  www.energy.gov.dzمتوفر على الرابط التالي 

 (   2-1( من عمل الباحث  باالعتماد على بيانات الجدول )  (3,2العمود  -

 

االرتفاع املطرد لقيمة لالستثمارات االجنبية املوجة لقطاع النفط في الجزائر, وهذ راجع النفتاح 3)يالحظ من الجدول )     

 07/05القطاع على العالم الخارجي نتيجة التشريعات القانونية التي صدرت للنهوض بهذا القطاع الخاص والسيما قانون 

( 1.496( مليار دوالر بعد ان كانت )(3.507(  لتصل إلى (2012إذ ارتفعت االستثمارات خالل عام . 10/06واملعدل باألمر 

(, في حين بلغت نسبة االستثمارات االجنبية في القطاع %10.978(  وبمعدل تغير سنوي مقدار)(2004مليار دوالر في عام 

( مليار دوالر, وبعد هذا العام 10.4( من اجمالي االستثمار النفطي والبالغة حوالي )(33.721%النفطي الجزائري حوالي 

عن الستة السابقة, في حين  (-50%) ( مليار دوالر بمعدل تغير سنوي مقداره  (1.4انخفضت التدفقات االستثمارية إلى 

( مليار دوالر 7.06( من إجمالي االستثمارات النفطية والبالغة حوالي )19.83%بلغت نسبة االستثمارات االجنبية حوالي )

على النسبة األكبر من  (2015)ه. أما تصنيف االستثمارات االجنبية حسب كل قارة, فقد استحوذت أوربا عام للعام نفس

( مليون دوالر تليها (274, وجاءت إيطاليا في املرتبة األولى وذك بأنفاقها حوالي (69%)إجمالي االستثمارات االجنبية, إذ بلغت 

( مليون دوالر . في حين جاءت امريكا الشمالية في املرتبة الثانية  (175بمبلغ  ( مليون دوالر ثم فرنسا(201اسبانيا بمبلغ 

( احتلت (2016,  أما في عام (69-70  2015 ; ,.)وزرة الطاقة واملناجم ( لبقية العالم %(1( و  (9%( ثم  آسيا  %(21بنسبة 

ري , وذاك ية االجنبية الواردة إلى القطاع النفطي الجزائأوربا املرتبة األولى للعام الثاني على التوالي في التدفقات االستثمار 

( % من إجمالي االستثمارات , وجاءت فرنسا على رأس قائمة الدول األوربية  وذلك (92.5باستحواذها على نسبة بلغت حوالي 

ليون دوالر ثم إسبانيا ( م(512مليون دوالر, تليها إيطاليا بإنفاق استثماري قدره  (558) من خالل تدفق استثماري مقداره 

 35,  39( مليون دوالر, ثم جاءت كل من الصين, ايرلندا, والواليات املتحدة االمريكية ,روسيا بأنفاق استثمار مقداره )(305

خرى, أما في آسيا فكانت نسبة االستثمار حوالي  27, 33, 
ُ
( %(5.6( مليون دوالر على التوالي, والباقي موزعة على دول العالم األ

 ,.)وزارة الطاقة واملعادن الجزائرية ( لباقي العالم %(0.1( ألمريكا الشمالية  %(1.7من إجمالي التدفقات االستثمارية ثم 

 وهي ) (2004-2017)ومن ناحية اهم الشركات النفطية املستثمرة في القطاع النفطي الجزائري للمدة ( 55-54 ; 2017

(Total ,Bp ,CNPC, Qatar Petroleum ,Petro Vietnam باملائة من إجمالي   (28)واستحوذ القطاع النفطي حوالي

تقرير مناخ االستثمار ) ( 2015 ; 119 ,تقرير مناخ االستثمار التدفقات االستثمارية االجنبية املباشرة الواردة إلى الجزائر. )

, 61; 2017)  

 

 
 
 

http://www.energy.gov.dz/
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: الجانب التطبيقي لقياس اثر االستثمار النفطي في 
ً
 النمو االقتصادي في الجزائر .خامسا

بعد اجرا اختبارات الســـكون ملتغيرات الدراســـة وتبين بانها اصـــبحت ســـاكنة بعد الفرق االول ســـنقوم بتطبيق اختبارات نموذج 

. ARDLالـ)
ً
  ( وكما مبين الحقا

  :وفقا لطريقة التقدير االولي للنموذج(Akaike information Criteria )(AIC  يتبين من .)( فترات اإلبطاء املثلى. 3-3الشـــــــــــــكل )

وهو النموذج الذي يتحقق من تأثير االســـــــــتثمار النفطي في النمو االقتصـــــــــادي    ARDL (4, 0)نجد أن النموذج األمثل هو النموذج

 للجزائر.

𝐌𝐕 = 𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑰𝑵 + 𝜷𝟐𝑮𝑫𝑷 + 𝜺𝒊 

نموذج  لــذلــك نــذهــب للخطوة  20بــاملفــاضـــــــــــــلــة مع    ARDL(4, 0)تم اختيــار النموذج األمثــل وبــاالعتمــاد على معيــار اكــايكــا 

 التالية وهي تقدير النموذج االولي وحسب درجات االبطاء املثلى.

 ( التقدير األولي للعالقة بين االستثمار النفطي والنمو االقتصادي4الجدول )

Prob.* Std. Error t-Statistic Coefficient Variable 

0.0000 0.110321 8.576453 0.946161 GDP(-1) 

0.7159 0.163667 -0.368727 -0.060348 GDP(-2) 

0.6498 0.151488 -0.460305 -0.069731 GDP(-3) 

0.0516 0.106231 -2.058060 -0.218630 GDP(-4) 

0.3733 0.312301 -0.908725 -0.283795 I 

0.0024 0.234425 3.427813 0.803566 I 

0.0014 0.240553 -3.646951 -0.877286 I(-1) 

0.5304 0.221214 -0.637490 -0.141022 In 

0.5049 0.271475 -0.677893 -0.184031 In (-1) 

0.7150 0.270913 0.369891 0.100208 In (-2) 

0.0705 0.189312 -1.900706 -0.359827 In (-3) 

0.1720 5.632707 1.411947 7.953082 C 

 Mean dependent var 3.905463 0.993709 R-squared 

 S.D. dependent var 0.401839 0.987703 Adjusted R-squared 

 Akaike info criterion -3.077109 0.044560 S.E. of regression 

 Schwarz criterion -2.185014 0.043683 Sum squared resid 

 Hannan-Quinn criter. -2.746277 89.69639 Log likelihood 

 Durbin-Watson stat 1.815232 165.4715 F-statistic 

   0.000000 Prob(F-statistic) 

 (.Eviewsاملصدر: من عمل الباحث باالعتماد على البرنامج اإلحصائي )

تظهر نتــائج النموذج االولي اثر املتغيرات املســـــــــــــتقلــة على املتغير التــابع خالل فترات االبطــاء الســـــــــــــــابقــة وفي ذلــك داللــة على 

ترابط العالقـة فيمـا بينهمـا . كمـا ان معـامـل التحـديـد اعطى دالئـل عن إمكـانيـة املتغيرات املســـــــــــــتقلـة لتفســـــــــــــير مـا مجموعــه 

 ابع وهي مؤشر أولى عن قوة املتغيرات املستقلة للتفسير . من التغيرات في املتغير الت  0.993709

  اختبار الحدودbound test  : 

بعــــد اعتمــــاد درجــــات اإلبطــــاء املثلى النموذج األولي, نتحقق من عالقــــة التكــــامــــل املشـــــــــــــترك بين االســـــــــــــتثمــــار النفطي والنمو      

( وهي  (F=13.72053االقتصـــــــــادي املعبر عنه بالناتج املحلي االجمالي. ومن نتائج الحدود الظاهرة في الجدول أعاله نجد أن قيمة 

( وهو مؤشــــــــــــر على وجود عالقة تكامل مشــــــــــــترك بين االســــــــــــتثمار النفطي 0.05وعند مســــــــــــتوى داللة )  I)1(أعلى من الحد األعلى 
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والنمو االقتصـــــــادي املعبر عنه بالناتج املحلي االجمالي. مما يحتم علينا التحقق من عالقة األجل الطويل بين متغيرات النموذج 

 األول.

 ((ARDL( نتائج اختبار الحدود لنموذج 5الجدول )

F-Bounds Test : Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

   Asymptotic: n=1000  

F-statistic 13.72053 10% 1.99 2.94 

K 6 5% 2.27 3.28 

  2.5% 2.55 3.61 

  1% 2.88 3.99 

 (.Eviewsاإلحصائي )املصدر: من عمل الباحث باالعتماد على البرنامج 

عند مســــــــــتوى داللة  I(1)املحســــــــــوبة نجدها اعلى من  Fللتحقق من وجود عالقة التكامل املشــــــــــترك وعند النظر الى قيمة       

 وهو مؤشر على وجود عالقة التكامل املشترك والعالقة طويلة االجل . 0.01

  االقتصادي.االستثمار النفطي والنمو بين   نتائج العالقة طويلة االجل 

الطويلــة ملعلمــات النمــوذج  بعــد التأكــد مــن وجــود عالقــة طويلــة األجــل بــين املتغيــرات ينبغــي اآلن الحصــول علــى املقــدرات      

 ذلك: ( يوضح5املقدر ومعلمة تصحيح الخطأ، والجدول )

 ( تقدير معلمات األجل الطويل واألجل القصير وتصحيح الخطأ.6جدول )
Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

IN 0.951933 0.213329 4.462275 0.0001 

I 0.160362 0.047460 -3.378885 0.0019 

C -8.086556 2.576336 -3.138782 0.0036 

EC = LGDP - (0.9519*IN +0.1604*I ) 

 (.Eviewsالباحثين باالعتماد على البرنامج اإلحصائي )املصدر: من عمل 

نتائج العالقات طويلة االجل تظهر معنوية بعمومها اذ ان معدل التضـــــــــــــخم يرتبط بعالقة موجبة وذات داللة معنوية       

( وهذا االمر 0.951مع معدل النمو االقتصــادي فارتفاع التضــخم بوحدة واحدة يؤدي الى زيادة النمو االقتصــادي بنســبة )

اك بوادر تضــــخمية ترتب عليها ظهور مؤشــــرات االرتفاع باألســــعار مما يعني منطقي من الناحية االقتصــــادية فكلما كانت هن

ذلك زيادة النمو االقتصـــادي كقيمة اســـمية. بينما لو نظرنا الى )االســـتثمار النفطي( فنجده مرتبط بعالقة موجبة ايضـــا اذ 

( وهذا يعني ان التحســـــــن الذي 0.16ان االســـــــتثمار النفطي بوحدة واحدة ســـــــيؤدي الى زيادة الناتج املحلي االجمالي بنســـــــبة )

يحصل في مؤشرات االستثمار النفطي من حيث االستثمار في املنبع واالستثمار في الطبقات العليا سينعكس بشكل ايجابي 

  على حجم الناتج املحلي االجمالي باعتباره معيار الحتساب النمو االقتصادي .
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 .االستثمار النفطي والنمو االقتصادي( نتائج العالقة القصيرة االجل بين 7الجدول )
ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

D(VM(-1)) 0.348709 0.079512 4.385636 0.0002 

D(VM(-2)) 0.288361 0.087445 3.297635 0.0033 

D(VM(-3)) 0.218630 0.073764 2.963903 0.0072 

D(IN) 0.803566 0.106496 7.545496 0.0000 

D(GDP) -0.141022 0.138608 -1.017416 0.3200 

D(GDP(-1)) 0.259618 0.152046 1.707501 0.1018 

D(GDP(-2)) 0.359827 0.136383 2.638348 0.0150 

CointEq(-1)* -0.402548 0.044177 -9.112216 0.0000 

R-squared 0.926717     Mean dependent var -0.014508 

Adjusted R-squared 0.891339     S.D. dependent var 0.117739 

S.E. of regression 0.038811     Akaike info criterion -3.395290 

Sum squared resid 0.043683     Schwarz criterion -2.787044 

Log likelihood 89.69639 Quinn criter.-Hannan     -3.169723 

Durbin-Watson stat 1.815232  

* p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

 (.Eviewsاملصدر: من عمل الباحث باالعتماد على البرنامج اإلحصائي )

من أخطاء االجل القصير خالل وحدة الزمن  0.40 أعطت معلمة تصحيح الخطأ داللة عن إمكانية تصحيح ما مقداره     

ومقدارها ثالثة اشهر للوصول للتوازن الطويل االجل كما تظهر نتائج االجل القصير وجود عالقة ديناميكية بين املتغيرات 

 . املستقلة واملتغير التابع وهو مؤشر عن ترابط وتاثير تلك املتغيرات بصورة مباشرة عن التغيرات في املتغير التابع

 ـــتخـدم ــ ــ ــ ــ في تقـدير اآلثـار القصـــــــــــــيرة والطويلـة األجـل ينبغي  (ARDL)( 0 ,4: بعـد اعتمـاد نموذج )اختبـار جودة النموذج املســ

التأكد من جودة أداء النموذج وســـالمته من املشـــاكل القياســـية, وذلك من خالل تطبيق بعض االختبارات الخاصـــة بذلك وكما 

 يأتي:

يوجد العديد من االختبارات الخاصـــــــة في كشـــــــف تجانس البواقي من عدمها, ومن بين تلك االختبارات ( : ARCHاختبار ) **

 وكانت نتائج االختبار اآلتي: (ARCH)اختبار 

 ( نتائج اختبار شرط ثبات تباين حدود الخطأ )تجانس التباين(8الجدول )

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

Null hypothesis: Homoskedasticity  

F-statistic 0.855319 Prob. F(21,22) 0.6384 

Obs*R-squared 19.77680 Prob. Chi-Square(21) 0.5354 

Scaled explained SS 5.826034 Prob. Chi-Square(21) 0.9995 

 (.Eviewsاملصدر: من عمل الباحث باالعتماد على البرنامج اإلحصائي )

املحتســـــــــــــبــة  F( إلى النموذج غير معنوي، وهـذا يتضـــــــــــــح من خالل مقـارنـة قيمـة  8تشـــــــــــــير النتـائج التي املثبتـة في الجـدول )     

 (، وبذلك يصبح النموذج خاٍل من مشكلة تجانس التباين.0.69( مع مثيلتها الجدولية البالغة ) 0.855319البالغة )

 Breusch-Godfrey Serial ) ولكي نبين عدم ارتباط األخطاء ملتغيرات الدراســة، نلجأ إلى اختبار *** اختبار اســتقالل الحدود:

Test)  ( .8) لالرتباط الذاتي. وبعد إجراء االختبار كانت النتائج كما في الجدول 
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 Breusch-Godfrey Serial(  نتائج اختبار 9الجدول )

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

0.5063 Prob. F(2,20) 0.704237 F-statistic 

0.2352 Prob. Chi-Square(2) 2.894781 Obs*R-squared 

 (.Eviewsاملصدر: من عمل الباحث باالعتماد على البرنامج اإلحصائي )

الذي تفترض فرضــــــــيته العدم عدم وجود  :Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testنتائج اختبارات التحقق         

ال نرفض فرضــية العدم وعليه ال دليل لوجود  0.05اعلى من  Pترابط تســلســلي بين البواقي وعند النظر للنتائج   والن قيمة 

بما أن نتائج االختبارات أثبتت ســــــالمة وجودة النموذج املســــــتخدم، وهذا ما يتبين من خالل ارتباط تســــــلســــــلي بين البواقي, و 

( والتي جاءت غير معنوية، وهذا يعني 0( مع مثيلتها الجدولية البالغة )0.704237( املحتســـــــــــــبة البالغة )Fقارنة احتمالية )م

 أن النموذج جيد وخالي من املشاكل القياسية.

دول  الجيتم اللجوء إلى هذا االختبار من أجل التعرف على الشكل الدالي للنموذج، ومدى مالئمته كما في   :Ramseyاختبار ****

(10) 

 .للشكل الدالي Ramsey( نتائج اختبار 10الجدول  )
Ramsey RESET Test  

 Value Df Probability 

t-statistic 2.173596 21 0.0413 

F-statistic 4.724520 (1, 21) 0.0413 

Likelihood ratio 8.928576 1 0.0028 

 (.Eviewsاملصدر: من عمل الباحثين باالعتماد على البرنامج اإلحصائي )

الذي تفترض فرضـــــــــــــيوة العدم عدم وجود  :Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testنتائج اختبارات التحقق      

ال نرفض فرضــية العدم وعليه ال دليل لوجود  0.05اعلى من  Pترابط تســلســلي بين البواقي وعند النظر للنتائج   والن قيمة 

للتحقق من تجانس البواقي اعطى داللة إحصـائية عن   Breusch-Pagan-Godfreyارتباط تسـلسـلي بين البواقي  اما اختبار 

كانت هناك  Ramsey RESET Testوجود مشــــــــــكلة عدم التجانس بين البواقي باإلضــــــــــافة لذلك وعند النظر الى اختبار عدم 

دالئل عن وجود بعض املتغيرات املحذوفة ولكن عند جمع نتائج االختبارات الثالثة  نقر بســـــــالمة النموذج القياســـــــ ي لزيادة 

 لتراكمي ومربعات املجموع التراكمي التحقق عن سالمة النموذج نعتمد اختباري املجموع ا
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 (.Eviewsاملصدر: من عمل الباحثين باالعتماد على البرنامج اإلحصائي )

 (2)شكل     

 للتاكد من استقرارية النموذج  الثاني   CUSUM , CUSUM of Squaresنتائج اختباري 

اســـــــــــــتقرارية النموذج املعتمد بعموم وعليه نحكم    CUSUM , CUSUM of Square( يوضـــــــــــــح نتائج اختباري 2الشـــــــــــــكل )

 باستقرار النموذج والقياس ي ومصداقية النتائج املتحصلة قياسيا .

  خاتمة:

: االستنتاجات
ً
 اوال

تركز أغلـب االســـــــــــــتثمـارات النفطيـة العـامليـة في نشــــــــــــــاط املنبع , في حين توزعـت بـاقي االســـــــــــــتثمـارات على املراحـل الالحقـة من  -

النفطية وتصـــــــــدرت الشـــــــــركات النفطية العاملية املرتبة األولى في انفاقها االســـــــــتثماري على مشـــــــــاريع االســـــــــتكشـــــــــاف الصـــــــــناعة 

واالنتاج )املنبع( أو الحلقات العليا من الصــــناعة النفطية, ومن ناحية تمويل اســــتثمارات الصــــناعة النفطية تبين ان املراحل 

 30باملائة وحوالي 70)  حل الالحقة تعتمد بشـــــــــكل كبير على القروض وبنســـــــــبة )العليا تعتمد على التمويل الذاتي في حين املرا

 باملائة على التمويل الذاتي .

خرى كالنفط الصـــــخري  -2
ُ
انخفاض التكاليف الكلية الســـــتخراج النفط في مناطق الشـــــرق األوســـــط مقارنة مع تكاليف األنواع األ

الجيولوجية وقرب النفط الخام من ســـــطح االرض وغزارة  البئر االنتاجية, وموقع آبار والرملي وغيرها والســـــبب يعود إلى الطبيعة 

النفط أي قربه من مواقع  االســـــــــتهالك وبالتالي انخفاض تكاليف النقل وزيادة قيمته االقتصـــــــــادية, مما يجعل كلف االســـــــــتخراج 

 عن إلى ضــــــــــخامة احتياطاته وســــــــــهولة اســــــــــتخراجه ونقله. لذلك نجد
ً
أغلب الشــــــــــركات النفطية تكون متلهفة  منخفضــــــــــة ,فضــــــــــال

 لالستثمار في تلك املناطق وفق تعاقدات تتوافق مع اهدافها.

خرى, فقد بلغت نســـــــــبته  حوالي  -4
ُ
الجزائر   % 28تركز االســـــــــتثمار االجنبي املباشـــــــــر في القطاع النفط على حســـــــــاب القطاعات األ

 على املراحل العليا )املنبع(. خالل مدة الدراسة , كذلك تركز اغلب االستثمارات النفطية



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  146 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

: التوصيات
ً
 ثانيا

ضــــــرورة تطوير الصــــــناعة النفطية بجميع مراحلها, وعدم االكتفاء بتصــــــدير النفط الخام وعن طريق زيادة االســــــتثمار في  -1

دة ااملشــــــــاريع النفطية مما يزيد من القيمة املضــــــــافة واألرباح التي تحصــــــــل عليها الدول عينة البحث والذي ســــــــينعكس على زي

 معدالت النمو االقتصادي.

 العمل على تطوير البنى التحتية لتشجيع االستثمارات وبما فيها االجنبية, ووضع االسس الصحيحة للتعامل معها. -2

إنَّ التطلع نحو أي عملية اســتثمارية ناجحة, يجب أن يكون االنطالق لها من بيئة اســتثمارية صــحيحة خالية من مظاهر   -3

اري املعيق لكل الخطط االســـــــــــــتثمارية , وذلك بتفعيل هيئة للرقابة الداخلية في كل مؤســـــــــــــســــــــــــــات الدولة الفســــــــــــــاد املالي واالد

والســــيما وزارة النفط , وتطبيق القانون وتنفيذ العقوبات على التجاوزات وهذا بحاجة إلى بيئة ســــياســــية واقتصــــادية جاذبة 

 لالستثمارات

مشاريع حقن الغاز في الحقول النفطية وتعزيز القدرة االنتاجية لهذه ضرورة تكثيف الجهود الحكومية نحو إنشاء وإدامة 

 الحقول   

 قائمة املراجع:

1. Sonatrach  rapport annual,2014    

2. Sonatrach  rapport annual,2020         

املركز ( على االســـــــــــــتثمارات العاملية في قطاع الطاقة" , COVID-19االنعكاســـــــــــــات االولية لجائحة فيروس كورونا ) .3

 ((.2020, 54-55العربي لدراسات الطاقة, االدارة االقتصادية, الكويت , ص 

أوابك, معهد أكســــــــــــفورد لدراســــــــــــات الطاقة,  " اســــــــــــتراتيجية التنويع في ظل عدم اليقين العميق للدول املصــــــــــــدرة  .4

 ((.2020, 1للنفط في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا" , انكلترا, ص 

الصــــــــناعة النفطية وأســــــــواق النفط: قنوات التأثير واالقاق املســــــــتقبلية دراســــــــة تحليلة ( , 0172بورحلة , ميلود ) .5

 , جامعة ابي بكر بلقايد , كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير , اطروحة دكتوراة )منشورة( . لحالة الجزائر

االقاق املســــــــتقبلية دراســــــــة تحليلة الصــــــــناعة النفطية وأســــــــواق النفط: قنوات التأثير و ( , 2017بورحلة , ميلود ) .6

 , جامعة ابي بكر بلقايد , كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير , اطروحة دكتوراة )منشورة( . لحالة الجزائر

 التقارير الرسمية : .7

(( , اثر تقلبات اســـــــــــــعار النفط على االســـــــــــــتثمار 2018الحمروني , الدغباجي املختار والدوســـــــــــــر , عايض بن عامر  .8

( ,  املجلـــة الـــدوليــة 1974-2015مـــالي في اململكـــة العربيـــة الســـــــــــــعوديـــة :دراســــــــــــــــة تحليليـــة وتطبيقيـــة للفترة الرأســـــــــــــ

 (( .2للدراسات االقتصادية , العدد 

(( 2000-2013(( , اثر انتاج وتصدير البترول على النمو االقتصادي دراسة حالة الجزائر 2015رفيق دو , محمد  .9

 الشهيد حمة لخضر بالوادي , , كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير., رسالة ماجستير , جامعة 

(( 2000-2013(( , اثر انتاج وتصدير البترول على النمو االقتصادي دراسة حالة الجزائر 2015رفيق دو , محمد  .10

 ارية وعلوم التسيير., رسالة ماجستير , جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي , , كلية العلوم االقتصادية والتج

(( , مســـــــــــــتقبل الصـــــــــــــناعة النفطية لدول األوبك في ظل ظاهرة االحتباس 2016الزهيري , زيد عبدالكريم محمود  .11

 الحراري , رسالة ماجستير )غير منشورة( , جامعة بغداد, كلية االدارة واالقتصاد.
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ســـــــــــــتثمـارات النفطيـة في شـــــــــــــركـة (, اثر تقلبـات اســـــــــــــعـار النفط على اال 2020عمر,رزقـة ســـــــــــــيـدي وبولريـاح غريـب ) .12

 .( جامعة الجزائر (1( , العدد 9مجلة املؤسسة ,املجلد ) ,2018-2000سونطراك )دراسة تحليلية قياسية 

(( , عالقة التكامل العمودي كخيار اســــــتراتيجي للنمو باداء املؤســــــســــــة )دراســــــة حالة مجمع 2016قريشــــــ ي , العيد  .13

بســــــــــكرة , كلية العلوم االقتصــــــــــادية والتجارية وعلوم –مد خضــــــــــير ســــــــــوناطراك(  , اطروحة دكتوراه  ,جامعة مح

 التسيير, الجزائر. 

 (( , التوقعات ألسواق النفط على املدى البعيد  , الرياض2008مجموعة سامبا املالية  .14

 .2004-2017املؤسسة العربية لضمان االستثمار , تقرير مناخ االستثمار للدول العربية ,  الكويت ,    .15

((               متوفر على 2004-2018وزارة الطــاقــة واملنــاجم , حصـــــــــــــيلــة انجــازات القطــاع, تقــارير مختلفــة للمــدة  .16

  www.energy.gov.dzالرابط التالي 

، الرمادي، العراق، معلومات االنتماء للمؤلف أو املؤلفين )دكتوراه، اسواق مالية ، كلية املعارف الجامعة .17

). abdulrazzaq.ibrahim@uoa.edu.iq 
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تجربة اململكة العربية السعودية –دور الطاقات املتجددة في تحقيق التنمية املستدامة 

2030 - 
The role of renewable energies in achieving sustainable development - the experience of 

the Kingdom of Saudi Arabia 2030 

 بلقاسم بوفاتح

Belkacem boufatah 

 الجزائر/ آفلو، املركز الجامعي الشريف بوشوشة آفلو، أستاذ باحث

Center universirers cherif bouchoucha aflou, aflou / Chercheur 

 

 امللخص:

إلى معالجة موضوع دور الطاقات املتجددة في تحقيق التنمية املستدامة دراسة حالة اململكة تهدف هذه الدراسة 

بحيث املستدامة،  التنمية املتاحة لتحقيق البدائل أهم أحدتشكل  املتجددة الطاقات، ف2030العربية السعودية رؤية 

د ترشي آلية البيئي من خالل والتوازن  االجتماعي واالستقرار ةاقتصادي مكاسب أساسيا في تحقيق عامال تعد إمداداتها

توصلت الدراسة إلى أن اململكة العربية . و بمصادر الطاقة البديلة إحاللها على والعمل وتثمينها الناضبة الطاقات استهالك

املجال بالنظر لإلرادة السعودية قطعت شوطا كبيرا في مجال الطاقات املتجددة وأصبحت من الدول الرائدة في هذا 

 .املجال السياسية لتجسيد املشروع

 بيئة، تنمية، تنمية مستدامة، طاقات متجددة، اململكة العربية السعودية. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
Cette étude vise à aborder la question du rôle des énergies renouvelables dans la réalisation du développement durable Une 

étude de cas du Royaume d'Arabie saoudite Vision 2030. Les énergies renouvelables constituent l'une des alternatives les 

plus importantes disponibles pour parvenir au développement durable, de sorte que leur approvisionnement est un facteur 

clé de gains économiques, de stabilité sociale et d'équilibre environnemental à travers la rationalisation des mécanismes de 

consommation Les énergies épuisées, les valoriser et travailler à leur remplacement par des sources d'énergie alternatives. 

L'étude a conclu que le Royaume d'Arabie saoudite a fait de grands progrès dans le domaine des énergies renouvelables et est 

devenu l'un des pays leaders dans ce domaine, compte tenu de la volonté politique de concrétiser le projet. 

Key words: environment, development, sustainable development, renewable energies, Saudi Arabia. 

 

 مقدمة:

انية على البيئة وعلى األبعاد اإلنس في ظل تنامي اآلثار السلبية لالعتماد العالمي على الطاقة األحفورية خاصة

 املتجددة كبديل اتمن جهة أخرى تبرز أهمية التوجه نحو الطاق التي تحدثهاتهديدات الللتنمية من جهة، وفي ظل 

 دائمة وصديقة للبيئة.باعتبارها طاقة  استراتيجي لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة

ع عجلة ودف وعليه أيقن الكثير من العلماء بأّن الطاقات املتجددة تعتبر من بين أحد أهم وسائل حماية البيئة،

تعد و   دفع العديد من الدول باالهتمام بتطوير هذا املصدر من الطاقة ووضعه كهدف تسعى لتحقيقهالتنمية األمر الذي 

بناًء على  واملتجددة ملا لها من فوائد اجتماعية وبيئية.  اتالدول الناشئة في مجال الطاقاململكة العربية السعودية من بين 

 ما تقدم، تدور إشكالية املوضوع حول التساؤل التالي:
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 و ما هي تجربة اململكة العربية السعودية في ذلك؟ التنمية املستدامة ؟ تحقيقا هو دور الطاقات املتجددة في م

 األسئلة الفرعية:

 ما املقصود بالتنمية املستدامة؟ وما هي أبعادها؟  -

 ماذا نعني بالطاقات املتجددة؟ وما هي أنواعها؟ -

 ؟2030لتحقيق التكامل في استخدام الطاقات املتجددة لسنة ما هو برنامج اململكة العربية السعودية  -

 أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في كون التوجه إلى الطاقات املتجددة أصبح أكثر من ضروري نظرا للتغيرات التي أفرزتها املواد  

 قادمة.املساس بحقوق األجيال الالتقليدية على البيئة واإلنسان، وما نتج عنها من إحداث تغيرات على املناخ، زد على ذلك 

 أهداف البحث:

 التعرف على املفاهيم األساسية للتنمية املستدامة؛ -

 معرفة أساسيات الطاقات املتجددة وأنواعها؛  -

 . 2030الوقوف على تجربة اململكة العربية السعودية في مجال الطاقات املتجددة وبرنامجها لسنة  -

 أقسام الدراسة: 

 حول البيئة والتنمية املستدامة؛مفاهيم عامة  -

 أساسيات حول الطاقات املتجددة، -

 .2030تجربة اململكة العربية السعودية رؤية  -

 مفاهيم عامة حول البيئة والتنمية املستدامةأوال: 

واليونان وأول من استخدم هذا املصطلح هو العالم  اإلغريقأقدم العصور وكتب عنه علماء عرف مصطلح البيئة منذ 

 ، (logos( التي معناها املسكن و )oikosوقد توصل لذلك بدمج الكلمتين اليونانيتين ) 1866" سنة أرنست هايكلاألملاني "

 .والتي معناها العلم

 تعريف البيئة: -2

، 2006)رستم،  بالوسط الذي تعيش فيه"عرف مصطلح البيئة بأنه "العلم الذي يدرس عالقة الكائنات الحية 

 .(6صفحة 

 واالجتماعية النظم الطبيعية من مجموعة هي "البيئة 1972بستوكهولم  للبيئة الدولي املؤتمر كما عرفها

، 2007)بورنان،  نشاطهم" فيها ويؤدون  منها زادهم يستمدون  والتي األخرى  والكائنات اإلنسان فيها يعيش التي والثقافية

 .(25صفحة 

 مشاكل البيئة: -3

، صفحة 2008)طالبي و محمد،  :الطبيعية املصادر واستنزاف البيئي التلوث أهمها عديدة مشاكل إلى البيئةتتعرض 

202) 
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 أي يعني البيئة تلوث"البيئة  لقانون  العامة األحكام في والغذاء( ،وجاء )الهواء ،املاء ويشمل تلوث التلوث البيئي :  -2-1

 على يؤثر املنشآت أو الحية بالكائنات اإلضرار على مباشرة أو غير مباشرة بطريقة يؤدي قد مما خواص البيئة في تغيير

 الطبيعية". لحياته اإلنسان ممارسة

 الزائد االستخدام أدى حيث البيئة على املؤثرة العوامل أحد الطبيعية املوارد استنزاف املوارد الطبيعية :استنزاف  -2-2

 والبيولوجي( الطبيعي)املادي املال رأس من كبير جزء تدمير إلى وأدى البيئة على هائلة ضغوط حدوث للتكنولوجيا إلى

 الطبيعية املوارد الستنفاذ البيئة على خطرا التكنولوجي التطور  ،ومثلسلبي  تأثيرا النظام اإليكولوجي على لإلنسان ،وأثر

 التربة ،انقراض بعض التصحر انجراف في تسبب األشجار إزالة:يلي عموما فيما االستنزاف هذا ودمار بعضها ،وتمثل

 الطاقة كالبترول.  موارد بعض نفاذ إلى باإلضافة والبحرية البرية الحيوانات

 املستدامة:مفهوم التنمية  -4

: "بأنها ذلك النشاط الذي يؤدي إلى االرتقاء بالرفاهية االجتماعية اكبر قدر ممكن ،مع   "Edwerd barbierيعرفها" 

الحرص على املوارد الطبيعية املتاحة وبأقل قدر ممكن من األضرار واإلساءة إلى البيئة ،ويوضح ذلك بأن التنمية املستدامة 

 . (4، صفحة 2008)عماري،  دي واجتماعي و بيئي"تختلف عن التنمية في كونها أكثر تعقيدا وتداخال فيما هو اقتصا

وحماية قاعدة املوارد الطبيعية وتوجيه  إدارة:" التنمية املستدامة هي  1989كما عرفتها منظمة الغذاء والزراعة )فاو( 

رومانو، ) الحاجات البشرية لألجيال الحالية     واملستقبلية" إرضاءالتغير التقني واملؤسس ي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار 

 .(56، صفحة 2006

 أبعاد التنمية املستدامة:  -4

" سنة انيروج ريو دي" في مؤتمر قمة األرض الذي عقد في "فكرة التنمية املستدامةلقد تم التصديق رسميا على  "

أهمية فكرة التنمية املستدامة، ال سيما أنهم قد أخذوا في  -في هذا املؤتمر –أدرك القادة السياسيين م ،حيث 1992

 في أنماط املوارد 
ً
 كبيرا

ً
اعتبارهم أنه ما زال هناك جزء كبير من سكان العالم يعيشون تحت ظل الفقر، وأن هناك تفاوتا

فة إلى أن النظام البيئي العالمي يعانى من ضغوط حادة، كل هذه التي تستخدمها كل من الدول الغنية وتلك الفقيرة، إضا

األمور استدعت ضرورة إعادة توجيه النشاط االقتصادي بغية تلبية الحاجات التنموية املاسة للفقراء ومنع حدوث أضرار 

البلدان  ية، واقترحتسلبية من دورها أن تنعكس على البيئة العاملية، وبالفعل استجابت الدول سواء النامية أو الصناع

، وأما بالنسبة 
ً
النامية صياغة ما يسمى عهد جديد من النمو ملعالجة قضايا الفقر واملشاكل التي تعانى منها الدول األقل فقرا

للدول الصناعية، فقد ارتأت ضرورة بذل الجهود املضنية من أجل زيادة الطاقة واملواد الفعالة والكافية إضافة إلى إحداث 

النشاط االقتصادي لتخفيف حدة الثقل من على كاهل البيئة، ولهذا تهدف التنمية املستدامة إلى تحقيق العديد  تحول في

 :(2022)املتحدة،  من األهداف التالية

   :الُبعد البيئي  -4-1

ه ال نترك لألجيال القادمة بيئة مماثلة حيث أاالستخدام الرشيد للموارد الناضبة، بمعنى حفظ األصول الطبيعية بحيث - نّ

 .توجد بدائل لتلك املوارد الناضبة

 .مراعاة القدرة املحدودة للبيئة على استيعاب النفايات-
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ضرورة التحديد الدقيق للكمية التي ينبغي استخدامها من كل مورد من املوارد الناضبة، ويعتمد ذلك على تحديد قيمتها -

 .قية، وتحديد سعر مناسب لها بناًء على تلك القيمةاالقتصادية الحقي

الهدف األمثل للتنمية املستدامة هو التوفيق بين التنمية االقتصادية واملحافظة على البيئة مع مراعاة حقوق األجيال -

 .القادمة في املوارد الطبيعية خاصة الناضبة منها

بالنسبة للبلدان الغنية إلى إجراء تخفيضات متواصلة في مستويات تهدف التنمية املستدامة  :الُبعد االقتصادي -4-2

 
ً
استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية والتي تصل إلى أضعاف أضعافها في الدول الغنية مقارنة بالدول الفقيرة، من ذلك مثال

 .مرة 33ى منه في الهند    بـ يصل استهالك الطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفحم في الواليات املتحدة إلى مستوى أعل

إّن عملية التنمية املستدامة تتضمن تنمية بشرية تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية :الُبعد االجتماعي  -4-3

د تعريفات التنمية املستدامة على أّن التنمية ينبغي أن تكون باملشاركة 
ّ
 تؤك

ُ
 عن عنصر املشاركة حيث

ً
والتعليم، فضال

الناس في صنع القرارات التنموية التي تؤثر في حياتهم، حيث يشكل اإلنسان محور التعريفات املقدمة حول بحيث يشارك 

  –التنمية املستدامة، والعنصر الهام الذي تشير إليه تعريفات التنمية املستدامة 
ً
نصاف هو عنصر العدالة أو اإل  –أيضا

 لتعريفات واملساواة، وهناك نوعان من اإلنصاف هما إنصاف األجي
ً
ال املقبلة والتي يجب أخذ مصالحها في االعتبار وفقا

التنمية املستدامة، والنوع الثاني هو إنصاف من يعيشون اليوم من البشر وال يجدون فرصا متساوية مع غيرهم في الحصول 

ن الشمال تفاوت الصارخ بيعلى املوارد الطبيعية والخدمات االجتماعية، والتنمية املستدامة تهدف إلى القضاء على ذلك ال

 .والجنوب
ً
إلى تقديم القروض للقطاعات االقتصادية غير  -في بعدها االجتماعي –كما تهدف التنمية املستدامة أيضا

 .الرسمية، وتحسين فرص التعليم، والرعاية الصحية بالنسبة للمرأة

 سريع:الُبعد التكنولوجي  -4-4
ً
 التنمية املستدامة تحقيق تحوال

ُ
 في القاعدة التكنولوجية للمجتمعات الصناعيةتستهدف

ً
، ا

إلى تكنولوجيا جديدة أنظف، وأكفأ وأقدر على الحد من تلوث البيئة، كذلك تهدف إلى تحوال تكنولوجيا في البلدان النامية 

يشكل و  اآلخذة في التصنيع، لتفادي تكرار أخطاء التنمية، وتفادي التلوث البيئي الذي تسببت فيه الدول الصناعية،

التحسن التكنولوجي الذي تستهدفه التنمية املستدامة، وسيلة هامة للتوفيق بين أهداف التنمية والقيود التي تفرضها 

 .البيئة، بحيث ال تتحقق التنمية على حساب البيئة

 مؤشرات االستدامة البيئية: -5

وهناك خمس  أهدافها تحقيق في وتساهم املستدامة التنمية مؤشرات من يتجزأ ال جزءا البيئية املؤشرات تعتبر

 :(113-115، الصفحات 2008)سهام و آخرون،  مكونات رئيسية لالستدامة البيئية هي

  املدى وإلى أنظمتها الطبيعية، على الحفاظ من فيه تتمكنحيث تعتبر الدولة ذات استدامة بيئية باملدى الذي 

 .التدهور  ال التحسن نحو املستويات هذه فيه تتجه الذي

 وجود  عدم إلى درجة قليلة البيئة على األنشطة البشرية ضغوط فيه تكون  الذي تقليل الضغوط البيئية : باملدى

 .البيئية األنظمة على كبيرة بيئية تأثيرات

 على صحة  ذلك وتأثير الهواء، ونوعيةاألوزون  قبثو  املناخي التغير منها نقاط عدة ضمنه الغالف الجوي : تندرج

تحديده من  يتم الذي املناخي نسب التغير املؤشر هذا قياس في ويدخل البيئي، النظام وتوازن  واستقرار اإلنسان
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تركيز ملوثات  خالل من قياسها يتم التي الهواء األوزون ونوعية طبقة وترق  الكربون، أكسيد خالل انبعاثات ثاني

 الجوية.الهواء في الطبقة 

  للتنمية أهمية العناصر أكثر ومن الرئيس ي الحياة عصب هي : املياه وإمداداتهاحماية نوعية موارد املياه العذبة 

 التنمية في واالقتصادية البيئية األولويات من تعد إذ السلبية، للتأثيرات ومن أكثر األنظمة البيئية تعرضا

 .املتاحة املياه وكمية املياه نوعية بمؤشري  في مجال املياه املستدامة ويتم عادة قياس التنمية املستدامة

 البرية  والنباتات الحيوانات حماية املؤشرات هذه خالل من التنوع الحيوي ومكافحة إزالة الغابات والتصحر: يتم

وع البيئة ،ألن ضمان التن بجودة مرتبط التنمية فتوسع التصحر، وإنشاء املحميات ،وحماية الغابات ومكافحة

 يضمن بقاء األنظمة البيئية وتوازنها. 

 أساسيات حول الطاقات املتجددة: ثانيا
 تعريف الطاقات املتجددة: -1

تتميز مصادر الطاقة املتجددة بقابلية استغاللها املستمر دون أن يؤدي ذلك إلى استنفاذ منبعها، فالطاقة 

 .الطاقة التي يتكرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي ودورياملتجددة هي تلك املوارد التي نحصل عليها من خالل تيارات 

و هي عبارة عن مصادر طبيعية دائمة و غير ناضبة و متوفرة في الطبيعة سواء أكانت محدودة أو غير محدودة ولكنها 

ية التي لشمسمتجددة باستمرار، و هي نظيفة ال ينتج عن استخدامها تلوث بيئي نسبيا، ومن أهم هذه املصادر الطاقة ا

تعتبر في األصل هي الطاقة الرئيسية في تكون مصادر الطاقة، وكذلك طاقة الرياح وطاقة املد والجزر واألمواج والطاقة 

الحرارية الجوفية وطاقة املساقط املائية وطاقة البناء الضوئي واملحيطات والطاقة املائية للبخار. إذ نالحظ أن املصادر 

 (3، صفحة 2008)شريف،  جزر وطاقة الرياح هي عبارة عن مصادر طبيعية للطاقة امليكانيكية.املائية وطاقة املد وال

 أنواع الطاقات املتجددة: -2

 الطاقة امليكانيكية: -2-1

  : اج الطاقة الهواء، ويتم إنتوهي الطاقة املتولدة من تحريك ألواح كبيرة مثبتة بأماكن مرتفعة بفعل طاقة الرياح

الكهربائية من الرياح بواسطة محركات )أو توربينات( ذات ثالثة أذرع دوارة تحمل على عمود تعمل على تحويل 

 الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة كهربائية.

 ( درجة 1000-200الطاقة الحرارية الجوفية : هي الحرارة الهائلة الكامنة تحت قشرة األرض والتي تقدر بحوالي)

مئوية وتعتبر مصدرا هاما من مصادر الطاقة الجديدة واملتجددة، وتبرز نفسها من خالل االنفجارات البركانية 

والينابيع حارة وبعض الظواهر الجيولوجية ،وتقوم على مبدأ حفر أبار عميقة إلطالق الحرارة العالية التي يمكن 

يا فإن مساهمات هذا النوع من الطاقة في توليد الكهرباء  يتعدى استغاللها لتدوير توربينان على البخار، وحال

 (23، صفحة 2002)الناصر،  وهذه الطاقة غير واعدة عامليا. 0.3%

  : الطاقة املائية هي الطاقة الشمسية بشكل غير مباشر ذلك ألن الشمس هي املسؤولة عن الطاقة الكهرو مائية

تأتي الطاقة املائية من طاقة تدفق املياه أو  دورة حياة املاء أي عملية التبخر وتشكل الغيوم ثم هطول األمطار.

سقوطها في حالة الشالالت )مساقط املياه(، أو من تالطم األمواج في البحار، حيث تنشأ األمواج نتيجة لحركة 
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ومن حركة األمواج هذه تنشأ طاقة يمكن استغاللها، الرياح وفعلها على مياه البحار واملحيطات والبحيرات، 

كيلو وات لكل  100إلى  10وتحويلها إلى طاقة كهربائية ،حيث تنتج األمواج في األحوال العادية طاقة تقدر ما بين 

 .(11، صفحة 2005)العربي،  متر من الشاطئ في املناطق متوسطة البعد عن خط االستواء

وأكسجين، وذلك عن  هيدروجينهي جزء من دورة أنيقة ونظيفة فعندما تفصل مكونات املاء إلى  طاقة الهيدروجين: -2-2

طريق الفصل الحراري أو التحليل الكهربي أو باستخدام الطاقة الشمسية وهذا األمر الذي نجح العلماء في مركز الطاقة 

ه إلى من املاء وتحويل الهيدروجينزا واحدا، يقوم بفصل املتجددة في الواليات املتحدة من عملة حيث قاموا بابتكار جها

من الشعاع الشمس ي في حين أن األجهزة القديمة كانت تحول  %12.5طاقة كهربائية في نفس الوقت باستخدام أكثر من 

رتبط وعند استخدامها ي  لفة في الطريق فالجهاز ما زال غير اقتصادي التكلفةفقط ولكن يقف عائق التك %6إلى  %4من 

 .(htt2) باألكسجين الجو فينتج طاقة كهربية، وماء وهو بذلك ال ينتج أي ملوثات بيئية أو غازات سامة الهيدروجين

هي الطاقة الكامنة في نواة الذرة، حيث أن الذرات هي أصغر الجسيمات التي يمكن أن تكسر املواد،  الطاقة النووية: -2-3

 في صميم كل ذرة هناك نوعين من الجسيمات )النيترونات والبروتونات( التي تقام معا، الطاقة النووية يمكن استخدامها

إلنتاج الكهرباء، ويمكن الحصول على هذه الطاقة بطريقتين: االندماج النووي واالنشطار النووي، في االندماج النووي يتم 

تحرير الطاقة عند تجميع أو انصهار الذرات لتشكيل أكبر ذرة، وهذه العملية تنتج بها الشمس الطاقة. أما االنشطار 

و اإلفراج عن الطاقة، في الواقع يمكن ملحطات الطاقة النووية فقط استخدام  النووي فيتم االنقسام على أصغر الذرات،

 االنشطار النووي إلنتاج الكهرباء.

 -تعد الشمس من أكبر مصادر الضوء والحرارة املوجودة على وجه األرض، وتتوزع هذه الطاقةالطاقة الشمسية :  -2-4

على أجزاء األرض حسب قربها من خط االستواء، وهذا الخط هو  -املتولدة من تفاعالت االندماج النووي داخل الشمس

املنطقة التي تحظى بأكبر نصيب من تلك الطاقة، والطاقة الحرارية املتولدة عن أشعة الشمس ُيستفاد منها عبر تحويلها 

 .(33صفحة ، 2012)عماد،  إلى )طاقة كهربائية( بواسطة )الخاليا الشمسية(

 الطاقات املتجددة والبعد البيئي للتنمية املستدامة: -3

 غازات االحتباس انبعاث تقليل في جديا التفكير العالم ينبغي يشهدها التي الواضحة املناخية التغيرات ظل في

 وبسبب املناخية .ولهذا كله التغيرات بهذه وريقة صلة لها والتي األحفورية الطاقة مصادر استخدام من الناتجة الحراري 

 الطاقة إلى التوجه الباحثين أصبح لزاما من الكثير يؤكد كما القرن  تتجاوز  ال سنوات بعد والغاز البترول نضوب إمكانية

 املحلية تعتمد على مصادر الطاقة املتجددة الطاقات أنظمة املتعددة ، وألن بأشكالها تنضب ال التي النظيفة البديلة

 الوطنية أو املحلية وال يلحق الضرر  بالبيئة ستنفذ ي أن يمكن آمن ، ال إمداد مصدر تعتبر فهي الدول  سارر  يف املتوافرة

 .العاملية أو

 حّول  قد والطاقة النقل قطاعي تلوث الهواء بفعل أن حين في البحر، أو اليابسة أو الهواء املوارد ال تلوث هذه

 .العامة الصحة يتهدد خطر مصدر العديد من املدن إلى

 املنتجات  من عديدة أنواع بإنتاج حاليا تسمح فهي باالهتمام، جديرة تهيئة إمكانيات املتجددة الطاقات تقدم

وهذا التنوع في التطبيقات وأيضا التكامل بين مصادرها )شمس  (vecteurs énergétiquesوالحامالت الطاقية )

 وأن لهذه الطاقات ،خاصة مركزي  ال استعمال من كن يم الجغرافي توزعها وحسن،ريح ،كتل أو مواد حيوية( 

http://www.mojtamai.com/taqa/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7
http://www.mojtamai.com/taqa/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7
http://www.mojtamai.com/taqa/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7
http://www.mojtamai.com/taqa/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7
http://www.mojtamai.com/taqa/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7
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 شبكة الكهرباء فعال : شبكة املوجودة التقليدية، الشبكات على يتم باالعتماد أن يمكن الالمركزي  اإلنتاج هذا

، صفحة 2011)عدمان،  بينها التكامل من إطار في املحروقات وذلك نقل وسارط شبكة الحرارية، الشبكة الغاز،

4). 

 : املستدامة للتنمية واالجتماعية االقتصادية واألبعاد املتجددة الطاقة  -4

 املستدامة ،خاصة للتنمية واألبعاد البيئية الطاقة بين العالقات إلى والعشرين الواحد القرن  أعمال جدول  تعرض لقد

 االقتصادية النشاطات مختلف في الطاقة عن استخدام الناجم التلوث من الجوي  الغالف بحماية املتعلقة تلك

 األهداف من مجموعة تجسيد إلى 21 األجندة حيث دعت الخصوص، وجه على والنقل قطاعي الصناعة وفي واالجتماعية

 مصادر الطاقة توزيع في العدالة مراعاة مع لقطاع الطاقة السلبية التأثيرات من الجوي والحد الغالف بحماية املرتبطة

 القائمة الطاقة نظم تغيير عليها يصعب التي تلك األولية أو مصادر الطاقة على القومي دخلها يعتمد التي الدول  وظروف

 األقل املتوفرة الطاقة مصادر من مزيج تطوير العمل على خالل من املستدامة الطاقة وبرامج سياسات بتطوير بها، وذلك

 البحوث برامج ودعم الحراري، االحتباس غازات مثل انبعاث الطاقة، لقطاع غير املرغوبة البيئية التأثيرات من للحد تلويثا

 والقطاعات الطاقة قطاع سياسات بين التكامل تحقيق إلى إضافة الطاقة استخدام وأساليب نظم للرفع من كفاءة الالزمة

   (151، صفحة 2012)حدة،  .والصناعة النقل قطاعي وخاصة األخرى  االقتصادية

 بين القوي  االرتباط خالل من البشرية والطاقة التنمية بين العالقة تتضح : البشرية والتنمية املتجددة الطاقة -4-1

مصادر  من الفرد استهالك النامية كما يؤدي الدول  في وخاصة البشرية التنمية ومؤشر الطاقة من الفرد متوسط استهالك

 والصحة التعليم تحسين خدمات في تأثيرها طريق عن البشرية التنمية مؤشرات تحسن في هاما دورا الطاقة التجارية

 للطاقة آخر بمصدر استبداله يمكن ال تمثل مصدرا إذذلك  حول  واضحة صورة الكهرباء وتعطي املعيشة، وبالتالي مستوى 

 .وغيرها والتكييف التبريد كثيرة كاإلنارة، في استخدامات

 اإلنتاج أنماط بها تتنوع القطاعات التي من واحد الطاقة قطاع يمثل : غير املستدام واالستهالك اإلنتاج أنماط تغيير -4-2

 فان للنمو السكاني نتيجة االستهالك في املطردة الزيادة ظل مرتفعة وفي هدر بمعدالت معظمها في تتميز والتي واالستهالك،

 شانها مالئمة من تسعير سياسات وضع خالل من الطاقة استمرار موارد وقابلية استخدام كفاءة تشجيع يتطلب األمر

 على ضرورة تؤكد التي والتنظيمية القانونية اإلصالحاتتطبيق  على واملساعدة االستهالك كفاءة زيادة حوافز إتاحة

 التجهيزات املتسمة على الحصول  تسهيل إلى إضافة الطاقة املتجددة موارد وتنمية الطبيعية للموارد املستدام االستغالل

 .املالئمة التمويل آليات تطوير على والعمل الطاقة استهالك في بالكفاءة

 جتربة اململكة العربية السعودية: ثالثا
ق الحزام نطاشك أن إمكانات الطاقة الشمسية في اململكة العربية السعودية هائلة، وذلك بفضل موقعها في ال 

 و  35الشمس ي العالمي، وهي منطقة جغرافية تقع بين 
ً
، وتتميز بوجه عام باإلشعاع الشمس ي  35درجة شماال

ً
درجة جنوبا

عد إشعاعاتها الشمسية من أعلى املعدالت في العالم، املرتفع
ُ
 حيث يتراوح املتوسط السنوي لإلشعاع األفقي العالمي ،وت

meeting-energy-https://alj.com/ar/perspective/renewable-) .2واط/م 6700إلى 2 واط/م 5700من   (GHI)اليومي

ambitions-2030-arabias-saudi)/. 
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السعودية اهتمام عدد من خبراء الطاقة في  اململكة العربية في 2030مشروع خطة الطاقة الشمسية  أثار إطالق

، مؤكدين أن هذا 2030غيغاواط من الطاقة الشمسية عام  200العالم، وبخاصة بعد اإلعالن عن عزم اململكة إنتاج 

ا تمتلكه من نظير م ، وهذااملشروع سينقل اململكة من دولة متقدمة في تصدير النفط إلى دولة لتصدير الطاقة املستدامة

ت طبيعية تؤهلها لتأسيس صناعات صديقة للبيئة من خالل طاقات الشمس، والرياح، وحّبات الرمال الغنية بمادة مقوما

  وهذا ما يبينه الشكل التالي: السيليكا

 2030و 2023أهداف الطاقة الشمسية لكل من (:1الشكل رقم )

 
-altaqt-msadr-nhw-alswdyt-twjh-fy-qwy-, https://www.mei.edu/blog/zkhmKiyasseh Lama : Sources

althtyt-walbnyt-almtjddt 
ر مصدر بوتتوافق أهداف هذا املشروع العالمي مع توقعات وكالة الطاقة الدولية في أن تكون الطاقة الشمسية أك

الرامية إلى تنويع االقتصاد الوطني وتحفيز  ، 2030رؤية اململكة   إستراتيجية، وكذلك مع 2050للطاقة في العالم بحلول 

 عن تقليل سعر تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، وإيجاد املزيد من الفرص 
ً
االستثمارات والصناعات غير النفطية، فضال

 .ألف وظيفة في مشروعات الطاقة الشمسية وحدها 100الوظيفية ألبناء وبنات الوطن، منها 

 الشمسية: الطاقةمشروع سكاكا   -1

 الطاقة مشروعات أحد هو الجوف، منطقة في الكهروضوئية الشمسية للطاقة سكاكا محطة مشروع يقع

 على ةاملحط تعمل ،املتجددة للطاقة الشريفين الحرمين خادم برنامج مشروعات وأول  الطاقة، لوزارة التابعة املتجددة

مليون لوح  1.2تتكون املحطة من  .الكهرباء لتوليد (PV) الكهروضوئية التكنولوجيا خالل من الشمسية الطاقة استخدام

، وجرى اختيار وتأمين تخصيص موقعها بعناية من قبل فريق فني سعودي متخصص، 2كلم 6شمس ي أقيمت على مساحة 

https://www.mei.edu/profile/lama-kiyasseh
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لشمسية اوذلك لتحقيق أعلى جودة ممكنة إلنتاج الطاقة الكهربائية. قّدم املشروع تعرفة قياسية عاملية في قطاع الطاقة 

 هللة / للكيلوواط في الساعة. 8.775الكهروضوئية بلغت 

 أهداف املشروع: -1-1

 إلى: الجوف منطقة في الكهروضوئية الشمسية للطاقة سكاكا محطة يهدف مشروع 

 املحافظة على البيئة من خالل تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري؛ 

 املساهمة في برنامج إزاحة الوقود السائل؛ 

 املساهمة في إيجاد مزيج الطاقة األمثل؛ 

 .املساهمة في صياغة مالمح االقتصاد الدائري 

 املخرجات املتوقعة من املشروع: -1-2

 لرؤية 
ً
، ومن 2030وفيما يخص املخرجات املتوقعة ملشاريع البرنامج الوطني للطاقة املتجددة في السعودية وفقا

 للتقرير أن يصل إجمالي 
ً
الطالقة التوليدية ملشاريع البرنامج الوطني للطاقة املتجددة داخل اململكة إلى حوالي املتوقع وفقا

، وأن 2030في املائة في عام  30مليون ميغاواط في الساعة، وزيادة نسبة املشاركة داخل إجمالي الطاقة املستعملة إلى  5.6

 .كيلوواط للساعة 8.954نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية داخل اململكة قرابة 

تجددة ضمن فكرة رؤية اململكة ومبادرة امللك سلمان للطاقة امل إستراتيجيةويعتبر البرنامج الوطني للطاقة املتجددة مبادرة 

 .تسعى لزيادة حصة السعودية داخل إنتاج الطاقة املتجددة إلى الحد األكبر

ر الطاقة املحلية وتشجيع التنمية االقتصادية شرع البرنامج داخل خريطة طريق دقيقة ومتسقة الختالف مصاد

 ألهداف
ً
والتي تشتمل تأسيس صناعة  2030 رؤية والعمل للوصول لالستقرار االقتصادي الدائم داخل اململكة وفقا

على الوفاء بالتزامات اململكة نحو تقليل انبعاثات ثاني الطاقة املتجددة ومساعدة تطور هذا القطاع الطموح وهذا بالعمل 

 .)وزارة الطاقة السعودية( .أكسيد الكربون 

 مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح:  -2

 1.8نحو ميجاواط، بينما تصل تكلفتها االستثمارية  400محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، التي ستوفر حوالي 

 من  988وحدة سكنية، بينما تساعد في تجنب  72.000مليار ريال، وستفي باحتياجات الطاقة بقرابة 
ً
ألف طن سنويا

 .االنبعاثات الكربونية

وتم اختيار املواقع املخصصة ملشاريع الطاقة املتجددة بعناية من قبل فريق فني سعودي لتحقيق أعلى جودة إنتاج ممكنة 

وستساهم مشاريع الطاقة املتجددة في صياغة مالمح االقتصاد  االقتصادية في جميع مناطق اململكة،لتعزيز التنمية 

 لعام   الدائري للكربون 
ً
سيصبح  2030عن طريق خفض انبعاثات الكربون داخل قطاع الطاقة داخل اململكة، ووصوال

 .كهربائيةمن إنتاجها للطاقة ال %50اعتماد اململكة على الطاقة املتجددة بحوالي 

وتمتاز هذه املشاريع بأنها مستقلة من جانب التمويل، فعن طريق عقد شراكات ما بين القطاع العام والخاص، سيتم شراء 

 20في صورة اتفاقيات شراء الطاقة لفترة ما بين  (IPP) الطاقة التي سيتم إنتاجها بهذه املشاريع بحسب مبدأ املنتج املستقل

 )وزارة الطاقة السعودية( .السعودية لشراء الطاقةعاًما مع الشركة  25و

https://www.almrsal.com/post/1145203
https://www.almrsal.com/post/1145203
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 مشروع محطة تحلية بتقنية االمتصاص: -3

 وتقييمه واختباره وتحليله جديد مياه تحلية نظام تصميم بهدف ،2017 عام منذ املشروع هذا في العمل بدأ

 للمؤسسة قنيالت الدعم تقديم على والتقنية للعلوم العزيز عبد امللك مدينة تعمل بحيث دولية، بشراكات محلًيا وتطويره

 بلورة ونظام املشترك والتبريد التحلية نظام بجمع والبلورة، التهجين متعددة التحلية محطة لبناء املياه لتحلية العامة

 .رابغ بمدينة الرئيسة التحلية محطة في متجدد طاقة بمصدر وربطهما األمالح،

ا ملستهدفات وتستهدف ه
ً
ذه الجهود الوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي املوارد املائية ويصون البيئة، تحقيق

 في هذا املجال. 2030رؤية السعودية 

تعد املحطة من أولى محطات التحلية املعتمدة على التبريد باالمتصاص مع بلورة األمالح، بالحجم الصناعي    

الصفري ملنع التأثير السلبي على البيئة ورفع الكفاءة العامة للمحطة، وتعمل املحطة بالطاقة لتحقيق مبدأ الرجيع امللحي 

 1.5ميجا واط من الطاقة الحرارية و 3.5الشمسية املتجددة الكهربائية والحرارية بشكل كامل. وتستهلك املحطة ما يعادل 

  3م 5,000ميجا واط من الطاقة الكهربائية إلنتاج 
ُ
ى ومن املاء امل

ّ
ا )من  700حل من الرجيع امللحي  3م 7كلجم من امللح يوميًّ

 فقط(.

 أهداف املشروع: -3-1

 :السعودية( الطاقة )وزارة إلى تحلية بتقنية االمتصاص محطة يهدف مشروع 

  االستعانة وجامعات محلية و نقل وتوطين تقنيات وتطبيقات املياه املستحدثة بالتعاون مع شريك دولي ومع جهات

 بالكوادر الوطنية واملحتوى املحلي الوطني؛

 اختبار مبدأ الرجيع امللحي: الصفري من النواحي العلمية واالقتصادية  والفنية والعملية؛ 

 إثبات السابقة العلمية للمحطة على نطاق صناعي صغير؛ 

 رة في تحلية املياه و التحلية الحرارية.االستفادة وبناء الخبرة من استخدام الطاقة املتجددة املباش 

 املنتظر من املشروع:

  متر مكعب يوميا من املاء املحلى ملدينة رابغ؛ 5,000تحقيق 

 700 كغ من امللح املبلور يوميا؛ 

 3,7 ( 100طن سنويا في حالة استخدام الطاقة املتجددة  11أطنان سنويا مقدار تخفيض انبعاثات الكربون%.) 

 )وزارة الطاقة السعودية(

 الشمسية: الطاقة باستخدام املالحة املياه تحلية مشروع -4

 طاقةال باستخدام املالحة املياه لتحلية الشريفين الحرمين خادم مبادرة ضمن 2018 نوفمبر في املشروع تنفيذ بدأ

  اململكة في املائي الحرج تحدي ملواجهة الشمسية املوارد توفر فرصة الستغالل الشمسية

سواق العاملية الطاقة الطبيعية لبيعها في األ  تمثل التأثير االقتصادي للمشروع في تقليل التكاليف الناتجة عن إعادة توجيه

لتعظيم الدخل. كما يتمثل التأثير البيئي بإزالة نسب عالية من االنبعاثات الكربونية التي تنشأ بسبب تطبيقات ضخمة 
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في  2030االستهالك في اململكة مثل التحلية والتبريد والتكييف وإنتاج الطاقة، وذلك تماشًيا مع أهداف رؤية السعودية 

 االعتماد على الطاقة النظيفة والحد من االنبعاثات الكربونية.

يتكون املشروع من محطة فرعية لتحلية املياه باستخدام تقنيات التناضح العكس ي، ومحطة فرعية إلنتاج الطاقة 

ورتها مدينة طالكهربائية باستخدام األلواح الكهروضوئية الشمسية. تتميز محطة التناضح العكس ي باستخدام تقنيات 

امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتمكنها من تحلية املياه بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنة، لتكون سعة التحلية في املحطة 

  3ألف م 90في اليوم الواحد. ويمكن للمحطة الوصول إلى ذروة إنتاج تصل إلى  3ألف م 60
ُ
من املياه يومًيا. وتمّد محطة

 التحلية الطاقة الشمسية محط
َ
 ميجا واط من الكهرباء يومًيا. 10بـ       ة

 أهداف املشروع: -4-1

 إلى: الشمسية الطاقة باستخدام املالحة املياه تحلية محطة يهدف مشروع

 الريادة العاملية في مجال تحلية املياه بالطاقة الشمسية؛ 

 تخفيف الضغط على املصادر النفطية الطبيعية للمملكة؛ 

 حلية املياه لكل متر املكعب؛تخفيض تكلفة ت 

 املساهمة في رفع جودة الحياة وتخفيف االنبعاثات الضارة؛ 

 .نقل وتوطين التقنيات املتقدمة ألغشية التناضح العكس ي والخاليا املركزة واألسطح الطاردة للغبار 

 املنتظر من املشروع: -4-2

 7 ماليين متر مربع من املياه املالحة تم تحليتها حتى اآلن؛ 

 40% نسبة تخفيض تكلفة تحلية املياه للمتر املكعب الواحد؛ 

 90 ألف متر مكعب زيادة قدرة التحلية اليومية؛ 

 14 ألف طن من االنبعاثات الضارة أزيحت؛ 

 1.1 وزارة الطاقة السعودية( مليون برميل نفط جرى توفيرها؛( 

 خاتمة:

لنا  بأن تجربة اململكة العربية السعودية  في الرهان على الطاقات املتجددة  كان  من خالل ورقتنا البحثية تبين

ناجحا بالرغم من كون اململكة من أهم دول العالم الذي يتوفر  على ثروة باطنية هامة من الطاقات التقليدية  والتي لم 

 : تائج التاليةتكن عائقا في سبيل التوجه نحو الطاقات البديلة، وعليه يمكن الخروج بالن

 ؛2030 عام بحلول  الكهرباء إلنتاج الطاقة مزيج من %50 يقارب ما املتجددة الطاقة مصادر تشكل سوف 

  أصبحت اململكة العربية السعودية يتصدر طليعة الدول الجنوبية الرائدة في تطوير الطاقات املتجددة؛ 

 الكهرباء، نتاجإ في كلفة واألقل كفاءة واألكثر للطاقة، األمثل املزيج تحقيق السعودية العربية اململكة تستهدف 

 ؛الطبيعي بالغاز عنه والتعويض السائل الوقود بإزاحة وذلك

 يمكن املتجددة الطاقات في االستثمار ومكمال للطاقة األحفورية كون  حقيقيا بديال املتجددة الطاقات تعتبر 

 مصادرها؛ وتنويع إمدادات الطاقة أمن األحفورية يحقق للطاقة تحولية إستراتيجية اعتباره
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 تجاه ململكةا بالتزامات والوفاء املحلية الطاقة مصادر مزيج في التوازن  تحقيقل السعودية العربية اململكة تسعى 

  الكربون. أكسيد ثاني انبعاثات تخفيض

 األخضر باعتبارها طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة وهذا  لالقتصاد الرئيسية األعمدة بمثابة املتجددة الطاقات تعد

 على عكس الطاقة التقليدية التي هي في تناقص مستمر؛

 العام ينالقطاع بين الشراكات وتشجيع الخاص القطاع استثمارات تسخيرل السعودية العربية اململكة تسعى 

 املتجددة الطاقة عقطا في لالستثمار واملهتمين الخاص القطاع لتحفيز التخطيط والخاص.

 االقتراحات:

 التقنيات في االعتبار أن األخذ مع املتجددة الطاقة تقنيات مجال في ضرورة العمل تنشيط البحث والتطوير 

 أقل؛ باململكة العربية السعودية، وطاقة الرياح بدرجة بأكثر املتوفرة الشمسية الخاليا هي الواعدة

  والطاقات املتجددة من األولويات الوطنية نظرا ملساهمتها املباشرة في اعتبار سياسات ترشيد استهالك الطاقة

 خفض تكاليف انتاج الطاقة وتحقيق األهداف االقتصادية والبيئية واالنمائية؛

  العمل على االلتزام باملواثيق واملبادرات الدولية التي تصب في خانة تحسين األداء االجتماعي وتحقيق التنمية

 البيئة. املستدامة وحماية

 قائمة املراجع:

1.  http://www.energy-consumers-edge.com(sign in 17/9/2022) 

2. https://alj.com/ar/perspective/renewable-energy-meeting-saudi-arabias-2030-ambitions(sign in 

10/9/2022)./ 

دكتوراه  -حالة الجزائر–تأمين الطلب على الطاقة في املستقبل  (: الغاز الطبيعي ودوره في2007ابراهيم بورنان، ) .3

 ، الجزائر.2007غير منشورة ،جامعة الجزائر، 

، الباب األول، الفصل األول، األبعاد االجتماعية 21(: ديباجة جدول أعمال القرن 2022األمم املتحدة، ) .4

 واالقتصادية .

ليبيا ("،  رسالة ماجستير غير -العالقات املغاربية األوربية )الجزائر(: "دور الطاقة في 2005الطالب العربي، ) .5

 منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر.

(: "واقع وآفاق الطاقة املتجددة ودورها في التنمية املستدامة في الجزائر"، مذكرة 2012تكواشت عماد، ) .6

 ماجيستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر.

(: "االطار النظري للتنمية الشاملة املستدامة ومؤشرات قياسها"،  امللتقى 2008ام، و آخرون، )حرفوش سه .7

 الدولي حول التنمية املستدامة والكفاءة للموارد املتاحة، جامعة سطيف، سطيف، الجزائر.

 مم املتحدة، روما.(:  "االقتصاد البيئي والتنمية املستدامة منظمة األغذية والزراعة لأل 2006دوناتو رومانو، ) .8

 عرض–(: "أهمية الطاقة املتجددة في حماية البيئة ألجل التنمية املستدامة 2008محمد طالبي، محمد ساحل،) .9

 (، جامعة ورقلة، ورقلة، الجزائر.6"، مجلة الباحث )-تجربة أملانيا
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لي حول التنمية املستدامة (: "إشكالية التنمية املستدامة وأبعادها"،  املؤتمر العلمي الدو 2008عمار عماري، ) .10

 والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة سطيف،سطيف، الجزائر.

(:  "اقتصاديات الطاقة املتجددة و اآلثار االقتصادية ملجاالت استخداماه"،  املؤتمر العلمي 2008عمر شريف، ) .11

 . جامعة سطيف، سطيف، الجزائر.الدولي حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة

(: "الطاقات املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر"،  مجلة الباحث 2012فروحات حدة، ) .12

 (، جامعة ورقلة، ورقلة، الجزائر.11)

 .(:  التنظيم القانوني للبيئة في العالم، منشورات الحلبي الحقوقية،  لبنان2006محمد خالد، جمال رستم، ) .13

(: "دور الطاقات املتجددة في معالجة ظاهرة البطالة :قراءة للواقع الجزائري"،  امللتقى 2012مريزق عدمان، ) .14

 الدولي حول استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية املستدامة، جامعة الجزائر، الجزائر.

 https://www.almrsal.com/post/1176211(sign in 12/9/2022)وزارة الطاقة السعودية،  .15

 https://www.almrsal.com/post/1176211(sign in 13/9/2022)وزارة الطاقة السعودية،  .16

 https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/v2030- /(sign in 15/9/2022)وزارة الطاقة السعودية،  .17

 https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/v2030-p (sign in 18/9/2022)وزارة الطاقة السعودية،  .18

 (: "مستقبل الطاقة املتجددة"، مؤتمر الطاقة العربي السابع،  القاهرة، مصر.2007وهيب عيس ى الناصر، ) .19

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  161 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

وفرص إنعاش االقتصاد  اتهتطور  هياتواقع القطاع املنجمي والتعدين في الجزائر: ما

 املنجمي

The reality of the mining sector in Algeria: What are its developments and 

opportunities for reviving the mining economy? 

Etat des lieux du secteur minier algérien : Quelles évolution et opportunité 

de relance de l’économie minière? 
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:امللخص  

وخلق فرص العمل ، ال سيما في املناطق الظل  في الجزائر، يشكل تطوير قطاع املناجم والتعدين فرصة جديدة لتنويع االقتصاد الوطني

 والنائية. يكشف تحليل حالة قطاع املناجم والتعدين عن انخفاض اإلنتاجية وتأثيره الهامش ي على نمو القيمة املظافة.  بالرغم من أن هذا

ي تطوير هذا القطاع وتنمية الثروة القطاع شهد انطواءا منذ االستقالل ، إال أن ترسيخ رؤية جديدة إلحياء فرص السوق كرر الرغبة ف

من املنجمية الوطنية. استناًدا إلى منهج تحليلي شامل ومتكامل ، فإن تحليل حالة الصناعة املنجمية والتعدين في الجزائر وتطوراته سيكون 

لخاص والجهد التنظيمي الذي تم خالل تقييم ديناميكيات القطاع وإصالحاته. على الرغم من قلة االستثمار ، ال سيما مساهمة رأس املال ا

إدراجه دون جدوى ، فإن الدولة تسعى ملراجعة اإلطار املؤسس ي والتنظيمي الذي يحكم القطاع واالستثمار و ذالك بتسهيل شروط االستثمار 

 في القطاع و إعادة إطالق مشاريع هيكلية ذات اهميةاقتصادية كبرى.

.، التنظيم ، االستثمار ، التنمية ، الجزائر قطاع املناجم والتعدين  :الكلمات املفتاحية  

 

ABSTRACT: 

        In Algeria, the development of the mining sector constitutes a new opportunity for the diversification of the national 

economy and the creation of jobs, particularly in shadow and remote areas. The analysis of the mining sector reveals low 

productivity and marginal effects on the growth of value added. Although this sector has witnessed a decline since 

independence, the anchoring of a new vision of revival of market opportunities has reiterated the desire to revive mining and 

the development of this national resource. Based on a global and integrated approach, the analysis of the state of the mining 

industry in Algeria and its evolution will be through an assessment of the sector's dynamics and its reforms. Despite the lack 

of investment, in particular the contribution of private capital and regulatory effort that has been unsuccessfully included, the 
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country seeks to review the institutional and regulatory framework governing the sector by attempting to ease the conditions 

for investment and access to the sector and by relaunching new structuring mining projects. 

Key words: Mining sector, regulation, investment, development, Algeria.  

RESUME: 

          En Algérie, le développement du secteur minier constitue une nouvelle opportunité pour la diversification de l’économie 

nationale et la création d’emplois notamment dans les zones d’ombres et éloignées. L’analyse de l’état des lieux du secteur 

des mines dévoile une faible productivité et des effets marginaux sur la croissance de la valeur ajoutée. Bien que ce secteur 

ait connu un repli sur soi depuis l’indépendance, l’ancrage d’une nouvelle vision de renaissance des opportunités de marché 

a réitéré la volonté de relancer l’exploitation minière et la mise en valeur de cette richesse nationale.  

       En s’appuyant sur une démarche globale et intégrée, l’analyse de l’état de l’industrie minière en Algérie et son évolution 

permettra d’évaluer la dynamique du secteur et ses réformes. En dépit du manque d’investissement notamment de la 

contribution des capitaux privés et de l’effort réglementaire introduit sans vain, le pays peine à réviser le cadre institutionnel 

et réglementaire régissant le secteur et l’investissement en tentant d’alléger les conditions d’investissement et d’accès au 

secteur et en relançant de nouveaux projets miniers structurants. 

Mots clé : Secteur minier, réglementation, investissement, développement, Algérie. 

 

 

Introduction 

        Dans toute économie, le secteur des mines est considéré comme un potentiel considérable 

d’approvisionnement en produits et en substances minérales  indispensables au développement des 

activités économiques notamment industrielles et artisanales. A l’échelle nationale, son importance 

s’aperçoit par ses capacités à accroitre les revenus d’exportation et ses implications économiques en 

enclavant les chaines de valeur de l’ensemble des activités notamment à forte intensité énergétique 

primaire.    

      Marqué par une insuffisante productivité, en Algérie le secteur des mines affiche des effets marginaux 

sur la croissance attendue de la valeur ajoutée et du PIB. Cet état, dévoile le fameux dilemme « de la 

malédiction des ressources naturelles ». En effet, les efforts misés sur l’attractivité du code d’investissement 

notamment minier sont mitigés par le sort du secteur des hydrocarbures considéré comme le principal 

catalyseur et pourvoyeur de fonds financiers publics.  

      Le regain d’intérêt que porte la question de la garantie d’un arsenal réglementaire et institutionnel 

encadrant les activités minières exige d’autres marges de manœuvre pour lever les carences et les 

insuffisances qui entourent les mesures promouvant l’initiative privée. Dans ce contexte, cette  contribution 

vise à évaluer la dynamique du secteur minier et sa croissance en s’intéressant à l’examen de l’état des lieux 



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  163 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

du secteur minier algérien  et Quelle est la stratégie de développement du secteur. Sous ce sillage, 

nous tenterons d’évoquer les principales mesures initiées pour remanier le secteur minier et ses codes et 

examinerons la question de la contribution décevante du secteur des mines à l’accroissement de la 

productivité et de la richesse nationale.  

      Ce travail emprunte une méthodologie d’évaluation qui s’appuie sur une démarche globale d’analyse  

des effets du redéploiement sectoriel dédie aux activités minières et les transformations réglementaires et 

institutionnelles opérées pour contribuer à la relance de l’économie minière en Algérie. 

1-Examen de l’arsenal réglementaire encadrant les activités extractives  minières en 

Algérie  

        Dés son indépendance, l’Algérie s’est affrontée à reprendre en main les industries extractives qui 

pendant longtemps servaient le plus au mieux, les marchés européens considérés comme des industries 

auxiliaires. L’industrie extractive notamment minière (minerais métalliques et non métalliques et autres) 

prospérait au lendemain de la prise d’Alger. Cependant, la politique minière de la France en Algér ie se 

fondait sur la loi impériale métropolitaine du 21 avril 1810 et le traité de 1849 qui portait sur les richesses 

de l’Algérie (Cooper-Richet D : 2010 ). Ces lois servaient d’appui au code minier français du 16 Août 1956 

et qui plus tard, a fait l’objet d’une remise en cause sous la pression des politiques de nationalisation menées 

en France à partir de 1947. La loi minière du 16 Août 1956 a opéré des changements dans le régime général 

régissant les activités minières même au sein des pays relevant de la colonie française. Elle s’articulait sur 

une classification des gites de substance minérales en trois qualifications à savoir (J.O.R.F : la loi du 16 Août 

1956 : pp 8004-8024) : 

- Les mines (exploitations à ciel ouvert): les gites contenant l’ensemble des produits miniers sous 

formes de combustibles fossiles ainsi que les sulfates et les alcalino-terreux (sel de sodium et de 

potassium solides, fer, plomb, Nikel, chrome, etc.). 

- Les minières (exploitations souterraines) : elles comprenaient les tourbières et les gites de minerais de 

fer nécessitant une exploitation sous forme de galerie ou de puits ou de gisements souterrains. 

- Les carrières : les gites de substances servant de matériaux de constructions, d’empierrement ou de 

matières premières pour les autres industries céramiques, artisanales, etc.    

    Par ailleurs, la loi définissait les modalités d’attribution des permis exclusifs de recherche de substances 

minières qui accordaient à leur titulaire les droits d’effectuer des travaux de recherche dans les périmètres 

concédés et de détenir les minerais extraits qu’en vertu des substances définies par la loi. Le conseil d’Etat 
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français et après avis du conseil général des mines et du comité de l’énergie atomique accordaient des 

autorisations pour les exploitations des substances utiles à l’énergie atomique et celles qui intéressaient les 

autres départements ministériels. Pour être titulaire d’un permis de recherche, le demandeur devait 

satisfaire les conditions fixées par la loi notamment celles se rapportant aux obligations en matières 

d’engagements financiers et techniques. Les activités d’exploitation (concessions) étaient soumises à des 

autorisations d’exploitation (permis d’exploitation attribué par le ministre chargé des mines après avis du 

comité de l’énergie atomique). Quant aux minières et carrières, les activités de recherches et d’exploitation 

devaient faire objet de simples déclarations ou d’autorisation du préfet. C’est aux termes de l’application de 

ces lois que l’industrie minière en Algérie a connu une véritable fouille française et étrangère aboutissant à 

l’essor rapide des activités minières mais toute en restant inférieure à celle des pays voisins (Maroc et 

Tunisie). Cependant,  l’histoire de l’industrie extractive minière algérienne demeurait sous ses vestiges les 

plus suggestifs émergeants sous les anciennes ruines et mines européennes (Demontés V :1930, pp 19-44).   

        Au lendemain de son indépendance, l’industrie minière était sous l’abandon et l’arrêt d’importantes 

activités de concession, de prospection et de production minière. Avec la progression du processus des 

nationalisations et du regain de la souveraineté nationale, l’activité minière s’est rapidement constatée une 

modeste reprise notamment par la politique de nationalisation qui a concerné l’ensemble des sociétés 

minières et carrières restantes en activité telles que la société des mines de Ouenza, la société des mines et 

carrières de Rivet El Maden, les sociétés nouvelles de Ain El Barbar et Ain Arko, la société des vieilles 

montagne, sociétés des mines de fer de Milina et Khanguet El Mouhad, etc. Dans le cadre de la stratégie 

algérienne du développement de l’industrie notamment minière, une nouvelle politique économique et 

énergétique venait pour revaloriser les plus values des industries énergétiques et des mines. En se dotant en 

1964 d’un bureau algérien de recherche et d’exploitation minière BREM, d’importants programmes de 

recherches  miniers et géologiques ont fait l’objet de contrats avec des sociétés étrangères. Cette re lance 

donna lieu à une sensible reprise de l’industrie extractive algérienne notamment par la reprise en main du 

BREM de l’ensemble des sociétés nationalisées qui plus tard ont été concédées à la SONAREM.  

1-1 Le régime minier dans l’ère de l’économie planifiée  

      Dans le cadre de la stratégie algérienne du développement de l’industrie articulée sur une économie 

socialiste et planifiée, la loi n°84-12 du 7 janvier 1984 éditée dans le journal officiel N° 5 du 31 janvier 1984 

était la première loi ayant régi les activités minières. Cette loi redonnait à l’Etat par l’intermédiaire des 

sociétés nationales publiques les droits exclusifs dans les domaines de la recherche d’exploitation et 

d’extraction des substances minérales. Celle nouvelle loi établissait un nouveau régime de classification des 
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gites de substances minérales et les conditions d’attribution des autorisations d’exploitation et de recherche. 

Au terme de cette loi, le domaine minier recensait deux catégories de gites de substances minérales. Une 

première catégorie dont l’attribution d’autorisation relevait de la compétence du ministre chargé des mines 

et qui concernait tous les gites de substances sous la qualification des mines et minières quelles soient à ciel 

ouvert ou souterraines. Une deuxième catégorie qui relevait des compétences des walis et concernait les 

carrières. Cette loi introduisait et maintenait le caractère monopolistique étatique par la conduite (J.O.R.A, 

la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 : pp 82-89) : 

- D’une exclusivité dans l’octroi des autorisations de recherche ou d’exploitation des gites de minerais 

de la catégorie I qui étaient uniquement délivrées aux entreprises publiques (article 19). 

-   Une exclusivité par priorité accordée aux entreprises nationales publiques pour ce qui est des 

autorisations de recherche ou d’exploitation des gites de minerais de la catégorie II (article 19).  

- Une décision gouvernementale (par décret) qui précisait les conditions d’octroi d’autorisation ou de 

concession pour les entreprises nationales de droit privé. 

- Une décision d’expropriation des terrains destinés aux exploitations minières qui en priorité devaient 

servir la cause d’utilité publique (article 37).  

- Un droit exclusif de l’Etat pour les exploitations et recherches de substances minérales se situant en 

zone maritimes (titre VIII). 

 

     Par ailleurs, cette loi instaurait une timide ouverture aux capitaux privés nationaux ou étrangers assortis 

d’un transfert technologique sans pour autant leur servir le droit de s’impliquer directement dans les 

recherches et les travaux d’infrastructures géologiques, d’explorations, de prospections et d’évaluations des 

gites de substances minérales (articles 21, 65 et 66). 

     La loi du 7 janvier 1984 a été complétée et modifiée conformément au décret exécutif n° 91-24  du 6 

décembre 1991 qui stipulait sur le renforcement du rôle de l’Etat entant que garant des activités de 

production et d’exploitation de gites de substances minérales classées au titre de cette nouvelle loi 

complémentaire en trois catégories44 dont l’exploitation relevait du droit public ( J.O.R.A, la loi n° 91-24  du 

6 décembre 1991, PP 1973-1976).  Cependant, la loi de 1991, rétablissait le rôle du partenariat étranger en 

lui redonnant au terme des articles 62 et 63, les droits de détention des parts sociales (constitution de 

                                                             

Une nouvelle classification a été établie pour les gites de substances minérales distinguées en substances minérales  44

énergétiques, substances minérales métalliques et substances minérales non métalliques.  
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sociétés de participation ou par action de droit algérien), dans la limites du principe de la règle de partage 

49/51. 

1-2 Vers la recomposition d’un régime minier conforme aux règles d’une économie de marché  

      Dans le cadre de l’adoption d’une nouvelle stratégie de revalorisation des ressources minières, un arsenal 

de lois et de dispositifs réglementaires ont été amorcés pour  promouvoir l’initiative privée et étrangère. 

Dans ce contexte, la loi de 2001, a été une loi fondamentale consacrant le principe de la concurrence dans 

l’octroi des autorisations d’exploitions et de développement des ressources minières. En redonnant aux 

capitaux privés, leur droit de contribution, le record aux appels d’offre (système d’adjudication pour l’octroi 

des titres miniers45) devient l’outil d’action et de promotion des petites et moyennes mines46.  

      Les nouveaux dispositifs du régime minier mis en place par la loi minière n°01-10 du 3 juillet de 2001 

ont consacré les fondamentaux d’un marché  concurrentiel à travers l’instauration: 

- Du principe de libre accès à tous les opérateurs sans distinction de statut (privé ou public) ou de 

nationalité (national ou étranger).  

- De la transparence dans l’octroi des titres miniers par la création des organes de l’Etat chargés de 

l’élaboration, de la coordination et du contrôle des activités minières et ce dans le respect de la 

réglementation prévue par la loi sous l’approbation du ministre des mines. Une agence d’Etat a été 

créée pour assurer la gestion d’octroi des titres miniers en respectant le critère de transparence. Le 

décret exécutif n°2-66 du 6 février 2002 a défini les modalités d’adjudication des titres miniers 

(égalités des traitements, justification des rejets et tirage au sort dans le cas d’égalité entre les offres, 

etc.)    

- L’instauration d'un régime fiscal et financier spécifique et compétitif ainsi la prise en compte de la 

règle de sécurité et de préservation de l'environnement.   

      Ce nouveau cadre juridique a marqué une rupture avec les anciennes pratiques où l’entreprise publique 

détenait un monopole sur toutes les chaines de valeurs. Entre autre, ce régime a instauré une nouvelle 

hiérarchie dans les chaines de valeur de l’industrie minière en les recomposant en plusieurs activités à 

savoir : 

- Les activités d’exploitation industrielle : pour toute exploitation dont la capacité d’extraction dépasse 

les 3000T métrique/jours. Dans ce cas un titre minier ou une concession minière est accordée par 

                                                             

ermis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière ou d’une Il s’agit soit d’une concession minière, d’un p 45

autorisation de ramassage d’exploitation minière artisanale. 

Elles constituent la partie prenante du total de titres octroyés. 46 
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appel d’offre avec une mise en évidence des fonds publics (activités de recherches financées par 

l’Etat).  Ces titres portaient sur une période maximale de 30 ans (renouvelables). 

- Les petites et moyennes exploitations : il s’agit de toute exploitation utilisant des procédés industriels 

et semi-industriels dont la capacité d’extraction est inférieure 3000T métrique/jours. Dans ce cas, un 

permis d’exploitation de la petite et moyenne exploitation minière est accordé au titulaire (inventeur) 

ayant découvert le gite ou soit pour un adjudicataire retenu lors d’un appel d’offre. Les titres miniers 

pour ces activités sont délivrés pour une durée maximale de 10 ans (renouvelables).  

- Les exploitations artisanales : ce sont les activités ne nécessitant pas (ou peu) de procédés industriels 

ou mécaniques. Ces exploitations exigent la détention d’autorisation d’exploitation délivrée pour une 

durée de 5 ans renouvelables.   

- Les activités de ramassage de collecte (récolte) : il s’agit de l’acte de s’approprier des substances 

minérales se trouvant en état à la surface des sols. Les autorisations sont déterminées par voie 

réglementaires en fonction d’une liste de minerais qui est établie suivant les régions, la période, les 

superficies, etc.   

        La loi de 2001 a également apporté un changement organisationnel et institutionnel par l’instauration 

de deux organes placés sous la tutelle du ministre des mines. Il s’agit de la création de  : 

- L’Agence Nationale du patrimoine Minier ANPM : autorité autonome chargée de la mise en place et 

de la gestion du cadastre minier ainsi que de la délivrance des titres, du contrôle, de la surveillance, de 

l’assistance, de l’exécution et du suivi des titres et d’autorisations minières (gestion des conventions, 

des cahiers de charges, des adjudications et autres procédures se rapportant aux suspensions et 

retraits de titres miniers, etc.).   

- L’Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle minier  ANGCM : autorité autonome chargée de la 

mise en place des services géologiques, du contrôle des exploitations et des chantiers de recherche 

miniers, de l’application des règles de respect de l’environnement, de sécurité, d’hygiène et de contrôle 

de la gestion et d’utilisation des substances minérales, etc. 

      Depuis l’abrogation de loi de 2001, des textes complémentaires47 ont été promulgués (la loi de février 

2014 et  Août 2018) pour amender la loi de 2001 qui s’appliquait aux activités d’infrastructures géologiques 

                                                             

définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers, 65 du 6 février -Nous citons le décret exécutif n° 02 47

, l’ordonnance 66 du 6 février 2002 relatif à la fixation des  modalités d’adjudication des titres miniers-décret exécutif n°2le 

188 -mars 2007 qui complète la loi de 2001(redéfinit les activités carrières et sablières),  le décret exécutif n°8 er02 du 1-n°7

juillet 2008 relatif aux modalités de suspension et de retrait d’autorisation d’exploitation de carrières et sablières.   erdu 1 
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de recherches, d’exploitations et d’évaluation des substances minérales et fossiles à l’exception des 

hydrocarbures, des schistes, de l’hydrauliques, des eaux qui sont régis par des dispositifs (réglementations) 

spécifiques. A l’instar de la loi minière n°14-05 du 24 février 2014 et du décret exécutif n° 18-202 du 5 Août 

2018,  de nouvelles règles de gestion des octrois des titres miniers, de réorganisation et d’optimisation des 

activités de recherche et d’exploitation du patrimoine minier ont été initiées.  

     La loi de 2014 attribue à la classification des ressources minières la notion de patrimoine minéral qui sous 

entant un nouveau régime de gestion dans l’art du respect des principes de transparence dans l’octroi des 

permis miniers, de la sécurité par une initiation à l’obligation de la souscription d’une police d’assurance 

spécifique (article 61), de la préservation de l’environnement par son intégration comme élément  prioritaire 

dans les conditions d’octroi de permis (gestion de la mine et l’après mine) et la gestion administrative par la 

création d’une banque de données géologiques48 imposant aux opérateurs un dépôt légal de l’information 

géologique.   

    Pour revaloriser le patrimoine minéral et lui redonner une dimension économique, deux classifications 

des minerais ont été initiées à savoir une classification (chapitre3)  en régimes : 

-Régime minier : il concerne toutes les substances minérales radioactives, combustibles solides et les 

substances métalliques et non métalliques y compris les métaux et pierres précieuses.   

- Régime des carrières : tous les gites de substances servant de matériaux de constructions, d’empierrement, 

etc.  

- Les gites de substances minérales classés49 comme substances stratégiques font l’objet d’un permis minier 

délivré exclusivement aux entreprises publiques économiques.   

        Les activités de recherches et d’exploitation minières sont exercées par les titulaires d’un permis de 

recherche50 ou d’une exploitation51 délivré par les organes de l’Etat ou agences minières (sous le contrôle 

du wali) telles qu’elles sont redéfinies par l’article 37 et qui sont : 

- L’agence pour la gestion de l’infrastructure géologique nommée agence du service géologique de 

l’Algérie ASGA. Cette agence reprend les missions de l’agence nationale de la géologie et du contrôle 

minier. 

                                                             

l’ASGA. parGérée  48 

Aucune liste établie depuis 2014. 49 

Il s’agit soit d’un permis d’exploration ou de prospection minière. 50 

Ils se subdivisent en permis d’exploitation de mines, permis d’exploitation de carrières, permis d’exploitation minière  51

artisanale ou d’un permis de ramassage. 
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- L’Agence Nationale des Activités Minières ANAM qui remplace l’agence nationale du patrimoine 

minier. 

        Les décrets exécutif de 2018 a défini les nouvelles procédures remplaçant les anciens textes régissant 

les conditions d’octroi de permis miniers. L’attribution de ces derniers relèverait des prérogatives de l’ANAM 

et celles du wali territorialement compétent pour ce qui est des attributions de certains permis d’exploitation 

de carrières. Cependant, ces attributions peuvent être : 

- Directes : pour les programmes de recherches minières de l’Etat, pour les titulaires de permis de 

prospection ou pour de renouvellement de permis, pour les demandes de permis miniers pour les 

substances stratégiques et autres demandes au compte de l’Etat ou retenu par le wali.  

- Adjudication : pour les offres des soumissionnaires autres que les cas cités plus haut.  

1-3 Les mesures d’incitations et les dispositifs de protection de l’environnement 

       Le régime minier algérien accorde aux investisseurs ou aux titulaires de permis miniers des avantages 

fiscaux et des servitudes légales leur facilitant l’exercice des activités de recherche ou d’exploitation minière. 

Ces avantages fiscaux et légaux ne sont introduits qu’à travers la loi n°14-05 du 24 février 2014 relatives 

aux activités minières.  

        Autres que les avantages sociaux (logement, salaire et régimes de retraites spécifiques), les titulaires de 

permis miniers peuvent bénéficier de servitudes légales telles que les droits d’occupation du sol, les droits 

de passage, d’accès ou d’utilisation des périmètres extérieurs au terrain minier quand l’intérêt général l’exige 

(la cause de l’utilité publique). En autres, ils bénéficient d’un régime  fiscal attractif leur permettant d’être 

exonéré de certains impôts, redevances, taxes et droits (articles 134-137).    

      Les activités d’infrastructures géologiques, de prospection et d’exploration minière bénéficient  :  

- D’exemption de la TAP (taxe sur activités professionnelles).  

- D’exemption de tout impôt autre que l’impôt sur les bénéfices miniers IBM. 

- D’exemption de la TVA sur l’acquisition des biens spécifiques (équipements, matériels, matières ou 

produits) et les prestations de services destinés aux activités minières. 

-  D’exemption des droits, taxes et redevances de douane sur les importations des biens, équipements 

et autres matières ou produits rattachés à l’exercice de l’activité minière. 

- D’exemption des impôts et taxes sur les propriétés bâtis. 
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- Application d’abattements sur la redevance minière en fonction du type d’exploitation ou des efforts 

de recherche (30% pour les titulaires de permis d’exploitation de la moyenne et petite mine et 50% 

pour les exploitations artisanales). 

- Le report des pertes d’exercice sur 10 ans.       

     L’exercice des activités minières est subordonné au principe du respect de l’environnement et des sites 

protégés. La législation algérienne a accordé un poids important à la lutte contre la pollution, la dégradation 

des sols, de l’habitat animal et la protection des sites et des monuments historiques. Cependant, les titulaires 

de permis d’exploitation ou de recherche miniers sont dans l’obligation : 

- De respecter le patrimoine culturel (monuments et sites historiques), agricole (les terres utilisables à 

l’agriculture, la végétation et les écoulements d’eau ou d’irrigation). 

- D’établir un audit environnemental, un document d’étude d’impact environnemental et  un plan de 

gestion de l’environnement. 

- De la gestion de l’après mine par la remise en état du site minier et d’élaboration d’un plan de 

restauration et de la remise en état des lieux.  

2- Etat des lieux du secteur minier algérien : Quelles évolution et stratégie de 

développement du secteur 

      Cette partie offre un plongeon sur l’histoire et l’évolution de l’industrie extractive minière en Algérie et 

retrace les stratégies de développement du secteur et sa difficile remise en valeur notamment de sa 

contribution chétive à l’implication des capitaux privés et étrangers et sa décevante participation à la 

formation de la valeur ajoutée et du produit intérieur brut. 

2-1 Bref aperçu historique de l’industrie extractive minière en Algérie 

      L’analyse des documents d’archives de la France coloniale témoigne des sublimes richesses minières 

dont disposa le pays depuis son antiquité. Les conquêtes commerciales des Phéniciens, des Carthaginois et 

des Romains témoignèrent de ses importantes ressources naturelles dont disposa le pays. Depuis sa 

colonisation, d’importantes fouilles et d’investigations de gites miniers dans de différentes régions allant de 

l’Est à l’Ouest du pays continuèrent d’avancer et de contribuer à l’essor de l’industrie extractive de la France 

coloniale. En devenant une véritable carte de fouille, le pays devint un pôle d’exportation de minerais au 

profit de la colonie française et de l’Europe (Levainville J. 1924 : pp 151-166). 

        Ainsi de 1911 à 1913, le pays exporta en moyenne plus de 1,230 millions de tonnes par an de fer et plus 

de 109 milles tonnes par an de métaux (cuivre, zinc, l’antimoine, arsenic et le manganèse). Entre 1919 et 
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1928, il exporta en moyenne par an plus 1,44 millions de tonne de fer et  plus de 66 milles tonnes de 

minerais métalliques (cuivres, zinc, etc.). Les minerais non métalliques enregistrèrent très vite une 

croissance sensible les faisant passer du simple au double. Les exportations des phosphates passèrent de 

prés de 384 milles de tonnes en moyenne par an entre 1911 et 1919 à 585 milles T/an entre 1919 et 1928. 

Les exportations des sels minéraux progressèrent de 45,28 milles T/an à 88,5 milles T/an entre 1919 et 

1928. Quant aux carrières (marbres et autres matériaux), les exportations augmentèrent de 16,6 milles T/an 

à 24,48 milles T/an entre 1919 et 1928. 

Tableau N° 1 : Evolution des exportations des substances minérales de 1913-1928 

Minerai 

Tonnes  

Exportations 

1911-1913 

  Tonnes 

Exportations 

1919-1928 

Tonnes 

Valeur des exportations  

(1928) Milliers de 

francs 

Valeur des exportations 

Valeur des francs de 1928 en Euro 

(2018)*    En milliers d’Euro  

 Fer  1.230.394 1.443.640 130.854 82 260, 058 

 Cuivre 25182 2505 4617 2 902,43 

 Plomb  43.888 18.975 28734 18 063,34 

 Zinc 78.825 40.751 24006 15 091,13 

 Antimoine  3363 1.769 21 13,20 

Phosphates  383.753 584.961 57.694 36 268,75 

Terres 

d’infusoires 

- 

 

57.766 

 

1928 

 

1212, 01 

Sels et autres 45289 88.523 2744 1724,99 

Marbres et 

produits carrières 

16670 24.487 7337 4612,33 

Source : Etabli par l’auteur à partir des données extraites : Demontés V. (1930) :L’Algérie industrielle et commerçante, 

collection du centenaire de l’Algérie, 1830-1930. Larose, Paris, pp 27-40 et p 171.  

*1 francs français de 1928 vaut en Euro de 2018, 0,62864 : 1FF = 0,62864 euros  

 

      En 1928, les exportations en valeur des substances minérales générèrent plus de  327 millions de francs 

soit l’équivalent de 205,5 millions d’euros de 2018 dont 273 millions de francs  (148,98 millions d’Euros) 

provinrent des exportations vers l’Europe et 53,9 millions de francs vers la France (soit l’équivalent de 33,88 

Millions d’euros de 2018). La carte des sites miniers s’étala de l’est à l’oust du pays jusqu’aux hauts plateaux 

où d’importantes mines, minières et carrières constituèrent un potentiel minier varié et riche en substances 

minérales composés d’éléments ferreux, phosphatiques, d’alcalino-terreux, de terres d’infusoires, d’or, de 

métaux précieux, de carrières et de matériaux. Le tableau n°1 permet de retracer les activités d’exportation 

des principales substances minérales ainsi les différents minerais ayant contribué à la réalisation d’un chiffre 
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émanant d’un commerce total algérien estimé en 1928 à 9 milliards de francs français soit l’équivalent de 

5,7 milliards d’euros de 2018. 

      De 1930 à 1950, l’industrie minière, enregistra, une multiplication des projets miniers et une extension 

de la carte des activités minières. En 1954, le nombre de mines dépassa les quarantaines ramenant le total 

des substances extraites à 2,95 millions de tonnes de minerais métalliques et à plus 218,63 mille tonnes 

d’alcalino-terreux et de minerais non métalliques. La production de minerais métalliques passa à 3,131 

millions de tonnes en 1965.  

Tableau n° 2 : Liste des principales sociétés minières 

Principales compagnies minières 

Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta  el Hadid  

Société minière franco-africaine 

Compagnie des mines Rar-el Maaden 

Compagnie des mines de Zaccar 

Société des mines de Mozaia 

Société des mines de Timezrit 

Compagnie minière de Mzaita 

Compagnie nationale de recherches minières sahariennes  

Compagnie des phosphates de Constantines 

Société de l’Ouenza 

Sociétés des mines de fer du Khanguet 

La société des mines de Sidi Kamber 

La société nouvelle des mines de Ain Arko 

La société du djbel Onk 

Source : Etabli par l’auteur à partir : Tomas F. (1970) : Les mines et la région d’Annaba, Revue de géographie de Lyon. Vol 45, 

n°1, 1970. 

     

              De 1962 à 1980, l’industrie minière a fait face à une situation critique. Le pays a rencontré  des 

difficultés techniques suite à l’abondant des sociétés étrangères et à la fermeture définitive de certaines 

mines telles que Ruina, Zaccar, Timezrit, Beni Saf, etc. Cependant le secteur  minier a enregistré une phase 

délicate marquée par: 

- La stagnation  des investissements dans les activités minières (arrêt de prospection, de recherche et 

d’extension de gites existants). 

- La situation défavorable des marchés internationaux notamment de la stagnation des cours des 

minerais métalliques et non ferreux. 
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- L'insuffisance d'actions de développement du secteur notamment de projet de recherche de 

nouveaux gisement ainsi l’épuisement des anciennes ressources. 

- La vétusté des équipements et des technologies utilisées. 

 

           Avec les difficultés rencontrées pour relancer les activités minières, les activités d’extractions des 

minerais ferreux (Fer, Zinc, Plomb) et des autres substances (Pyrite de fer, Barytine, kieselgur, argile, etc.) 

ont connu une stagnation et une faible contribution au PIB. La production des minerais ferreux a connu une 

diminution considérable passant de 2,04 millions de tonnes en 1963 à 1,79 millions de tonnes en 1966. Les 

activités d’extraction des minerais non métalliques ont évolué au même rythme en enregistrant une baisse 

passant de 166 milles tonnes en 1963 à 91,9 milles tonne en 1976. La part en pourcentage du secteur minier 

dans le PIB national a relativement décliné passant de 0,91% en 1964 à 0,43% en 1968. 

Tableau n° 3 : Evolution de la production minière et de sa contribution au PIB 

 Part du secteur minier/PIB Production de minerais ferreux 

et non ferreux (tonnes) 

Production d’autres minerais  

1963 0,53% 2.045.340 166.148 

1964 0,91% 2.816.764 158.442 

1965 0,66% 3.209.565 120137 

1966 0,41%  1.793.081 140374 

1967 0,43% 2.580.890 91943 

1968 0,53% 3.107.970 123.879 

Source : Etabli par l’auteur à partir des données extraites de Tomas F. (1970) : Les mines et la région d’Annaba , Revue de 

géographie de Lyon. Vol 45, n°1, 1970, pp 34-35 et ONS (2016) : Rétrospective des comptes économiques de 1963 à 2014. 

Collections Statistiques N° 197/2016. Série E : Statistiques Economiques N° 85, p 8. 

 

        La volonté de relancer les activités d’exploitations minières s’est manifestée  par la création d’une entité 

étatique nommée le bureau algérien de recherches et d’exploitation minière BAREM, la nationalisation des 

sociétés minières en mai 1966, et la réouverture des anciennes mines abonnées telles que les mines de Béni 

Saf, Zaccar, Timezrith et de Ruina. En cédant les activités minières au BAREM puis à la Société Nationale de 

recherches et d’exploitations minières SONAREM (créée en 1967), le secteur minier s’est réorganisé sous le 

contrôle de l’Etat à travers la SONAREM. La mobilisation d’actions privilégiant la relance du secteur minier 

est devenue un impératif économique et social notamment dans le cadre des programmes de 

développement dirigés par l’Etat (plan triennal et quadriennal). La reprise des programmes de 
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développement du secteur minier a été assignée à la SONAREM qui plus tard fut être restructurée (1983) et 

décomposée en six grandes entreprises minières52.     

              Au cours de la période 1969- 1980,  l’industrie minière a connu une reprise modeste par :  

- La valorisation du potentiel d’exploitation minière et la mise œuvre de nouveaux gisements 

(programmes miniers au Nord du pays, programmes de recherche aux sud53 et sud Ouest : Hoggar, 

les Eglab, Ougarta, etc.). 

- La création d’usine de traitements de minerais de Plomb-Zinc et la relance de la production des 

phosphates ainsi de carrières. 

- La relance des exportations des minerais vers l’Europe et certains pays de l’ex-URSS.  

2-2 L’implication de la réforme du code minier sur les politiques de rationalisation et de 

revalorisation des ressources minières 

      Les reprises des programmes de prospection et d’exploitations minières ont eu d’effets positifs sur les 

activités d’extraction de minerai notamment par l’exploitation de nouveaux gites de minerais (Or, Fluorine, 

Manganèse Feldspath, etc.) et du redressement à la hausse du bilan de production bute en valeur. Le secteur 

des mines et carrières a réalisé une production brute en valeur passant de 5 milliards de Da en 1994 à 58,13 

milliards de Da en 2018.  

     L’analyse de la répartition de la production brute en valeur des activités mines et carrières par secteurs 

juridiques indique que le secteur public contribue à plus de 90% à la réalisation des activités de production 

(en valeur). En 2018, sa part en pourcentage représente plus de 90% de la production brute nationale contre 

9,17% pour la production du secteur privé. Cette faible contribution du privé peut s’expliquer par le rôle de 

la législation minière qui accorde aux entreprises publiques le privilège de la réalisation de certains projets 

miniers notamment par la politique de d’attribution directe des projets d’Etat au secteur public (substances 

stratégiques, etc.) et de l’encouragement de la petite et moyenne mine.  

      La valeur ajoutée générée par le secteur des mines et carrières a enregistré une hausse notable passant 

de 3,2 milliards de Da en 1994 à 34,3 milliards en 2018. En 2018, la contribution en valeur du secteur public 

s’élève à 31,5 milliards de Da soit prés de 92% de la valeur ajoutée totale. La valeur ajoutée générée par le 

secteur privée est marginale. Elle est de l’ordre de 8%. Quant à la contribution du secteur des mines et 

carrières à la création de la valeur ajoutée et du chiffre d’affaire, elle indique des parts très négligeables ne 

                                                             

FERPHOS, EREM, ENOF, ENAMARBRE, ENASEL et ENG. 52 

3 Milliards de Da. Programme de 1, 53 
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dépassant respectivement un point en pourcentage et 5% du total généré par les entreprises 

manufacturières. La contribution du secteur minier à la formation du PIB est très négligeable en 

représentant en 2019, un pourcentage de 0,21% du PIB national. Ce constat confirme la difficile mise en 

œuvre de la stratégie de revalorisation des ressources minières en Algérie. 

Tableau n°4 : Evolution de la production brut en valeur des produits miniers 1994-2016 

Millions Da 1994 1998 2000 2006 2010 2014 2018 

Production brute 

totale  

5 008,4 9 192,3 8 441,8 16109,7 32949,1 43 712,2 58131,6 

Production brute 

(publique) 

En% 

4 497,9 

 

89,9% 

8 694,7 

 

94,58% 

7 890,1 

 

93,46% 

14957,6 

 

92,28% 

28684,7 

 

87,05% 

39 983,4 

 

91,47% 

52798,5 

 

90,82% 

Production brute 

(privée) 

En % 

510,5 

 

10,1% 

497,6 

 

5,42% 

551,8 

 

6,54% 

1152,1 

 

7,72% 

4264,4 

 

12,94% 

3 728,7 

 

8,54% 

5333,2 

 

9,17% 

Va publique 

milliards Da  

3,055 4, 954 4,781, 7,981 14,061 21,062 31,574 

Va privée 

milliards Da 

0,152 0,217 0,240 0,513 2,245 1,98 2,277 

Va totale secteur 

mine 

milliards Da  

3,207 5, 171 5,021 8,495 16,306 23,043 34,33 

Part secteur 

mine/Va 

ensemble secteur 

0,27% 0,23% 0,14% 0,11% 0,18% 0,17% 0,21% 

Source : établi par l’auteur à partir des données ONS (2016) : Rétrospective des comptes économiques de 1963 à 2014. 

Collections Statistiques N° 197/2016. Série E : Statistiques Economiques N° 85, pp 33-53 et ONS (2018) : Les comptes 

économiques de 2015 à 2018, n°861, p6. 

 

       En regorgeant d’immenses réserves54 de minerais, le pays exploite environ 31 substances minérales et 

détient d’importantes réserves de minerais telles que les réserves de fer avec 3,5 milliards de tonnes, le 

phosphate avec 2,5 milliards de tonnes, le plomb-zinc avec un potentiel de 150 millions de tonnes et l’or 

dont les réserves sont estimées entre 100 et 180 tonnes. 

                                                             

 Selon des sources officielles (ministère de l’énergie et des mines), l’Algérie exploite uniquement 5% du total de sa richesse 54

minière.  
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    Au total, l’exploitation de la richesse minière (phosphate, fer, zinc-plomb, et l’or) permettra à l’Algérie de 

générer des revenus d’exportation estimés à 150 milliards de dollars par an. Parmi les principaux projets 

miniers structurant lancés nous citons(MEM et Tahchi B, 2016 :  pp1 54-158):  

 

- Le grand projet de phosphate intégré (PPI) : projet de partenariat entre les deux entreprises publiques 

ASMIDAL, Manadjim el Djazair et les deux partenaires chinois Wuhuan et Tian’an pour un coût 

d’investissement de 7 milliards de Dollars. Ce projet a porté sur une capacité de production de 5,4 

millions de tonnes/an de phosphates pour une capacité estimée à 2,5 milliards de tonnes de réserves 

situées majoritairement à l’est du pays (Djebel Onk : wilaya de Tébessa)55.    

- Le projet plomb-zinc Oued Amizour : Ce projet sera réalisé avec le partenaire Australien Terramin dans 

l’art de la règle de partage 49/51. Ce projet plomb-zinc vise une production annuelle de 170.000 

tonnes/l’an de plomb et 30.000 T/an de zinc pour un potentiel exploitable estimé à 34 millions 56 de 

tonnes57.  

- L’exploitation de l’or, l’argent et les métaux précieux : Le potentiel d’or de l’Algérie est majoritairement 

situé au sud du pays notamment dans la région du Hoggar avec 121 tonnes, Tamanrasset (plus de 45 

tonnes), Illizi etc. Les mines d’or58 sont exploitées principalement par l’entreprise nationale 

d’exploitation d’or ENOR et d’autres compagnies étrangères. 

- Le projet de Gar Djebilet : Il s’agit d’un contrat de partenariat signé entre le partenaire chinois et la 

société nationale de fer et d’acier FERAAL pour un coût d’investissement estimé entre 1 à 1,5 milliards 

de dollars portant sur une période de 8 à 10 ans. Ce projet59 qui passera en phase d’exploitation à 

partir de 2023 vise une production de fer estimée entre 2 à 3 millions de tonnes pour la première 

phase 2021-2025 et 40 à 50 millions de tonnes à partir de 2026 pour un potentiel exploitable de 3,5 

milliards de tonnes.  

 

Tableau n°5 : Evolution de la contribution du secteur minier au PIB national 

                                                             

urs, ce projet vise la création de plus de 42000 emplois. Le coût d’investissement s’élève à 300 millions de dollars. Par aille 55 

En 2009, le total des ressources a été estimé à 68 millions de tonnes dont 1,1% de plomb et 4,6 de Zinc (soit un potentiel  56

plomb-zinc) de 34 millions de tonnes. 

Le projet vise la création de 700 postes d’emplois directs. 57 

entreprises ont obtenu l’agrément pour activer dans l’exploitation des mines -Depuis 2021, plus de 222 nouvelles micro 58

d’or artisanale.  

e 3000 postes d’emplois directs.Le projet vise la création d 59 
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Milliards Da 2016 2017 2018 2019 

PIB minier*  28,4 26,3 34,4 33,1 

Part du 

secteur/PIB  

 

0,217% 0,18% 0,216% 0,210% 

Source : établi par l’auteur à partir des données de l’ONS (2019) : Les comptes économiques volume de 2016 à 2019, n°861, 

p6. 

*optique production  

 

          Les chiffres sur l’évolution de la production physique de minerai nous communiquent des niveaux de 

production insuffisants et en évolution baissière notamment des minerais métalliques qui enregistrent un 

abandon des productions de concentrés de plomb et de zinc. Le tableau montre une tendance baissière de 

la production de minerais de fer et de phosphates et une reprise pour les minerais d’or et les agrégats. Bien 

que, la nouvelle réglementation a supprimé les limitations freinant l’investissement privé, les engagements 

entrepris par voie réglementaire restent insuffisants pour accroitre la production ainsi que la contribution 

du secteur privé.  

Tableau n°6 : Evolution de la production de produits miniers 1994-2016 

T : tonne  1994 1998 2000 2004 2006 2010 2014 2016 

Minerais de fer 

Million T 

2,05 1,783 1,645 1,414 2,34 1,474 0,911 0,826 

Zinc T 5650 8594 10452 213 4462 572 0 0 

Plomb T 1103 1160 818 0 0 0 0 0 

Phosphates 

Million T 

0,700 1,154 0,877 0,784 1,5 1,52 1,41 1,286 

Minerais d’or Kg 0 0 0 594 377 723 85 102 

Agrégats  

106 M3  

5,554 3,792 4,14 3 17 21,2 46,3 46,3 54,9 

Kaolin T 17000 13778 11616 24299 33000 71000  181000 - 

Sel T 168000 173000 195000 165000 - 197000 193000 157400 

Kieselghur 

T 

2845 2133 2979 2700 1800 2200 2400 2500 

Barytes T 31000 35651 51925 48000 65000 42000 57000 52000 

Source : établi par l’auteur à partir des données du ministère de l’énergie et mines. 

         En termes de rentabilité de l’activité minière, la décroissance enregistrée au niveau de certaines 

branches minières au cours des dernières années explique l’évolution relativement baissière du taux 

d’utilisation des capacités de production qui passait d’un niveau satisfaisant estimé à 90,8% en 2009 à un 
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niveau faible s’établissant à 49,4% en 2018. Ce taux qui définit l’écart entre la production effective et la 

production potentielle peut nous renseigner sur l’état de l’appareil de production qui est peu utilisé suite à 

la baisse ou à l’arrêt de certaines activités d’extraction de minerai. Cet état signifie que les entreprises 

minières devraient investir plus pour accroitre la rentabilité de l’activité de production (efficience dans 

l’utilisation des capacités de production).       

Tableau n°7 : Evolution du taux d’utilisation de la capacité de production, du chiffre d’affaires et de 

l’empois créés par le secteur minier 

 2009 2010 2012 2014 2016 2018 

Taux d’utilisation de la capacité 

de production % 

90,8 90,3 52,1 60,3 79 49,4 

Chiffres d’affaires milliards Da 20,330 20,93 23,09 20,633 21,145 20,41 

Emplois secteur des mines 6723 6567 6687 6987 7153 6952 

Sources : établi par l’auteur à partir des données ONS (2019) : activité industrielle, collections statistiques n°213/2019, série 

E : statistiques économiques n°100, pp29 et 41. 

 

      En 2018, les entreprises minières publiques ont réalisé un chiffre d’affaires estimé à 20,414 milliards de 

Da contre 23,09 milliards DA en 2012. Cette diminution s’explique par la tendance décélérée des activités 

de production de minerais notamment au cours des années 2017 et 2018. En termes de création de poste 

d’emplois, le secteur (public) mines et carrières contribue à une part de 6,3% de l’emploi national de 2009 

soient 6723 postes crées contre 6,7% en 2018 avec 6952 postes d’emplois.   

    Depuis la promulgation de la loi minière de 2001, la branche minière a connu de considérables projets 

d’investissement se rapportant à la valorisation du potentiel minier. Ces projets ont porté sur le 

développement de l’activité minière notamment par la reprise de l’exploitation de certaines mines et le 

lancement de projets de développement de nouvelles activités telles que les exploitations de minerais d’or, 

de Manganèses, Fluorine, le Wolfram- l’étain et d’autres matériaux. Entre 2000 et 2010, le secteur minier a 

recensé 2946 titres miniers octroyés pour un montant de 10 milliards de Da versés au trésor public. Au cours 

de cette période, le nombre de titres octroyés a augmenté en moyen annuel de 108 sites octroyés. A partir 

de 2011, de nouveaux programmes de prospection et d’exploration ont été lancés. L’année 2011 a porté sur 

15 projets miniers pour un montant d’investissement de 17 millions de dollars. Un deuxième programme 

de recherche a été lancé au cours de l’année 2012-2016. En 2017, le cadastre minier a octroyés 30 titres 

miniers pour un montant de 513 millions de Da. Le pays compte investir 9,4 milliards de dollars au cours de 

la période 2018-2028. Par ailleurs, il a été prévu au cours des années 2021-2023,  la réalisation des travaux 
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d’exploration et de prospection sur 26 sites portant sur 13 minéraux pour un montant d’investissement de 

plus de 4,8 milliards de Da (30 millions euros)60.  

Tableau n°8 : Evolution des titres miniers octroyés et des recettes d’adjudication 

Années  2000-2010 2013 2016 2017 

Titres miniers octroyés 2946 394 58 30 

Recettes d’adjudication  10 milliards Da 5,542Milliards Da 2,008 Milliards 513 Millions Da 

Source : établi par l’auteur à partir des bilans de réalisation du secteur de l’énergie et mines. 

 

Conclusion  

    Depuis l’adoption de la loi de 2014, les enjeux du développement du secteur miniers ont été centrés sur 

une stratégie de remise en valeur du potentiel minier et de l’amélioration de la gouvernance par  : 

-  L’introduction de la concurrence dans l’octroi des titres miniers en instaurant le principe de la 

conformité à la transparence et l’égalité dans les procédures de sélection et d’octroi des permis 

miniers. 

-  La gestion de l’environnement par l’instauration d’une approche responsable fondée sur la 

préservation prioritaire de l’environnement et des écosystèmes et une gestion durable de l’après mine. 

- La gestion du patrimoine minier par l’instauration de structures de contrôle et d’assistance des 

activités minières par une mise en place de l’agence pour la gestion de l’infrastructure géologique 

ASGA, de l’agence nationale des activités minières  ANAM, de l’office de recherche géologique et 

minière ORGM. 

- La mise en place d’un système de centralisation de l’information (banque de données géologiques) se 

rapportant aux activités géologiques et minières.  

- La promotion de l’initiative privée dans les domaines relevant de l’exploitation de la petite et moyenne 

mine.  

- L’intégration de l’activité minière à l’économie des assurances par l’obligation de la souscription d’une 

police d’assurance permettant de couvrir les risques relevant de l’activité minière.  

- L’introduction des mesures d’incitation fiscales et douanières par des exonérations de tout impôt ou 

taxes, et de certaines redevances frappant l’activité minière autres que l’IBM.  

        Bien que la loi de 2014 et le décret exécutif n° 18-202 du 5 Août 2018 aient consenti un effort pour 

relancer les activités de développement de l’infrastructure géologique et minière, le secteur devrait 

                                                             

et www.businessfrance.fr. eco.com-www.algerieDonnées extraites du site  60 

http://www.algerie-eco.com/
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mobiliser encore plus d’actions permettant de valoriser le potentiel minier et d’accroitre l’investissement et 

la rentabilité du secteur. Face au développement des procèdes technologiques, l’Algérie devrait : 

-  S’acquérir de nouvelles technologies permettant d’inventorier des gisements de grandes importances 

économiques et ainsi de redéfinir une nouvelle carte géologique de gisement et de ressources 

naturelles.  

- Promouvoir l’initiative privée et étrangère en faisant appel aux grandes sociétés nationales et 

étrangères. 

- Faire face à la bureaucratie et rompre avec les anciennes pratiques privilégiant l’entreprise publique 

économique en mobilisant en priorité les compétences techniques, technologiques et financières 

permettant d’accroitre l’investissement et la rentabilité des projets.  

- Définir la liste des substances stratégiques.  

- Assurer la formation et le développement des compétences humaines dans le domaine l’ingénierie 

industrielle.  
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Renewable energies are an energy alternative to sustainable development in Algeria 
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 ملخص:

تي تعد الطاقات املتجددة ال في استهدفت هذه الدراسة تسليط الضوء على أحد البدائل الطاقوية املستدامة، واملتمثلة 

ملوارد الطاقوية ابدورها خيارا استراتيجيا لتحقيق األمن الطاقوي في ظل النمو االقتصادي املتسارع، الذي أدى إلى استنزاف 

العقالني؛ ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لالقتصاد العالمي الذي تمثل الطاقة  التقليدية نتيجة االستهالك املفرط و غير

إحداث خلل في التوازنات البيئية نتيجة لالنبعاثات الغازية الناتجة عن عمليات  وكذااألحفورية املحرك الرئيس له من جهة، 

وهو ما جعل الدول في السنوات األخيرة تكثف جهودها إليجاد مصادر بديلة غير قابلة للنضوب و  أخرى.التصنيع من جهة 

صديقة للبيئة في نفس الوقت للوصول إلى تنمية مستدامة تتداخل فيها األهداف االقتصادية مع االعتبارات البيئية، وقد 

الطاقات املتجددة، خاصة مع تزايد  األصوات املنادية بخفض ساهم التطور التكنولوجي في إحداث  قفزة في مجال استغالل 

 انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن استخدام الوقود.

 والجزائر كغيرها من الدول وبخاصة النفطية تعتمد بشكل كبير على النفط في اقتصادها، ما ينعكس سلبا عليه نتيجة

مما استدعى السلطات إلى التفكير في تبني  برنامج طموح يدعى "برنامج لتذبذب أسعار هذه املادة في األسواق العاملية، 

(" يهدف إلى تطوير استغالل الطاقات املتجددة  بمختلف 2030 -2011الطاقات املتجددة و الفعالية الطاقوية للفترة )

 أنواعها  ضمن جميع القطاعات.

حة لتأمين بدائل عن الطاقة األحفورية التي تحتاجها يشكل حاجة ملومنه فالحديث عن االنتقال الطاقوي في الجزائر  

يتطلب وضع استراتيجية مدروسة تتالءم مع الخيارات املتوفرة، باإلضافة إلى  ، وهذامختلف القطاعات اإلنتاجية اليوم

الل خ تظافر جهود جميع األطراف الفاعلة في املجتمع، لتجسيد التحول املطلوب نحو اقتصاد أقل تبعية للمحروقات، من

تطوير موارد الطاقات املتجددة  و استغاللها  بطريقة كفؤة لتحقيق النتائج املرجوة، إال أن الحصيلة على أرض الواقع ال 

زالت هزيلة، ما يضع الحكومة الجزائرية أمام تحدي تدارك هذا التأخر عن طريق تسخير كل اإلمكانيات و الوسائل 

 الستغالل أمثل لهذه الطاقات.

طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها، تم االعتماد على مناهج تتناسب مع طبيعة املوضوع، وتتمثل  ضوء وعلى

  ائرأن الجز إلى نتيجة رئيسة مفادها  ت الدراسةوقد خلصفي املنهج اإلحصائي بأسلوبيه )الوصفي والتحليلي(، 
ً
 تولي اهتماما

 
ً
 االقتصاد تنويع في املتجددة الطاقة مصادر دور توسيع  بغية تحقيق جملة من الفوائد أهمها  املتجددة الطاقة بمجال فعليا

وعلى ضوء ذلك أوصت الدراسة  .املناخ تغير ظاهرة من للحد واألمثل الحل الفعلي كونها نع فضال الدخل، ومصادر الوطني

ذات  الدول  مع في البحوث متعددة التخصصات العلمي التعاون والتبادلالبحث العلمي في هذا الشأن عبر  تشجيعبضرورة 

على  عالوة .املتبادلة واملنفعة املساواة وتجاربها مع مراعاة خبراتها من واالستفادة التجارب الرائدة والناجحة في هذا املجال
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مع التركيز على نشر الوعي بين  منازلهم في الشمسية الطاقة اللذين يستعملون  للمواطنينواملعنوي دعم املادي ال تقديم

 أفراد املجتمع للحفاظ على الطاقة واستدامة البيئة. 

 .:  الطاقة االحفورية، الطاقات املتجددة، األمن الطاقوي، التنمية املستدامة، البيئةالكلمات املفتاحية

Abstract: 

This study aimed to shed light on one of the sustainable energy alternatives, represented by 

renewable energies, which in turn is a strategic option to achieve energy security in light of the 

rapid economic growth, which has led to the depletion of traditional energy resources as a result 

of excessive and irrational consumption; What has become a real threat to the global economy, 

for which fossil energy is the main driver on the one hand, as well as causing an imbalance in 

environmental balances as a result of gaseous emissions resulting from manufacturing 

processes on the other hand. This has made countries in recent years intensify their efforts to 

find alternative sources that are inexhaustible and environmentally friendly at the same time to 

reach sustainable development in which economic goals overlap with environmental 

considerations. Advocating to reduce greenhouse gas emissions from fuel use. 

Algeria, like other countries, especially oil, depends heavily on oil in its economy, which is 

negatively reflected in it as a result of fluctuations in the prices of this substance in global 

markets, which prompted the authorities to think about adopting an ambitious program called 

the “Renewable Energy and Energy Efficiency Program for the period (2011-2030). It aims to 

develop the exploitation of renewable energies of all kinds within all sectors 

Hence, talking about the energy transition in Algeria constitutes an urgent need to secure 

alternatives to fossil energy that are needed by various productive sectors today. , through the 

development of renewable energies resources and their efficient exploitation to achieve the 

desired results, but the outcome on the ground is still meager, which puts the Algerian 

government in front of the challenge of redressing this delay by harnessing all possibilities and 

means to optimally exploit these energies. 

In light of the nature of the study and the goals it seeks to achieve, it has been relied on 

approaches commensurate with the nature of the subject, which is the statistical approach with 

its two methods (descriptive and analytical). Expand the role of renewable energy sources in 

diversifying the national economy and sources of income, as well as being the actual and 

optimal solution to reduce the phenomenon of climate change. In light of this, the study 

recommended the need to encourage scientific research in this regard through cooperation and 

scientific exchange in multidisciplinary research with countries with pioneering and successful 

experiences in this field and to benefit from their expertise and experiences, taking into account 

equality and mutual benefit. In addition to providing material and moral support to citizens who 

use solar energy in their homes, with a focus on spreading awareness among community 

members to conserve energy and environmental sustainability. 

Keywords: fossil energy, renewable energies, energy security, sustainable development, 

environment. 
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 : مقدمة

بـــــــــــرز فــــــــــــي الســــــــــــنوات األخيـــــــــــرة الحــــــــــــديث عــــــــــــن بــــــــــــدائل  للطاقـــــــــــة التقليديــــــــــــة فــــــــــــي الجزائــــــــــــر  فـــــــــــي ظــــــــــــل إســــــــــــتراتيجية االنتقــــــــــــال 

وجعلـــــــــــت منـــــــــــه مشـــــــــــوها غيـــــــــــر وذلــــــــــك  بهـــــــــــدف الـــــــــــتخلص مـــــــــــن لعنـــــــــــة الـــــــــــنفط التـــــــــــي أنهكـــــــــــت اقتصـــــــــــادها   الطــــــــــاقوي،

تنافس ي،عرضـــــــــــــة للصـــــــــــــدمات الخارجيـــــــــــــة، وتعـــــــــــــد الطاقـــــــــــــات املتجـــــــــــــددة مـــــــــــــن أهـــــــــــــم الخيـــــــــــــارات املتاحـــــــــــــة لتحقيـــــــــــــق االمـــــــــــــن 

الطـــــــــاقوي فـــــــــي الـــــــــبالد حيـــــــــث  أنهـــــــــا  مصـــــــــادر متجـــــــــددة و غيـــــــــر ناضـــــــــبة وصـــــــــديقة للبيئـــــــــة، مـــــــــا جعـــــــــل الحكومـــــــــة  الجزائريــــــــــة  

. بهـــــــــــدف تفعيـــــــــــل دور 2030-2011للطاقــــــــــات املتجـــــــــــددة تضــــــــــع برنامجـــــــــــا طاقويـــــــــــا طموحـــــــــــا  يتمثــــــــــل فـــــــــــي البرنـــــــــــامج الـــــــــــوطني 

 هذه الطاقات في االقتصاد الوطني  للوصول القتصاد متنوع وتحقيق التنمية املستدامة.

  مشكلة دراسة:

 استنادا ملا تقدم، باإلمكان صياغة اشكالية هذه الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

املتجـــــــــــددة؟ وهــــــــــل  يعكــــــــــس برنامجهــــــــــا الــــــــــوطني للطاقــــــــــات املتجـــــــــــددة مــــــــــا هــــــــــي إمكانيــــــــــات الجزائــــــــــر فــــــــــي الطاقــــــــــات  -

 ( ترقية استغالل هذه الطاقات؟2030-2011للفترة )

 :أهمية الدراسة

 تأتي أهمية الدراسة من:

تعـــــــــــد الطاقـــــــــــات املتجـــــــــــددة  البـــــــــــديل املســـــــــــتقبلي  للطاقـــــــــــة االحفوريـــــــــــة الناضـــــــــــبة، مـــــــــــا يجعـــــــــــل التوجـــــــــــه نحـــــــــــو  اســـــــــــتغاللها  

 خيارا ال مفر منه.

د نجاعــــــــــة الطاقــــــــــات املتجــــــــــددة  فــــــــــي االقتصــــــــــاد الــــــــــوطني علــــــــــى مــــــــــدى اإلجــــــــــراءات والسياســــــــــات املتبعــــــــــة مــــــــــن طــــــــــرف  تعتمــــــــــ

 الدولة الجزائرية

 :أهداف الدراسة

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: -

 إبراز اإلمكانيات التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقات املتجددة؛ -

 تجددة في الجزائر واإلجراءات املتخذة  لترقية استغاللها؛التعرف على واقع الطاقات امل -

 التحديات  و الصعوبات  التي تواجه استغالل الطاقات املتجددة بالجزائر؛ -

 :منهج وهيكل الدراسة

املفاهيم وتحليل  من أجل اإلملام بمختلف جوانب البحث، تم االعتماد على املنهج الوصفي والتحليلي للتعرف على مختلف

ملحور االبيانات واملعطيات بغية الوصول إلى نتائج تخدم موضوع الدراسة. والتي جاءت في ثالث محاور رئيسة، حيث شمل 

طاقات دور ال :إلىاملحور الثاني : اإلطار املفاهيمي للطاقة و أسباب التوجه نحو الطاقات املتجددة، بينما تطرق األول 

 : واقع وأفاق الطاقات املتجددة في الجزائر .املحور الثالثنمية املستدامة، في حين عالج املتجددة  في تحقيق الت
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 الطاقات املتجددة التوجه نحو للطاقة وأسباب  املفاهيمي أوال: اإلطار 

 . ماهية الطاقة املتجددة1.1

ه التعرض ولو بإيجاز ملفهوم الطاقة بشكل عام، ملا لمن املهم  قبل الولوج الى ماهية الطاقة املتجددة ومن ثم تعريفها، نرى 

 من أهمية. 

 مفهوم الطاقة. 1.1.1

خــــــــالل حقبــــــــات متعــــــــددة أهميتهــــــــا فــــــــي عمليــــــــة التنميــــــــة  أثبتــــــــتحيــــــــث  تــــــــؤدي الطاقــــــــة دورا فعــــــــاال فــــــــي االقتصــــــــاد العــــــــالمي،

فــــــــــي  أهمهــــــــــا نســــــــــتعرضتطرقــــــــــت لهــــــــــا مختلــــــــــف الدراســــــــــات واألبحــــــــــاث  ،ولقــــــــــد وردت عــــــــــدة تعــــــــــاريف للطاقــــــــــة .الــــــــــزمن مــــــــــن

 :التالي

ـــة - ــ ــ أحــــــــــد املقومـــــــــات الرئيســــــــــية للمجتمعـــــــــات املتحضــــــــــرة وتحتـــــــــاج إليهـــــــــا كافــــــــــة قطاعـــــــــات املجتمــــــــــع فـــــــــي الحيــــــــــاة  :هـــــــــي الطاقــ

الحاجـــــــة املاســـــــة فـــــــي تســـــــيير و تخرســـــــك وســـــــائل النقـــــــل  باإلضـــــــافة إلـــــــى ذ يـــــــتم اســـــــتخدامها فـــــــي تشـــــــغيل املصـــــــانع،إاليوميـــــــة، 

 .(286، ص 2021من األغراض )عائشة  املختلفة و غير ذلك

ـــة  - ــ ــ ــ يعتمــــــــــدها اإلنســــــــــان لتحقيــــــــــق عــــــــــالم أفضــــــــــل و راحــــــــــة أكبــــــــــر و ســــــــــعادة و رفــــــــــاه  التــــــــــيهــــــــــي: الوســــــــــيلة الرئيســــــــــية الطاقـ

أمثـــــــــل، كمـــــــــا أنهـــــــــا تعـــــــــد املفتـــــــــاح الرئيســـــــــ ي لنمـــــــــو الحضـــــــــارة اإلنســـــــــانية علـــــــــى امتـــــــــداد الحقـــــــــب التاريخيـــــــــة لحيـــــــــاة اإلنســـــــــان 

لـــــــــــى الـــــــــــتحكم بالطاقـــــــــــة واســـــــــــتغالل مصــــــــــــادرها علـــــــــــى األرض ومنـــــــــــه يمكـــــــــــن قيـــــــــــاس مـــــــــــدى تقـــــــــــدم اإلنســــــــــــان مـــــــــــن قدرتـــــــــــه ع

 (.184، ص 2015بالصورة التي تعطي أفضل النتائج )سميرة، عادل 

وتعرف أيضا بأنها  ،ما بعمل )نشاط( القيام على القدرة هو للطاقة السائد التعريف: التعريف العلمي ملصطلح الطاقة

قدرة املادة على إعطاء قوى قادرة على إنجاز عمل معين. أو هي كمية فيزيائية تظهر على شكل حرارة أو شكل حركة 

 (www.arab-eng.org) ميكانيكية أو كطاقة ربط في أنووية الذرة بين البروتون والنيترون

 

 الطاقات املتجددة. تعريف 2.1.1

 عبر هذا العنصر وضمن هذا السياق، سيتم التطرق ألهم التعاريف، التي تناولت موضوع الطاقات املتجددة ومنها: 

الطاقة املتجددة هي موارد الطاقة التي يتجدد تدفقها في الطبيعة وال تنضب  أ. تعريف إدارة معلومات الطاقة األمريكي:

ولكن قد تكون محدودة، وتتضمن مصادر الطاقة املتجددة، الكتلة الحيوية واملاء والشمس والطاقة الحرارية األرضية 

 (؛15، ص 2017والرياح وحركة األمواج واملد والجزر )عبد الرؤوف أخمد 

ـــة ــ ــ ــــف الهيئــ ــ ــ ــــاخ ب. تعريـ ــ ــ ــر املنـ ــ ــ ــ ـــة بتغيــ ــ ــ ـــة املعنيــ ــ ــ ـــة الدوليــ ــ ــ كـــــــــل طاقـــــــــة مصـــــــــدرها الشـــــــــمس جيوفيزيــــــــــائي : (IPCC) الحكوميــ

أو بيولـــــــــوجي، حيــــــــــث تتجــــــــــدد فــــــــــي الطبيعــــــــــة أكبــــــــــر مــــــــــن نســــــــــب اســــــــــتعمالها، و تتولــــــــــد مــــــــــن تيــــــــــارات متواصــــــــــلة ومتتاليــــــــــة فــــــــــي 

 (؛247، ص 2020الطبيعة، كطاقة الكتلة الحيوية و طاقة الرياح ،حركة املياه )سخر أحمد 

: تتشكل الطاقة املتجددة من مصادر الطاقة الناتجة من مسارات الطبيعة (I.E.A)تعريف وكالة الطاقة العاملية  ت.

 (. 248)سحر،ص  التلقائية كأشعة الشمس والرياح والتي تتجدد في الطبيعة بوتيرة أعلى من وتيرة استهالكها

http://www.arab-eng.org/
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ودوري،أي الطاقة املستمدة من املوارد الطبيعية املتجددة أو  املتكرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي  تلك الطاقات

التي ال يمكن أن تنفذ. كما تعرف الطاقة املتجددة بأنها الطاقة التي تولد من مصدر طبيعي ال ينضب و هي متوفرة في أي 

 (؛297، ص2019مكان على سطح األرض ويمكن تحويلها بسهولة إلى طاقة )نور الدين ونعيمة 

ة املستمدة من املوارد الطبيعية التي تتجدد أو التي ال يمكن أن تنفذ، ومصادر الطاقة املتجددة تختلف جوهريا هي الطاق

عن الوقود األحفوري من بترول وفحم وغاز طبيعي أو الوقود النووي الذي يستخدم  في املفاعالت النووية وال تنشأ عن 

أو غازات ضارة أو تعمل على زيادة االحتباس الحراري. كما  (Co2)ون الطاقة املتجددة عادة مخلفات كثنائي أكسيد الكرب

يحدث عند احتراق الوقود األحفوري أو املخلفات الذرية الضارة  الناتجة عن مفاعالت القوى النووية )عبد هللا وآخرون 

 (؛287، ص2013

بترقيــــــــة الطاقــــــــات املتجــــــــددة  فــــــــي  املتعلــــــــق 09-04: عرفهــــــــا القــــــــانون رقــــــــم تعريــــــــف املشــــــــرع الجزائــــــــري للطاقــــــــات املتجــــــــددة

 (:128، ص 2021سهيلة وصبرينة )إطار التنمية املستدامة تعرفها كما يأتي 

أشكال الطاقات الكهربائية أو الحركية أو الحرارية أو الغازية املحصل عليها من تحويل اإلشعاعات الشمسية وقوة  

 ية وتقنيات استعمال الكتلة الحيوية؛الرياح والحرارة الجوفية والنفايات العضوية والطاقة املائ

 مجموع الطرق التي تسمح باالقتصاد في الطاقة،اعتمادا على تقنيات  هندسة املناخ الحيوي في عملية البناء. 

 طاقة مصادر عن كونها عالوةفهي  والنافذة. الناضبة ملصادر الطاقة كبديل تأتي أو النظيفة املتجددة الطاقة مصادر إن

 مصادر أقدم تعد من كما أنها والنفوذ. االستمرارية وعدم النضوب وبصفة التلقائي بالتجدد تتميز فإنها ،ملوثة وغير نظيفة

 واملصدر الهيدروجين غازو  واملياه، كالشمس، والرياح، عديدة مصادر وتتضمن ،االنسان استخدمها التي الطاقة

، ص 2008)كمال ومحمد  هيو  املتجددة الطاقة نحو االتجاه إلى الدول  تحفز رئيسة دوافع ثالث وهناك .وغيرها البيولوجي

 : (3-2ص 

 الحالي العالمي االستهالك وازدياد والغاز البترول احتياطات تضاءل أن إلى التوقعات أغلبية تشير حيث الطاقة: أمن

 إيجاد في اآلن من التفكير من البد وبالتالي للطاقة الحيوي  املصدر هذا زوالنضوب و  إلى النهاية في يؤدي سوف للطاقة

 . بديلة أخرى  مصادر

 انبعاث من الوقت نفس في وتقلص للطاقة احتياجاتنا تأمين في تساهم أن املتجددة الطاقة فبإمكان املناخ: تغير من القلق

 كمية أن على الرأي في عالم يتفقون  2000 من أكثر أن لألنباء مصادر عدة ذكرت وقد. الحراري  لالحتباس املسببة الغازات

 األرضية بالكرة املحيط الرقيق الجوي  الغالف في تتزايد وامليثان، الكربون  أكسيد كثاني الحراري  لالحتباس املسببة الغازات

 ارتفاع درجات أن العلماء هؤالء من الكثير ويعتقد .العالم في الحرارة درجة ارتفاع من تزيد الغازات كمية في الزيادة هذه وأن

 وأن املسألة، هذه ملعالجة الصحيح الزمني اإلطار هو الحاضر الوقت وأن محتملة، وكارثية سلبية بنتائج ينذر هذا الحرارة

 .الكربون  من خالية نظيفة طاقة استعمال اإلجراءات هذه ومن .اتخاذها يمكن إجراءات هناك

 الطاقة املتجددة من معينة أنواع تكلفة تستمر أن املنتظر من :عقود عدة منذ تتقلص فتئت ما التي املتجددة الطاقة كلفة

 وسوف املتجددة الطاقة إنتاج تكنولوجيات تحسن إلى املتجددة الطاقة تكاليف تقلص سبب إرجاع ويمكن. االنخفاض في

 الصناعة. هذه نضوج أثناء التقلص هذا يستمر

 . خصائص الطاقات املتجددة 2.1

 (:131، ص 2020فيما يلي )هدى تتميز الطاقات املتجددة بعدة خصائص نذكر أهما 
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تعــــــــــد صــــــــــديقة للبيئــــــــــة و ال تتســــــــــبب فــــــــــي إصــــــــــدار غــــــــــازات تضــــــــــر بطبقــــــــــة األوزون ،حيــــــــــث تســــــــــاعد علــــــــــى التخفيــــــــــف مــــــــــن  -

أضـــــــــرار االنبعاثـــــــــات الغازيـــــــــة والحراريـــــــــة ،كمـــــــــا تمنـــــــــع هطـــــــــول األمطـــــــــار الحمضـــــــــية الضـــــــــارة،وتحد مـــــــــن تجمـــــــــع النفايـــــــــات 

 بكل أشكالها .

بـــــــديمومتها فهــــــــي طاقـــــــات متجــــــــددة بـــــــال انقطــــــــاع أو توقـــــــف وال خــــــــوف مـــــــن نفاذهــــــــا، تتميـــــــز مصــــــــادر الطاقـــــــات املتجــــــــددة  -

كمـــــــــــا أن اســـــــــــتخدام هـــــــــــذه املصـــــــــــادر تتطلـــــــــــب اســـــــــــتعمال  العديـــــــــــد مـــــــــــن األجهـــــــــــزة ذات املســـــــــــاحات و األحجـــــــــــام الكبيـــــــــــرة، 

 األمر الذي أدى إلى  ارتفاع الكلفة األولية ألجهزة الطاقات املتجددة.

 تجــــــــددة األمــــــــر الــــــــذي يتطلــــــــب اســــــــتعمال تكنولوجيــــــــا مالئمــــــــة لكــــــــل شــــــــكل تــــــــوفي أشــــــــكال مختلفــــــــة مــــــــن الطاقــــــــات امل

 من الطاقة املتجددة؛

  اســــــــتعمال مصــــــــادر الطاقــــــــة املتجــــــــددة مــــــــن شــــــــأنه أن يــــــــؤدي إلــــــــى تنويــــــــع مصــــــــادر الطاقــــــــة و بالتــــــــالي تحقيــــــــق  وفــــــــرة

 في املصادر التقليدية للطاقة؛

 قـــــــة الشمســـــــية يتوقـــــــف علـــــــى كثافــــــــة إن ضـــــــعف تركيـــــــز الطاقـــــــة فـــــــي بعـــــــض املصـــــــادر املتجــــــــددة و بـــــــاألخص فـــــــي الطا

 الطاقة املطلوبة في العديد من نقاط االستهالك.

  . أهمية مصادر الطاقة املتجددة3.1

إن الطاقة املتجددة هي طاقة نظيفة صديقة للبيئة، تمكن من توفير ما يحتاجه العالم من طاقة دون أن تنضب أو تؤثر  

دول تتجه نحو التخلي عن استغالل مصادر  الطاقة التقليدية والتوجه نحو سلبا على النظام البيئي، ما جعل العديد من ال

 الطاقة املتجددة. 

 ويمكن تلخيص أهمية  الطاقة املتجددة في الشكل التالي: 

 : أهمية مصادر الطاقة املتجددة1الشكل

 

 

 

 

 

 

، مذكرة ماجيستير غير واقع و أفاق الطاقة املتجددة و دورها في التنمية املستدامة في الجزائر(، 2012-2011تكواشت عماد )در: صملا

 .59منشورة،جامعة الحاج لخضر باتنة، ص 
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  دوافع وأسباب التوجه نحو الطاقات املتجددة. 5.1

علــــــــى تغيـــــــر توجــــــــه الــــــــدول نحـــــــو الطاقــــــــات املتجــــــــددة بـــــــدال عــــــــن الطاقــــــــات تشـــــــير مختلــــــــف الدراســــــــات و األبحـــــــاث الدوليــــــــة 

األحفوريـــــــة  القابلـــــــة للنضـــــــوب ضـــــــمن اســـــــتراتيجية التنويـــــــع الطـــــــاقوي ويعـــــــود ذلـــــــك لعـــــــدة أســـــــابب أهمهـــــــا )الهـــــــام ومحمـــــــد 

 (:305-303، ص ص 2018البشير 

لكرة مر ويفوق القدرة االستيعابية ل: إن عدد سكان العالم بازدياد مستالنمو السكاني وقضية نضوب الطاقة األحفورية -

وهو يتزايد بوتيرة متسارعة ومخيفة، فحسب التوقعات أنه سيرتفع إلى حوالي تسعة مليار بحلول  1950األرضية، فمنذ سنة 

( وبالتالي فإن عدد السنوات املتوقعة لقدرة مصادر الطاقة الناضبة على سد 2، كما هو موضح في الشكل رقم )2050سنة 

 ات البشرية سوف يقل.احتياج

 (2050-1950)تطور عدد سكان العالم في الفترة  :2رقم الشكل 

 

Source: Royal Dutch Shell  (2008 ) . Report, Scenarios Energetiques Shell A L’horizon 2050, P 8 

 ،مثــــــــل التدفئــــــــة التبريــــــــد ،أن تحــــــــول االنســــــــان إلــــــــى اســــــــتخدام الطاقــــــــة الكهربائيــــــــة فــــــــي جميــــــــع أغــــــــراض الحيــــــــاة عــــــــالوة علــــــــى

 بــــــــــ 2012لســــــــنة  الــــــــنفطحيــــــــث قــــــــدر متوســــــــط اســــــــتهالك  يســــــــاهم هــــــــو األخــــــــر فــــــــي زيــــــــادة الطلــــــــب عليهــــــــا، ، ... الــــــــخ،اإلضــــــــاءة

مــــــــا  2012اســــــــتهلك فــــــــي عــــــــام  . وبخصــــــــوص الغــــــــاز فقــــــــد تــــــــم2020مليــــــــون ســــــــنة  100إلــــــــى  ليرتفــــــــعمليــــــــون برميــــــــل يوميــــــــا  90

ومـــــــوازاة مـــــــع  ،2040تريليـــــــون  قـــــــدم مكعـــــــب ســـــــنة  203أن يرتفـــــــع  إلـــــــى نريليـــــــون قـــــــدم مكعـــــــب ومـــــــن املتوقـــــــع  120 يقـــــــدر بـــــــــ

وصــــــــــدور بعــــــــــض الدراســــــــــات و التقــــــــــارير عــــــــــن قــــــــــرب نضــــــــــوب ذروة الــــــــــنفط" الجــــــــــدل الــــــــــدائر حــــــــــول مــــــــــا يعــــــــــرف بنظريــــــــــة "

أنــــــــه إلــــــــى أيــــــــن أشــــــــار بعضــــــــها  إحتياطــــــــات الــــــــنفط العامليــــــــة و مــــــــدى كفايــــــــة الطاقــــــــات اإلنتاجيــــــــة لتلبيــــــــة الطلــــــــب العــــــــالمي،

فــــــــــان جميــــــــــع أنــــــــــواع الوقــــــــــود األحفــــــــــوري علــــــــــى  ية،ســــــــــتهالكال ا الـــــــــوتيرةبــــــــــافتراض العــــــــــالم علــــــــــى نفــــــــــس و قــــــــــرن بنهايـــــــــة هــــــــــذا ال

ســـــــــوف يـــــــــتم االحتفـــــــــاظ بهـــــــــا واســـــــــتهالكها لألغـــــــــراض ذات األولويـــــــــة العاليـــــــــة  ا تـــــــــوفرت منهـــــــــا مـــــــــن احتياطـــــــــات،مـــــــــاألرض و مه

 ؛ولن يتم حرقها كوقود مثل الصناعات البتروكيمياوية، فقط،

نتيجــــــــة  ســــــــيزيد مــــــــن أعبــــــــاء قطــــــــاع الطاقــــــــة مــــــــاتزايــــــــد نــــــــزوح الســــــــكان نحــــــــو املنــــــــاطق الحضــــــــرية إشــــــــكالية  ضــــــــف إلــــــــى ذلــــــــك

أنمـــــــاط االســـــــتهالك خاصـــــــة فـــــــي الـــــــدول الناميـــــــة،حيث يولـــــــد ضـــــــغطا شـــــــديدا األثـــــــر علـــــــى البيئـــــــة فـــــــي املنـــــــاطق  األكثـــــــر  تحـــــــول 

النـــــــــاجم عــــــــــن مــــــــــرورا بـــــــــالتلوث  بـــــــــدءا مـــــــــن إزالـــــــــة الغابــــــــــات الحتياجـــــــــات التدفئـــــــــة و الطهـــــــــي، فقـــــــــرا علـــــــــى وجـــــــــه الخصــــــــــوص

فمــــــــــن  هــــــــــذا املنظــــــــــور باتـــــــــــت  زيــــــــــادة االنبعاثــــــــــات الســــــــــامة وصــــــــــوال إلـــــــــــى اخــــــــــتالل التــــــــــوازن اإليكولــــــــــوجي فــــــــــي هـــــــــــذه املنــــــــــاطق،

 ؛الطاقات املتجددة خيارا استراتيجيا ال مفر منه

 اتسعت الضغوط والدعوات والتحذيرات من مسألة :الدوافع اإليكولوجية والضغوط الدولية حول مسألة تغير املناخ -

بل امتدت الى املستويات الشعبية  ليس على مستوى املنظمات الدولية وحماية البيئة فحسب، الثلوث البيئي بشكل كبير،

 بدرجة لم تكن مسبوقة وبأشكال مختلفة، بعد أن بدأت التغيرات في املناخ تصبح واضحة للناس، ومعظم و وسائل اإلعالم
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إلى هذه الضغوط عن طريق عقد املؤتمرات واالتفاقيات للحد من اآلثار مما أدى إلى تسارع الحكومات إلى االستجابة 

ة وهي اتفاقيكيوتو" وكان من أثار هذه الضغوط عقد العديد من االتفاقيات ابرزها اتفاقية " السلبية للتغيرات املناخية،

 بحلول عام  %50ة بنسبة بهدف تخفيض االنبعاثات الحراري 2009" عام كوبنهاقنكذلك عقد مؤتمر" بشأن تغير املناخ،

2020. 

كمــــــــا تعــــــــاظم الحــــــــديث عـــــــــن التكــــــــاليف الباهظــــــــة التــــــــي تتحملهـــــــــا البلــــــــدان الناميــــــــة و املتقدمــــــــة علـــــــــى حــــــــد ســــــــواء للتكيـــــــــف 

مـــــــــع التلـــــــــوث البيئـــــــــي واملخــــــــــاطر العامليـــــــــة للتغيـــــــــر املنــــــــــاخي وظـــــــــاهرة االحتبـــــــــاس الحـــــــــراري وذوابــــــــــان الجليـــــــــد واتهـــــــــام الــــــــــنفط 

 :تطيع تأكيد ذلك من خالل بعض التقديرات الدولية  ملثل تلك التكاليفبأنه وراء كل هذه املشاكل، ونس

حســـــــــب البرنـــــــــامج اإلنمـــــــــائي لألمـــــــــم املتحـــــــــدة فـــــــــأن االحتياجـــــــــات العامليـــــــــة ملواجهـــــــــة تكـــــــــاليف التكيـــــــــف مـــــــــع تغيـــــــــر املنـــــــــاخ  

 من الناتج املحلي اإلجمالي العالمي؛  %2مليار دوالر أمريكي  أي ما يعادل  86قدرت بحوالي  2015لعام 

علــــــــــى األقــــــــــل مــــــــــن النــــــــــاتج املحلـــــــــــي  %5فضــــــــــال عــــــــــن ذلــــــــــك فــــــــــان اآلثـــــــــــار االقتصــــــــــادية لتغيــــــــــر املنــــــــــاخ، ســــــــــتعادل نســـــــــــبة  

 ؛اإلجمالي العالمي سنويا في حال عدم اتخاذ أي إجراء لتخفيف أثر تغير املناخ

ـــه: - ــ ــ ــ ــية عليـ ــ ــ ــ ــــغوط السياســ ــ ــ ـــنفط والضــ ــ ــ ــ ـــعار الـ ــ ــ ــ ـــتقرار أسـ ــ ــ ــ ــــدم اسـ ــ ــ العــــــــــالم الصــــــــــناعي وعلــــــــــى رأســــــــــه الواليــــــــــات لقــــــــــد بــــــــــدأ  عــ

بـــــــــين الـــــــــدول العربيـــــــــة وإســـــــــرائيل، ومنـــــــــذ ذات  1973املتحـــــــــدة األمريكيـــــــــة يشـــــــــير بأزمـــــــــة الطاقـــــــــة أبـــــــــان حـــــــــرب أكتـــــــــوبر عـــــــــام 

، ممـــــــا  جعـــــــل 1970التـــــــاريخ ولـــــــى عصـــــــر الطاقـــــــة الرخيصـــــــة، حيـــــــث تضـــــــاعف الســـــــعر عشـــــــرة مـــــــرات مقارنـــــــة بســـــــعره لعـــــــام 

ر املســــــــــتوردين  لهــــــــــذه املــــــــــادة اإلســــــــــتراتيجية، تعــــــــــاني عجــــــــــزا  شــــــــــديدا فــــــــــي ميــــــــــزان أكبــــــــــر الــــــــــدول الصــــــــــناعية باعتبارهــــــــــا أكبــــــــــ

قيمـــــــــــــة الــــــــــــدوالر بعـــــــــــــد أن كــــــــــــان أقـــــــــــــوى العمــــــــــــالت الصـــــــــــــعبة وأكثرهـــــــــــــا  ضاملــــــــــــدفوعات، كمـــــــــــــا أدى إلــــــــــــى  ذلـــــــــــــك إلــــــــــــى انخفـــــــــــــا

 استقرارا.

امها فـــــــي عقـــــــب هـــــــذه األحـــــــداث بـــــــدأ االهتمـــــــام العـــــــالمي بمصـــــــادر الطاقـــــــة املتجـــــــددة و تطـــــــوير تقنيـــــــات تمكـــــــن مـــــــن اســـــــتخد

ف تقلــــــــيص االســـــــــتهالك مــــــــن الــــــــنفط،ثم مــــــــرت فتـــــــــرة مــــــــن الفتــــــــور فـــــــــي داملجــــــــاالت املختلفــــــــة،وباألخص توليــــــــد الكهربـــــــــاء ،بهــــــــ

االهتمــــــــــام بعــــــــــد انخفــــــــــاض أســــــــــعار الــــــــــنفط فــــــــــي منتصــــــــــف الثمانينات،ليعــــــــــاد التركيــــــــــز عليــــــــــه مجــــــــــددا منــــــــــذ بدايــــــــــة القــــــــــرن 

بضـــــــــاللها  علـــــــــى  2008ادية العامليـــــــــة لســـــــــنة الحـــــــــالي بعـــــــــد عـــــــــودة أســـــــــعار الـــــــــنفط للتذبـــــــــذب،حيث أكـــــــــدت األزمـــــــــة االقتصـــــــــ

أســــــواق الطاقـــــــة حـــــــول العـــــــالم  ودفعــــــت بهـــــــا نحـــــــو االضـــــــطراب ،فكــــــان مـــــــن نتائجهـــــــا  تراجـــــــع الطلــــــب العـــــــالمي علـــــــى الـــــــنفط 

،بفعــــــــــل تراجــــــــــع وتيــــــــــرة النمــــــــــو االقتصــــــــــادي العــــــــــالمي وخاصــــــــــة فــــــــــي الــــــــــدول الصــــــــــناعية،وتذبذب  %6.1بنســــــــــبة  2009عــــــــــام 

دوالر بدايــــــــــة  147مـــــــــا بـــــــــين ارتفـــــــــاع وانخفاض،حيـــــــــث وصـــــــــل مســـــــــتوى قياســـــــــ ي بلـــــــــغ  مســـــــــتويات األســـــــــعار العامليـــــــــة للـــــــــنفط

 2009دوالر نهايــــــة نفـــــــس العـــــــام ثـــــــم عــــــاد لالرتفـــــــاع مجـــــــددا عـــــــام  33قبــــــل األزمـــــــة العامليـــــــة ثــــــم انخفـــــــض بعـــــــدها  إلـــــــى  2008

 مع بدء تعافي االقتصاد العالمي،أما حاليا فتشهد أسعاره  تحسنا ملحوظا؛

: تساهم مشاريع هذه الطاقات في تحسن ات املتجددة في الدفع بعجلة التنمية االجتماعيةتزايد أهمية قطاع الطاق -

، حيث تساعد في الحد من ظاهرة فقر الطاقة في العديد من املجتمعات التي ال ةالعديد من جوانب التنمية االجتماعي

تصلها  شبكات التوزيع التقليدية، الش يء الذي يعزز قطاع التعليم وإتاحة وسائل االتصال الحديثة وابتكار فيها، كما أنها 

 Renowaleة. حيث أشار تقرير توفر املاليين من مناصب الشغل الجديدة ما يساهم في التخفيف من ظاهرة البطال

Energy and jobs Annual Review  مليون   9.8إلى أكثر من  2017الصادر  عن الوكالة الدولية للطاقة املتجددة  سنة
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مليون  شخص حول العالم  9.8إلى أكثر من  2017شخص حول العالم يعملون اليوم في قطاعات الطاقة املتجددة سنة 

هذا التطور املهم يعكس  2016مقارنة مع سنة  %1.1الطاقة املتجددة وهذا مايعادل زيادة بنسبة  يعملون اليوم في قطاعات

اتجاهات التوظيف في قطاع الطاقة األحفورية والتي تشهد انخفاضا ملموسا. فعلى سبيل املثال، شهدت الواليات املتحدة 

 فاضا ملموسا، كما شهدت ارتفاع مستوى التوظيفارتفاع مستوى التوظيف في قطاع الطاقة األحفورية والتي تشهد انخ

في قطاع النفط والغاز، وباملثل وظف قطاع الطاقة  %18. بينما انخفض بنسبة %6في قطاع الطاقة املتجددة بنسبة 

 مليون شخص في قطاع النفط والغاز. 2.7مليون شخص مقابل  3.955املتجددة في الصين 

 يق التنمية املستدامةثانيا: دور الطاقات املتجددة  في تحق

 . تعريف التنمية املستدامة1.2

أصبحت التنمية املستدامة مصطلحا كثير التداول، مما أدى إلى تعدد التعاريف واملفاهيم، التي تضمنت شروط تحقيق 

 :هذه التنمية حيث

التي تأخذ بعين االعتبار  : على أنها: التنمية( للتنمية املستدامة1987يعرفها االتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة )

البيئة واالقتصاد واملجتمع. بينما عرفتها اللجنة الوطنية للبيئة والتنمية املستدامة بأنها التنمية التي تلبي احتياجات األجيال 

 (.42الحالية بدون املساس  بقدرات األجيال الالحقة لتلبية احتياجاتهم )عبد الرؤوف أحمد، ص 

، بأنها: عملية يتم من 1982في تقريره بشأن التنمية البشرية لعام  فقد عرفها (PNUD) دة للتنميةبرنامج األمم املتحأما 

خاللها صياغة السياسات االقتصادية، التجارية، الزراعية، الطاقوية، الصناعية والضريبية كلها بغية إقامة تنمية 

ية املستدامة هي تنمية مستمرة و متواصلة هدفها (. كما أن التنم40، ص 2009اقتصادية، اجتماعية وايكولوجية )أحمد 

وغايتها اإلنسان تؤكد على التوازن بين التنمية بأبعادها االقتصادية، االجتماعية والسياسية بما يسهم في تنمية املوارد 

ركة االطبيعية وتمكين وتنمية املوارد البشرية وإحداث تحوالت في القاعدة الصناعية والتنمية على أساس من املش

(. والخالصة هي أن التنمية 81، ص 2017املجتمعية مع اإلبقاء على الخصوصية الحضارية للمجتمعات )مدحت وياسمبن 

املستدامة، تنمية شاملة ومستمرة تهدف لتلبية حاجات األجيال الحالية واملستقبلية من خالل االستغالل العقالني للموارد 

 ة بطريقة متداخلة، كما يوضحه الشكل التالي:مع مراعاة للجوانب البيئية واالجتماعي

 : تحقيق التنمية املستدامة من وجهة نظر اإليكولوجيين واالقتصاديين وعلماء االجتماع03الشكل رقم 

 

 73،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة. ص مبادئ التنمية املستدامة(:2000دوغالس موسشيت،ترجمة بهاء شاهين ,) املصدر:

 

قابلة للتحقق 
ايكولوجيا

معقولة 
اقتصاديا

مرغوبة 
اجتماعيا
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  . خصائص التنمية املستدامة2.2

 (:47، ص 2018تتميز التنمية املستدامة بمجموعة من الخصائص  نخصها بالذكر في اآلتي )فريد ورضا 

إن مفهــــــــوم التنميــــــــة املســــــــتدامة أشــــــــمل مــــــــن  مفهــــــــوم التنميــــــــة الــــــــذي يركــــــــز علــــــــى النظــــــــرة الثابتــــــــة للنمــــــــو االقتصــــــــادي،  

الحـــــــــدود االقتصـــــــــادية لتشـــــــــمل الجوانـــــــــب الصـــــــــحية                 واالجتماعيـــــــــة فالتنميـــــــــة املســـــــــتدامة لهـــــــــا أبعـــــــــاد تتجـــــــــاوز 

والثقافيــــــــــــة والسياســـــــــــــية وغيرهــــــــــــا مـــــــــــــن الجوانــــــــــــب ذات الصـــــــــــــلة بحيـــــــــــــاة األفراد،إضــــــــــــافة إلـــــــــــــى ذلــــــــــــك نجـــــــــــــد أن محـــــــــــــاور 

 التنمية املستدامة ذات عالقة متداخلة و متفاعلة فيما بينه؛

ي حــــــــق األجيــــــــال الحاضــــــــرة والالحقــــــــة مــــــــن املــــــــوارد الطبيعيــــــــة، وأننــــــــا مراعــــــــاة املســــــــاواة بــــــــين األجيــــــــال، فهــــــــي تنميــــــــة تراعــــــــ 

نجـــــــــد أن األصـــــــــناف فـــــــــي هـــــــــذا الســـــــــياق نوعـــــــــان: األول يكـــــــــون بـــــــــين أفـــــــــراد الجيـــــــــل الحـــــــــالي، والثـــــــــاني بـــــــــين الجيـــــــــل الحـــــــــالي 

 والجيل الالحق؛

فــــــــــي  تنســــــــــيق جديــــــــــد بــــــــــين الهيئــــــــــات الدوليــــــــــة والهيئــــــــــات املحليــــــــــة،فهناك رؤيــــــــــة موحــــــــــدة مبنيــــــــــة  علــــــــــى عمليــــــــــات تعــــــــــاون  

 عالم يشتد بالتنافسية؛

هــــــــي تنميـــــــــة طويلـــــــــة املـــــــــدى، و هـــــــــذا مــــــــن أهـــــــــم مميزاتهـــــــــا، حيـــــــــث تتخـــــــــذ مـــــــــن بعــــــــد الـــــــــزمن أساســـــــــا لهـــــــــا، بحيـــــــــث ينصـــــــــب  

 اهتمامها على مصير ومستقبل األجيال القادمة؛

هـــــــــي مـــــــــدخل عـــــــــالمي تهـــــــــتم بتجـــــــــاوز الفـــــــــرق بـــــــــين الشـــــــــمال والجنـــــــــوب، وتبحـــــــــث فـــــــــي كيفيـــــــــة خلـــــــــق التـــــــــوازن بـــــــــين النمـــــــــو  

 ي العالمي والتنمية؛الديموغراف

 هي عملية تسيير بيئي قصد املحافظة على رأس املال الطبيعي وتوازن النظام البيئي. 

 . أهداف التنمية املستدامة3.2

 (:56-55، ص ص  2016للتنمية املستدامة مجموعة من األهداف تتمثل في )هاشم مرزوق وآخرون 

الهـــــــدف املهـــــــم للتنميـــــــة املســـــــتدامة إذ إن هـــــــذا الـــــــدافع هـــــــو الـــــــذي تعـــــــد  زيـــــــادة الـــــــدخل الـــــــوطني   زيـــــــادة الـــــــدخل الـــــــوطني: -

يــــــدفع الـــــــدول إلــــــى احـــــــداث تنميــــــة مســـــــتدامة و الــــــذي يقضـــــــ ي زيـــــــادة الــــــدخل الـــــــوطني الحقيقــــــي مـــــــن خــــــالل زيـــــــادة الســـــــلع و 

الخـــــــــدمات  التـــــــــي تنتجهـــــــــا املـــــــــوارد االقتصـــــــــادية املختلفـــــــــة إال إن زيـــــــــادة الـــــــــدخل  الـــــــــوطني  تتوقـــــــــف علـــــــــى إمكانيـــــــــات الدولـــــــــة 

 لما توفرت رؤوس األموال و الكفاءات الكبيرة كلما أمكنت تحقيق نسبة أعلى للزيادة في الدخل الوطني؛فك

هــــــــو مــــــــن بـــــــين  األهــــــــداف التــــــــي تســــــــعى اليهــــــــا التنميـــــــة املســــــــتدامة مــــــــن أجــــــــل تحقيقهــــــــا كمــــــــا  تحســـــــين املســــــــتوى املعيشــــــــ ي: -

لســـــــكان بنســـــــبة أكبـــــــر مـــــــن زيـــــــادة الـــــــدخل أن الـــــــدخل الـــــــوطني ال يـــــــؤدي بالضـــــــرورة إلـــــــى تحســـــــين مســـــــتوى املعيشـــــــة فزيـــــــادة ا

 الوطني تجعل من الصعب تحقيق زيادة في مستوى نصيب الفرد من الدخل.

يعد تقليل التفاوت في الدخول والثروات من بين األهداف الهامة التي تسعى  تقليص الفجوة بين توزيع الدخل والثروات: -

 بعاد االجتماعية لعملية التنمية املستدامة؛التنمية املستدامة  إلى تحقيقها و يندرج ذلك ضمن  األ

تعمل التنمية املستدامة على تحسين نوعية الحياة ولكن ليس على حساب البيئة وذلك  ترشيد استخدام املوارد الطبيعية:

من خالل الحفاظ على املوارد الطبيعية وعدم استخدامها إال استخداما عقالنيا ورشيدا، اذ يجب أن ال يتجاوز  هذا 

الستخدام معدالت تجددها الطبيعية، فضال عن البحث عن بدائل لهذه املوارد حتى تبقى لفترة زمنية طويلة وال تخلف ا

 نفايات بكميات تعجز البيئة عن امتصاص مخلفاتها؛

 على إدارة املوارد الطبيعية بشكل واعي ورشيد لتحقيق حياة أفضل لكافة فئات املجتمع. تحسين القدرات الوطنية -

 الطاقات املتجددة  في تحقيق التنمية املستدامة إسهاممجاالت . 4.2

الخضراء، كما أن تشجيع  الوظائف: تلعب مشاريع الطاقات املتجددة دورا بارزا في استحداث االقتصادياألمن  -

ع التنمية مبروز مبادرات اقتصادية جديدة تتماش ى و وكذلك سياسات التنمية القطاعية  السياسات االقتصادية الكلية
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يساهم  حيث املستدامة عن طريق الحوافز التي تعزز أنماطا أكثر استدامة من االستهالك واإلنتاج على الصعيد الوطني

اقوية والبحث عن البدائل الط للبيئة، وال سيما خدمات وإنتاج املنتجات املالئمة تشجيع القطاعات الجديدة غير امللوثة

وقد أثبتت  .في القطاعات املستدامة بيئيا الوظائفألنشطة االقتصادية باتجاه استحداث غير التقليدية في تحويل توجه ا

الذي  ،سكان الريف من مصدر أو من مصادر للطاقة املتجددة يساهم في تحفيز النشاط االقتصادي الدراسات أن تمكين

ا هاما على السكان بأراضيهم يعتبر رهانوتوطين لهؤالء  يترتب عنه تحسين الظروف املعيشية بالتوازي مع احترام البيئة،

 صناع القرار في الدول النامية، 

طاع الطاقة ق سبق يمكن الستخدام الطاقات املتجددة أن يساهم  في التنوع االقتصادي من خالل تأسيس  ما إلىباإلضافة 

،وذلك من ع االقتصادي  للدول املتجددة و االهتمام بتطوير التقنيات النظيفة،مما يساهم بشكل فعال في عمليات التنوي

خالل العمل على تطوير هذه التقنيات محليا و خلق فرص تصدير واسعة من شأنها املساهمة في تطوير اقتصاد مستدام 

قائم على املعرفة. كما ستساهم عملية االعتماد على مصادر الطاقة املتجددة بتنمية وتطوير الرأسمال البشري الالزم لبناء 

. والطاقة املتجددة تلعب دورا أساسيا في تحقيق النمو االقتصادي وتحريك عجلة التنمية وهو ما جعلها اقتصاد مستدام

 (.11، ص 2018تحتل أولوية  تنموية في مختلف خطط واستراتيجيات بعض الدول )أخمد وحفيظ 

ة و األبعاد البيئية للتنمية : لقد تعرض جدول  أعمال القرن الواحد والعشرون إلى العالقات بين الطاقاألمن البيئي -

املستدامة،خاصة تلك املتعلقة بحماية الغالف الجوي من الثلوث الناجم عن استخدام الطاقة في مختلف النشاطات 

إلى تجسيد عدة أهداف  21االقتصادية واالجتماعية وفي قطاعي الصناعة والنقل على وجه الخصوص، حيث دعت األجندة 

وي والحد من التأثيرات السلبية لقطاع الطاقة مع مراعاة العدالة في توزيع مصادر الطاقة مرتبطة بحماية الغالف الج

ائمة بها؛ نظم الطاقة الق وظروف الدول املعتمد دخلها الوطني على مصادر الطاقة األولية أو تلك التي يصعب عليها تغيير

ا طوير مزيج من مصادر الطاقة املتوفرة األقل تلويثوذلك بتطوير سياسات وبرامج الطاقة املستدامة من خالل العمل على ت

للحد من التأثيرات البيئية غير املرغوبة لقطاع الطاقة، مثل انبعاث غازات االحتباس الحراري،ودعم برامج البحوث الالزمة 

ات عللرفع من كفاءة نظم وأساليب استخدام الطاقة،إضافة إلى تحقيق التكامل بين سياسات قطاع الطاقة والقطا

االقتصادية األخرى وخاصة قطاعي النقل والصناعة. وتتضمن الطاقة املتجددة تنمية مستدامة في التعامل مع املوارد 

الطبيعية نتيجة ملحدودية املوارد،حيث تعتبر الطاقة الشمسية،طاقة الرياح وغيرهما من املصادر البديلة موجودة في 

من كونه يضمن استهالك الطاقة بطريقة ممنهجة مما يحفظ نصيب األجيال الطبيعة بصفة تلقائية و الخيار الطاقوي األ 

والغاز  2025اللحقة من االحتياجات الطاقوية،حيث تشير التقديرات إلى قصر العمر االفتراض ي لحقول البترول في حدود 

 (؛48)فريد ورضا، ص  2040الطبيعي في سنة 

ــاعي - ــ ــ ــ ــ ــــن االجتمــ ــ ــ ــ الطاقــــــــــــات املتجــــــــــــددة فـــــــــــي تــــــــــــوفير  إمــــــــــــدادات الطاقــــــــــــة الالزمــــــــــــة : إن تحقيــــــــــــق إســــــــــــهام مـــــــــــؤثر ملصــــــــــــادر األمـ

لتنميــــــــة املنـــــــــاطق الريفيـــــــــة بكلفـــــــــة اقتصـــــــــاديو مقارنـــــــــة ببـــــــــديل إمـــــــــدادات الشـــــــــبكات التقليديـــــــــة،يمكن أن يـــــــــؤدي ذلـــــــــك إلـــــــــى 

تحســــــــــين نوعيــــــــــة الحيــــــــــاة ملــــــــــا يــــــــــوفره مــــــــــن خــــــــــدمات تعليميــــــــــة  وصــــــــــحية  أفضــــــــــل لســــــــــكان املنــــــــــاطق الريفيــــــــــة، إضــــــــــافة إلــــــــــى 

مــــــــن خــــــــالل إيجــــــــاد فــــــــرص للعمالــــــــة املحليــــــــة فــــــــي مجــــــــاالت تصــــــــنيع وتركيــــــــب وصــــــــيانة معــــــــدات إنتــــــــاج  القضــــــــاء علــــــــى الفقــــــــر

الطاقــــــــــــات املتجــــــــــــددة،حيث أن العديــــــــــــد مــــــــــــن هــــــــــــذه املعــــــــــــدات يمكــــــــــــن تصــــــــــــنيعها بإمكانيــــــــــــات محــــــــــــدودة ويمكــــــــــــن توفرهــــــــــــا 

بيئيــــــــــا محليــــــــــا. كمــــــــــا أن تــــــــــوفر معــــــــــدات الطاقــــــــــات املتجــــــــــددة باملنــــــــــاطق الريفيــــــــــة يــــــــــوفر وســــــــــائل ســــــــــهلة التــــــــــداول ونظيفــــــــــة 
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ألغلــــــــب خــــــــدمات الطاقــــــــة باملنــــــــاطق الريفيــــــــة، وخاصــــــــة تــــــــوفير مصــــــــادر الكهربــــــــاء وضــــــــخ امليــــــــاه والطهــــــــي وغيرهــــــــا كــــــــل ذلــــــــك 

يــــــــؤدي إلــــــــى إحــــــــداث تبــــــــديال محوريــــــــا فــــــــي أوضــــــــاع املــــــــرأة الريفيــــــــة وذلــــــــك بتحســــــــين نوعيــــــــة الخــــــــدمات  املتــــــــوفرة لهــــــــا، زيــــــــادة 

فــــــــــع دخــــــــــل األســــــــــر بهــــــــــذه املنــــــــــاطق )وليــــــــــد وفريــــــــــد علــــــــــى تــــــــــوفير إمكانــــــــــات إقامــــــــــة صــــــــــناعات حرفيــــــــــة صــــــــــغيرة، تســــــــــاهم فــــــــــي ر 

 (؛375-374، ص ص  2017

  الطاقات املتجددة في الجزائر وأفاقاقع ثالثا: و 

ذلك تمتلك املقومات األساسية والطبيعية الالزمة و  أنهاتعتزم الجزائر التوجه نحو االستثمار في الطاقة املتجددة ،السيما 

من  التنويع الطاقوي  إستراتيجيةعلى املوارد الطاقوية القابلة للنضوب ضمن  حفاظاقصد إيجاد حلول شاملة ودائمة 

والبحث عن موارد جديدة صديقة للبيئة للحد من الثلوث البيئي من جهة أخرى، وهذا بهدف الولوج لنظام طاقوي  جهة،

 .جديد مستدام

 2030. الطاقات املتجددة في الجزائر ضمن برنامج االنتقال الطاقوي 1.3

إطار إستراتيجيتها نحو االستثمار التكنولوجي األخضر، أطلقت الجزائر  برنامج لتطوير الطاقة املتجددة والفاعلية  في

( منها 2030-2011ميغاواط للفترة ) 22000الطاقوية يتمحور حول تأسيس قدرات ذات أصول متجددة مقدرة بحوالي 

ميغاواط موجهة للتصدير. والطاقة الشمسية  10000اء و ميغاواط موجهة لتغطية الطلب الوطني على الكهرب 12000

من مجمل اإلنتاج الوطني للكهرباء في هذه الفترة.  %37تشكل املحور الرئيس ي لهذا البرنامج، حيث من املتوقع أن تساهم بـــ 

ت مختلطة. محطة شمسية كهروضوئية وشمسية حرارية وحقول لطاقة الرياح ومحطا 60وقد اشتمل البرنامج على إنجاز 

كما حرص هذا البرنامج على وضع الطاقات املتجددة في صميم السياسات الطاقوية واالقتصادية. إذ قدر القائمون على 

، والنسبة األكبر سوف 2030سنة بحلول  %40البرنامج وصول نسبة إنتاج الطاقة الكهربائية من أصول متجددة إلى حوالي 

لجزائر من اهتمام بهذا املصدر بالنظر  إلى القدرة الشمسية التي تتمتع بها، والتي تعد تكون من الطاقة الشمسية ملا توليه ا

األهم في البحر األبيض املتوسط وستسمح هذه اإلستراتيجية للجزائر بالتموقع الفعال في هذا املجال ومموال كبيرا للكهرباء 

دات التجريبية الصغيرة بهدف اختبار مختلف الخضراء للسوق األوربية. كما تعتزم الجزائر تأسيس لعدد من الوح

التكنولوجيات في ميادين طاقات مختلفة، و يمكن توضيح التوجهات الحالية واملستقبلية ملساهمة الطاقات املتجددة في 

 (:139-138هيكل اإلمداد في الجزائر  من خالل الشكل التالي )هدى، ص ص 

 2030إنتاج الطاقة املتوقع لسنة  04الشكل رقم : 

 

عرض  -واقع االستثمار في الطاقات املتجددة و دورها في تحقيق األمن الطاقوي العالمي(، 2018مداحي محمد وقاش ي يوسف ) املصدر:

 .17، ص حالة الجزائر 

 

60%

37%

3%

الطاقة األحفورية

الطاقة الشمسية

طاقة الرياح
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 . إستراتيجية الجزائر في تنمية االستثمار في الطاقات املتجددة لتحقيق التنمية  املستدامة2.3

مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل تنميـــــــــــــــة وتطـــــــــــــــوير االســـــــــــــــتثمار فـــــــــــــــي الطاقــــــــــــــــات املتجـــــــــــــــددة ليكـــــــــــــــون مـــــــــــــــدخال رئيســـــــــــــــيا فـــــــــــــــي تحقيـــــــــــــــق التنميــــــــــــــــة  

 املستدامة،لجأت الجزائر إلى تبني مجموعة من االستراتيجيات  تتمثل فيما يلي:

قيقيا حافزا ح: لقد اختارت الجزائر نهج البحث العلمي لتطوير برنامج الطاقات املتجددة لتجعله أ. البحث والتطوير

.....(، فالبحث العلمي يشكل عنصرا ة، وعلمية، ماديةلتطوير الصناعة الوطنية والذي يثمن مختلف الطاقات )بشري

جوهريا الكتساب التكنولوجيات و تطوير املعارف و تحسين الكفاءة الطاقوية.وفي هذا االطار وباإلضافة إلى مراكز البحث 

ث و تطوير الطاقات الكهربائية و الغازية" فرع مجمع سونلغاز، تتعاون هيئات أخرى، امللحقة باملؤسسات مثل"مركز البح

 Neal: New( والشركة املختصة  في تطوير الطاقات املتجددة )APRUAمثل الوطنية لترقية  وعقلنة استعمال الطاقة )

Energy Algeriaينها: ( وهذه الهيئات تتعاون مع مراكز البحث العلمي، ونخص بالذكر من ب 

ببوزريعة، وهو مركز مكلف باعداد وتطبيق برامج  1988مارس  22أنش ئ في  :(CDER)مركز تنمية الطاقات املتجددة  -

البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي ووضع أنظمة طاقوية الستغالل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية 

 األرضية، والكتلة الحيوية والهيدروجين. 

 -وهي مكلفة بتطوير التجهيزات الشمسية.  1988جانفي  09أنشئت في  :(UDES)وحدة تطوير التجهيزات الشمسية  -

تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تتمثل  1988(: أنشئت سنة USTD) وحدة تكنولوجيا السيلسيوم

والتقييم والتكوين ملا بعد التدرج في ميادين العلوم و  مهمتها في إجراء أعمال البحث العلمي واالبداع التكنولوجي،

تكنولوجيات املواد واألجهزة نصف املوصلة للتطبيقات في ميادين عدة؛ كما تسهم بالتعاون مع الجامعات الجزائرية في 

 تطوير املعرفة و تحويلها إلى مهارة تكنولوجية ومنتجات ضرورية لالنتعاش االقتصادي واالجتماعي.

من  ى (: مهمتها التعاون مع الجامعات واملراكز البحثية األخر URAER) البحث التطبيقي في الطاقة املتجددة وحدة -

 خالل البحث و التدريب في مجال الطاقات املتجددة.

(: وهي مؤسسة ذات طابع URERMS) وحدة األبحاث التطبيقية في مجال الطاقة املتجددة في املناطق الصحراوية -

ية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي مكلفة بالقيام بنشاطات البحث والتجريب لترقية وتطوير علمي تحت وصا

 الطاقات املتجددة في املناطق الصحراوية وإعادة هيكلة مؤسسات البحث.

لدولة. الذي يقوم بدور أساس ي في جهود التكوين املبذولة من طرف ا :(IARE) املعهد الجزائري للطاقات املتجددة -

 (.25-24، ص ص 2015بصفة نوعية تطوير الطاقات املتجددة )وردة  نويضم

 ب. اإلطار القانوني واإلجراءات التحفيزية والجبائية

 (:25إن تطوير الطاقات املتجددة في الجزائر بات مؤطرا بمجموعة من النصوص القانونية، نذكر منها )وردة، ص 

 واملتعلق بالتحكم في الطاقة؛ 1999جويلية  28( بتاريخ 09-99القانون رقم ) -

 واملتعلق بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي عبر األنابيب؛ 2002فيفري  05( بتاريخ 01-02القانون رقم ) -

 واملتعلق بترقية الطاقات املتجددة في إطار التنمية املستدامة؛ 2004أوت  14( املؤرخ في 09-04القانون رقم ) -

املتضمن إنشاء صندوق للطاقات املتجددة. أما فيما يخص اإلجراءات التحفيزية  2009ون املالية التكميلي لسنة قان -

املتعلق بتطوير االستثمار، يمكن لحاملي املشاريع في  2001أوت  20املؤرخ في  03-01والجبائية فانه بموجب األمر رقم 
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منوحة، زيادة على استفادة هذه املشاريع من االمتيازات املنصوص عليها مجال الطاقات املتجددة االستفادة من املزايا امل

 (:09-99في اطار التشريع والتنظيم املتعلقين بترقية االستثمار وكذا لصالح االعمال ذات األولوية حسب القانون )

 . القدرات الصناعية الواجب تطويرها ملرافقة البرنامج الوطني للطاقات املتجددة3.3

ترقية إنتاج الطاقة املتجددة كشفت لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات املتجددة من أجل 

ميغاواط، حيث قسمت  مشاريع إنجاز  2.357سنوات القادمة بطاقة  9مشروعا في  67( سينجز 2030-2011للفترة )

فروع خاصة بالطاقة الشمسية، الحرارية،  4م تجميعها في والية بجنوب وشمال البالد والهضاب العليا وت 20املحطات بين 

الهوائية والهجينة ما بين غاز الوقود وتوربينة الغاز والطاقة الشمسية. وحض ي فرع الطاقة الشمسية والصفائح الضوئية 

ستنجز محطات ميغاواط. كما  48ميغاواط، أهم هذه املحطات ستنجز في والية الجلفة بطاقة  638مشروع وبطاقة  27بــــ 

لتوليد الكهرباء بالطاقة الهجينة في مناطق الجنوب التي يتم ربطها بشبكة التوزيع الوطنية، حيث تقدر الطاقة الشمسية 

ميغاواط، على أن يتم  260ميغاواط، أما الطاقة الهوائية، فخصص لها طاقة بـــ ـ 1350محطات بطاقة  6الحرارية إنجاز 

( حيث ستنجز املشاريع النموذجية األولى للقيام بتجارب 2013-2011ثة مراحل. أولها في الفترة )إنجاز هذه املشاريع على ثال

، إذ ستتميز ببداية البرنامج، في حين 2015و 2014حول مختلف التكنولوجيات املتوفرة، أما املرحلة الثانية فتمتد بين 

جددة يع املدرجة في البرنامج الوطني لتطوير الطاقات املتتتكفل املرحلة الثالثة بتوسيع شامل للبرنامج موازاة مع املشار 

 (.140-139)هدى،  ص ص 

 . إمكانيات الطاقات املتجددة في الجزائر4.3

ال ريـــــــب فـــــــي أن الجزائـــــــر تتمتـــــــع بوجـــــــود احتيـــــــاطي هائـــــــل للطاقـــــــة املتجـــــــددة خاصـــــــة مـــــــن الشـــــــمس والريـــــــاح، وتنـــــــتج الطاقـــــــة 

فـــــــي حـــــــين تـــــــأتي الطاقــــــــة  %94.5مصـــــــادر رئيســـــــية هـــــــي : الغـــــــاز الطبيعــــــــي، ويمثـــــــل الكهربائيـــــــة فـــــــي الجزائـــــــر حاليـــــــا مـــــــن ثالثــــــــة 

. وأنشـــــــــــئت فيهـــــــــــا هيئـــــــــــة الطاقـــــــــــة الجديـــــــــــدة،التي تتـــــــــــولى نشـــــــــــر %0.5،أمـــــــــــا الطاقـــــــــــة الشمســـــــــــية فتمثـــــــــــل %5املائيـــــــــــة بنحـــــــــــو 

اســـــــــتخدامات الطاقـــــــــات املتجـــــــــددة وترويجهـــــــــا، وهـــــــــي مســـــــــؤولة عـــــــــن متابعـــــــــة تنفيـــــــــذ مشـــــــــروع محطـــــــــة للطاقـــــــــة الشمســـــــــية 

اســـــــباني باســــــــتخدام  تقنيــــــــة الطاقــــــــة الشمســــــــية املركــــــــزة بقــــــــدرة  الــــــــذي ينفــــــــذه اتحــــــــاد شــــــــركات (BOT)نظــــــــام مـــــــن خــــــــالل 

مـــــــــن الطاقــــــــــة املتجـــــــــددة مــــــــــن مجمـــــــــوع الطاقــــــــــة  %20ميغـــــــــاواط. وتســــــــــعى الجزائـــــــــر إلــــــــــى بلـــــــــوغ نســــــــــبة  100اجماليـــــــــة  تبلــــــــــغ 

ا الكهروضــــــــــوئية بنســــــــــبة ، والخاليـــــــــ%70باالعتمـــــــــاد علــــــــــى الطاقــــــــــة الشمســـــــــية املركــــــــــزة بنســــــــــبة  2030الكلـــــــــي بحلــــــــــول عــــــــــام 

  .(49)فريد، ص   %10، والرياح بنسبة  20%

ــــية-أ  ــ ـــة الشمســ ــ : تتــــــــوفر الجزائــــــــر جــــــــراء موقعهــــــــا الجغرافــــــــي علــــــــى أغنــــــــى الحقــــــــول الشمســــــــية فــــــــي العــــــــالم وفيمــــــــا يلــــــــي الطاقـــ

 (:8-6، 2021جدول يوضح الطاقة الشمسة في الجزائر )ادريس وعزالدين 

 في الجزائر )كيلواط ساعي لكل متر مربع في السنة(:: الطاقة الشمسية الكامنة 01جدول رقم

 الصحراء الهضاب العليا والسهوب املنطقة الساحلية املناطق

 86 10 04 (%املساحة بالنسبة املئوية )

 3500 3000 2650 السنة(-قدرة التشميس في املتوسط) الساعة

 2650 1900 1700 في السنة( -2الطاقة املتوفرة في املتوسط )كيلو واط م

 37، ص دليل الطاقات املتجددة(: 2007وزارة الصناعة واملناجم ) املصدر:
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ســــــــاعة فــــــــي الســــــــنة، وقــــــــد يصــــــــل  إلـــــــــى  2600يتضــــــــح مــــــــن الجــــــــدول أعــــــــاله أن: متوســــــــط  مــــــــدة اإلشــــــــعاع الشمســـــــــ ي يتعــــــــدى 

مـــــــــن اجمـــــــــالي مســــــــاحة الجزائـــــــــر، مـــــــــن جهتهــــــــا متوســـــــــط الطاقـــــــــة  %86ســــــــاعة فـــــــــي املنطقــــــــة الصـــــــــحراوية التـــــــــي تمثــــــــل  3500

/ســـــــنة، لـــــــذا فالطاقـــــــة الشمســـــــية تعـــــــد األهـــــــم فـــــــي الجزائـــــــر ،بـــــــل حتـــــــى علـــــــى مســـــــتوى منطقـــــــة 2كيلـــــــواط/م 2650قـــــــد يصـــــــل 

مـــــــــرة االســــــــتهالك الجزائـــــــــري  5000مـــــــــرات مجمــــــــل االســـــــــتهالك العــــــــالمي للطاقــــــــة، 4حــــــــوض البحــــــــر املتوســـــــــط  كونهــــــــا تمثــــــــل 

 (؛30، ص 2016كيلو واط ساعي/سنة )قتيحة  3000استهالك أوروبا املقدر بــ  مرة  60من الكهرباء و 

: تنقسم الجزائر جغرافيا إلى منطقتين متميزتين هما، الشمال والجنوب، الشمال الذي يحده البحر ب. طاقة الرياح

الصحراوي، حيث  كلم، وتضاريس جبلية كاألطلس التلي واألطلس 1200األبيض املتوسط، وينفرد بساحل يمتد على 

تتموقع بينهما السهول والهضاب العليا ذات املناخ القاري املتميز بمعدل سرعة رياح غير مرتفعة، إال أننا نجد مناخات 

فصلية على املواقع الساحلية كوهران وعنابة، وبالهضاب العليا كتيارت، وكذا املناطق  التي تحد بجاية شماال وبسكرة 

 6م/ثانية وتصل إلى  4خير بسرعة رياح أكبر منها بالشمال خاصة الجنوب الغربي، أين تتعدى جنوبا، حيث يتميز هذا األ 

م/ثانية وهي طاقة مالئمة لضخ املياه  6و 0م/ثا بمنطقة أدرار، وعليه يمكن القول أن سرعة الرياح في الجزائر تتراوح ما بين 

 2018ح وكذا الطبعة الجديدة لألطلس الرياحي في جانفي خاصة في السهول املرتفعة، لقد أتاح وضع خارطة لسرعة الريا

تحديد الطاقة املولدة من الرياح املتوفرة في الجزائر وكذلك املناطق شديدة الرياح، علما وأن القدرة التقنية للطاقة املولدة 

لة لالستغالل من الناحية تيراواط/سا سنويا قاب 37تيراواط/ساعة سنويا، منها  172من الرياح لهذه املناطق قدرت بحوالي 

 (؛292-291االقتصادية )عائشة، ص ص 

ـــة ــ ــ ــ ـــة املائيـ ــ ــ ــ : تتميــــــــــز الجزائــــــــــر بمنــــــــــاخ حــــــــــار صــــــــــيفا و معتــــــــــدل إلــــــــــى بــــــــــارد شــــــــــتاءا،ويكاد ينعــــــــــدم  ســــــــــقوط األمطــــــــــار ت. الطاقـ

، ممــــــا يســـــــفر عـــــــن نظــــــام مـــــــائي معقــــــد مـــــــع تقلــــــب الفصـــــــول بمــــــرور الســـــــنين. أمـــــــا عصــــــيفا مـــــــع معــــــدل تبخـــــــر شــــــديد االرتفـــــــا

 100يـــــــوم فــــــي العـــــــام كحــــــد أقصـــــــ ى، وفــــــي بعـــــــض األحيــــــان قـــــــد يزيــــــد معـــــــدل الســــــقوط عـــــــن  100تتســـــــاقط حــــــوالي األمطــــــار ف

ملـــــــم ويمكـــــــن أن يصـــــــل إلـــــــى  500ملـــــــم فـــــــي أقـــــــل مـــــــن يـــــــوم واحـــــــد، ومعـــــــدل ســـــــقوط املطـــــــر ســـــــنويا شـــــــمال الـــــــبالد يزيـــــــد عـــــــن 

لــــــــم فــــــــي الســــــــنة فــــــــي م 100ملــــــــم أحيانــــــــا ويتنــــــــاقص املطــــــــر تــــــــدريجيا كلمــــــــا اتجهنــــــــا جنوبــــــــا ليصــــــــل ألقــــــــل مــــــــن  2000أو 1500

 املناطق املتاخمة للصحراء وينعدم تقريبا في املناطق الصحراوية.

فقـــــــــــط أمـــــــــــا النســـــــــــبة الباقيـــــــــــة فيـــــــــــتم  %3وبالنســـــــــــبة  لتوليـــــــــــد الطاقـــــــــــة الكهربائيـــــــــــة مـــــــــــن الطاقـــــــــــة املائيـــــــــــة فهـــــــــــي ال تتجـــــــــــاوز 

الكهربــــــــاء توليــــــــدها مــــــــن الغــــــــاز الطبيعــــــــي خاصــــــــة،ويرجع ضــــــــعف اســــــــتغالل هــــــــذه الطاقــــــــة كــــــــون أن عــــــــدد محطــــــــات انتــــــــاج 

فريــــــــد )انطالقــــــــا مــــــــن الطاقــــــــة املائيــــــــة هــــــــو عــــــــدد غيــــــــر كــــــــافي باإلضــــــــافة إلــــــــى عــــــــدم االســــــــتغالل الجيــــــــد للمحطــــــــات املوجــــــــودة 

 (؛51ورضا، ص 

 : تملك الجزائر فيما يخص الطاقة الحيوية مصدرين هامين و هما:ث. الطاقة الحيوية

مـــــــن إجمــــــــالي مســــــــاحة الجزائـــــــر، أمــــــــا البــــــــاقي   %10هكتـــــــار أو أقــــــــل مــــــــن   250.000.000: تتربـــــــع علــــــــى حــــــــوالي مـــــــوارد غابيــــــــة -

ميجـــــــا  37مـــــــن اإلقلـــــــيم وتقـــــــدر الطاقـــــــة االجماليـــــــة للمـــــــورد الغـــــــابي للجزائـــــــر بحـــــــوالي  %90فهـــــــو عبـــــــارة عـــــــن صـــــــحراء تمثـــــــل 

 طن مكافئ بترولي.

 5: لـــــــم يـــــــتم بعـــــــد إعـــــــادة تـــــــدويرها، حيـــــــث تقـــــــدر طاقتهـــــــا حـــــــوالي بــــــــ مـــــــوارد طاقويـــــــة مـــــــن النفايـــــــات الحضـــــــرية والزراعيـــــــة -

 (؛161مليون طن مكافئي بترولي )كسيرة ومستوري، ص 
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يشـــــــــــــكل كلـــــــــــــس الجوراســـــــــــــ ي فـــــــــــــي الشـــــــــــــمال الجزائـــــــــــــري احتياطـــــــــــــا هامـــــــــــــا لحـــــــــــــرارة األرض  ج. الطاقـــــــــــــة الحراريـــــــــــــة الجوفيـــــــــــــة:

منبــــــــع ميــــــــاه معدنيـــــــــة تتمركــــــــز أساســـــــــا فــــــــي الشـــــــــمال الشــــــــرقي والشـــــــــمال  200الجوفيــــــــة، ويــــــــؤدي إلـــــــــى وجــــــــود مـــــــــا يزيــــــــد عـــــــــن 

مئويــــــة، وان املنبــــــع الحــــــار أكثــــــر هــــــو منبــــــع  °40ملنــــــابع فــــــي درجــــــات حــــــرارة غالبــــــا مــــــا تزيــــــد عــــــن الغربــــــي للوطن،وتوجــــــد هــــــذه ا

ببســـــــــــكرة، وهــــــــــــو مـــــــــــا يســــــــــــمح بإنشـــــــــــاء محطــــــــــــات لتوليــــــــــــد  °118مئويـــــــــــة، ويمكــــــــــــن أن تصـــــــــــل إلــــــــــــى  °98حمـــــــــــام املســــــــــــخوطين 

يـــــــــة وتصــــــــــل /ثان3.م4الكهربـــــــــاء. كمـــــــــا تتـــــــــوفر الجزائـــــــــر علـــــــــى طبقــــــــــة ألبيـــــــــه يـــــــــتم اســـــــــتغاللها مـــــــــن خــــــــــالل تنقيـــــــــب بـــــــــأكثر مـــــــــن 

درجـــــــــة مئويـــــــــة،ولو جمعنـــــــــا التـــــــــدفق النـــــــــاتج عـــــــــن اســـــــــتغالل هـــــــــذه الطبقـــــــــة األلبيـــــــــة و  °57حـــــــــرارة ميـــــــــاه هـــــــــذه الطبقـــــــــة إلـــــــــى

ميغـــــــــاواط )لطفـــــــــي 700التـــــــــدفق الكلـــــــــي ملنـــــــــابع امليـــــــــاه املعدنيـــــــــة الحارة،فهـــــــــذا يمثـــــــــل علـــــــــى مســـــــــتوى االســـــــــتطاعة،أكثر مـــــــــن 

 (؛99، ص 2019وآحرون 

هـــــــــم منــــــــــاجم اليورانيــــــــــوم فـــــــــي سلســــــــــلة جبـــــــــال الهقــــــــــار وسلســـــــــلة جبــــــــــال أغــــــــــالب :ت متلـــــــــك الجزائــــــــــر أح. الطاقـــــــــة النوويــــــــــة

)رقيبـــــــات( وقـــــــد تكـــــــون فـــــــي منطقـــــــة واســـــــعة فـــــــي سلســـــــلة تـــــــاهبلي، إن الطاقـــــــة النوويـــــــة بصـــــــفة عامـــــــة تتـــــــراوح بـــــــين معادلـــــــة و 

 عادلـــــــة، وتســـــــتخدم الطاقـــــــة النوويـــــــة فـــــــي الجزائـــــــر فـــــــي مجـــــــاالت الرعايـــــــة الصـــــــحية والزراعـــــــة. كمـــــــا تقـــــــوم الجزائـــــــر بتطـــــــوير

برنـــــــامج مـــــــع الوكالـــــــة الدوليـــــــة للطاقـــــــة الذريـــــــة لتطـــــــوير الكهربــــــــاء مـــــــن الطاقـــــــة النوويـــــــة، و هـــــــي تتـــــــوفر حاليـــــــاعلى مفــــــــاعلين 

نـــــــــووين "نــــــــــور وســـــــــالم" فــــــــــي كــــــــــل مـــــــــن دراريــــــــــة وعـــــــــين وســــــــــارة مخصصــــــــــين لالســـــــــتخدام العــــــــــالمي بمراقبـــــــــة الوكالــــــــــة الدوليــــــــــة 

 (.169، ص 2020للطاقة الذرية )ليلى 

 ة لتعزيز فعالية االستثمار في الطاقات املتجددةاألهداف اإلستراتيجي. 5.3

مــــــــــن أهــــــــــم األهــــــــــداف التــــــــــي تســــــــــعى الجزائــــــــــر لتحقيقهــــــــــا ضــــــــــمن  مســــــــــار توجههــــــــــا نحــــــــــو تشــــــــــجيع االســــــــــتثمار فــــــــــي الطاقــــــــــات 

 (: 17املتجددة  نجد مايلي )موساوي ومبيروك، ص 

  الوســـــــــــــائل تبنــــــــــــي نمـــــــــــــوذج جديـــــــــــــد مـــــــــــــن التنميـــــــــــــة االقتصـــــــــــــادية يعتمـــــــــــــد كمصــــــــــــر أساســـــــــــــ ي علـــــــــــــى إنتـــــــــــــاج الطاقـــــــــــــة مـــــــــــــن

 الشمسية ومن الرياح مع إدماج الكتلة الحيوية و الحرارة الجوفية؛

  تنميـــــــــة صـــــــــناعة حقيقيـــــــــة للطاقــــــــــات املتجـــــــــددة مرافقـــــــــة ببرنــــــــــامج فـــــــــي التكـــــــــوين و البحــــــــــث واكتســـــــــاب الخبـــــــــرات، األمــــــــــر

 الذي سيمكن على املدى القريب من استغالل القدرات التجارية  في كافة مراحل تنمية هذه املجاالت؛

 الـــــــف منصـــــــب شــــــــغل  500تحداث مناصـــــــب شـــــــغل جديـــــــدة فـــــــي قطـــــــاع الطاقـــــــات املتجـــــــددة و التـــــــي قـــــــدرت بحـــــــوالي اســـــــ

 ،وهو ما يعني التوجه أكثر فأكثر نحو االقتصاد املستدام؛2030في 

   الرفــــــع  مـــــــن مســـــــاهمة القطــــــاع الصـــــــناعي فـــــــي النـــــــاتج املحلــــــي اإلجمـــــــالي  مـــــــن خـــــــالل تطــــــوير وتـــــــوطين صـــــــناعة التجهيـــــــزات

وبكفـــــــــــاءات محليـــــــــــة  2030أفــــــــــاق   وبكفـــــــــــاءات محليـــــــــــة، آفــــــــــاق   %80املتجــــــــــددة بنســـــــــــبة تفـــــــــــوق   الخاصــــــــــة بالطاقـــــــــــات

وإدخـــــــال تقنيــــــــات الطاقــــــــة املتجــــــــددة فـــــــي املنــــــــاطق الريفيــــــــة أو الحضــــــــرية وكــــــــذا املجمعـــــــات الصــــــــناعية التــــــــي تعتمــــــــد فــــــــي 

قطـــــــــــــاع الغالــــــــــــب علـــــــــــــى الطاقـــــــــــــة التقليديـــــــــــــة،وتغيير مســـــــــــــار اســـــــــــــتغاللها الطــــــــــــاقوي نحـــــــــــــو الطاقـــــــــــــة الخضـــــــــــــراء، وفـــــــــــــي ال

التجــــــــاري فالنشــــــــاط الصــــــــناعي األخضــــــــر يســــــــاهم فــــــــي إنشــــــــاء شــــــــركات و مقــــــــاوالت تقــــــــوم بتســــــــويق املنتجــــــــات داخــــــــل أو 

خـــــــــارج الـــــــــوطن مـــــــــن تجهيـــــــــزات  وطاقـــــــــة مصـــــــــدرة ممـــــــــا يحقـــــــــق مـــــــــداخيل بالعملـــــــــة الصـــــــــعبة وبالتـــــــــالي تنويـــــــــع االقتصـــــــــاد 

 خارج قطاع املحروقات؛

  تلــــــــف القطاعـــــــــات كالبنــــــــاء و اإلنـــــــــارة العموميــــــــة و النقـــــــــل ملخ 2030مليــــــــار دوالر فـــــــــي أفــــــــاق  38تحقيــــــــق وفــــــــورات بنحـــــــــو

 مليار متر مكعب من حجم الغاز الطبيعي؛ 300والصناعة،وادخار ما يعادل 



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  200 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

  مليـــــــــــون  95.9وبمقــــــــــدار  2020مليـــــــــــوم طــــــــــن ســـــــــــنة 32.1التخفــــــــــيض مــــــــــن انبعاثـــــــــــات ثــــــــــاني أكســـــــــــيد الكربــــــــــون بمقــــــــــدار

 .2030مليون طن أفاق  193و بمقدار  2025طن سنة 

 لهياكل املتخصصة في الطاقات املتجددة في الجزائر. أهم ا6.3

كثفـــــــــت الجزائــــــــــر مـــــــــن جهودهــــــــــا للرفـــــــــع مــــــــــن مســــــــــتوى اســـــــــتغالل الطاقــــــــــات املتجـــــــــددة فــــــــــي مختلـــــــــف القطاعــــــــــات إذ قامــــــــــت 

 :(314-313، ص 2022بخلق مجموعة من الهياكل املختصة ضمن املجال أبرزها )موس ى ومحمد 

ــــددة - ــ ــــات املتجــ ــ ــامية للطاقــ ــ ــ ـــة الســ ــ حيــــــــث  1982إنشــــــــاء املحافظــــــــة الســــــــامية للطاقــــــــات املتجــــــــددة فــــــــي ســــــــنة : تــــــــم املحافظـــ

انطلقــــــــــت املحافظــــــــــة فــــــــــي النشــــــــــاط بخمــــــــــس مراكــــــــــز تنميــــــــــة و محطــــــــــة تجريبيــــــــــة للوســــــــــائل التــــــــــي تــــــــــوفر الدعامــــــــــة العلميــــــــــة 

والتكنولوجيــــــــة والصـــــــــناعية لبرنامجهــــــــا التنمـــــــــوي  املكلفــــــــة بـــــــــه فــــــــي ميـــــــــدان الطاقــــــــات، ومـــــــــن املهــــــــام األساســـــــــية للمحافظـــــــــة: 

بجمـــــــــع األعمــــــــــال املتعلقـــــــــة بتطــــــــــوير و تنميـــــــــة الطاقــــــــــات املتجـــــــــددة وخاصــــــــــة منهـــــــــا الطاقــــــــــة الشمســـــــــية و الحراريــــــــــة القيـــــــــام 

والجوفيـــــــة وطاقــــــــة الريــــــــاح، حيـــــــث تمكنــــــــت خــــــــالل الــــــــثالث الســـــــنوات األولــــــــى مــــــــن انطــــــــالق نشـــــــاطها بوضــــــــع برنــــــــامج خــــــــاص 

 بتطوير تقنيات استغالل املصادر املتجددة خاصة الشمسية؛

ــــددة  - ــ ــ ــ ــــدة و املتجــ ــ ــ ــ ــــات الجديــ ــ ــ ــ ـــوير الطاقــ ــ ــ ــ ــ ــز تطـ ــ ــ ــ ــ : هــــــــــــذا املركــــــــــــز تــــــــــــابع لــــــــــــوزارة التعلــــــــــــيم العــــــــــــالي والبحــــــــــــث (C.D.E.R)مركـ

العلمــــــــــي، حيــــــــــث يهــــــــــدف إلـــــــــــى صــــــــــياغة أعمــــــــــال البحـــــــــــث الضــــــــــرورية لتطــــــــــوير إنتــــــــــاج الطاقـــــــــــات املتجــــــــــددة وتجســــــــــيدها فـــــــــــي 

 تجددة؛الواقع، كما يهتم  بجمع ومعالجة املعطيات بهدف التقييم الدقيق للطاقات امل

وهي شركة مختلطة بين سونطراك و سونلغاز ومجمع سيم ،أنشأت    (Algeria New Energy) نيو اينارجي ألجيري  -

تتمثل مهامها في ترقية الطاقات املتجددة وتطويرها وكذلك التكفل بانجاز املشاريع ذات العالقة بالطاقات  2002سنة 

 شركاء سواء داخل أو خارج الجزائر؛املتجددة التي تكون لها فائدة مشتركة بين ال

(: هذه الوحدة تابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، تتمثل مهمتها U.D.E.S)   الشمسية وحدة تطوير التجهيزات -

 في تطوير التجهيزات الشمسية وانجاز نماذج تجريبية.

 . تطوير استخدامات مصادر الطاقة املتجددة في الجزائر7.3

برنــــــــــامج الفعاليــــــــــة فــــــــــي تشــــــــــجيع االســــــــــتعمال العقالنــــــــــي للطاقــــــــــة و اســــــــــتغالل جميــــــــــع الطــــــــــرق  للمحافظــــــــــة علــــــــــى يســـــــــتجيب 

املـــــــــوارد و واالســــــــــتغالل األمثل،حيـــــــــث يتمثــــــــــل الهــــــــــدف الرئيســـــــــ ي مــــــــــن  الفعاليــــــــــة الطاقويـــــــــة فــــــــــي إنتــــــــــاج املنـــــــــافع بأقــــــــــل قــــــــــدر 

 (:364-363ص   ،2018ممكن من الطاقة املستعملة  عن طريق إتباع مجموعة من العناصر )ياسين 

من   %42: يعتبر قطاع البنايات في الجزائر من القطاعات األكثر استهالكا للطاقة بأكثر من العزل الحراري للمباني -

االستهالك النهائي، وتسمح أعمال التحكم في الطاقة املقترحة، لهذا القطاع والسيما بإدخال  العزل الحراري في املباني 

 .%40ملرتبطة بتدفئة وتكييف السكن بحوالي بتقليص استهالك الطاقة ا

: إدخال سخان املاء الشمس ي في الجزائر ما يزال في الطور األول ولكن القدرات في هذا امليدان تطوير سخان املاء الشمس ي -

جد معتبرة، وفي هذا السياق يرتقب تطوير سخان املاء الشمس ي، الذي سيدعم من طرف الصندوق الوطني للتحكم في 

 اقة.الط

 : تهدف إستراتيجية العمل في الحظر التدريجي لتسويقتعميم استعمال املصابيح ذات االستهالك املنخفض  للطاقة -

املصابيح ذات التوجه )املصابيح الكالسيكية املستعملة عادة في البيوت(، باملوازاة مع ذلك فإنه من املزمع تسويق بضعة 

خفض، ومن جهة أخرى فإن اإلنتاج املحلي للمصابيح ذات االستهالك الضعيف ماليين من املصابيح ذات االستهالك املن

 سوف يخص بتشجيع ال سيما من حالل خلق شراكة بين املنتجين املحليين واألجانب

: تعتبر اإلنارة العمومية أحد أكثر استهالكا للطاقة ضمن أمالك الجماعات إدخال النجاعة الطاقوية في اإلنارة العمومية -

لية، وغالبا ما يكون مسئولو هذه الجماعات املحلية على دون دراية بإمكانيات تحسين أو تخفيض االستهالك الطاقوي، املح
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ويتمثل برنامج التحكم في الطاقة املوجه للجماعات املحلية في تعويض كل املصابيح من النوع الزئبقي بمصابيح الصوديوم 

 االقتصادية.

: يمثل االستهالك الطاقوي للقطاع الصناعي حوالي الربع من مجمل القطاع الصناعي ترقية الفعالية الطاقوية في -

 االستهالك الوطني للطاقة، ومن أجل أكثر فعالية طاقوية فإنه يرتقب:

  التمويـــــــــل املشـــــــــترك للتـــــــــدقيق الطـــــــــاقوي و دراســـــــــات الجـــــــــدوى التـــــــــي تســـــــــمح للمؤسســـــــــات بـــــــــالتعريف الـــــــــدقيق للحلـــــــــول

 مالئمة لتقليص استهالكها الطاقوي؛التقنية واالقتصادية األكثر 

  التمويــــــــــــل املشــــــــــــترك للتكــــــــــــاليف اإلضــــــــــــافية املرتبطــــــــــــة بإدخــــــــــــال الفعاليــــــــــــة الطاقويــــــــــــة  للمشــــــــــــاريع القابلــــــــــــة لالســــــــــــتمرار

 تقنيا واقتصاديا؛

  إدخـــــــــــال التقنيـــــــــــات األساســـــــــــية لتكييـــــــــــف الهـــــــــــواء بالطاقـــــــــــة الشمســـــــــــية: إن اســـــــــــتعمال الطاقـــــــــــة الشمســـــــــــية للتكييـــــــــــف

إلـــــــــى التبريـــــــــد تتـــــــــزامن فـــــــــي معظـــــــــم  تترقيتـــــــــه خاصـــــــــة فـــــــــي جنـــــــــوب الـــــــــبالد، ال ســـــــــيما واالحتياجـــــــــاهـــــــــو تطبيـــــــــق يســـــــــتوجب 

األوقـــــــــــات مـــــــــــع تـــــــــــوفر اإلشـــــــــــعاع الشمســـــــــــ ي )التســـــــــــيير بخيـــــــــــوط أشـــــــــــعة الشـــــــــــمس(، ومـــــــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى يمكـــــــــــن لحقـــــــــــل 

 اللواقط الشمسية أن يفيد في انتاج املاء الساخن الصحي وتدفئة البنايات خالل فصل البرودة.

 

 استغالل الطاقات املتجددة بالجزائر. تحديات 8.3

الطاقــــــــــــات  املتجــــــــــــددة فـــــــــــي الجزائــــــــــــر ليســــــــــــت باملهمـــــــــــة الســــــــــــهلة بــــــــــــل تعترضـــــــــــها جملــــــــــــة مــــــــــــن   لإن تفعيـــــــــــل عمليــــــــــــة اســـــــــــتغال

 (:112)لطفي وآخرون، ص  يالتحديات والصعوبات يمكن تلخيصها فيما يل

  التــــــــي يمكــــــــن أن تخفــــــــف مــــــــن انــــــــدفاع تعتبــــــــر الجزائــــــــر مــــــــن الــــــــدول الغنيــــــــة بالطاقــــــــة األحفوريــــــــة، وهــــــــي أحــــــــد العوامــــــــل

املســــــؤولين نحــــــو الطاقــــــة املتجــــــددة، خوفــــــا مــــــن إحــــــداث تــــــأثير ســــــلبي فــــــي منظومــــــة إنتــــــاج الــــــنفط و أســــــعاره، وقــــــد بــــــرز 

، حيـــــــث تمتلـــــــك الجزائـــــــر ثالـــــــث مخـــــــزون فـــــــي 2030ذلـــــــك فـــــــي توجـــــــه الجزائـــــــر نحـــــــو اســـــــتغالل الغـــــــاز الصـــــــخري فـــــــي أفـــــــاق 

ر مكعــــــــــــب بــــــــــــديال للــــــــــــنفط املتوقــــــــــــع نفــــــــــــاذه خــــــــــــالل العقــــــــــــدين ألــــــــــــف مليــــــــــــار متــــــــــــ 20العــــــــــــالم باحتيــــــــــــاطي يقــــــــــــدر بنحــــــــــــو 

 القادمين، وهو ما يبقي على هيمنة قطاع الريع على االقتصاد الوطني؛

  ارتفــــــــاع رأس املــــــــال الــــــــالزم ملشــــــــروعات الطاقــــــــات املتجــــــــددة،كما أن العائــــــــد علــــــــى االســــــــتثمار يحتــــــــاج إلــــــــى وقــــــــت أطــــــــول

ل فــــــــــــي شــــــــــــراكة مــــــــــــع االســــــــــــتثمار األجنبــــــــــــي أو املــــــــــــنح مــــــــــــن مصــــــــــــادر الطاقــــــــــــة األحفوريــــــــــــة، يحــــــــــــتم علــــــــــــى الجزائــــــــــــر الــــــــــــدخو 

 الخارجية املرتبطة بصناديق التنمية النظيفة{؛

  محدوديــــــــــة القــــــــــدرات التصــــــــــنيعية  املحليـــــــــــة ملعــــــــــدات إنتــــــــــاج الطاقـــــــــــة املتجــــــــــددة و عــــــــــدم القـــــــــــدرة علــــــــــى املنافســــــــــة مـــــــــــع

لــــــــــــى االســــــــــــتعانة الشـــــــــــركات العامليــــــــــــة نتيجـــــــــــة عــــــــــــدم كفايـــــــــــة املــــــــــــوارد الفنيــــــــــــة الوطنيـــــــــــة. وهــــــــــــو مـــــــــــا يضــــــــــــطر الســـــــــــلطات إ

باملكاتـــــــــــــب االستشــــــــــــــارية الدولية،إضـــــــــــــافة إلــــــــــــــى ضــــــــــــــعف املخصصـــــــــــــات املاليــــــــــــــة للبحــــــــــــــث العلمـــــــــــــي والتطــــــــــــــوير ملعــــــــــــــدات 

الطاقــــــــة املتجــــــــددة. إن إنتـــــــــاج واســــــــتخدام التكنولوجيــــــــات املتقدمـــــــــة فــــــــي إنتــــــــاج الطاقـــــــــة )الطاقــــــــة الشمســــــــية، وطاقـــــــــة 

لشــــــــــــــركاء مـــــــــــــنهم شـــــــــــــركات التصــــــــــــــنيع الريـــــــــــــاح، والوقـــــــــــــود الحيـــــــــــــوي( يحتــــــــــــــاج إلـــــــــــــى تضـــــــــــــافر  جهــــــــــــــود عـــــــــــــدد كبيـــــــــــــر مـــــــــــــن ا

واملســـــــــــتخدمين، والســـــــــــلطات التشـــــــــــريعية والتنفيذيـــــــــــة ذات الصـــــــــــلة والبحـــــــــــث العلمـــــــــــي و غيرهـــــــــــا. كمـــــــــــا يجـــــــــــب تحديـــــــــــد 

األدوار وخطــــــــط التنفيــــــــذ ووضــــــــع نظــــــــام إداري متكامــــــــل للتنســــــــيق بــــــــين هــــــــذه األطــــــــراف مــــــــن أجــــــــل الوصــــــــول إلــــــــى إنتــــــــاج 

 تنسيقي و تعاني من صعوبة التخزين؛الطاقة من مصادر متجددة، والجزائر تفتقر للجانب ال

  إن قلـــــــــــة االهتمـــــــــــام باســـــــــــتخدام املصـــــــــــادر املتجـــــــــــددة إلنتـــــــــــاج الطاقـــــــــــة والفهـــــــــــم الخـــــــــــاطئ لطبيعـــــــــــة عمـــــــــــل و تطبيقـــــــــــات

تكنولوجيـــــــات الطاقـــــــة املتجـــــــددة مـــــــن قبـــــــل األطـــــــراف املعنيـــــــة واملجتمـــــــع بأســـــــره يشـــــــكل عائقـــــــا كبيـــــــرا فـــــــي االعتمـــــــاد علـــــــى 

وهنـــــــا يبـــــــرز دور اإلعـــــــالم والتوعيـــــــة للـــــــدفع نحـــــــو تأهيـــــــل األفـــــــراد واملجتمـــــــع نحـــــــو املصــــــادر املتجـــــــددة فـــــــي إنتـــــــاج الطاقـــــــة، 



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  202 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

مفهــــــــــــوم صــــــــــــحيح إلنتــــــــــــاج الطاقــــــــــــة مــــــــــــن مصــــــــــــادر نظيفــــــــــــة و صــــــــــــديقة للبيئــــــــــــة، األمــــــــــــر الــــــــــــذي يســــــــــــاعد علــــــــــــى توضــــــــــــيح 

 الحقائق االقتصادية والبيئية والفنية في هذه املجاالت.

 الخاتمة:

 تنمية املستدامة، حيث أن استغاللها بطريقة كفؤة يساعد على توفيرتعد الطاقة املتجددة عنصرا فعاال في عملية ال

 وتحسين الظروف املعيشية دون اإلضرار بالبيئة. والقضاء على الفقر االحتياجات اإلنسانية املتعددة،

ستغالل اوالجزائر كغيرها من الدول الريعية، تبحث عن بديل اقتصادي لفك تبعيتها بالنفط وهذا ما جعلها تتجه نحو 

( الذي  كانت 2030-2011الطاقات املتجددة ضمن إستراتيجية طاقوية تتمثل في البرنامج الوطني للطاقات املتجددة )

نتائجه بعيدة عن املأمول رغم ما تتوفر عليه الجزائر من اإلمكانيات في مجال الطاقات املتجددة خاصة فيما يتعلق بالطاقة 

 وعة من األسباب نذكر منها:الشمسية والسبب في ذلك يرجع ملجم

 غياب التحضير الجيد والدراسة املسبقة  للبرامج الخاصة باستغالل الطاقات املتجددة؛ 

  التكلفة املرتفعة ملشاريع استغالل الطاقات املتجددة في الجزائر، ما يجعلها مكلفة مقارنة بمصادر الطاقة

 التقليدية،

  املتجددة مقارنة مع الدول األخرى.نقص مراكز البحث املتخصصة في مجال الطاقات 

 القتراحاتا

 ر فـــــــــــــي الطاقـــــــــــــات املتجـــــــــــــددة  الســـــــــــــيما فئـــــــــــــة الشـــــــــــــباب مـــــــــــــن خريجـــــــــــــي  رالعمـــــــــــــل علـــــــــــــى تحفيـــــــــــــز و تشـــــــــــــجيع االســـــــــــــتثما

 الجامعات و مراكز التكوين املنهي؛

  تشـــــــــجيع الشـــــــــراكة األجنبيـــــــــة  فــــــــــي مجـــــــــال اســـــــــتغالل الطاقــــــــــات املتجـــــــــددة  واالســـــــــتفادة مــــــــــن الخبـــــــــرات الدوليـــــــــة فــــــــــي

 املجال؛هذا 

  اســــــــــتغالل مخرجــــــــــات مراكــــــــــز البحــــــــــث املتخصصــــــــــة فــــــــــي مجــــــــــال الطاقــــــــــات املتجــــــــــددة عــــــــــن طريــــــــــق دعــــــــــم و تمويــــــــــل

 أصحاب األفكار املبتكرة في هذا املجال؛

  تهيئــــــــة البيئـــــــــة و الظـــــــــروف املواتيـــــــــة لتنفيـــــــــذ بـــــــــرامج االنتقـــــــــال الطـــــــــاقوي فـــــــــي اآلجـــــــــال املحـــــــــددة  والعمـــــــــل علـــــــــى إزالـــــــــة

 مختلف العراقيل؛ 

 تشـــــــــريعي واملؤسســـــــــ ي لتســـــــــهيل االنتقــــــــــال الســـــــــلس نحـــــــــو تعمـــــــــيم اســـــــــتغالل الطاقـــــــــات املتجــــــــــددة إصـــــــــالح اإلطـــــــــار ال

 في الحياة اليومية؛

  تطــــــــــــوير تكنولوجيــــــــــــا الطاقــــــــــــات املتجــــــــــــددة مــــــــــــن أجــــــــــــل االســــــــــــتغالل األمثــــــــــــل ملصــــــــــــادر الطاقــــــــــــات املتجــــــــــــددة بهــــــــــــدف

 تحقيق االكتفاء الوطني وتصدير الفائض نحو الخارج؛

 اله  لجـــــــــــذب االســـــــــــتثمارات األجنبيـــــــــــة واالســـــــــــتفادة مـــــــــــن  التكنولوجيـــــــــــات تقـــــــــــديم الحـــــــــــوافز والـــــــــــدعم بجميـــــــــــع أشـــــــــــك

 الحديثة في مجال الطاقات املتجددة؛

  االســــــــــــــتعانة باملؤسســــــــــــــات الناشــــــــــــــئة ذات األفكــــــــــــــار الجديــــــــــــــدة الســــــــــــــتغالل مصــــــــــــــادر الطاقــــــــــــــات املتجــــــــــــــددة بعــــــــــــــدما

 أثبتت هذه املؤسسات كفاءتها في عدة قطاعات.

 

 

 

 



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  203 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 قائمة املراجــــــع:
 ر.، الجزائ، تمويل التنمية املستدامة في البلدان النامية. مذكرة ماجيستير، علوم التسيير(2009) زيطوط أحمد .1
، التنمية املستدامة واملحافظة على البيئة أساس االستثمار في الطاقات (2018) حفيظ بوضياف حمد حنيش،أ .2

 -امةاملتجددة ودورها في تحقيق التنمية املستد: استراتيجيات الطاقات الخامس حول امللتقى الدولي العلمي  املتجددة،

 الجزائر. -جامعة البليدة، دراسة تجارب بعض الدول 
دراسة تحليلية لدالئل توجه نظام الطاقة العالمي نحو الطاقات  ،(2018) إلهام موساوي، محمد البشير مبيروك .3

 01عدد  ،11 جم التسيير،والتجارية و  بين دوافع التحول ومؤشرات التطور. مجلة العلوم االقتصادية املتجددة:
 2030رؤية االنتقال الطاقوي  ، االستراتيجية الجزائرية لألمن الطاقوي:(2021)ادريس عطية، عز الدين عطية  .4

 .01العدد  ،10 نموذجا. املجلة الجزائرية لألمن الطاقوي، املجلد
. دار االيام 1، ط في التنمية املستدامة االقتصاد األخضر مسار جديد ،(2016)خرون آهاشم مرزوك علي الشمري و  .5

 .األردن-عمان، عللنشر والتوزي
ملستدامة ا االستثمار في الطاقات املتجددة ودوره في تحقيق ثنائية حماية البيئة و تحقيق التنمية ،(2020) هدى بدروني .6

 .03 العدد ،06 املجلد بالجزائر. مجلة الريادة القتصادية األعمال،

في الطاقات املتجددة كبديل حتمي لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة. مجلة  االستثمار ،(2017) كافي فريد، وليد بيبي .7

 .01 ، العدد08 املجلد، الدراسات املالية واملحاسبية
إلى  مع االشارة -. االستثمار في الطاقة املتجددة كمدخل لدفع عجلة التنمية املستدامة في الجزائر(2015) وردة كافي .8

 .02 العدد ،صحراء صوالر بريدر. مجلة بحث وتنميةمشروع 

كلية  االقتصاديالطاقات املتجددة في الجزائر بين الواقع و تحديات االستغالل. مجلة البديل  ،(2018) ياسين بوعبدلي .9

 . 01 د، العد05 داملجل  ،العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير
ية دراسة تحليل-الجزائرية في مجال ترقية االستثمار في الطاقات املتجددةالتجربة (، 2019وآخرون )لطفي شعباني  .10

 .02ع  ،02مج  . مجلة الدراسات التجارية واالقتصادية املعاصرة،(2030-2011) للبرنامج الوطني للطاقات املتجددة
من املجلة الجزائرية لأل  ر،االنتقال نحو الطاقة املتجددة كمقاربة لتحقيق األمن الطاقوي بالجزائ ،(2020) لعجال ليلى .11

 .16 العدد ،09املجلد  والتنمية،
املجموعة ،1، طمؤشراتها، أبعادها، . التنمية املستدامة مفهومها(2017) مدحت أبو النصر، ياسمين مدحت محمد .12

 مصر. -القاهرة، العربية للتدريب و النشر 
كطاقة متجددة لتحقيق التنمية املستدامة تطوير الطاقة الشمسية  ،(2022) مسعودي محمد موس ى عبد القادر، .13

 .02 ، العدد17املجلد  مجلة وحدة البحث في تنمية املوارد البشرية، واالنتقال الطاقوي في الجزائر،
، الطاقات املتجددة كخيار استراتيجي للتنويع الطاقوي في الجزائر. مجلة (2019) نور الدين برادي، نعيمة عمارة .14

  .01العدد  ،02 جلدامل تحوالت،
االتجاهات الحالية إلنتاج واستهالك الطاقة الناضبة ومشروع الطاقة  ،(2015.) عادل مستوري سمير كسيرة، .15

 .14ع   ،09 مج التسيير،والتجارية و  مجلة العلوم االقتصادية ،ومستقبليةآنية  رؤية تحليلية -املتجددة في الجزائر
، Remap (Irina analysis) بين الواقع واملأمول خارطة الطريقالطاقة املتجددة  ،(2020) سحر أحمد حسن يوسف .16

 .4 ، العدد50املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، املجلد 



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  204 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

اد االقتص مؤشرات إلعداد. إستراتيجية الجزائر في ترقية الطاقات املتجددة (2011) سهيلة بن عمران، صبرينة جبابلي .17

 .01 العدد ،32 جلداملاألخضر. مجلة العلوم االنسانية، 
، األمن الطاقوي في الجزائر:رؤية تحليلية للبرنامج الوطني للطاقات املتجددة،.مجلة البحوث (2021) عائشة بن النوي  .18

 02 العدد ،4 املجلد القانونية واالقتصادية،
 للنشرة الجديدالطاقة املتجددة والتنمية املستدامة. دار الجامعة (، 2017) عبد هللا إبراهيمحمد أعبد الرؤوف  .19

 مصر.  -االسكندرية
دراسة حالة  -، تطوير الطاقات املتجددة بين األهداف الطموحة و تحديات التنفيذ(2013وآخرون ) عبد هللا خبابة .20

 .10 العدد ،06 جلدامل التسيير،والتجارية وعلوم  برنامج التحول الطاقوي ألملانيا. مجلة العلوم االقتصادية
استغالل الطاقات املتجددة في الجزائر بين التطلعات و املعوقات. مجلة اقتصاد املال . (2016) فتيحة خوميجة .21

 .02 العدد، 01واألعمال،املجلد 
صناعة الطاقات املتجددة و دوره في تجسيد التنمية املستدامة في الجزائر مع اإلشارة  ،(2018) فريد بختي، رضا بهياني .22

 .01 العد ،01 املجلد (. مجلة االقتصاد والبيئة،2030-2011) إلى البرنامج الوطني للطاقات املتجددة

دول العربية )الطاقة الشمسية وسبل ال(، واقع وآفاق الطاقة املتجددة في 2008محمد اليفي )، كمال آيت زيان .23

 .3-2ص ص  مقدمة إلى املؤتمر الدولي األول، جامعة فرحات، سطيف، بحثية تشجيعها في الوطن العربي(، ورقة

Sites Web : 

www.arab-eng.org/vb/blogs,   (September 21, 2022) .                                        الطاقة مفاهيمها، أنواعها، مصادرها  204    

www.shell.com,  (September 18, 2022). 

www.industrie.gov.dz (September 21, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arab-eng.org/vb/blogs
http://www.shell.com/
http://www.industrie.gov.dz/


  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  205 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 الطاقات املتجددة ودورها في تعزيز التنمية املستدامة

 -دراسة حالة: الجزائر -

Renewable energies and their role in promoting sustainable development 

-Case study: Algeria- 

 تومي محمد
Toumi Mohamed 

 ب، جامعة سعد دحلب، البليدة/الجزائر-أستاذ محاضر
Saad Dahleb University, Blida/ Algeria 

 سونة عبد القادر

Souna Abdelkader 
 ب، جامعة الجياللي بونعامة، خميس مليانة/الجزائر-أستاذ محاضر

Djilali Bounaama University, Khmis Mliana/ Algeria 

 

الطاقات املتجددة في تعزيز التنمية املستدامة، وتحديد  تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الكيفية التي تسهم بها االستثمارات في : امللخص

د املقدمة ر األدوار املنوطة بها على املستوى اإلستراتيجي والفردي، وكذا التعرف على استراتيجيات االستثمار املطبقة، والتأكد ما إذا كانت املوا

االقتصادية، االجتماعية، (تقوم به من أدوار في مختلف املجالت كافية للمساعدة في التطوير األولي لالستثمار في الطاقات املتجددة، وما 

، لتصل بالنهاية لتقديم رؤى عن التحديات التي تواجهها للقيام بالدور املتوقع منها. ولتحقيق هدف الدراسة تم اعتماد املنهج الوصفي )البيئية

أظهرت النتائج و  ي لبيانات الدراسات السابقة حول املوضوع بالجزائر .التحليلي، وذلك من خالل تحليل املالحظات والوثائق، والتحليل املوضوع

 ،مساهمة االستثمارات في الطاقات املتجددة في لعب دور إيجابي تجاه احتياجات سياسة التنمية املستدامة وفي الحد من مخاطر عدم انطالقها

ى ة للمشاريع االستثمارية في الطاقات املتجددة، وأسفرت النتائج علكما خلصت الدراسة إلى وجود التزام محتشم في توفير املتطلبات النوعي

م والتكيف مع 
ّ
ب من دورها وبخاصة البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة. وأوصت الدراسة بالعمل على التعل ع  وجود عدة تحديات ُتصَّ

التمويل  والعمل على تطوير منظومة تشبيك فعالة للوصول إلى االحتياجات املتغيرة للمستثمرين في هذا املجال باعتماد استراتيجية التخصص،

 .املطلوب للمشاريع االستثمارية

 الطاقات املتجددة، التنمية املستدامة، االستثمار، املشاريع، الجزائر: الكلمات املفتاحية

Abstract: This study aims to determine how investments in renewable energies contribute to promoting sustainable 

development, and to determine the roles assigned to them at the strategic and individual levels, as well as to identify the 

investment strategies applied, and to ascertain whether the resources provided are sufficient to assist in the initial 

development of investment in renewable energies. And the roles it plays in various journals (economic, social, and 

environmental), to reach the end to provide insights into the challenges it faces to carry out the expected role. On the subject 

in Algeria . The results showed the contribution of investments in renewable energies in playing a positive role towards the 

needs of the sustainable development policy and in reducing the risks of not being launched. The study also concluded that 

there is a modest commitment in providing the qualitative requirements for investment projects in renewable energies, and 

the results resulted in several challenges that make it difficult for its role, especially Supportive regulatory and legislat ive 

environment. The study recommended working on learning and adapting to the changing needs of investors in this field by 

adopting a specialization strategy, and working on developing an effective networking system to reach the funding required 

for investment projects. 
Keywords: renewable energies, sustainable development, investment, Algeria 
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 مقدمة

تسعى عديد الدول إلى تعزيز التنمية املستدامة، خاصة الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة املوارد الطبيعية األحفورية، 

نها، ولذلك وجب التفكير في تنويع هيكل اقتصاد هذه الدول ما يعرقل أو يوقف عجلة التنمية إذا ما انخفضت احتياطاتها م

من مصادر الطاقة، ويمكن أن  في املزيد لبناء نموذج جديد يقوم على تنويع النمو واالقتصاد املبني على املعرفة لالستثمار

 يأتي هذا التنويع من مجموعة متنوعة املصادر، بما في ذلك الطاقات املتجددة.

االهتمام بموضوع التنمية املستدامة داخل الدول التي تعاني من شح مواردها الطبيعية من املواضيع التي ال ولذا أضحى 

يمكن تجاهلها، حيث بدأت العديد  من الحكومات في العالم ومنذ زمن بعيد بإعادة النظر في أنشطتها في البحث عن مصادر 

تثمرين ورجال األعمال أو األفراد أو الخريجين أو املتدربين وتنمية الطاقة بإضافة ُبعد جديد يستهدف إثارة اهتمام املس

قدراتهم وتوجيههم نحو خيار العمل على تعزيز املوارد املتجددة للطاقة، وتأسيس مشاريع كخيار بديل أو مواٍز لخيار العمل 

 على املوارد غير املتجددة.

ظومة مستحدثة للتنمية املستدامة من خالل تقديم ومن هذا املنطلق برز االستثمار في الطاقات املتجددة كمن

جملة متكاملة من الخدمات، تختلف حسب احتياجات الدول للطاقة واملراحل التي تمر بها. وتعتبر فكرة الطاقات املتجددة 

ي عديد ف كمصدر للطاقة مفهوما جديدا لعديد الدول السائرة في طريق النمو في مجال مصادر الطاقة العاملية، وُيعترف بها

البلدان بوصفها أدوات هامة لتعزيز التنمية املستدامة ملا توفره من مصادر دائمة، خالفا لنظم الطاقة األحفورية 

 التقليدية، التي تركز على البترول والغاز والفحم...وغيرها.  

امة، تبنت التنمية املستدوفي ظل الخلفية السابقة وملواكبة التوجهات العاملية املنادية بضرورة توسيع قاعدة 

العديد من البلدان بما فيها الجزائر، نهج الطاقات املتجددة لإلسراع بالتنمية املستدامة؛ حيث تبنت سياسة الطاقات 

ميغاواط بحلول عام  22000بهدف تحقيق  2030-2011املتجددة من خالل البرنامج الوطني للطاقات املتجددة 

لطاقة الشمسية، طاقة الرياح، استعادة النفايات وتطوير استغالل الطاقة الحرارية ؛ من خالل تطوير استغالل ا2030

محطة شمسية حرارية ومحطات مختلفة، باإلضافة إلى مبادرات القطاع الخاص والتي أنشأت  60الشمسية، وهذا بإنجاز 

 عدد من املحطات بهدف تعزيز التنمية املستدامة بإيجاد مصادر جديدة للطاقة.

ــل مؤسسات وعلى ا
َ
ــبـــ لرغم من االستخدام املتزايد للطاقات املتجددة، وعدد من املوارد املستثمرة في برامجها من ق 

الدولة والقطاع الخاص، فإن األبحاث في هذا املجال تحاول وصف ماهية الطاقات املتجددة وتحديد العوامل املهمة في 

ًدا لعبه في تعزيز التنمية املستدامة، ولذا نحن نستمر في معرفة القليل جنجاحها، ولكنها تخفق في تطوير فهم للدور الذي ت

على اعتبار أن تحديد دور الطاقات املتجددة ال عن كيفية استفادة املشاريع املستدامة من خالل الطاقات املتجددة، 

خطط  يات من استثمار،النهائية فقط، وإنما يشمل تقييم طرق ووسائل تنفيذ العملومخرجاتها يقتصر على نتائجها 

وأدت التطورات األخيرة في الطاقات املتجددة إلى زيادة الحاجة إلى تطوير فهم أعمق لدورها. ومن أجل القيام بذلك، وبرامج. 

فمن املهم فهم عملية طاقة متجددة ــــــــ تنمية مستدامة، وكيفية عمل الطاقات املتجددة، وكيف تتفاعل الطاقات املتجددة 

 اريع املستدامة، وبالتالي كيف تساعد بعضها البعض على االنطالق والنمو.مع املش

ومن خالل ما تقدم يبدو أن التطرق إلى الطاقات املتجددة وتطور إسهاماتها بما يتالءم مع احتياجات املشاريع 

وهنا تكمن  ارها منهج معاصر،املستدامة بحاجة إلى رؤية نافذة العمق واسعة املدى تأتي عبر تعزيز التنمية املستدامة باعتب
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مشكلة الدراسة الحالية في كيفية كانت تجربة الجزائر استثمار الطاقات املتجددة لعملية بدء املشاريع املستدامة، من 

خالل تحديد مختلف الخلفيات النظرية للموضوع إضافة إلى ربط العالقة بين إسهامات الطاقات املتجددة وإشكالية تعزيز 

دمت بها اإلسهامات عبر مختلف مراحل برامج الطاقات املتجددة في التنمية املس
ُ
تدامة من أجل استكشاف الكيفية التي ق

الجزائر التي أنشأتها حكومات متعاقبة. وبذلك تتبلور اإلشكالية في تحديد كيفية إسهام الطاقات املتجددة بتلبية 

 أفكار املشاريع التي تعتمد على الطاقات املتجددة، ليتحدد احتياجات املشاريع املستدامة وانعكاس ذلك على انطالق ونمو

 السؤال الرئيس ي واألسئلة الفرعية كما يأتي.

 السؤال الرئيس ي واألسئلة الفرعية

في الطاقات  االستثمار يساهمكيف وفقا ملناقشة إشكالية الدراسة أعاله كاآلتي:  السؤال الرئيس ييمكن صياغة 

والتي  يةاألسئلة الفرعويندرج ضمن هذا السؤال الرئيس ي جملة من  تعزيز التنمية املستدامة؟املتجددة في الجزائر في 

 تصاغ كما يلي: 

 ما طبيعة مقومات وآليات منظومة الطاقات املتجددة في سياق تطوراتها الحديثة؟ -

 هم؟ما عالقة التنمية املستدامة بمنظومة الطاقات املتجددة؟ وما هي محددات وأدوار كل طرف من -

بأي طريقة ساهم االستثمار في الطاقات املتجددة في الجزائر في عملية تبني التنمية املستدامة وفي تلبية احتياجات  -

 املشاريع املستدامة وتدعيمها؟ 

ماهي نقط الضعف والتحديات التي تواجه االستثمار في الطاقات املتجددة في الجزائر للقيام بالدور املتوقع منه تجاه  -

 نمية املستدامة؟نهج الت

 وبناء على هذه األسئلة يمكن تصور فرضيات الدراسة الخاصة بكل سؤال على حدة.

 الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية

 بناء على السؤال الرئيس ي واألسئلة الفرعية أعاله، يتم صياغة الفرضية الرئيسية والفرعية كما يلي:

 املتجددة في الجزائر له دور إيجابي في تعزيز التنمية املستدامة.االستثمار في الطاقات الفرضية الرئيسية:  -

 الفرضيات الفرعية: -

 تمثل الطاقات املتجددة احدى التوجهات العاملية الحديثة لتعزيز التنمية املستدامة؛ -

املتجددة الطاقة  هناك عالقة تفاعلية وتبادلية بين الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة، إذ يعزز االستثمار في -

 إعداد املشروعات املستدامة، ويؤدي انتشار االستدامة إلى تحريك ازدهار صناعة الطاقات املتجددة؛

يساهم االستثمار في الطاقات املتجددة في الجزائر في لعب دور إيجابي تجاه احتياجات املشاريع املستدامة وفي الحد  -

 املستدامة؛من مخاطر عدم انطالقها؛ وفي تدعيم مخرجات املشاريع 

صعب من دورها في تعزيز التنمية املستدامة في الجزائر. -  يعاني االستثمار في الطاقات املتجددة عدة تحديات تُ

وانطالقا من محاولة اختبار الفرضيات في البيئة الجزائرية واإلجابة على األسئلة تتضح لنا أهمية الدراسة 

 وأهدافها.
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 أهمية الدراسة:

ن أهمية املوضوع حيث يعتبر أحد أهم املواضيع االقتصادية الحديثة، وتنبع أهميتها في تبرز أهمية الدراسة م

محاولة إثراء الدراسات والبحوث التي أجريت في مجال التنمية املستدامة، والتي تعد قليلة إلى حد ما، وال سيما في الدول 

اقة ة والبحث لجانب من جوانب التنمية، وهي مصادر الطالعربية نظرا لحداثتها وتنوعها، كما تنبع أيضا في تناولها بالدراس

والتنمية املستدامة في الجزائر من خالل دراسة الطاقات املتجددة ومصادرها املختلفة، لذا فإنه يمكن القول أن هذه 

اسة أكثر در الدراسة تعد من الدراسات القالئل، التي تجرى على الطاقات املتجددة في الجزائر، ويـمكن أن تتضح أهمية ال

 من خالل تحديد مكانة هذا املوضوع على املستويين النظري وامليداني وذلك كما يلي:

 *على املستوى النظري:

يمكن أن تبرز أهمية الدراسة من مسايرتها لتوجه سياسة الدولة نحو تعزيز التنمية املستدامة بعيدا عن التنمية  -

 التقليدية غير فّعالة.

التي تتميز باالستدامة وهذا ما ينجر عنه نتائج مهمة بالنسبة القتصاد الجزائر كون االستثمار في تعزيز نمو املشاريع  -

 الطاقات املتجددة يسهم في هذا النوع من املشاريع وتساهم في نجاحها ونموها.

ي دراستهم عبر ين فمن املتوقع أن تساهم هذه الدراسة في إثراء املكتبة العلمية بمراجع تساعد الباحثين والطلبة القادم -

 االطالع على النتائج واالقتراحات، ومساعدة الطلبة للتعرف اكثر على الطاقات املتجددة وما تقدمه من إسهامات.

تتجلى أهمية هذه الدراسة في تناولها لجانب هام من الطاقات وهي الطاقات املتجددة، لذا يمكن القول أن هذه  -

 تي تجرى على أغلب مصادر الطاقة املتجددة املوجودة في الجزائر.الدراسة تعد من الدراسات القالئل، ال

 يأمل الباحثان أن تفتح هذه الدراسة الباب واسعا أمام الدارسين والباحثين القتحام أكبر لحقل التنمية املستدامة. -

 توجيه نظر املتخصصين واملسؤولين إلى أهمية الطاقات املتجددة كآلية لتعزيز التنمية املستدامة. -

 *على املستوى امليداني:

تندرج الدراسة ضمن اإلشكاليات الرئيسية التي تواجه القطاع االقتصادي في الجزائر، خصوصا بعد خضوعه   -

للتقييم والتصنيف باستمرار من قبل العديد من الهيئات الوطنية والدولية، وكذا إقدام عديد الحكومات وأعضائها 

اختبار أثرها، وبالتالي محاولة اختبار درجة إسهام الطاقات املتجددة على إحداث إصالحات عميقة شاملة دون 

باحتياجات تطبيق التنمية املستدامة وانعكاس ذلك على نجاحها ، ليأتي بعدها تحديد اطار فكري يضم عدة اقتراحات 

 لذلك. بخصوص تحسين اإلسهامات لهذه الطاقات املتجددة من خالل االلتزام بالعمليات والخدمات الداعمة

تسليط الضوء على الطاقات املتجددة في تعزيز التنمية املستدامة، من خالل تسليط الضوء على التقنيات  -

 واملمارسات التي تسمح بإضافة قيمة لعمليات التنمية املستدامة.

لحد منها ااكتشاف نقط القوة والضعف املوجودة في عملية استغالل الطاقات املتجددة في الجزائر وكيفية العمل على  -

 وتعزيز نقط القوة. 

ألقت الدراسة الضوء على مدى مواكبة استغالل الطاقات املتجددة بالجزائر للبرامج والنماذج الحديثة حتى تكون  -

 مالئمة ومتوافقة مع احتياجاتها وتحقق أهدافها.
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أن تكون متوافقة مع تركز الدراسة حول تعزيز التنمية املستدامة من خالل استغالل الطاقات املتجددة، بغية  -

 احتياجات االقتصاد الوطني وتحديدا في ظل ظروف الجزائر البالغة التعقيد.

، لالستفادة من إسهامات )التعليم العالي، التكوين املنهي...وغيرها(فتح آفاق جديدة أمام خرجي مختلف القطاعات  -

 ري.استغالل الطاقات املتجددة، بما يالئم واقع وخصوصيات املجتمع الجزائ

كذلك ما يعزز من أهمية هذه الدراسة عن سابقاتها كونها قد تكون نقطة انطالق لدراسات أخرى حول نفس املحور وضمن 

بيئات أخرى مختلفة، خاصة أن هذا البحث اخذ أبعاد متعددة في كيفية استغالل الطاقات املتجددة وهذا ما يعزز من 

الدراسة يمكن أن تسهم في تعزيز الرؤى لدى الراغبين في استغالل  احدى  أهميتها، كما أن االقتراحات التي ستقدمها هذه

 هذه الطاقات املدروسة، كونها أزالت نسبيا الغموض حولها.

 أهداف الدراسة

يمكن صياغة أهداف الدراسة وفقا للنتائج التي يسعى الباحثان لتحقيقها سواء على املستوى النظري أو امليداني، وذلك 

 كما يلي:

 ة املعالم النظرية والفكرية للطاقات املتجددة املفسرة لها، ومفاهيمها وتطورها التاريخي، وأهم تصنيفاتها...؛دراس -

تسليط الضوء على مداخل وآليات استغالل الطاقات املتجددة، من خالل توضيح أهم الوسائل املتبعة عبر مراحل مختلفة  -

 لم الرائدة؛والتعرف على تجارب بعض دول العاومبادئ تجسيدها، 

 دراسة األطر املفاهيمية للتنمية املستدامة، وتاريخ تطورها وتصنيفاتها ومؤشراتها واألسس الفكرية للمشاريع املستدامة؛ -

التأصيل والتفصيل املدّعم بالدراسات السابقة ألهم األدوار الرئيسية للطاقات املتجددة كآلية لتعزيز التنمية املستدامة،  -

 واقعية لنماذج عاملية ملشاريع مستدامة ناجحة؛مع تقديم ُصور 

التعرف على واقع االستراتيجيات والجهود املبذولة لتعزيز استغالل واستعمال الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة  في  -

 الجزائر؛

 ستدامة؛املشاريع املالتعرف على استراتيجية االستغالل املطبقة الكتشاف واستعمال الطاقات املتجددة إلنجاز أفكار  -

التعرف على التحديات التي تواجه اكتشاف واستغالل الطاقات املتجددة للقيام باإلسهام املتوقع منها لألفراد أو  -

 املؤسسات، ومعرفة أبرز انعكاساتها، وأهم املعوقات التي تواجه ذلك؛

ئر، م مع واقع النظام  االقتصادي لبيئة الجزاتقديم توصيات واقتراحات تهدف إلى تطوير دور الطاقات املتجددة بما يتالء -

 في ضوء الدراسات السابقة.

 منهجية الدراسة وأدواتها

يستخدم الباحثان في هذه الدراسة املنهج الوصفي  واملنهج التحليلي من خالل وصف الجوانب املفاهيمية النظرية 

 كالية تعزيز التنمية املستدامة.للموضوع إضافة إلى ربط العالقة بين استغالل الطاقات املتجددة وإش

 الدراسات السابقة للموضوع

توجد الكثير من الدراسات السابقة التي عالجت إشكاليات مختلفة ولكنها ذات صلة بموضوع الدراسة، من ناحية 

الدراسات  همتغير الطاقات املتجددة وإمكانياتها  ناحية متغير التنمية املستدامة وتعزيزها، وعلى هذا ال يتم ذكر كل هذ
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 في اطار موضوعي محدد، وبالتالي يتم التركيز على جزء من 
ً
واألبحاث ألنه من الصعب جدا حصرها وتحليلها جميعا

، ومن خالل ما يأتي سنعرض أهم هذه الدراسات ذات الصلة.
ً
 الدراسات التي تناولت املتغيرين معا

التنمية املستدامة في الجزائر من خالل برنامج كفاءة : "ديناميكية الطاقة الخضراء و ( بعنوان2022دراسة )بشر،  -

الطاقة املتجددة". استهدفت هذه الدراسة وصف وتحليل واقع الطاقة الخضراء والتنمية املستدامة في الجزائر من خالل 

نجاعة لبرنامج كفائتة الطاقة املتجددة، عن طريق دراسة مختلف البيانات الخاصة ببرامج تنمية الطاقات املتجددة وا

في الجزائر، وتوصلت الدراسة إلى أنه من خالل املرحلة التجريبية للمشروع ظهرت هناك عناصر  2030- 2011الطاقويه 

جديدة تتطلب املراجعة، كما توصلت إلى أن الجزائر تمتلك مقومات كبيرة في جانب الطاقات املتجددة. كما أوصت الدراسة 

 ة لسد نقائص استغالل هذه الطاقات  بشكل حسن.بضرورة تبني استراتيجيات حديثة وفعال

" االستثمار في املشاريع الخضراء كآلية لتعزيز التنمية املستدامة"، هدفت هذه  ( بعنوان:2022دراسة )العجيلي،  -

تقراء سالدراسة  إلى إبراز أهمية التوجه نحو االستثمار في املشاريع الخضراء كآلية لتعزيز التنمية املستدامة، من خالل ا

واستخالص مختلف النتائج وهذا باالعتماد على مراجع ومصادر علمية مرتبطة بموضوع االقتصاد األخضر. كمت أظهرت 

نتائج هذه الدراسة أن املشاريع الخضراء توفر طاقة نظيفة وغير ملوثة ما اكسبها أهمية كبيرة في تحقيق أهداف التنمية 

تزايد باالستثمار في املشاريع الخضراء على اعتبار أن استغالل يحافظ على البيئة. املستدامة، كما أن هناك اهتمام عالمي م

كم أوصت الدراسة بضرورة خلق بيئة افضل الستثمارات القطاع الخاص في مجال املشاريع ذات البعد املستدام كما 

 شاريع.أوصت بأهمية تأهيل املوارد البشرية على مثل هاته املشاريع لتجويد هذا النوع من امل

: " التوجه نحو استغالل الطاقات املتجددة في إطار تحقيق متطلبات التنمية املستدامة ( بعنوان2022دراسة )توات،  -

بالجزائر"، استهدفت هذه الدراسة إبراز إمكانات الجزائر من الطاقات املتجددة، وكذا املشاريع املنجزة وقيد التنفيذ في 

اسة األبعاد التنموية لهاته الطاقات. كما توصلت الدراسة إلى أن الطاقات التقليدية مجال الطاقات املتجددة وكذا در 

األحفورية لم تعد كافية لتلبية احتياجات األفراد واملؤسسات ولذا وجب التوجه إلى طاقات بديلة. كما أوصت الدراسة على 

 ضرورة مواكبة برنامج الطاقات املتجددة مع مختلف القطاعات األخرى.

" االستثمار في الطاقات املتجددة كألية لتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر"،  ( بعنوان:2021راسة )موسعي، د -

هدفت هذه الدراسة البحث عن واقع االستثمار في الطاقات املتجددة من أجل تحقيق التنمية املستدامة في الجزائر. كما 

اجات مشاريعها من الطاقة، كما تشكل توصلت الدراسة إلى أن الطاقة تحرك التنمية املستدامة وذلك من خالل تلبية ح

دافعا أساسيا في عملية تحقيق االستقرار والنمو في امليدان االجتماعي و االقتصادي. كم أوصت دراسة بأهمية تشجيع 

الصناعات في مجال تكنولوجيا الطاقات املتجددة وتدريب الكفاءات واإلطارات للتحكم في تكنولوجيا الطاقات البديلة، 

 زانية مالية معتبرة لذلك.وتخصيص مي

 La contribution potentielle des énergies renouvelables au "développement"بعنوان: (Adel, 2022)دراسة -

durable : le cas de l’Algérie،  هدفت هذه الدراسة إلى البحث في إسهامات الطاقات املتجددة في التنمية املستدامة

من إنتاج الكهرباء  ٪40وحماية البيئة في الجزائر . وتوصلت هذه الدراسة إلى أن الجزائر  تخطط للوصول إلى ما يقرب من 

ة الشمسية هو السائد، فإن طاقة الرياح على الرغم من أن اختيار الطاق 2030الجزائري من مصادر متجددة بحلول عام 
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تمثل املحور الثاني إلنتاج هذا البرنامج، ويعتبر الوصول إلى الطاقة على نطاق واسع الحلقة املفقودة في التنمية، ومع ذلك، 

فهو الذي سيجلب لسكان العالم أجمع، وخاصة الجزائر، إمكانية التخلص من مصيدة الفقر. لذلك حان الوقت لجعل 

 صول إلى الطاقة "املتجددة" أولوية لتعزيز تنمية القطاع االقتصادي .الو 

 Le Programme Des énergies Renouvelables En Algérie Vers"Une Efficacité: " بعنوان (Hebri, 2018)دراسة -

énergétique D’ici 2030، بعض املمارسات التقنية واالقتصادية في قطاع إن الهدف األساس ي لهدا البحث هو دراسة

الطاقة بالجزائر، حسب القدرات الطاقوية املتوفرة و حسب مؤشرات الكفاءة الطاقوية، لالستهالك و اإلنتاج، للسيطرة 

 وعلى استهالك الطاقة وضمان االنتقال العقالني ملجال الطاقات املتجددة. كما توصلت الدراسة إلى أن ركائز التحول نح

 باستراتيجية سليمة وموثوقة ملؤشرات 
ً
الطاقات املتجددة متنوعة ومتعددة، تبدأ بفاعلية سياسات الطاقة العامة، مرورا

 إلى وجهات نظر وإرشادات واضحة لالستراتيجيات العاملية إلنتاج واستهالك هذه الطاقة. كما أوصت 
ً
الطاقة، وصوال

 الطاقة لجلب الطاقة البديلة. الدراسة إلى ضرورة استخدام أقل قدر ممكن من

لقد تم استعراض عددا من الدراسات السابقة الجزائرية، جلها مرتبط بمجال الدراسة: االستثمار في الطاقات 

املتجددة والتنمية املستدامة، وتناولت هذه الدراسات املؤشرات املختلفة لكل مجال من مجاالت الدراسة، وركز أغلبها على 

ثر أو العالقة باستخدام مقاربة  مختلفة، ويقوم الباحثان من خالل هذه الدراسة بتسليط الضوء على تحليل الدور أو األ

االستثمار في الطاقات املتجددة في الجزائر و التعرف على املشاريع التي قامت على الطاقات املتجددة والتعرف على كيفية 

 املساهمة في نجاح تبني التنمية املستدامة.

 الدراسةخطة وهيكلة 

بغية استكشاف القضايا املبينة أعاله وبغية إعداد أفضل وأمثل للدراسة، وإعطاء معالجة شافية وكافية 

إلشكاليتها تم تنظيم هذه الدراسة في ثالث محاور تسبقها مقدمة شاملة ملوضوع الدراسة وتعقبها خاتمة عامة جامعة 

 لبعض االقتراحات؛ فكان التفصيل وفق اآلتي: وملخصة ملحتوى الدراسة مع مناقشة للفرضيات ، ثم عرض

مقومات وآليات االستثمار في الطاقات املتجددة في سياق تطوراتها الحديثة. في هذا املحور تم اعتماد تقسيم -املحور األول 

مار ثتسلسلي لربط املفاهيم بعضها ببعض، وهذا بهدف تسليط الضوء قدر اإلمكان على أهم العناصر ذات العالقة باالست

في الطاقات املتجددة، انطالقا من تحديد اإلطار املفاهيمي ومختلف تصنيفات الطاقات املتجددة، وهذا بتوضيح املفاهيم 

 املتعلقة بها، وتطورها التاريخي، مع التطرق ألهم تصنيفاتها، وكذا إدارة وآلية عمل االستثمار في الطاقات املتجددة.

وعالقتها بعمليات  االستثمار في الطاقات املتجددة .سلط الضوء وبنوع من التفصيل على  التنمية املستدامة -املحور الثاني

األطر املفاهيمية للتنمية املستدامة بتحديد مفهوم التنمية، تاريخ تطورها تصنيفاتها أهميتها ومؤشراتها، وكذا األسس 

 الفكرية للتنمية املستدامة وتعزيزها ونجاحها.

حالة الجزائر حول  العالقة التفاعلية لدور ومساهمة االستثمار في الطاقات املتجددة في تعزيز دراسة  -املحور الثالث

يتناول هذا املحور الدراسة امليدانية االستقصائية لبيئة الجزائر عن دور ومساهمة االستثمار في . التنمية املستدامة

 على عالقة عمليات االستثمار في الطاقات املتجددة الطاقات املتجددة في تعزيز التنمية املستدامة، حيث نسلط الضوء

 بتعزيز التنمية املستدامة والتفاعل بين إسهامات الطاقة املتجددة والتنمية املستدامة وواقع االستثمار فيها في الجزائر. 
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 أوال: مقومات وآليات االستثمار في الطاقات املتجددة 

واضيع التي أخذت حيزا كبيرا سواء على املستوى األكاديمي من خالل يعتبر االستثمار في الطاقات املتجددة من امل

البحث والدراسة فيه، أو على مستوى البرامج والسياسات التي تسطرها حكومات الدول للمساهمة في تحقيق التنمية، 

ما هو منتظر  صل إلىوهذا نظرا للدور االستراتيجي الذي يمكن للطاقة املتجددة أن تؤديه على املستوى االقتصادي وحتى ت

منها، وخصوصا في ظل التغيرات الحاصلة اليوم على مستوى بيئة األعمال، يجب أن يتمثل هذا التوجه في ثقافة يتشبع بها 

جميع أفراد ومؤسسات املجتمع، والتي تمنحهم بدورها اإلدراك بأن الطاقات املتجددة هي أحد االستثمارات املعتمد عليها 

ل عليها لت نويع وترقية التنمية املستدامة، وعلى هذا تبنت عديد الدول املتقدمة وحتى النامية التوجه نحو تبني واملعوَّ

االستثمار في الطاقات املتجددة ملساعدة أصحاب أفكار املشاريع املستدامة لتخطي الصعوبات خاصة استغالل الطاقة 

تاب والباح
ُ
ثين في التنمية املستدامة االهتمام بها كموضوع على املتجددة النظيفة. وهذا ما فرض على الكثير من الك

صص هذا املحور 
ُ
املستوى الفكري والتطبيقي مما نتج عنه تعدد املفاهيم املرتبطة بها في ظل كثرة األبحاث العلمية، لذلك خ

 ة:يلتوسيع الفهم وتعميق التصورات الصحيحة حول مفاهيم الطاقات املتجددة، من خالل التطرق للعناصر التال

 اإلطار املفاهيمي للطاقات املتجددة  -1

هناك العديد من البرامج التي تتبعها الدول سعيا منها لتعزيز التنمية املستدامة واستجابة لسياسة الدولة في 

التنمية، ويعد االستثمار في الطاقات املتجددة من بين البرامج التي يؤدي تطبيقها إلى استغالل موارد طبيعية غير مستغلة 

ملحافظة على املوارد األحفورية وكذا البيئة، فهي تمكنها من االستجابة الحتياجات التنمية من ناحية، ومن زيادة مرونتها وا

في التعامل مع تغيرات مواردها التقليدية واملتجددة من ناحية أخرى. ولعل ابتعاد عدد من الدول في تطبيق هذا النهج 

االستثمار في الطاقات املتجددة. وعلى هذا سنتطرق ملفاهيمها األساسية،  االقتصادي يرجع لعدم معرفتها بمضامين

 والتطور التاريخي لها، مع التطرق ألهم تصنيفاتها.

 تعريف الطاقة املتجددة -1.1.1

 الطاقة التي تنتج من املوارد الطبيعية، التي تتجدد والتي ال يمكن أن تنفذ. وال تنشأ عن 
ّ

الطاقة املتجددة ما هي إال

الطاقة املتجددة في العادة مخلفات: كثاني أكسيد الكربون، أو غازات ضارة، وال تعمل على زيادة االحتباس الحراري )الشيخ، 

تتشكل الطاقة املتجددة من مصادر الطاقة الناتجة عن   (IEA)ة  الطاقة العاملية (. كما تعرفها وكال68، صفحة 2020

وكالة الطاقة (مسارات الطبيعة التلقائية كأشعة الشمس والرياح، والتي تتجدد في الطبيعة بوتيرة اعلى من وتيرة استهالكها 

لإلنسان  كبيرقات قابلة للتجديد دون تدخل على أنها طا (Gilles ROTILLON, 2005, p. 16). كما تعرف )2020الدولية, 

 عكس الطاقات النابضة، وعلى أنها تتجدد بوتيرة أسرع من الطاقات غير القابلة للتجديد.

 تصنيفات الطاقة املتجددة  -2.1.1

بالرغم من قصر عمر الطاقة املتجددة  في العالم، فقد أكتشف العديد منها وكانت ذات أشكال مختلفة سواء من 

مكان تواجدها أو طبيعتها، أو حسب منفعتها االقتصادية، ولكل نوع من الطاقة املتجددة خصائصها التي تميزها عن حيث 

ا كما يلي:  غيرها. ويمكن تصنيف الطاقات املتجددة وفقً

هي األكثر وفرة من بين جميع مصادر الطاقة ويمكن حتى توليدها في الطقس الغائم. يفوق معدل  الطاقة الشمسية: -

مرة معدل استهالك البشر للطاقة. ويمكن لتكنولوجيات الطاقة  10000اعتراض األرض للطاقة الشمسية بحوالي 
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ات ة من التطبيقات. وتعمل تكنولوجيالشمسية توفير الحرارة والتبريد واإلضاءة الطبيعية والكهرباء والوقود ملجموع

الطاقة الشمسية على تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية إما من خالل األلواح الكهروضوئية أو من خالل املرايا التي 

 تركز اإلشعاع الشمس ي.

لى املوجودة ع طاقة الرياح مستخرجة من الطاقة الحركية للرياح باستخدام توربينات الرياح الكبيرة طاقة الرياح: -

اليابسة )البرية( أو في البحر أو املياه العذبة )البحرية(. تستخدم طاقة الرياح منذ آالف السنين، غير أن تكنولوجيات طاقة 

الرياح البرية والبحرية قد تطورت خالل السنوات القليلة املاضية إلنتاج أكبر حجم من الكهرباء باستخدام توربينات أطول 

 كبر.وأقطار دوارة أ

تستخدم الطاقة الحرارية األرضية الطاقة الحرارية املتوفرة في باطن األرض. ويتم استخراج  الطاقة الحرارية األرضية: -

 
ً
الحرارة من الخزانات الحرارية األرضية باستخدام آبار أو وسائل أخرى. وتعرف الخزانات الساخنة بدرجة كافية طبيعيا

رية املائية، في حين يطلق على الخزانات الساخنة بدرجة كافية والتي يتم تحسينها بالتحفيز والقابلة للنفاذ بالخزانات الحرا

الهيدروليكي اسم أنظمة الطاقة الحرارية األرضية املحسنة. بمجرد وصولها إلى السطح، يمكن استخدام سوائل بدرجات 

ستعمل زانات الحرارية املائية ناضجة وموثوقة، فهي تحرارة مختلفة لتوليد الكهرباء. وتعد تكنولوجيا توليد الكهرباء من الخ

 عام. 100منذ أكثر من 

تستخدم الطاقة الكهرومائية طاقة املياه املتدفقة من األعلى إلى األسفل. ويمكن أن تتولد من الطاقة الكهرومائية: 

اقة خزان، بينما تستغل محطات الطالخزانات واألنهار. وتعتمد محطات تخزين الطاقة الكهرومائية على املياه املخزنة في 

الكهرومائية في مجرى النهر الطاقة من مجرى النهر. غالًبا ما يكون لخزانات الطاقة الكهرومائية استخدامات متعددة: توفير 

 مياه الشرب ومياه الري، والتحكم في الفيضانات والجفاف، وخدمات املالحة، وإمدادات الطاقة.

ستمد الالطاقة البحرية: 
ُ
طاقة البحرية من التكنولوجيات التي تستخدم الطاقة الحركية والحرارية ملياه البحر )األمواج ت

 أو التيارات على سبيل املثال( إلنتاج الكهرباء أو الحرارة.

 يتم إنتاج الطاقة األحيائية من مجموعة متنوعة من املواد العضوية، املعروفة بالكتلة األحيائية، مثلالطاقة األحيائية: 

الخشب والفحم والروت وغيرها من السماد الطبيعي إلنتاج الحرارة والطاقة، واملحاصيل الزراعية للوقود الحيوي السائل. 

ستخدم معظم الكتلة األحيائية في املناطق الريفية ألغراض الطهي واإلضاءة والتدفئة، وبشكل عام من قبل السكان األكثر 
ُ
ت

ظمة الكتلة األحيائية الحديثة  املحاصيل أو األشجار املخصصة، واملخلفات من الزراعة فقًرا في البلدان النامية. تشمل أن

 والحراجة، ومختلف تيارات النفايات العضوية.

 تطورها التاريخي:  -2.1

فكريا أو عضليا فأي كان العمل  ،القدرة على القيام بعمل ما"(2008)ساحل، إن التعريف الشائع للطاقة هو

يتطلب إلنجازه كمية مالئمة من الطاقة. وتطورت مصادر الطاقة مع تطور وسائل العمل التي ابتكرها اإلنسان لسد حاجاته 

املختلفة )املادية واملعنوية( على امتداد تاريخه الطويل. في البداية عّول اإلنسان على قوته العضلية إلتمام أشغاله اليومية، 

كما اعتمد على مساقط  ة األنعام واستغل حركة الرياح في تحريك السفن وإدارة بعض طواحين الهواء،ثم استعمل طاق

املياه في إدارة بعض اآلالت البدائية. وعرف الفحم منذ أن اكتشف النار، فاستخدمه اإلنسان كمصدر للطاقة في إدارة 

ا من مصادر الطاقة الحديثة ؛ وفي عصرنا الحالي، ومع ثم اكتشف بعد ذلك النفط والغاز الطبيعي وغيره املحرك البخاري،
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التطور الكبير الذي شهدته وسائل اإلنتاج، أصبحت مصادر الطاقة في العالم عديدة ومتنوعة، منها مصادر ناضبة 

 )تقليدية( وأخرى متجددة أو دائمة.

 إدارة وآلية عمل االستثمار في الطاقات املتجددة:  -3.1

هذا القطاع املستقبلي أن يتوقع الحصول على فرص جيدة ومنظمة للكسب، طاملا انه يختار يمكن ملن يستثمر في 

، وتحقق نموا جيدا، وتتبع نماذج تشغيل مقنعة. ومن أهم استراتيجيات النجاح في هذا 
ًّ
أوراق مالية لشركات سليمة ماليا

عتبر مشروعات طاقة الرياح من اكبر املشروعات املجال أيضا تلك املقولة: "أن العمل على نطاق واسع لن يسبب الندم" وت

 (.47، صفحة 2022املستقبلية )هايدن، 

 أهمية االستثمار في الطاقات املتجددة   -1.3.1

تعتبر الطاقة املتجددة مهمة جدا للمشاريع وخاصة القائمة على التكنولوجيا الحيوية، ويمكنها تقديم العديد من 

ن عدًدا من األدوات والخدمات لها. وأكدت 
ّ
العديد من الدراسات في الوقت الحاضر أن مفهوم الطاقة املتجددة قد مك

الدول املتقدمة من إطالق سياسات األعمال التي تدعم التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي املستدام، وهو ما يعد 

 (2022تجددة في: )هايدن، خطوة مهمة في تشجيع انطالق املشاريع الخضراء. ويمكن تحديد أهمية الطاقات امل

: تسير عملية دفء األرض عامليا بصورة أبطأ بسبب تراجع كميات امليثان غير املرغوب حماية املناخ أو مواد ضارة أقل -

 فيها، كما ال يتم إخراج أية كميات من ثاني أكسيد الكربون خالفا ملصادر الطاقة التقليدية.

: من الضروري دعم مصادر الطاقة البديلة بسبب التراجع التدريجي بالبديل ملصادر الطاقة التقليدية التي تنض -

 ملصادر الطاقة التقليدية وكذا االستفادة من التقدم التكنولوجي في هذا املجال.

 : يؤدي استخدام الطاقة واملنافسة القوية إلى ارتفاع النوعية مع نمو عادل لألسعار.ضغوط قليلة لزيادة األسعار -

: من املتوقع ا ن يتضاعف عدد فرص العمل في مجال اقتصاد الطاقات املتجددة في عديد دول عملاملزيد من فرص ال -

 العالم التي تتبنى االستثمار في الطاقات املتجددة.

 واقع االستثمار في  الطاقات املتجددة حول العالم:  -2.3.1

، 2020الطاقة الشمية وطاقة الرياح: )بكدي، سنحاول في ما يلي تقديم وعرض بعض التجارب العاملية الرائدة في إنتاج 

 (62-59الصفحات 

، إال أن الطاقة 2020في عام  %4.5رغم انخفاض الطلب العالمي على الطاقة بنسبة  مثال بالنسبة للطاقة الشمسية:-

 بشكل عام، إال أن
ً
قة الطا املتجددة شهدت زيادة في الطلب، وفي حين كان الطلب على مصادر الطاقة املتجددة قويا

 (2022)أرقام، .2020جيجاوات في  127الشمسية شهدت أكبر زيادة في الطلب، حيث تم تركيب مرافق جديدة بسعة 

نتجة بدايات العام املاض ي، بسعة بلغت  -
ُ
 من حيث إنتاج الطاقة الشمسية امل

ً
 254.4جاءت الصين في املركز األول عامليا

 ألف ميجاواط.

نتجة في  %35ساهمت الصين بأكثر من  -
ُ
 أ. ميجاواط. 713، والتي تجاوزت 2021من السعة العاملية للطاقة الشمسية امل

ألف ميجاواط،  75فيما جاءت الواليات املتحدة األمريكية في املركز الثاني بحجم إنتاج للطاقة الشمسية تجاوزت سعته  -

نتجة في من السعة العاملية للطاق %10.6بما يمثل 
ُ
 .2021ة الشمسية امل
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 خالل العقد املاض ي. %42بلغ متوسط النمو السنوي للطاقة الشمسية في الواليات املتحدة األمريكية  -

 بنسبة  -
ً
 ضريبيا

ً
على  %26ساعدت سياسات مثل االئتمان الضريبي لالستثمار في الطاقة الشمسية )والذي يقدم خصما

 لتجارية(، في دفع الصناعة إلى األمام.أنظمة الطاقة الشمسية السكنية وا

 إلى انخفاض تكلفتها على مدى السنوات املاضية، فمنذ عام  -
ً
انخفضت تكلفة  2010يرجع نمو الطاقة الشمسية جزئيا

 دوالر لكل كيلوواط. 0.04دوالر إلى  0.28، حيث تراجعت التكلفة من %85الطاقة الشمسية بنسبة 

 األلواح الشمسية في العالم، أصبح إنتاجها أرخص وأكثر كفاءة.مع زيادة تصنيع وتركيب  -

 2021دول منتجة للطاقة الشمسية في  10: أكبر 1جدول رقم 

اإلنتاج  الدولة الترتيب

 باأللف

 ميجاواط

 نصيب الفرد من

 الطاقة الشمسية

نتجة بالواط
ُ
 امل

النسبة املئوية 

 من

 اإلنتاج العالمي

 %35.6 147 254.4 الصين 1

 %10.6 231 75.6 الواليات املتحدة األمريكية 2

 %9.4 498 67.0 اليابان 3

 %7.5 593 53.8 أملانيا 4

 %5.5 32 39.2 الهند 5

 %3.0 345 21.6 إيطاليا 6

 %2.5 637 17.6 أستراليا 7

 %2.3 60 16.5 فيتنام 8

 %2.0 217 14.6 كوريا الجنوبية 9

 %2.0 186 14.1 إسبانيا 10

، الوكالة الدولية للطاقة املتجددةتكابيتا ليساملصادر: فيجوال   

لقد تراجعت تكلفة تصنيع األلواح الشمسية بشكل كبير في العقد املاض ي، مما جعل الطاقة الشمسية في متناول 

 وتختلف درجاتها حسب نوع مواد تصنيعها عاًما تقريًبا، 30الجميع وغالًبا األقل تكلفة. تستخدم األلواح الشمسية ملدة 

ا يختلفا الرياح سرعاتعلى الرغم من أن متوسط  ،(2022)موقع األمم املتحدة، 
ً
فإن اإلمكانات  املوقع، حسب كبيًرا اختالف

ن نشر في معظم مناطق العالم لتمكي التقنية العاملية لطاقة الرياح تتجاوز إنتاج الكهرباء العالمي، وتوجد إمكانات وافرة

. تتمتع أجزاء كثيرة من العالم بسرعات رياح قوية، ولكن أفضل املواقع لتوليد طاقة الرياح تكون طاقة الرياح بشكل كبير

.وتعد الطاقة املائية حالًيا (2022)موقع األمم املتحدة، في بعض األحيان بعيدة. توفر طاقة الرياح البحرية إمكانات هائلة

أكبر مصدر طاقة متجددة  في قطاع الكهرباء. وهي تعتمد بشكل عام على أنواع هطول األمطار املستقرة، وقد تتأثر سلًبا 

 بحاالت الجفاف أو التغيرات في النظم البيئية التي تؤثر على أنواع هطول األمطار.

 املتجددة:مخاطر االستثمار في الطاقة  -3.3.1

 بنفس القوة، والرياح ال تتحرك بسرعة 
ً
أحد أكبر عيوب مصادر الطاقة املتجددة هو أن الشمس ال تشرق دائما
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. هذه املشكلة، املعروفة باسم االنقطاع، تضع مصادر الطاقة املتجددة في وضع غير 
ً
ثابتة، واإلثارة ليست هي نفسها دائما

ويمكن أن يكون للتغيرات الحادة في مصادر الطاقة الخضراء  .ينتج طاقة ثابتة مواٍت للوقود األحفوري، والذي يمكن أن

 آخر. في .تأثير سلبي على الطاقة املنتجة، وعلى التوالي على عائد االستثمار في الطاقة النظيفة
ً
 خطيرا

ً
وقد يكون السعر عيبا

كلفة من الوقود األحفوري مثل الغاز كثير من األحيان، يمكن أن تكون الطاقة املنتجة من مصادر متجددة أكثر ت

 (Petrov ،2022) :كما قد تشمل املخاطر األخرى .الطبيعي

قد يؤدي انخفاض  -.تغيير محتمل في اللوائح الحكومية -.التخفيض أو االنقطاع املحتمل للحوافز الحكومية للصناعة -

 .على مصادر الطاقة املتجددة أسعار الوقود األحفوري )النفط والغاز وما إلى ذلك( إلى انخفاض الطلب

كما يمكن أن تؤثر البنية التحتية الالزمة لتوليد الطاقة  -تقلبات عالية في أسعار اسهم شركات الطاقة املتجددة.

الكهرومائية على النظم البيئية بطريقة سلبية. ولهذا السبب، يعتبر الكثيرون الطاقة الكهرومائية الصغيرة النطاق خياًرا 

 (2022)موقع األمم املتحدة، ة للبيئة، يناسب بشكل خاص املجتمعات في املناطق النائيةأكثر مراعا

وال تزال أنظمة الطاقة البحرية في مرحلة مبكرة من التطور، مع استكشاف عدد من النماذج األولية ألجهزة املوجات 

املتحدة، )ظرية للطاقة البحرية بكثير متطلبات البشر الحالية من الطاقةوتيارات املد والجزر. وتتجاوز اإلمكانات الن

وتنتج الطاقة الناجمة عن حرق الكتلة األحيائية انبعاثات غازات الدفيئة، ولكن بمستويات أقل من حرق الوقود  (2022

ظر تطبيقات محدودة فقط، بالناألحفوري مثل الفحم أو النفط أو الغاز. ومع ذلك، ينبغي استخدام الطاقة األحيائية في 

إلى اآلثار البيئية السلبية املحتملة املرتبطة بالزيادات الكبيرة في مزارع الغابات والطاقة األحيائية، وما ينتج عن ذلك من 

 .(2022)موقع األمم املتحدة، إزالة الغابات وتغير في استخدام األراض ي

 ستدامة وعالقتها بعمليات  االستثمار في الطاقات املتجددةثانيا: التنمية امل

أدركت العديد من بلدان العالم املتطور مبكرا أهمية التنمية املستدامة  وجعلتها نمط حياة، باعتبارها ذات أهمية 

فض ملعدل خقصوى سواء بالنسبة للمجتمع، فهي تسهم في رفع مستوى املعيشة ملا توفره من فرص عمل وزيادة اإلنتاج و 

البطالة هذا من جهة، وتعزز الريادة للمؤسسات من جهة أخرى بتحقيق أرباح نتيجة قوة التواجد في األسواق وتعزيز مكانتها 

 التنافسية، من خالل االستغالل الجيد للفرص. 

طار إلذلك يكون من الضروري البحث في مختلف التوجهات النظرية وطرح مختلف الرؤى الفكرية، ألجل صياغة 

نظري متكامل يوضح مفهوم التنمية املستدامة بأبعادها ومؤشراتها املختلفة، حيث خصص هذا املحور لتحليل ومناقشة 

 املفاهيم العلمية حول ذلك من خالل التطرق إلى العناصر التالية:

ملستدامة، هوم التنمية ااألطر املفاهيمية للتنمية املستدامة وأبعادها، وخصص هذا العنصر لتحديد األسس النظرية ملف-

تاريخ تطورها، تصنيفاتها، والحاجة إلى االستدامة من خالل تناول أهميتها وأهدافها، ثم محاولة اإلحاطة بالسلبيات 

 واملخاطر للدخول في هذا املجال؛

 األسس الفكرية للتنمية املستدامة وتنميتها ونجاحها -

التنمية املستدامة والتفاعل بينهما، وهذا من خالل عرض العالقة  عالقة عمليات االستثمار بالطاقة املتجددة بتعزيز -

النظرية بين مختلف اإلسهامات التي تقدمها الطاقة املتجددة ألجل تعزيز التنمية املستدامة وتحليل النتائج امليدانية التي 

 اريع الريادية.توصلت إليها مختلف الدراسات السابقة مع عرض بعض النماذج العاملية الرائدة لبعض املش
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 األطر املفاهيمية للتنمية املستدامة وأبعادها  -1.2

إن املجتمعات الحديثة سواء املتقدمة أو النامية في تحدي مستمر نحو التنمية االقتصادية، وهذا ما جعلها محل 

يها وتحسينها التحكم فاهتمام العديد من الباحثين األكاديميين واملمارسين لتحديد أسسها النظرية والتطبيقية وكيفية 

باعتبارها مفهوم متعدد األبعاد، تتميز مكوناتها بالديناميكية لتغير الظروف البيئية للمجتمعات. ولذا سنحاول أن نتطرق 

 ملفهوم التنمية املستدامة وعرض تصنيفاتها، خصائصها وتطورها، وكذا أهميتها، تنميتها ونجاحها.

 تعريف التنمية املستدامة  -1.1.2

د تعددت التعاريف املرتبطة بالتنمية املستدامة وتباينت بتباين الفترات الزمنية واالنتماءات الفكرية، فصارت لق

الحاضر  هي التنمية التي تستجيب لحاجيات»املشكلة ليست في غياب التعاريف وإنما في تنوعها وتعددها ونذكر منها االتي: 

 (Baudin, 2009, p. 17)لبية احتياجاتهم"دون املساومة على قدرة األجيال القادمة في ت

تعرف كذلك بانها التنمية الحقيقة التي بإمكانها االستمرار والتواصل من منظور استغاللها للموارد الطبيعية، والتي يمكن 

الطار اأن تحدث من خالل استراتيجية تتبنى التوازن البيئي كمحور ضابط لذلك التوازن، الذي يمكن أن يتحقق من خالل 

االجتماعي البيئي، والذي يستهدف رفع معيشة األفراد من خالل النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية و الثقافية التي 

 (.220، صفحة 2000تحافظ على تكامل االطار البيئي )الخطيب، 

 مؤشرات قياس التنمية املستدامة  -2.1.2

 أبعاد التنمية املستدامة: -

"مستقبلنا املشترك" على ثالث ركائز للتنمية املستدامة: االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وفي بعض  ركز تقرير بورتالند

 األحيان تنسب االستدامة إلى بعد واحد منها فقط.

 مؤشرات التنمية املستدامة: -

ويحدث  .ُجل تعاريف التنمية املستدامة تتقاسم عناصر مشتركة، وسيما اقتصادية واجتماعية وبيئية ومؤسسية

، وكذلك في املؤسسات العمومية )العمل لحساب الذات(النشاط املرتبط بالتنمية املستدامة أساسا في مؤسسات خاصة 

واملنظمات غير الحكومية، واملؤسسات من مختلف األحجام واألعمار العاملة في جميع قطاعات النشاط االقتصادي، ومن 

التنمية املستدامة تتضمن مؤشرات أساسية تكّون تعريفها وتحقق معنى خالل التعاريف السابقة وأخرى يتضح لنا أن 

 االستدامة في املجالت املختلفة.

 :(2022)عشري، و هذه األبعاد سنتناولها باختصار في ما يأتي

 : والتي توجه لألنشطة اإلنسانية.مؤشرات القوة الدافعة -

 : تتضمنها حالة التنمية املستدامة نفسها.مؤشرات الحالة -

 : والتي تتضمن بدائل سياسية لتغيير حالة التنمية املستدامة.مؤشرات االستجابة -

وال يشترط أن يتم تطبيق هذه املؤشرات في كل الدول ولكن كل دولة لها حق اختيار من هذه املؤشرات وما له عالقة 

 باألولويات املحلية واألهداف املرجوة لكل دولة.
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 املستدامة تاريخ تطور  مفهوم التنمية -3.1.2

)مايح شبيب الشمري، برزت أحداث كثيرة في النصف الثاني من القرن املاض ي أدت إلى ظهور هذا املفهوم من ابرزها 

 , : زيادة وانتشار األحداث املسيئة للبيئة على مستوى العالم , زيادة درجة التلوث في العالم (50-48، الصفحات 2019

تعثر كثيٌر من السياسات التنموية املعمول بها في دول العالم الثالث وتوسيع الفروق االجتماعية وانتشار املجاعة والفقر في 

كثيٍر من هذه الدول، تزايد االهتمام بالبيئة وخصوصا بعد دراسات وتقارير نادي روما الشهيرة في سبعينات القرن املاض ي 

 رد الطبيعية الناضبة واملحافظة على البيئة والتوازنات الجوهرية في األنظمة البيئية.حول ضرورة االهتمام  باملوا

 التنموية لكي االستراتيجيات أن على زاد الوعي بمخاطر تلك األحداث واستقر الرأي تدريجيا ونتيجة لتلك األحداث , فقد

ر قدرة كل الفئات املجتمعية على تحمل التغيير يجب أن تأخذ بنظر االعتبا إنماء له القابلية على االستقرار تؤدي إلى

 عن وجوب احترام مقومات البيئة التي يعيش فيها اإلنسان.
ً
 وتحقيق املساواة في االستفادة من ذلك التغير هذا فضال

كن مقد اتضح هذا الوعي من خالل انتشار مفهوم " التنمية املستدامة" على نطاق واسع وتزايد االهتمام به , وبشكل عام ي

 ( :1تتبع التطور التاريخي ملفهوم التنمية املستدامة من خالل الشكل )

 :  التطور التاريخي ملفهوم التنمية املستدامة1: شكل رقم 1شكل رقم 

 
(51، صفحة 2019)مايح شبيب الشمري، املصدر:    

 التنمية املستدامةتصنيفات  -4.1.2

ومن خالل االطالع على ما سبق في البحث يستنج الباحثان مجموعة من الخصائص والصفات للتنمية املستدامة ومن 

 -:  (Mensah, 2019, p. 5)ابرزها ما يأتي

التنمية املستدامة تعني إحداث تغيرات في جميع مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية، املتمثلة في زيادة في متوسط  - 

غير متجددة باالستغالل  نصيب الفرد من الدخل الحقيقي وكذلك الحفاظ على املوارد الطبيعية سواء كانت متجددة أو

 مثل بتحقيق العدالة االجتماعية بين فئات املجتمع والبيئة بتحقيق التوازن البيئيأما الحياة االجتماعية فتت -العقالني لها.

لينعكس على الجانب االجتماعي للمجتمع . التنمية املستدامة هي تنمية دائمة حاضرة ومستقبال تلبي أماني وحاجات 

ع االعتماد يات املتزايدة للمجتمع مالحاضر واملستقبل، فالدولة تسعى لتحقيق التنمية في جميع القطاعات لتغطية الحاج

التنمية املستدامة هي تنمية شاملة ومسؤولية  -على املشاريع والطرق واآلليات لضمان حاجيات األجيال املستقبلية. 

 مشتركة وذلك في جميع قطاعات الدولة وتقع على عاتق الدولة بمختلف مستوياتها املساهمة في عملية اتخاذ القرارات .

لح التنمية املستدامة مصطلح عالمي، وذلك من خالل الدراسات السياسية واالقتصادية والثقافية التي يعتبر مصط
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للتنمية املستدامة أبعاد بيئية واجتماعية واقتصادية متشابكة  -ساهمت في إدراج مفهوم يجسد التنمية املستدامة.

عى للتنمية املستدامة أهداف تس -والترشيد.ومتداخلة مع بعضها البعض في إطار تفاعلي يتسم بالضبط والتنظيم 

للتنمية املستدامة طرق عقالنية الستغالل املوارد سواء كانت متجددة  -لتحقيقها من خالل آليات فعالة ومبادئ تقوم عليها.

 نوجود عالقة تكاملية بين البيئة من ناحية والتنمية م -أو غير متجددة لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الجوانب.

 ناحية أخرى وهذه العالقة طردية إذ ترتبط بينهما عالقة تكاملية وتوافقية لتحقيق تنمية شاملة في مجمل القطاعات.

 الحاجة للتنمية املستدامة: -5.1.2

لعالم، اتعد التنمية املستدامة القوة األساسية الزدهار االقتصاد في الكثير من الدول، فتعتبرها قارب النجاة ألي اقتصاد في 

 .فهي تمثل أولى طرق توفير الوظائف املطلوبة في سوق العمل، ونمو الثروة، واإلبداع، ونمو االقتصاد الوطني للدولة

 أهمية التنمية املستدامة -

تعتبر التنمية املستدامة ذات أهمية قصوى كضرورة للبحث عن األساليب الجديدة لتحقيق النجاح والنمو 

ر عنه في مجال اإلدارة االستراتيجية بتحقيق األهداف، وخالل السنوات األخيرة أضحت لالقتصاد، وان هذا ما يعب

الحكومات تشجع البحوث التي تعزز التنمية املستدامة باعتبار أنها تمد مختلف القطاعات بأفكار وحلول جديدة. كما أن 

فسية أمام نها تمنح االستقرار وامليزة التناالتنمية املستدامة تسهم في تحقيق الوفورات االقتصادية في نمو املشاريع كو 

مختلف التحديات عن طريق تكوين أصول مستمرة وثروة كبيرة خالل فترة وجيزة .وتبعا لذلك، تعتبر التنمية املستدامة 

دة، عالطريق نحو التميز في سوق العمل الذي يطلق اإلبداعات واالبتكارات املبدعة القادرة على تحقيق األحالم والرؤى الوا

 : (91-90، الصفحات 2017)مدحت أبو النصر، كما أن لها فوائد كثيرة منها

التنمية املستدامة تعتبر حلقة وصل بين الجيل الحالي والجيل القادم تضمن استمرارية الحياة اإلنسانية، وتضمن للجيل 

 للموارد داخل الدولة الواحدة، وحتى بين الدول املتعددة.القادم العيش الكريم والتوزيع العادل 

وتكمن أهمية التنمية املستدامة كونها وسيلة لتقليص الفجوة بين الدول املتقدمة و النامية وتلعب دورا كبيرا في تقليص 

فع مستوى عيشة، ور التبعية االقتصادية للخارج، وتوزيع اإلنتاج وحماية البيئة، العدالة االجتماعية، تحسين مستوى امل

 التعليم، تقليص نسبة األمية، توفير رؤوس األموال، رفع مستوى الدخل القومي، العدالة االجتماعية.

 أهداف التنمية املستدامة: -

إن األهمية االستراتيجية التي اكتسبتها التنمية املستدامة بسرعة فائقة خالل السنوات القليلة املاضية، أصبح االهتمام 

 فأكبر من طرف األفراد، وكذا الحكومات واملؤسسات االقتصادية منها والتعليمية وغيرها.بها أكبر 

وتعليم أصولها لبناء االقتصاد املعرفي واملساهمة في نمو االقتصاد التنمية المستدامة ولبيان مساهمة ترسيخ ثقافة 

 :(90-89، الصفحات 2017)مدحت أبو النصر، املحلي، فان هذه املساهمة يمكن أن تتمثل فيما يلي

ضمان حياة صحية وتعزيز مستوى -إنهاء الجوع وتامين الغذاء وتحسين التغذي الزراعية.  -إنهاء الفقر بكافة أشكاله.-

اواة بين تحقيق املس –ضمان جودة تعليم للجميع وتعزيز فص التعليم املستمر للجميع.  -معيش ي مناسب لجميع األعمار

يثة ضمان الحصول على طاقة حد –ضمان إتاحة خدمات املياه والصرف الصحي للجميع. –الجنسين وتمكين املرأة والفتاة. 

تدام وتبني تحقيق تصنيع مس –والتوظيف املنتج لجميع القادرين على العمل.  االقتصاديتعزيز النمو  –ونظيفة للجميع. 

 الأفعاتخاذ  –مستدام.  وإنتاجضمان استهالك  –تقليل عدم املساواة داخل الدول وبين الدول.  –اإلبداع و االبتكار. 
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ماية وتعزيز ح –و البحار واملحيطات و املسطحات املائية و الكائنات الحية.  األنهاراملحافظة على  –عاجلة لتحسين املناخ. 

 تصحر واملحافظة على التنوع البيولوجي.االستخدام املستدام للنسق األيكولوجي والغابات ومحاربة ال

 السلبيات واملخاطر املحتملة للتنمية املستدامة -

على الرغم من أن التنمية املستدامة تتيح الكثير من الفرص واملزايا إال أن الضرورة تستدعي اإلحاطة بالسلبيات واملخاطر 

ظروفها قد تتطلب االستغناء الكامل عن الطاقة التي تمد للدخول في هذا املجال، ألن عملية التنمية املستدامة في بعض 

الناس بضرورات الحياة الحديثة، وتعديل البنية التحتية، و هذا التحول في أنماط االستهالك سيكلف مبالغ وأعباء باهظة 

 :(DOTSENKO, 2021, pp. 4-5) وفي ما يلي بعض مساوئ التنمية املستدامة في البلدان النامية على وجه التحديد

: متطلبات التنمية املستدامة هي حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي، وال يمكن تحقيق البطالة في بعض املناطق-

ذلك إال من خالل تقليص أو حتى إيقاف العديد من الصناعات وأنشطتها، وهذا بدوره يؤدي إلى انتشار البطالة وخاصة 

 بين األفراد الذين كرسوا حياتهم للعمل في قطاع واحد، مثل: صناعة الفحم.

: يعد االنتقال إلى صناعة سليمة بيئًيا مكلًفا وصعًبا، مما قد يؤدي إلى خطر عدم أخذ االفتقار إلى الجدية في االلتزام-

 كل إجمالي طويلة األجل.االلتزام تجاه املجتمع على محمل الجد، حيث أن النتائج املراد الحصول عليها بش

تتحمل الشركات واملصانع والجهات جزًءا من مسؤولية التأثير على سالمة البيئة، واملزيد من  املزيد من املتطلبات:-

(، واملعالجة الصحيحة للنفايات، وهذا CO2االلتزامات واملتطلبات للعمل، مثل: الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )

 كفاءة وعمل هذه الشركات ؛ بسبب املتطلبات القانونية العديدة.سيؤثر بدوره على 

واملتغير املستقل  )التنمية املستدامة(وبعد عرض املفاهيم النظرية والتوجهات الفكرية املتعلقة باملتغير التابع 

تأكيد  بالسؤال: هل سيتم، ونتائج الدراسات التي أكدت التفاعل اإليجابي بينهما، تجعلنا نستقص ي )الطاقات املتجددة(

 الدراسات والتجارب بالنسبة لالستثمار في الطاقات املتجددة في الجزائر أم العكس؟  هذه

 العالقة التفاعلية بين االستثمار في الطاقة والتنمية املستدامة في الجزائر -3

تجددة، وذلك الستثمار في الطاقات املإننا بحاجة إلى النظر في أبعاد التنمية املستدامة التي ُيفترض أن يؤثر عليها  ا

 مفهوم التنمية املستدامة من ناحية، وتعدد أبعاد الطاقات املتجددة  من ناحية أخرى، خصوصا إذا ارتبط بمفهوملتعدد 

منظومة بيئة التنمية املستدامة، فمعرفة التفاعل بين خصائص التنمية املستدامة وأبعاد الطاقات املتجددة   إنما يصعب 

 يقه نظريا بصفة مفصلة.تحق

 البحث نظريا في هذا املجال، وكذا البحث في مدى تأثر نمو ونجاح بعض االقتصاديات 
ً
وبناًء على ذلك فانه يكون مطلوبا

املستدامة الرائدة عامليا باعتماده على الطاقات املتجددة، إلى جانب تحليل النتائج امليدانية التي توصلت إليها الدراسات 

 عتمدة. وعليه قسم هذا املحور للعناصر التالية:السابقة امل

لتي اعالقة عمليات الطاقات املتجددة   بتعزيز التنمية املستدامة : أو عرض العالقة النظرية بين مختلف الخدمات  -

وصلت ت.وتحليل النتائج امليدانية التي التنمية املستدامة  الطاقة املتجددة  ألجل تعزيز خصائص يقدمها االستثمار في

 إليها مختلف الدراسات فيما يخص هذه العالقة؛

 عرض لبعض النماذج الناجحة للتنمية املستدامة في العالم. -
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 عالقة عمليات االستثمار في الطاقة املتجددة بتعزيز تنمية املستدامة -1.3

كتشفت لتوفير جملة من املصادر الطاقوية وال تعتبر الطاقة املتجددة  مختلفة املصادر
ُ
للدول التي  خدماتا

تبحث عن التنمية املستدامة والذين يطمحون ملمارسة الريادة في االقتصاد املستدام، وعليه فإنها وجدت لتفعيل  

 واقتناص الفرص واستغاللها إلنجاز املشاريع املستحدثة.

 ة:والبيئي الدراسات املبررة لعالقة الطاقات املتجددة بتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية  -2.3

ليس من السهل إطالق وتنمية االقتصاد املستدام من خالل االستثمار في الطاقة املتجددة، فاملشكلة في الواقع 

أكثر تعقيدا خصوصا وأنها ترتبط أكثر بالجانب املعرفي والثقافي والسياس ي للدول اذا لم يتم الترويج لثقافة التنمية 

ة تعليمية واضحة تركز على ثقافة املحافظة على البيئة والثروات الطبيعية املستدامة مسبقا، بل واعتمادها كسياس

األحفورية كهدف محوري يجب بلوغه. وفي هذا الصدد نجد الباحثين الذين طوروا نماذج مختلفة توضح كيفية إرساء 

 ا يلي: ذلك كمهذه القيم لتعزيز التنمية املستدامة كل حسب خلفيته النظرية وتوجهه الفكري ومحيطه املنهي و 

، أن هناك عالقة تكامل متزامن بين املتغيرات في األجل الطويل. تأثير استهالك الطاقة املتجددة (2022)فاطنة، تؤكد  -

وجود عالقة سببية أحادية االتجاه من استهالك  Grangerعلى النمو االقتصادي موجب و معنوي. كما تكشف سببية 

الطاقة املتجددة إلى النمو االقتصادي في األجل الطويل والقصير. و تعني النتيجة أهمية تطوير الطاقات املتجددة في 

 الدول املصدرة للنفط لتعزيز النمو االقتصادي وتحقيق األمن الطاقوي.

، بهدف تعزيز 2011/2030، أن الجزائر تبنت البرنامج الوطني لتطوير الطاقات املتجددة (2022، )جاوي تؤكد دراسة  -

استخدام الطاقات املتجددة وتحقيق األمن الطاقوي، وقد تم من خالل هذا البحث إبراز مدى فعالية برنامج الطاقة 

 قتصادية واملحافظة على األمن الطاقوي.املتجددة في تنويع مصادر الدخل وتجسيد االستدامة في التنمية اال

، أن  تفعيل االستثمار في الطاقات املتجددة يمكن له إحداث التنمية االقتصادية بالجزائر  (2015)مداحي، يؤكد  -

 ويمكن اعتباره كبديل تنموي لالقتصاد الجزائري.

، أن تعتبر الطاقات املتجددة من أهم البدائل املتاحة لتنويع االقتصاد ولها التأثير اإليجابي على (2016)براق، يؤكد  -

مستوى التنمية املستدامة، حيث تساهم في تحقيق مختلف أبعادها التنموية االقتصادية، إضافة إلى تأثيرها على 

ل رها. في هذا اإلطار، تأتي هذه الورقة ولها مستقبالعديد من متغيرات االقتصاد الكلي كالبطالة، النمو االقتصادي وغي

 كبير في الجزائر.

إلى أنه من خالل املرحلة التجريبية للمشروع ظهرت هناك عناصر جديدة تتطلب املراجعة، كما ، (2022يؤكد )بشر،  -

 توصلت إلى أن الجزائر تمتلك مقومات كبيرة في جانب الطاقات املتجددة.

املشاريع الخضراء توفر طاقة نظيفة وغير ملوثة ما اكسبها أهمية كبيرة في تحقيق أهداف أن :(2022يؤكد)العجيلي،  -

التنمية املستدامة، كما أن هناك اهتمام عالمي متزايد باالستثمار في املشاريع الخضراء على اعتبار أن استغالل يحافظ 

 على البيئة.

(أن الطاقات التقليدية األحفورية لم تعد كافية لتلبية احتياجات األفراد واملؤسسات ولذا وجب 2022)توات،  يؤكد -

 التوجه إلى طاقات بديلة. 
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(،أن الطاقة تحرك التنمية املستدامة وذلك من خالل تلبية حاجات مشاريعها من الطاقة، كما 2021يؤكد)موسعي،  -

 االستقرار والنمو في امليدان االجتماعي و االقتصادي.  تشكل دافعا أساسيا في عملية تحقيق

من إنتاج الكهرباء الجزائري من مصادر متجددة  ٪40،أن الجزائر  تخطط للوصول إلى ما يقرب من (Adel, 2022)يؤكد -

اج نتعلى الرغم من أن اختيار الطاقة الشمسية هو السائد، فإن طاقة الرياح تمثل املحور الثاني إل  2030بحلول عام 

هذا البرنامج، ويعتبر الوصول إلى الطاقة على نطاق واسع الحلقة املفقودة في التنمية، ومع ذلك، فهو الذي سيجلب 

لسكان العالم أجمع، وخاصة الجزائر، إمكانية التخلص من مصيدة الفقر. لذلك حان الوقت لجعل الوصول إلى الطاقة 

 تصادي في البالد."املتجددة" أولوية لتعزيز تنمية القطاع االق

،أن ركائز التحول نحو الطاقات املتجددة متنوعة ومتعددة، تبدأ بفاعلية سياسات الطاقة العامة، (Hebri, 2018)يؤكد -

 إلى وجهات نظر وإرشادات واضحة لالستراتيجيات العاملية 
ً
 باستراتيجية سليمة وموثوقة ملؤشرات الطاقة، وصوال

ً
مرورا

 ة. كما أوصت الدراسة إلى ضرورة استخدام أقل قدر ممكن من الطاقة لجلب الطاقة البديلة.إلنتاج واستهالك هذه الطاق

ولذا من أجل زيادة فرص نجاح التنمية املستدامة في الجزائر، يجب أن يمارس االستثمار في الطاقات املتجددة عملية دعم 

ة اد الوطني. وليس املقصود بدعم جوانب التنميالجانب االقتصادي و االجتماعي و البيئي والتكيف مع احتياجات االقتص

املستدامة في العمل فقط تحسين أداء قطاع على حساب قطاع آخر ولكن أيًضا دعم شامل. ويجب أن تعد املرافقة لتعزيز 

 التنمية املستدامة للسياق الجديد للتنمية، من خالل جعله يطور سلوكيات واستراتيجيات عمل محددة. ويعتبر االستثمار

في الطاقات املتجددة سواء مؤسسات خاصة أو تابعة للدولة أو مختلطة أنشأت لتوفير جملة من الخدمات للمشاريع 

 املستدامة للدول التي تستهدف الريادة في االقتصاد املستدام.

لى األفراد عوبالتالي، فإن االستثمار في الطاقات املتجددة له العديد من األدوار والفوائد التي تؤثر بشكل إيجابي 

واالستدامة واملجتمع ككل. ومن ناحية أخرى، قد يكون لألدوار منظور اجتماعي مثل خلق فرص العمل، فضال عن 

 من مبادرات االستثمار الطاقوي، 
ً
املنظورات االقتصادية مثل تطوير األعمال املحلية. كما يستفيد القطاع الخاص أيضا

ي حين تستفيد الجامعات من االستثمار في الطاقة املتجددة في تطوير البحث ال سيما من حيث العائد على االستثمار، ف

 والتطوير التطبيقي وتسويق أبحاثها. وفي ما يلي، نعرض بعض النماذج الناجحة في التنمية املستدامة.

 نماذج رائدة لالستثمار في الطاقات املتجددة لتعزيز التنمية املستدامة -3.3

التنمية عالقة وطيدة نظرا لكونها ركيزة أساسية من ركائز التنمية فال يمكن تحقيق أي جانب  إن عالقة الطاقة بعملية

من جوانب التنمية بدون توفر خدمات الطاقة بالقدر الكافي واألسعار املناسبة، وفي ظل املعطيات الجديدة التي يعرفها 

، اصبح تحقيق استدامة قطاع الطاقة أولوية -اخيةقرب نفاذ مخزون الطاقات األحفورية والتغيرات املن-العالم اليوم 

أساسية بالنسبة لعملية التنمية املستدامة، وهو ما أقرته اللجنة العاملية للبيئة و التنمية حيث تم اإلجماع على انه من 

ولي أاجل تحقيق خفض عدد الفقراء الذين يعيشون باقل من دوالر يوميا إلى النصف، يجب توفير خدمات الطاقة كشرط 

وأساس ي، وبتعبير آخر فان توفر خدمات الطاقة شرط أولي وأساس ي لتحقيق العدالة في توزيع الحاجات األساسية الغذائية 

والصحية، كما إن قطاع الطاقة يستحوذ على الجزء األكبر من نفقات قطاع العائالت في الدول النامية واملتقدمة، ومن ثم 

ة املستدامة يؤدي بصفة أساسية إلى القضاء على الفقر خاصة اذا ما تم ذلك في اطار فان تمويل العائالت الفقيرة بالطاق
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سياسة كلية هادفة إلى ذلك. ومن هنا فان تطوير واستغالل الطاقات املتجددة هو البديل الذي يسمح باملوافقة ما بين 

طاقات نصب عينه هدفين يسمحان باستغالل الالتنمية وحماية البيئة املتوافر اليوم، وفي هذا االطار وضع املجتمع الدولي 

 (:281-279، الصفحات 2019املتجددة استغالال يخدم عملية التنمية املستدامة وهما )مهري، 

العمل السريع على تطوير سوق الطاقات املتجددة من اجل  -العمل على وصول خدمات الطاقة املتجددة املستدامة. -

تها ومن ثم أسعار الطاقة املنتجة منها مما يشجع اكثر على استهالكها األمر الذي خفض تكاليف إنتاجها وكذا تكنولوجي

أداء  2020سيؤدي إلى التقليل من الغازات العادمة املنبعثة من املصادر التقليدية. وكان لشركات الطاقة املتجددة عام 

 من ذلك، كان املستثمري
ً
. بدال

ً
. ليس ألن اسهم الشركات ارتفعت كثيرا

ً
 للغاية خالل إقويا

ً
 مشرقا

ً
دارة ن يتوقعون مستقبال

 .تريليون دوالر والذي يستهدف الطاقة الخضراء 2الرئيس األمريكي الجديد، جو بايدن، الذي وعد بإصالح الطاقة بقيمة 

ريخ اومن املتوقع أن يقدم بايدن سياسات تمويل أكثر مالءمة. في الوقت نفسه، تشبه أسعار الفائدة املنخفضة وقود الصو 

 ما ترتبط بقروض كبيرة
ً
ويمكننا على األرجح سرد العشرات من األسباب .لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة، والتي غالبا

 :(Petrov ،2022)األخرى حول االستثمار في الطاقة املتجددة، ولكن فيما يلي عدد قليل منها

منها ستذهب إلى  ٪77، 2050تريليون دوالر في الطاقات املتجددة بحلول عام  13.3استثمار  Bloomberg NEF تتوقع

في تناقض صارخ مع مصادر الطاقة األخرى، زادت الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة بنسبة -مصادر الطاقة املتجددة. 

 لتقرير وكالة الطاقة الدولية. في الوقت نفسه، س2020في عام  7٪
ً
 .٪5 بنسبة الطاقة على العالمي الطلبينخفض ، وفقا

على الرغم من عدم اليقين االقتصادي، ال تزال شهية املستثمرين ملصادر الطاقة املتجددة قوية. في الفترة من يناير إلى  -

قياس ي من نفس الفترة من العام املاض ي، وهو رقم  ٪15، كانت الطاقة املتجددة املتداولة أعلى بنسبة 2020أكتوبر 

حققت اسهم شركات تصنيع ومطوري املعدات املتجددة املتداولة أداًء أقوى من معظم مؤشرات األسهم الرئيسية.  -.جديد

 .2019، حيث تضاعفت اسهم شركات الطاقة الشمسية حول العالم مقارنة بشهر ديسمبر 2020في أكتوبر 

 2020-2018األسهم لشركات الطاقة املتداولة واملؤشرات الرئيسية لعام : أسعار مؤشرات 2شكل رقم 

 
 سا17، على الساعة 29/09/2022، تم االطالع عليه بتاريخ https://www.iea.org/reports/renewables-2020املصدر: 

 في الطاقات املتجددةتجارب عاملية رائدة  -4.3

منها ستكون   ٪77تريليون دوالر في انتتاج الطاقة/  13.3سيتم استثمار  2050تشير بعض التقديرات إلى انه بحلول عام 

 في الطاقة املتجددة.

https://www.iea.org/reports/renewables-2020
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 مزايا االستثمار في الطاقة املتجددة

 : (Petrov ،2022)من خالل االستثمار في الطاقة املتجددة عبر سوق األسهم، تحصل على

 في العالم -
ً
 .الدخول في واحد من أسرع الصناعات نموا

 .إمكانية االبتكار -

االستثمارات التي تسعى إلى تحقيق عائد إيجابي وتأثير طويل األجل  - (ESG) االستثمارات البيئية واالجتماعية واإلدارية -

 .على املجتمع والبيئة ونتائج األعمال

 .رأس املال الحالي من التضخمحماية  -

 .فرص لتحقيق مكاسب رأس املال وتحقيق األهداف املالية -

 .فرص تنويع محفظة األصول  -

 .فرص لبناء عائد نقدي مستدام من خالل تلقي توزيعات األرباح -

 )يمكنك شراء أصولك وبيعها في ثواٍن( -
ً
 .سيولة أصول عالية جدا

 .من انخفاض تكاليف االستثمار )السبريد والعموالت(بسبب السيولة العالية، يمكنك االستفادة  -

 دوالر فقط(. 1استثمار أولي منخفض )الحد األدنى لإليداع هو  -

 أهمية الطاقة الشمسية كبديل للطاقات الزائلة في الجزائر: -5.3

ان من الطاقات نستمثل الطاقات املتجددة أهمية استراتيجية للمستقبل في ظل نفاذ املوارد الناضبة التي استنزفها اإل

األحفورية التي تتميز بمدة بقاء قصيرة جدا، لهذا أصبحت الطاقة املتجددة رهانا استراتيجيا يجب االستثمار فيه، ومن 

أهم هذه الطاقات نجد أن الطاقات الشمسية التي مثلت أهمية اقتصادية كبيرة للدول املستثمرة في هذا املجال، والجزائر 

انتبهت ألهمية الطاقات املتجددة نظرا ملا تحققه من آثار ومكاسب اقتصادية واستراتيجية، وتتمثل  كغيرها من دول العالم

 (:280، صفحة 2019هذه املكاسب في جملة من النقاط يمكن أن نختصرها في )مهري، 

نا سواء من حيث دالطاقة الشمسية والتي تعتبر البديل األكثر فاعلية وذلك نظرا للخصائص الجغرافية التي تزخر بها بال  -

 الكميات الكبيرة لألشعة املستقبلة عبر املساحات الشائعة للصحراء الكبرى.

 وفرة الرمال التي تستخدم في صناعة الخاليا الشمسية. -

 اآلثار البيئية اإليجابية  -

 جانب التكاليف  -

 واقع استثمارات الجزائر في الطاقات املتجددة -6.3

في  آخر تقرير لها حول "حصيلة سعة الطاقات (cerefe, 2022)والنجاعة الطاقوية  أوضحت  محافظة الطاقات املتجددة

بة إلى نهاية  ديسمبر 2021املتجددة  املركبة إلى نهاية ديسمبر 
ّ
على  2021"،  أّن بلغت سعة الطاقات املتجددة املرك

سعة الطاقات املتجددة املركبة بلغت  .ميغاواط خارج الطاقة الكهرومائية 438,2ميغاواط منها  567,1املستوى الوطني 

 438,2ميغاواط منها  567,1, مع األخذ في الحسبان جميع املشاريع املوصلة وغير املتصلة بالشبكة  2021إلى  نهاية 
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ميغاواط من املنشآت املستحدثة للطاقة املتجددة أي بصعود   27,6ميغاواط خارج الطاقة الكهرومائية. وعليه فهناك 

.كما تقدر منشآت الطاقة املتجددة املربوطة بالشبكة 2019ملئة مقابل  بتلك املحرزة في نهاية شهر ديسمبر با 7يقارب +

ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تم  تركيبها  12ميغاواط منها  401,3)باستثناء الطاقة الكهرومائية(  ب 

كما أن منشئات الطاقات املتجددة  املوصولة بالشبكة   .وب الكبيرلتهجين محطات الطاقة الحرارية في الجن 2021في سنة 

ميغاواط ذروة من محطات الطاقة  59" حيث قدرت سعة 2019+ باملئة فقط مقارنة بنهاية ديسمبر 3ارتفعت ب 

.وبخصوص الطاقات املتجددة خارج الشبكة 2022الشمسية الكهروضوئية املخصصة للتهجين  مرتقبة أيضا خالل سنة 

باملئة من   42ميغاواط تمثل  15,6ي حيث تمت إضافة قرابة 2021ميغاواط إلى نهاية ديسمبر   36,9تم تركيب ف

ميغاواط  11,2و  2020ميغاواط في سنة  4,4منها   2021و 2020بين سنتي  2021اإلجمالي املتراكم إلى نهاية ديسمبر 

  .2021في عام 

. باإلضافة إلى ذلك, 2019+ باملائة مقارنة  بالقدرات املركبة إلى نهاية ديسمبر 73ب وبالتالي هذا  يعبر عن  زيادة هامة تقدر 

  .2022ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية خارج الشبكة في عام  12يرتقب تركيب حوالي  

الكهروضوئية املوصلة تسيطر عليها "إلى حد كبير" الطاقة الشمسية    2021كما أن الحظيرة الجزائرية إلى نهاية ديسمبر 

  .بالشبكة

باملائة من الطاقات املتجددة  خارج الطاقة الكهرومائية, املصدر األول  92وتعد الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تمثل 

باملائة خارج الشبكة. وتمثل الطاقة   8باملائة متصلة بالشبكة و   84إلنتاج الكهرباء انطالقا من الطاقة املتجددة ب

باملائة على التوالي من مصادر  الطاقة املتجددة باستثناء الطاقة  2باملائة و  6والرياح  (CSP) الحرارية الشمسية

  .الكهرومائية

 باملئة من القدرات خارج الشبكة في املناطق املعزولة 46*تركيب 

ميغاواط تشكل   17,2قدر بأكثر من إلى  أن مجموعات الطاقة الشمسية باملناطق املعزولة ت(cerefe, 2022)أشار تقرير 

، كما 2021باملئة( من مجموع منشئات الطاقة الشمسية خارج الشبكة تم إحصائها إلى نهاية ديسمبر  46حوالي نصف )

 2021ميغاواط إلى نهاية ديسمبر  6,7عرف برنامج تزويد املدارس بمصادر طاقة شمسية والتي تقدر سعتها  اإلجمالية ب 

كما  .2021باملائة مقارنة بنهاية ديسمبر  73أي بزيادة قدرها + 2021و  2020+ ميغاواط ذروة  ما بين  2,8زيادة بلغت 

فيما يجري  2021مدرسة موزعة على كامل التراب الوطني قد تم تجهيزها بأنظمة  شمسية عند نهاية ديسمبر  840أن 

لتقرير أن هناك تقدما معتبرا في مجال إنجاز  مشاريع هذا وأكد ا .مدرسة 339ميغاواط وستخص   2إنجاز طاقة إضافية بـ 

, 2021ميغاواط ذروة مركبة عند نهاية ديسمبر   9,9اإلنارة العمومية الشمسية" إذ تمثل اإلنارة العمومية من مجموع 

بنهاية  ةباملائة( التركيبات  الشمسية ومنه قدرات اإلنارة العمومية الشمسية املركبة تضاعفت  مقارن 27حوالي ثلث )

  . 2019ديسمبر 

املؤهلة, أشار التقرير إلى أنه على مستوى قطاع  التعليم العالي والبحث والتطوير, تم  قدرة املوارد البشريةومن حيث 

( الناشطين 577( واألساتذة الباحثين )443ما بين الباحثين الدائمين )  2021عنصرا إلى  نهاية ديسمبر  1020إحصاء 

مكونا في مجال الطاقات املتجددة والنجاعة  93ويحص ي قطاع التكوين والتعليم املهنيين  .املتجددة في مجال  الطاقات
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وما  .هيكال 59الطاقوية يغطون كافة التخصصات فيما تبلغ مختلف هياكل  التكوين التي تقترح مجال الطاقات املتجددة 

هادة في  التخصصات املرتبطة بالطاقات متحصل على ش 308، أشرف القطاع على تكوين 2021و 2020بين سنتي 

 خريجا جديدا للعام الحالي. 1082املتجددة والنجاعة الطاقة الذي  يتوقع 

التحديات األساسية لكل لالستثمار واستغالل الطاقة املتجددة هي نقص التمويل والذي يتوافق مع نتائج الدراسة التي 

أجراها تشاندرا وفيلي، ومونكو نجسو جاريت، التي تشير إلى أن الحواجز الرئيسية أمام االستثمار في الطاقة املتجددة هي 

. تمتلك مكونات الطاقة املتجددة في عديد من الدول أنظمة )رائب ورسومفي شكل ض(نقص التمويل والتدخل الحكومي 

دعم مالي محدود لالستثمار في كل من القطاعين العام والخاص. كما أن أعداد املستثمرين أصحاب راس املال الجريء 

ة لية مهمة صعبضئيل، وعالوة على ذلك، فإن التقدم للحصول على قروض من املصارف ومن املؤسسات املا )املخاطر(

 ومعقدة.

 املهارات والوسائل التكنولوجية  -1.7.3

: أن توفرها امر حتمي لنجاح اطالق مشاريع االستثمار في الطاقات املتجددة ونموها. والسبب  توفر بعض املهارات اإلدارية -

في ذلك انه قد يرتفع مستوى طموح الحكومات التي تتبنى االستثمار في الطاقة املتجددة في حين تكون قدراتها املالية و 

 البشرية محدودة.

، يقلل من اجتذاب -رياح، شمس، ......-ايير اختيار نوع الطاقة املتجددة إن عدم التحديد الواضح ملعانتقاء نوع الطاقة:  -

األفكار الناجحة، فوجب على الحكومات تحضير خطة عمل تفصيلية ومحددة و مدى قدرتها على االستجابة السريعة 

 من أفكار. الحتياجات املشاريع املستدامة لها لتقديم أفضل ما لديهم

إن إغفال املراقبة املستمرة من طرف املستثمرين في مجال الطاقة املتجددة والتهاون في تقييم  التقييم والتحسين املستمر: -

عملياتها وأدائها باستمرار يساهم في عجز في التخطيط وتقديم خدماتها وتسويق نفسها بشكل جيد، ويقلل من اجتذاب 

 .مشروعات مستدامة ذات نوعية عالية

 دعم املجتمع: -2.7.3

العالقات التجارية وقّل دعم املؤسسات الكبيرة و الجامعات واملعاهد والدعم الحكومي واملستثمرين من أصحاب كلما تدنت 

راس املال املخاطر واملؤسسات املالية ....وغيرهم، كلما أخفقت االستثمارات في الطاقة املتجددة في تحقيق أهداف املجتمع 

ذلك فشلها وبالتالي التنمية املستدامة. ويترتب على ذلك رداءة نوعية و املساهمة في التنمية االقتصادية وترتب على 

 االتصاالت ورد فعل سلبي من األطراف التي تستهدفها االستثمار في الطاقة املتجددة.

 العامل القانوني والتشريعي:  -3.7.3

ياب تجددة، قلة أو باألحرى غقلة النصوص التشريعية والقانونية امليسرة واملسهلة لنشاط االستثمار في الطاقة امل

النصوص القانونية في الكثير من األحيان حول وضعية الباحثان )قانون الباحثان املبدع املخترع(، تعرقل من تقدم 

 االستثمار في مجال الطاقة املتجددة.

 مخرجات التعليم والتكوين:  -4.7.3

 :دةوتبعا لذلك تواجه عمليات االستثمار في مشاريع الطاقة املتجد
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 .انعدام حركية الباحثين -

 .عدم تسويق نتائج البحث العلمي -

 .ضعف مستوى العالقة بين الجامعة والشركات الصناعية -

 .نقص الكفاءات العلمية والتكنولوجية املختصة ذات التأهيل العالي -

ر االبتكارات وابتكار، شبكات نشغياب الهياكل املختصة في نقل وتوزيع االبتكارات هياكل التثمين، مراكز تقنية  -

 . والتطوير الصناعي...الخ

فهناك عدم مواءمة بين الخريجين وسوق العمل وهي مشكلة مستعصية، حيث توجد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل  

 وبين العرض والطلب لخريجي الجامعات.

 العامل املالي: -5.7.3

خاصة فيما يتعلق بدرجة الخطر التي ستتحمله الدولة املستثمرة عند تقديم اختالف أهداف االستثمار في الطاقة املتجددة  -

 املساعدات املالية أو حتى ضمانها أمام املؤسسات املالية التي تمنح القروض.

 انعدام الهيئات املساعدة واملدعمة ماليا لنشاطي االبتكار واالختراع في مجال االستثمار في الطاقة املتجددة )بنوك، وكاالت، -

 صناديق، مؤسسات، شركات رأس مال مخاطر...(.

 التعبئة الضعيفة لرؤوس األموال العمومية. -

 انعدام محيط مالي ونظام جبائي ديناميكي مشجع على البحث والتطوير واالبتكار وضعف تمويل البحث. -

 عدم تكيف النظام املالي الحالي مع االحتياجات الخاصة لالستثمار في هكذا مشاريع . -

 زانيات البحث والتطوير واالبتكار .ضعف مي -

 .عدم مشاركة القطاع الخاص في عمليات التمويل للبحث العلمي بشكل فعال مقارنة مع الدول املتقدمة -

وعلى هذا فان عدم وجود فوائد ومداخيل فورية يمكن الحصول عليها من خالل االستثمار في الطاقة املتجددة وجب على 

ت عن مختلف مصادر و أنواع التمويل وأن تكون حلقة وصل بين املشاريع املرتبطة بالطاقة الدولة أن تجمع كل املعلوما

 املتجددة و املمولين.

 إمكانات الطاقات املتجددة في الجزائر غير مستغلة -8.3

 أحد مشروعات الطاقة الشمسية 

ل أيًضا
ّ
عقبة أمام استغالل إمكانات الطاقة  وأكد التقرير أن املسافة الكبيرة بين مراكز الطلب ومراكز التوريد تمث

 .الشمسية وطاقة الرياح في الجزائر

إذ تقع مراكز الطلب في شمال البالد، وتمنع الكثافة الحضرية إقامة املشروعات الكبيرة؛ في حين يوجد العرض في الصحراء، 

 .في النصف الجنوبي من البالد، الذي يشهد وفرة اإلشعاع الشمس ي واملساحة الجغرافية

ل عقبة إضافية أمام تحول الطاقة
ّ
 .كما أن دعم منتجات الطاقة يمث

 0.033دوالًرا لكل كيلوواط/ساعة للكهرباء، في حين ال تدفع الشركات سوى  0.038إذ تدفع األسر الجزائرية ما يعادل 

ل هذه األسعار ثلث تكلفة اإلنتاج فقط.
ّ
 دوالًرا لكل كيلوواط/ساعة، وتمث
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خالل الدراسات السابقة دور ومساهمة االستثمار في الطاقات املتجددة في تعزيز التنمية ناقش هذا املحور من 

 املستدامة في بيئة الجزائر، وهذا عن طريق عرض .

وقد أظهرت نتائج الدراسات املعتمدة ومختلف املالحظات والوثائق اتفاقا بين املبحوثين على وجود تصور واضح  

في مجال الطاقات املتجددة تجاه استراتيجية تبني التنمية املستدامة، وعلى مساهمة ما توفره من طاقة متجددة  لالستثمار

وبيئية في لعب دور إيجابي تجاه احتياجات املشاريع املستدامة وفي الحد من مخاطر عدم انطالقها وفي تدعيم توجه الجزائر 

لية االنطالق والنمو والتفكير في التنمية املستدامة لم يكن ليحدث نحو هذا النمط من االقتصاد، ومن الواضح أن عم

 بدون وجود طاقات متجددة. 

وفي ختام هذا املحور يتأكد تحقيق الدراسة ألهدافها، فيما يتعلق خصوصا التوصل إلى جملة من النتائج  أدت إلى 

ؤال ان من اإلجابة على اإلشكالية املطروحة والسرؤية أفضل لعمليات االستثمار في الطاقات املتجددة والتي مكنت الباحث

وهكذا يمكننا  في الجزائر في تعزيز التنمية املستدامة في الطاقات املتجددة "كيف يساهم االستثمارالرئيس ي املرتبط بـ : 

 التساؤل من جديد حول االقتراحات التي يمكن تقديمها من خالل هذه الدراسة وآفاقها والتي ستوّضح في الخاتمة.

 خاتمة

والتنمية املستدامة وكيفية تعزيزها  انطالقا من التحليل النظري وامليداني ألهم املفاهيم املتعلقة بالطاقات املتجددة

يمكن التنويه إلى أن الطاقات املتجددة ال تعتبر كمفهوم عملياتي يمثل مجرد استثمار مجموعة لدى األفراد والجماعات، 

يه التزام ثقافي واجتماعي يتأصل فمن الوسائل وموظفين يسهرون على تقديم الدعم املادي لالقتصاد، بل يعتبر كمفهوم 

، لتحقيق التنمية املستدامة، من خالل التركيز )ين....املديرون، املسيرون، املوظفون، املستثمرون، السياسي(جميع األفراد 

حيث تمثل العمليات األساسية والدائمة في هذه املنظومة الطاقوية، فهي  على الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية

لتحقيق  الداعمةلتبني ثقافة التنمية املستدامة. أما الخدمات ال ترتبط بمكان وزمان معين، وتمثل مصدر دائم للطاقة 

فهم أصحاب املصلحة على اختال  الشبكة الخارجية لالستثمار في الطاقة املتجددة، على غرار هذه هي دعم جوانب التركيز

سواء كانوا من القطاع الخاص أو العمومي، دعم الهيئات املالية والبنوك ومختلف املؤسسات املالية أفراد وجماعات، 

 غيرها. مراكز البحوث واالستشارة... و 

وباملقابل الربط بين األبعاد املختلفة ملتغيري الدراسة أدارنا إلى التساؤل عن دور االستثمار في الطاقات املتجددة في تعزيز 

التنمية املستدامة في الجزائر، هذا الذي يمثل جوهر إشكالية هذه الدراسة، فعلى الرغم من الجهود املترامية لتعزيز 

مختلف املستويات، إال أن تدعيم ذلك من خالل االستثمار الطاقات املتجددة ال يزال متواضعا التنمية املستدامة على 

جدا، بما أن هيئات التصنيف الدولي لالستثمار في الطاقات املتجددة  التزال تضعها في مراتب متأخرة جدا، فاملشكلة ال 

ظومة دعم دون أخرى، فاملشكلة مشكلة منظومة بيئة ترتبط بفرد دون آخر أو طاقة دون أخرى أو وزارة دون غيرها، أو من

التنمية املستدامة ككل، هذا األخير أو نظام بيئة التنمية املستدامة ينبغي أن ُيَصَحَح على أسس صلبة تأخذ من االستدامة 

لجماعية ا كسبيل إلنجاح التنمية املستدامة، وبالتالي االلتزام باملنظومة التي تعزز التنمية املستدامة الفردية،

 من خالل جملة من النتائج تعكس حقيقة ذلك نظريا وميدانيا.وللمؤسسات، وهذا ما تم اإلشارة إليه نظريا وميدانيا، 
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 نتائج الدراسة:

انطالقا من التحليل النظري والفكري للطاقات املتجدد  والتنمية املستدامة، ثم التحليل النظري وامليداني للعالقة بينهما 

 ترتبة على الطاقات املتجددة واالستدامة، يمكن استنتاج مجموعة من النتائج وذلك كما يلي:واآلثار امل

 انتهت الفرضيات البحثية املعالجة لإلشكالية املطروحة إلى ما يلي: -

 النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية األولى: -

ئي، وتحسين الوضع االقتصادي، االجتماعي والبييعبر االستثمار في الطاقات املتجددة عن نهج شمولي يهدف إلى إدماج  -

من خالل مسؤولية التآزر بين القادة، املدربين، املستشارين، املستثمرين،...وغيرهم، ووزراء مختلف القطاعات على 

 التحسينات املستمرة في مختلف هذه املجاالت؛

ي هذا الحقل لتكون منظومة تعزز التنمية سواء من ناحية تطورها التاريخي أو املفاهيمي تميل الطاقات املتجددة ف -

 املستدامة أكثر منها مجرد أدوات ووسائل؛

إن تواجد الطاقات املتجددة ساهم إلى حد ما في زيادة عدد املشاريع املستدامة خاصة في املجال التكنولوجي وهذا ما  -

 تجلى في إحصاءات عديد الهيئات العاملية.

تمدة في بحثنا هذا وجود دور محوري للطاقات املتجددة في تعزيز التنمية أثبتت مختلف الدراسات السابقة املع -

 املستدامة.

من املؤسسات املالية، وكاالت الدعم، (يمثل ضمان تقديم بعض الخدمات على غرار التمويل وتسهيل الحصول عليه  -

املقّررة واملنتظمة والتي تظهر  مجموعة من النشاطات )املستثمرين أصحاب راس املال املغامر، هيئات التمويل...وغيرها

حسب الحاجة لتجعل هذه العمليات والبرامج في مستوى االستجابة ملتطلبات الخدمة الجيدة وتطلعات املستثمرين 

 في مجال الطاقات املتجددة؛

عتبر مؤشرات منظمات وهيئات التصنيف الدولية ملنظومة الطاقات املتجددة بالنسبة للعديد من املختصين متح -
ُ
زة، يت

 كونها تركز على محاور بعينها مثال التركيز على املشاريع البيئية...وغيرها.

 أثبتت تجارب الطاقات املتجددة الرائدة في العالم األهمية القصوى النعكاس خدماتها على تعزيز التنمية املستدامة؛ -

 .نة بدول إفريقية وأوروبا وأمريكانسبيا عدد  االستثمارات في مجال الطاقات املتجددة في الجزائر ضعيف جدا مقار  -

عبر الطاقات املتجددة عن منظومة من البنى األساسية والداعمة والتي تتكامل فيما بينها لتشكل ثقافة يلتزم بها  -
ُ
ت

 مسؤولي الدول، لتحقيق مشاريع تتسم بالريادة في مختلف املجاالت االقتصادية؛

ل يتم فيها مرافقة املستثمرين ليحققوا مشاريعهم وهذا يتطلب يتطلب نجاح التنمية املستدامة تنفيذها عبر مراح -

 هياكل دعم توفر ذلك؛

املحيط الذي يعمل فيه من يتبنى مدخل التنمية املستدامة يتسم بالتغير والتعقيد والتداخل وهذا يتطلب جهد كبير  -

 للتأقلم معه ومن الصعب أن يتأتى له بمفرده؛

امة يتطلب أفراد  ومؤسسات تتمتع بمستوى عال من املعرفة واملهارات وهذا ال يتأتى إن الولوج إلى عالم التنمية املستد -

 إال بوجود استثمارات في مجال الطاقات املتجددة تسهم في ذلك؛
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د اهتماما  - ه 
َ
أكدت الدراسات أن االهتمام بالتنمية املستدامة واكبه انتشار الطاقات املتجددة. وبدى جليا أن العالم ش

 تنمية املستدامة كونها احد الحلول الناجعة التي توفر الرفاه االقتصادي و االجتماعي والبيئي.متزايدا بال

 التي تنص على أن: "الطاقات املتجددة تمثل احدى التوجهات قبول الفرضية الفرعية األولىتؤكد هذه النتائج في مجملها 

 العاملية الحديثة لتعزيز التنمية املستدامة".

 املتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية:النتائج  -

يبدو التفاعل بين الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة متبادل، إذ تعزز الطاقات املتجددة دور التنمية املستدامة  -

من خالل عملية توليد وتنمية مشروعات مختلفة محليا في ظل توافر العديد من أنواع الطاقة املستدامة، ويساهم 

 الطاقات املتجددة بدورها في أحداثها. االستثمار في

عملت عديد الدول السّباقة في مجال تطوير ودعم التنمية املستدامة إلى مواجهة مختلف التحديات وضمان املحيط  -

 املالئم الستمرارها من خالل التفاعل بين الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة.

الطاقات  هناك عالقة تفاعلية وتبادلية بينالتي تنص على أن: " الفرعية الثانيةقبول الفرضية تؤكد هذه النتائج في مجملها 

إذ تعزز الطاقات املتجددة إعداد املشروعات املستدامة، ويؤدي تزايد تبني التنمية املستدامة   ،املتجددة والتنمية املستدامة

 إلى تحريك ازدهار صناعة الطاقات املتجددة".

 انتهت الدراسة امليدانية املبنية على الفرضيات اإلحصائية إلى النتائج التالية: على املستوى امليداني: -

 النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الثالثة: -

غالبية االستثمارات في الطاقات املتجددة تقوم عادة بتوظيف مرشحين من ذوي الخبرة في القطاع العام، وهذا النوع  -

الطبيعة االستثنائية لهذا النوع من الطاقات التي تتطلب وجود املرشحين الذين يملكوا من املرشحين ال يتناسب مع 

 خبرات في  كبيرة في املجال؛

ن من نجاحها، تليها تجارب وخبرة  -
ّ
 يـمك

ً
تعتبر الخبرات التقنية املوجودة في املستثمرين في مجال الطاقات املتجددة عامال

 في أنواع الطاقات املتجددة  فريق اإلدارة، كما أن مستويات التأهيل
ً
العامة لإلدارة والفرق الفنية، كانت متواضعة جدا

 املبحوثة.

لم تتلق عديد املشاريع االستثمارية في مجال الطاقات املتجددة املساعدة أو املوارد الالزمة املتخصصة، وهي تفكر في  -

 حلول أخرى تناسبها؛

ثمار في التي تنص على أن: "توفير املتطلبات النوعية لالست رعية الثالثةقبول الفرضية الفتؤكد هذه النتائج في مجملها 

الطاقات املتجددة يتطلب تطويرا ألدوار االستثمار في هذا املجال وهذا من خالل تبني التخصص في نوع واحد من مجاالت 

 الطاقة مما يعزز ويسهم في فعالية ودور االستثمار في الطاقات املتجددة".

 تعلقة بالفرضية الفرعية الرابعة:النتائج امل -

كون الطاقات املتجددة حديثة النشأة وغير معروفة لدى الكثيرين قلص من شبكة عالقاتها مع الجهات الداعمة  -

 واملانحة لألموال.

 إن الطاقات املتجددة توفر فرصة مواجهة الصعوبات التي تعيق عمل ونشاط املستثمرين فيها، -
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ول تحد من إمكانية وصالسياسية، االجتماعية والتكنولوجية،  والقانونية واملالية، واملعوقاتالقيود التشريعية  -

 املشاريع االستثمارية في الطاقات املتجددة للسوق.

تعتبر املجهودات املبذولة لتعزيز التنمية املستدامة في الجزائر على غرار: النصوص القانونية والتشريعية، مختلف هياكل  -

للمشاريع، ضرورية ولكنها غير كافية خاصة وانها ال تمس جوهر التنمية املستدامة واملتمثل في املشاريع التي تتسم الدعم 

 باالستدامة وليس املشاريع التقليدية؛

 لالنتباه، لكنه ال يرقى إلى ما هو مأمول؛ ملفت)الشمسية، الرياح....(بأنواعها تزايد االهتمام بالطاقات املتجددة في الجزائر  -

يعتبر التعامل مع التنمية املستدامة كهدف ثانوي وترجيح كفة الكم على الكيف أحد األسباب املحورية لتدني أداء  -

 الطاقات املتجددة في الجزائر وخاصة تصنيفها ضمن املراتب األخيرة في التصنيف الدولي للطاقة املتجددة.

ة التي تنص على أن: "تعاني االستثمارات  الطاقات املتجدد الرابعةقبول الفرضية الفرعية ئج في مجملها تؤكد هذه النتا

ب من دورها في تعزيز التنمية املستدامة في الجزائر". ع  صَّ
ُ
 عدة تحديات ت

فعل يتم قبول الفرضية الرئيسية إذ يوجد بال، أي عدم رفض أي فرضية، األربعةوترتب على ذلك قبول الفرضيات الفرعية 

 " لالستثمار في الطاقات املتجددة  في الجزائر دور إيجابي في تعزيز التنمية املستدامة".

 لتعزيز التنمية املستدامة في الجزائر من عدة جوانب كتطبيقات 
ً
وهذه النتائج املحققة، يمكن االستفادة منها تطبيقيا

 عملية لهذه النتائج. 

 القتراحاتا

َعت لهذا البحث، فان الباحثان يريان أن هناك عددا من  في ظل الحدود املوضوعية، املكانية، الزمانية والبشرية التي ُوض 

الجوانب التي لم يتطرقا إليها من خالل هذه الدراسة، ولها أهمية قد تؤدي دورا في تعزيزها، وعلى الرغم من وجود العديد 

ن أن ُيـــتــطرق لها بخصوص دور الطاقات املتجددة في تعزيز التنمية املستدامة في الجزائر، إال أنه من االقتراحات التي يمك

 من املطلوب االلتزام باإلطار املوضوعي للدراسة، وبهذا الخصوص يقترح الباحثان ما يلي:

ّوَجه لكسر اال بد من التدرج في تبني منظومة الطاقات املتجددة خطوة بخطوة ألنها  -
ُ
 جتمع،لنظام القّيمي السائد في املت

 ؛وتشكل جزءا من التغيير الثقافي نحو التنمية املستدامة

ضرورة التزام املستثمرين في الطاقات املتجددة على اعتماد وتطوير برامج تتماش ى وثقافة النظام البيئي للتنمية املستدامة  -

فهناك حاجة  ،وهذا باالستئناس بدل نسخ ولصق رائدة عامليا،في الجزائر، عوض اعتمادها على برامج ونماذج استثمارات 

 الثقافية في الجزائر؛ إلى تكييف محلي لبرامج  االستثمار في الطاقات املتجددة املستوردة مع البيئة

استبدال القرض البنكي الربوي برأس املال املخاطر والتمويل اإلسالمي، حتى يتجنب املستثمرين في مجال الطاقة  -

املتجددة ضغط الدين في حال فشل املشروع، ونضمن متابعة نوعية من ممثلي أصحاب رأس املال االستثماري ملراحل 

 سير املشروع؛

تشجيع التنسيق والتعاون والتآزر بين القطاعين العمومي والخاص لوضع تخطيط طويل األجل إلطالق عمليات استثمار  -

 في الطاقة املتجددة قابلة للتطبيق؛

ألداء عمليات االستثمار في الطاقات املتجددة الحالية ملعرفة نقط قوتها وضعفها من خالل عمليات التقييم العاملية  إجراء -
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واالستفادة من التجارب الناجحة في مجال الطاقات املتجددة املطبقة في ، املشاركة في البرامج العاملية مثل برنامج

 االقتصاديات املشابهة للجزائر.

استراتيجية الترويج ملنظومة الطاقات املتجددة، تقوم على سياسة واسعة النطاق بحيث يشارك فيها الجميع تطوير  -

)وزارات، أصحاب املصلحة، جمعيات والقطاع الخاص...وغيرهم( وال تقتصر على جهة واحدة نفسها فقط، كون أن فكرة 

جدا من حيث األنواع وفي مناطق معينة، حتى تصل  في الطاقات املتجددة لدى األفراد هي محدودة وثقافة االستثمار

 املعلومة عنها ألصحابها بالكيفية املالئمة والوقت املناسب.
على الدولة أن تلعب دورها في تشجيع التنمية املستدامة، وإجراء تعديالت على القوانين والتشريعات، كما يمتد هذا  -

ت التي يوجهها حاملي أفكار املشاريع من خالل االستثمار في البنية الدور ليشمل بقدر أكبر بذل الجهود ملعالجة املعيقا

التحتية على غرار الطاقات املتجددة لتيسير الحصول على التمويل وتشجيع تطوير مهارات التنمية املستدامة في النظام 

 التعليمي بمختلف مراحله.
ناء بنك ب، مما يساهم في خالل إنشاء قاعدة بيانات تشجيع دور االستثمار في الطاقات املتجددة املوجود حاليا وذلك من -

معلومات بين الطاقات املتجددة تساعدها على أداء مهامها في ظل بيئة متغيرة تسـتوجب االطالع الدائم، على عكس البيئة 

 العدائية والتنافسية العالية.
 الخاص إلى الخاص. تشجيع التآزر التنظيمي والتقارب بين القطاعين العمومي والخاص ومن القطاع -

تقدم و إن نتائج هذه الدراسة تسلط الضوء على مسألة االستثمار في الطاقات املتجددة في ظل الظروف الجزائرية 

أدلة هامة على ذلك. يأمل الباحثان ومن خالل الدراسة لبيئة الجزائر أن يساهم في تضييق الفجوة املترتبة على عدم 

 قات املتجددة في تعزيز التنمية املستدامة.إعطاء االهتمام الكافي لدور الطا
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 امللخص:

 عن تقدير تأثير الفساد في االستثمار بقطاع النفط والتعدين للعراق للمد، يهدف البحث لتحليل العالقة بين الفساد واالستثمار            
ً
ة فضال

، كما ويهدف البـحـث لـمـعـرفـة مدى تأثير حصول صدمة في الفساد على قطاع النفط والتعدين NARDL( باستعمال نموذج 2021 – 2003)

الفساد وقطاع النفط والتعدين في العراق، إذ إن زيادة مؤشر مدركات  للعراق. وتوصل البحث لوجود عالقة عكسية غير خطية طويلة االجل بين

( في حين أن انخفاض مؤشر %7.295( سيؤدي لزيادة قطاع النفط والتعدين في العراق بنسبة )%1الفساد )انخفاض معدالت الفساد( بنسبة )

(، وعند حصــول أي %8.312والتعدين في العراق بنسبة ) ( سيؤدي النخفاض قطاع النفط%1مدركات الفساد )زيادة معدالت الفساد( بنسبة )

( مما % 0.3587 -اختالل في هذه العالقة في االجل القصير عن توازن االجل الطويل فسيقوم نموذج تصحيح الخطأ بإعادة التوازن بسرعة  )

ا فـي الفـصل الحـالـي، عند حصول صدمة في الفساد فإن ذلك ( من عــدم التــوازن في صدمــة الفـصــل األخــيـر سيتـم تصحـيـحهـ% 35.87يعني إن )

( لتعاود %0.5( في الفصل األول ؛ إال انها سرعان ما تنخفض في الفصل الثاني عند حوالي )%3سيؤدي لزيادة في قطاع النفط والتعدين بنسبة )

 الزيادة واالنخفاض في قطاع النفط والتعدين دون الصفر (، لتنخفض في الفصل الرابع لتصل الى الصفر وتستمر%2االرتفاع في الثالث عند )

 (. %1ليتحقق التوازن في االجل الطويل عند انخفاض بنسبة )

 ، العراق. NARDL الكلمات املفتاحية: الفساد، النفط والتعدين، االستثمار في الثروات واملوارد الطبيعة،

Abstract: 
         The research aims to analyze the relationship between corruption and investment, as well as to estimate the impact of 

corruption on investment in the oil and mining sector of Iraq for the period (2003 – 2021) using the NARDL model. The 

research found that there is a long-term, non-linear inverse relationship between corruption and the oil and mining sector in 

Iraq. An increase in the Corruption Perceptions Index (decrease in corruption rates) by (1%) will lead to an increase in the oil 

and mining sector in Iraq by (7.295 %), while a decrease in the Perceptions of corruption (increasing corruption rates) by (1%) 

will lead to a decrease in the oil and mining sector in Iraq by (8.312%), and when any imbalance occurs in this relationship in 

the short term than the long-term equilibrium, the error correction model will quickly restore the balance (-0.3587%) Which 

means that (35.87%) of the imbalance in the shock of the last quarter will be corrected in the current quarter, when a shock 

in corruption occurs, this will lead to an increase in the oil and mining sector by (3%) in the first quarter; However, it quickly 

declines in the second quarter at about (0.5%) to rise again in the third at (2%), to decline in the fourth quarter to reach zero 

mailto:ammar-naeem@esraa.edu.iq
mailto:qaljabery@yahoo.com
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and the increase and decline in the oil and mining sector continues below zero to achieve balance in the long-term at a 

decrease of (1 %). 

Keywords: Corruption, Oil and Mining, Investment in wealth and natural resources, NARDL, Iraq. 

 مقدمة: 

يعد قطاع النفط والتعدين من القطاعات الحيوية لجميع االقتصادات في العالم وخاصة النامية منها فهو محرك       

 لثراء الشعوب؛ إال ان الدول النامية تتميز بتخلفها وهذا التخلف يدفع بالحكومات لطلب 
ً
التنمية االقتصادية ومصدرا

رد الل املوارد املعدنية فيها، فتستثمر الشركات املتعددة الجنسية هذه املوااالستثمار من الشركات املتعددة الجنسية الستغ

 مقابل تنازالت للحكومات عن التلوث البيئي وعن بعض املنافع االجتماعية.

 بنظام دكتاتوري يفرض رؤيته على الشعوب، كما وتتميز األنظمة الدكتاتورية بتفش ي الفساد     
ً
وتتميز الدول النامية عادة

 عن ذلك ان الفساد في الدول النامية يرتبط بشكٍل مباشر في الثروة إذ قبل اكتشاف الثروات املعدنية لم يكن فيه
ً
ا، فضال

 إال انه مع اكتشاف الثروات املعدنية تزداد معها االنقالبات العسكرية والقمع للحريات وتنتهي بتفش ي 
ً
الفساد فيها منتشرا

ال يمكن معه حصول استثمار حقيقي في البلد وان حصل فسيكون بكلٍف باهظة،  الفساد في جميع مفاصل الدولة والذي

إذ يعمل الفساد على زيادة كلف اإلنتاج نتيجة لدفع الرشاوى للجهات املدنية او الحكومية والتي تزيد من التكاليف الكلية 

القدرة  ر السلعة املنتجة وبالتالي انخفاضللمشروع وبالتالي زيادة كلفة الوحدة الواحدة املنتجة االمر الذي يتطلب رفع سع

 على التنافس. 

يمتلك العراق خامس اكبر احتياطي للنفط في العالم ويعد رابع اكبر مصدر للنفط في العالم، كما وان العراق يعد من     

 متقدمة على مستوى العالم للمدة )
ً
 في العالم إذ يحتل مراتبا

ً
وان قطاع النفط  (، كما2021 – 2003اكبر الدول فسادا

والتعدين يشكل حوالي ثلثي الناتج املحلي اإلجمالي عند ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق الدولية وينخفض للثلث عند 

 انخفاضها. 

 مشكلة البحث: 

 تتركز مشكلة البحث في التساؤل اآلتي:     

 هل يؤثر الفساد في االستثمار بقطاع النفط والتعدين للعراق؟  -

 فرضية البحث: 

 ينطلق البحث من فرضية مفادها:    

 وجود عالقة عكسية غير خطية طويلة االجل بين الفساد واالستثمار بقطاع النفط والتعدين في العراق.  -

 اهداف البحث: 

 يهدف البحث لتحقيق األهداف اآلتية:    

 تحليل العالقة بين الفساد واالستثمار.  -1

( باستعمال نموذج 2021 – 2003تثمار بقطاع النفط والتعدين للعراق للمدة )تقدير تأثير الفساد في االس -2

NARDL . 

 مـعـرفـة مدى تأثير حصول صدمة في الفساد على قطاع النفط والتعدين للعراق.  -3

 منهجية البحث: 

 يعتمد البحث على املنهج االستنباطي في تقدير تأثير الفساد على االستثمار في الثروات واملوارد الطبيعية للعراق.   
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 أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث في اظهار لدور الفساد في التأثير بقطاع النفط والتعدين للعراق والذي يمثل املحرك الرئيس للتنمية       

اق، كما ويظهر البحث تكلفة الفرصة البديلة والتي يمكن معها زيادة االستثمار في قطاع النفط والتعدين االقتصادية للعر 

 فيما لو انخفض الفساد. 

 االساليب االحصائـيـة: 

خـطـي لتم اللجـوء الستعمال االسالـيـب االحصائيـة املتقـدمة واملتمـثـلــة بنموذج االنحدار الذاتي للتوزيعات املتباطئة غير ا

(NARDL باعتماد البرنامج االحصائي )(STATA 16). 

 
ً
 : تحليل العالقة بين الفساد واالستثماراوال

 مفهوم الفساد:  -1

الفسـاد بـأنـه كل عمـل يتـضـمـن  Transparency International Organizationتعرف "منظمة الشفافية الدولية"           

                                                                                            سـوء استخـدام املنصـب العـام لتحقـيق مصلحـٍة لنفسه  أو لجماعته  

Transparency International Organization:2002, P6)العلوم االجتماعية الفساد على انه  (. كما وتعرف موسوعة

استخدام النفوذ العام بغية تحقيق أرباح او منافع خاصة ويشمل ذلك جميع أنواع الرشــاوي للمســؤولين سواء كانوا 

(. والفساد هو استغالل الوظيفة 19ص ،2011 :محليين ام دوليين مع استبعاد رشاوي القطاع الخاص )الشمري والفتلي

در العامة لتحقيق منافع شخصية او جماعية بشكٍل للشريعة واالنظمـة الرسمية، سواء كان هذا االستغالل العامة واملصا

بدافٍع شخص ي من املوظف ذاته ام ناجم عن الضغـوط من قبل االخرين من خارج الجهاز الحكومي، سواء كان ذلك السلوك 

 (.78ص ،2019 :) عليمات بشكٍل فردي ام بشكٍل جماعي

 مفهوم االستثمار:  -2

يعرف االستثمار بانه اإلضافة الجديدة لألصول اإلنتاجية في املجتمع بهدف زيادة الناتج في الفترات التاليـة )عجمية و     

(. كما ويعرف االستثمار على انه مجموع اإلضافات الصافية من املنتجات الرأسمــالـيـة الـى الثـروة 205ص ، 1980 :احمد

انه مجموع املنتجات التي ال تستهلك خالل مدة احتساب الناتج القومي، وإنما يتم اضافتها الى الثروة القومية القومية، أي 

(. كما ويعرف االستثمار بانه الزيادة في املوجودات العينية او 91ص ،1985 :او الى رصيد املجتمع من راس املال )الغزالي

أخرى، وهذه املوجودات والسلــع التي تسـتعـمل في إنتاج السلع والخدمات  السلعية والتي تستعمل في انتاج سلٍع وخدماٍت 

 لدى االقتصاديين براس املال)احمد
ُ
عَرف

ُ
 (.  14ص ،2013 :األخرى ت

 تأثير الفساد االقتصادي على االستثمار: -3

 لكون مدفوعات الفساد        
ً
 ع إن الفساد يؤدي لتقليل االرباح وتخفيض حوافز االستثمار؛ نظرا

ً
لى العديدة تعد عبئا

املشروع االستثماري فتزيد من تكاليفه، ويعتبر بعض الباحثين ان مدفوعات الفساد تعد بمثابة ضريبٍة ضارة مفروضة 

(، وتوكد الدراسة امليدانية التي أجراها البنك Mauro: 1996, P4-9على االستثمار بسبب كونها تستهدف املصالح الخاصة  )

ان الفساد يعد مشكلة عامة تواجه املستثمرين، وأن هنالك عالقة عكسية  1997العالمي للتنمية لعام  الدولي في التقرير

بين الفساد واالستثمار في أي اقتصاد، فكلما زادت معدالت الفساد كلما انخفضت مستويات االستثمار وكلما انخفضت 

 (.World Development Report: 1997, P114معدالت الفساد كلما زادت مستويات االستثمار )

( %50( سيؤدي لزيادة نسبة االستثمار بنسبة )%30كما وتشير احدى الدراسات الى ان لتخفيض الفساد بنسبة )    

(Mauro: 1996 أخرى ان هنالك عالقة ثابتة بين الفساد واالستثمار إذ إن زيادة مؤشر مدركات الفساد 
ٌ
(، كما وتبين دراسة

( مما يعني %5( وكذلك زيادة في معدل نمو الدخل الفردي بحوالي )%4لى زيادة االستثمار بمعدل )( سيؤدي ا6( الى )4من )

 (.Elliott: 1997ان الفساد باستطاعته التأثير بشكل كبير وفاعل في النمو االقتصادي الي بلٍد عبر قناة االستثمار )
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 لضخامة األموال في تعد الشركات الدولية العاملة في القطاعات االستخراجية         
ً
 للفساد؛ نظرا

ً
بشكٍل عام األكثر عرضة

 عن ذلك االتصال املستمر بين الشركات الدولية مع املسؤولين 
ً
املشاريع والتي تغري املسؤولين الحكوميين، فضال

دين ( من شركات التع%41(، أن نسبة )Price Water House Coopersالحكوميين، إذ اظهر املسح الذي أجرته مؤسسة )

( شركة احجمت عن االستثمار او انسحبت منه بسبب الفساد او طلب دفعات غير رسمية 23اجري املسح عليها من اصل )

 (.Bray: 2003)رشوة( )

كما وتشير دراسة أخرى أجريت من قبل صندوق النقد الدولي على دول الكتلة الشيوعية السابقة ان مدفوعات الفساد        

( من التكاليف االجمالية للمؤسسات االقتصادية في السنة األولى لالستثمار %40حكوميين تصل لـــ)ملختلف املسؤولين ال

في املشاريع املختلفة، ثم ينخفض حجم االستثمار الخاص بسبب تلك التكاليف الضخمة املضافة الى التكاليف الكلية. وفي 

، والتي توصلت الى ان املؤسسات الصيرة 1997في عام دراسٍة أخرى أجريت على املؤسسات الصغيرة في روسيا أوكرانيا 

 للقيود والعراقيل التي قد يضعوها 
ً
 إلغالق مؤسساتهم الصغيرة تجنبا

ً
تضطر لدفع الرشاوى للمسؤولين الحكوميين تجنبا

: 2001 من تكلفة االعمال )حجازي، 9%20امام نشاط مؤسساتهم، كما وان هذه املدفوعات )الرشاوى( في اندونيسيا تمثل )

19.) 

 
ً
 (2021 – 2003: تقدير تأثير الفساد في االستثمار بقطاع النفط والتعدين للعراق للمدة )ثانيا

 توصيف النموذج:  -1

 الـى مـوجب وســالــب وكــاآلتــي:  (CPI)مـن خــالل تـجـزئـة متغـيـر مـؤشـر مـدركـات الفـسـاد  NARDLتــــم تقــديــر نمــوذج       

  -CPI +  +CPI + 0= CPI tCPI 

 إذ إن:

,0) jCPI ∑ 𝐦𝐚𝐱(∆𝒕
𝒋=𝟏= + CPI ∑ ∆𝒕

𝒋=𝟏
 =+ CPI 

,0)                                                                     jCPI ∑ 𝐦𝐢𝐧(∆𝒕
𝒋=𝟏=  -CPI ∑ ∆𝒕

𝒋=𝟏
 = -CPI 

 الى هذا االفتــراض يـتـكــوُن لـديـنـا نمـوذج 
ً
 وكــاآلتـي:  NARDL (p,q)واستنـادا

…….(1) 𝑶𝑴𝑺𝒕−𝒋 + ∑ (𝜽𝒋=𝟎
+𝒒

𝒋=𝟎 𝐂𝐏𝐈𝒕−𝒋
+ +𝜽𝒋

−𝐂𝐏𝐈𝒕−𝒋
− ) +𝜺𝒕 j∑ 𝝓

𝒑
𝒋=𝟏=  𝟎𝑴𝑺𝒕 

 إذ إن: 

𝑂𝑀𝑆𝑡 .قطاع النفط والتعدين : 

CPI𝑡
 : ارتفــاع مؤشـر مـدركـات الـفـسـاد. +

CPI𝑡
 : انخفــاض مـؤشـر مـدركات الفـسـاد. −

والتـي يـجـب ان تـكـون معـلمـاتــها مستـقـرة  NARDL( فـي اعـاله صيغـة األجـل القـصـيــر لتـوصيـف نمـوذج 1وتـمثـل معادلة )      

 عـن عـدم التـوزيـع الطبـيـعــي. 
ً
 وأال تعـانـي من مشـاكـل االرتـبـاط التــسـلـسـلي وعـدم ثبـات التـبـايــن، فـضال

𝚫𝑶𝑴𝑺𝒕 = 𝝆𝝃𝒕−𝟏 +∑ 𝑼𝒋
𝝆−𝟏
𝒋=𝟏 𝚫𝑶𝑴𝑺𝒕−𝒋 +∑ (𝝋𝒋

+𝒒−𝟏
𝒋=𝟎 𝚫𝑪𝑷𝑰𝒕−𝒋

+ +𝝋𝒋
−𝚫𝐂𝐏𝐈𝒕−𝒋

− ) 

……………..(2) 

 إذ إن: 

  𝜉𝑡−1 .حـد تصحيـح الخـطـأ : 

ρ   .سرعـة تصحيـح الخطـأ : 
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 عــن إن سرعــة تصــحـيــح الخـطـأ يـجـب أن تــكـون ب     
ً
، فـضـال

ً
 ومعـنـويــا

ً
( -1ـــيـن )ان حـد تصـحـيــح الخطـأ يــجــب أن يكــون سالبــا

 (. 0و)

𝚫𝑶𝑴𝑺𝒕 = 𝝆𝑶𝑴𝑺𝒕−𝟏 +𝜽
+𝑪𝑷𝑰𝒕−𝟏

+ +𝜽−𝑪𝑷𝑰𝒕−𝟏
− +∑ 𝑼𝒊𝚫𝑶𝑴𝑺𝒕−𝒊 +

𝒑−𝟏
𝒊=𝟏

∑ 𝝅𝒊𝚫𝑪𝑷𝑰𝒕−𝒊
𝒒−𝟏
𝒊=𝟎    ………………(3) 

 .  NARDL( في أعــاله صيـغـة االجـل الطـويــل لنـمــوذج 3تمثل معادلة )

 البـيـانــات:  -2

(، ومـؤشـر مـدركات الفـسـاد كمؤشر للفـسـاد OMSجـرى استعمــال بـيـانـات قطاع النفط والتعدين للعراق )       

(CPI وقـد تـم تحويــل البـيـانات السنـويـة إلى بيانـات فـصـليـة ،)(61) ( للـمـدة )ربـع سنـويـة(2003.Q1 –2021.Q4  )

( مشـاهـدة، 76وبـصيـغـة اللوغاريـتـم الطـبـيـعـي وبهـذا يـكـون عــدد املشـاهـدات ) (Litterman) باستعــمـال طـريـقــة

 للش
ً
 ( اآلتـي:  1ـكـل البـيـانـي )وتظهــر البـيـانـات وفقــا

                               ( في العراق      CPI( ومـؤشـر مـدركات الفـسـاد )OMS(: قطاع النفط والتعدين للعراق )1شكل )

 (Q4 – 2003.Q1.2021للمدة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى البرنامج االحصائي )
ً
 (.STATA 16املصدر: من عمل الباحثين استنادا

                                                             

( مشاهــدة والتـي ال يـمكــن مـعـهـا 19( تـم تحـويـل البـيـانات مـن سنـوية الى فـصلـيــة )ربــع سنـويـة( بسبب قـلـة عدد املشاهـدات والبالغـة عددها )61)

 عـن ان نـمـوذج 
ً
مر الذي يـقـلـل مــن درجـات الـحـريــة يأخــذ عــدد كبير من التبـاطـؤات الزمنية اال  NARDLاستـعمـال اختبـارات جــذر الوحــدة، فضـال

 مـمــا يجـعــل نـتـائج النـمـوذج متحــيـــزة.

    ال  ا              (CPI( وم      م د  ات ال    اد )OMSقطا  الن ط والت دين ل   ا  )(: 1    )

 (Q4 – 2003.Q1.2021)ل مدة 
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 اختبارات جذر الوحــدة: -3

 هنالـك عـدة اختبـارات ملعـرفـة سكــون السـالسـل الزمـنـيـة مـن عـدمـه، والـسـكـون فـي الـسـالسـل الـزمـنـيـة يـعـنـي ان يـكون       

 عـبـر الـزمـن. ويمـكـن أن نستــدل عـلـى ذلـك مـن خـالل اخـتـبـاري ديـكـ
ً
فـولـر  – يمتـوسـط وتـبـاين وتغـاير السلسلـة الـزمنـيـة ثـابتا

 ( اآلتـي: 1( عـلـى التـوالـي، وكمـا فـي جدول )ADF, PPبيــرون ) –الـمـوسع وفـيـلـيـبس 

( في العراق CPI( ومـؤشـر مـدركات الفـسـاد )OMS(: اختبارات جذر الوحدة لقطاع النفط والتعدين للعراق )1جدول )

 (Q4 – 2003.Q1.2021للمدة )

difference st1 ( *Level) 

LnCPI LnOMS LnCPI LnOMS Variables     

 

            Tests   

Prob T – 

Statistic 

Prob T – 

Statistic 

Prob T –

Statistic 

Prob T –

Statistic 
 

/ / 0.0000 -6.855 0.000 -5.243 0.0989 -2.572 ADF 

/ / 0.0001 -12.060 0.000 -6.288 0.6822 1.172 - PP 

 إلى البرنامج االحصائي )املصدر: من عمل 
ً
 (. STATA 16الباحثين استنادا

[ ، I(0)( ساكنة عند املستوى ]LnCPI( في أعـاله ان السـلـسـلـة الزمـنـيـة ملؤشر مدركات الفساد )1يوضح جدول )   

 ADF,PP( ولـكـال االخـتـباريـن )Tإذ إن القـيـمـة اإلحصائـية لـــ)
ً
( أقـل مـن P – Valueعـن قـيـمـة )( أكبـر مـن الجدولـيـة، فضال

( ممـا يـعـنـي قـبـول الفـرض البـديـل بـسكـون السلسلة الزمنية ورفـض الفرض العدمــي، فـي حـيـن أن الـسـلسلـة الزمنية 5%)

ولكـال األخـتباريـن ( T[، إذ إن الـقـيـمـة اإلحـصائـيـة لـــ)I(1)( ساكـنــة عنـد الفـرق األول ]LnOMSلقطاع النفط والتعديــن )

(ADF,PP( عـن قـيـمـة 
ً
( مما يعني قبــول الفرض البديل بسكون %5( األقـل مـن )P – Value( أكـبـر مــن الجـدولية، فـضـال

 السلسلـة الزمـنـية ورفـض الـفـرض الـعـدمـي.

 : (NARDL)تقدير نمـوذج  -4

( وقيمة 4.549( والبالغــة )F-Bounds Test، إذ يؤكـد اخـتبـار  )NARDLفـي ادنـاه نـتائـج تـقـديـر نمـوذج  (2يظهر جـدول )       

(P – Value لهـا )(0.037) ( مما يعـنــي رفض فـرض العدم وقبـول الفـرض البـديــل بوجـود عـالقة تـوازنـيـه %5فهـي أقــل مــن )

( فـي العـراق؛ إذ إن زيادة مؤشر CPI( ومـؤشـر مــدركات الفـــســاد )OMSـط والتـعـديـن للـعراق )طويـلـة االجـل بين قـطـاع الـنـف

( سيؤدي لزيادة قطاع النفط والتعدين في العراق بنسبة %1مدركات الفساد )انخفاض معدالت الفساد( بنسبة )

( سيؤدي النخفاض قطاع %1( بنسبة )( في حين أن انخفاض مؤشر مدركات الفساد )زيادة معدالت الفساد7.295%)

(، وعند حصــول أي اختالل في هذه العالقة في االجل القصير عن توازن االجل %8.312النفط والتعدين في العراق بنسبة )

( من عــدم التــوازن % 35.87( مما يعني إن )% 0.3587 -الطويل فسيقوم نموذج تصحيح الخطأ بإعادة التوازن بسرعة  )

 ـة الفـصــل األخــيـر سيتـم تصحـيـحهـا فـي الفـصل الحـالـي.في صدمـ
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 NARDL(: نتائج تقدير نموذج 2جدول )

 

 إلى البرنامج االحصائي )
ً
 (.STATA 16املصدر: من عمل الباحثين استنادا

 

 من خـالل قـيـمـة إحصـائـيــة )2كما ويبين جـدول )       
ً
 احصائيـا

ً
( وقـيـمـة 17.15( والبـالـغــة )F( ان النـمـوذج املـقـدر يـعـد مقبـوال

(P – Value( لـهــا )ممـا يعـنــي رفض الفـرض العـدمـي وقبـول الفـرض البديـل بمعـنــويــة %5( فهي أقــل مـن )0.000 ) النمـوذج

 عـن كـون بواقـي النـمــوذج ال تعـاني من مشكلة االرتباط التسلسلـي كما يثبتهـا اخـتـبــار )
ً
( Portmanteauاملقـدر كـكـل، فـضـال

 ( االمر الذي يـعنـي قـبـول فـرض العـدم ورفـض الفـرض البـديــل،%5ي أكبـر مـن )ـوهـ (0.999)( لـه  P – Valueإذ تبلـغ قيـمـة )

  Jarque-Bera test on normality (chi2)             298.5     0.0000

  Ramsey RESET test (F)                            1.307     0.2801

  Breusch/Pagan heteroskedasticity test (chi2)      2.02     0.1552

  Portmanteau test up to lag  35 (chi2)            14.61     0.9991

                                                                   

  Model diagnostics                                stat.    p-value

                                    F_PSS =       6.0189

  Cointegration test statistics:    t_BDM =      -2.7554

Note: Long-run effect [-] refers to a permanent change in exog. var. by -1

                                                                              

       lncpi                    4.549   0.037                    9.387   0.003

                                                                              

                               F-stat     P>F                   F-stat     P>F

                           Long-run asymmetry              Short-run asymmetry

                                                                              

       lncpi         7.295      4.072   0.048        -8.312      4.376   0.040

                                                                              

  Exog. var.         coef.     F-stat     P>F         coef.     F-stat     P>F

                          Long-run effect [+]              Long-run effect [-]

                                                                              

Asymmetry statistics:

(2 missing values generated)

                                                                              

       _cons     4.911149   2.389458     2.06   0.044     .1390714    9.683226

              

         L1.    -1.866154   .8817325    -2.12   0.038    -3.627095   -.1052121

         --.     .8428847   .5886469     1.43   0.157    -.3327243    2.018494

       _dx1n  

              

         L1.     1.457678   .8061439     1.81   0.075    -.1523023    3.067659

         --.     2.270914   1.206615     1.88   0.064    -.1388628    4.680691

       _dx1p  

              

         L1.    -.6666044   .1061396    -6.28   0.000    -.8785798   -.4546291

         _dy  

              

         L1.     2.981744   .9975472     2.99   0.004      .989505    4.973984

        _x1n  

              

         L1.     2.616848   .9380844     2.79   0.007     .7433641    4.490332

        _x1p  

              

         L1.     -.358725   .1301886    -2.76   0.008    -.6187295   -.0987204

          _y  

                                                                              

         _dy        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    423.956868        73  5.80762833   Root MSE        =    1.4481

                                                   Adj R-squared   =    0.6389

    Residual    136.311526        65  2.09710041   R-squared       =    0.6785

       Model    287.645342         8  35.9556677   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(8, 65)        =     17.15

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        74
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 عن ذلك أن بــواقـي النمـوذج ال تعـانـي مـن مشـكــلة عـدم ثبات التـبـاين كمـا يـظهرهـا اخـتـبــار )
ً
 – Breusch – Paganفضال

Godfrey(  حـيـث قـيـمـة )P – Value(  لـه )وبـالتـالي قبـول فـرض العـدم ورفض الفـرض البديــل، %5( فهي أكـبـر مـن )0.155 )

 كـمـا يـؤكـدها اختـبـار )في حيـن أن بو 
ً
 طبيعيا

ً
 تـوزيعـا

ً
 – P( حيث تبلغ قيمة )Jarque – Beraاقـي النموذج ليست مـوزعة

Value(  له )مما يعنــي رفـض فـرض العــدم وقبول الـفـرض البديـل، كما ويعد النـموذج املقـدر جيــد التوصيـف كمـا 0.000 )

إذ تـبـلـغ قيـمـة إحصائـيـة  (Ramsey Regression Equation Specification Error Test) (Ramsey RESET)يظهرهــا اختـبــار 

F ( ( وان قـيـمـة )1.307لــهP- Value( لـهـا )مـما يعني رفــض فـرض العـدم وقبـول الفرض البديــل %5( فـهـي أكـبــر مـن )0.281 )

 التـوصيـف. أي ان النموذج املقـدر ال يعـانـي مـن مشـكـلــة خطـأ

 (:The dynamic Multipliersتقدير املضاعفات الحركية ) -5

( في أدناه انه عند حصول صدمة في الفساد فإن ذلك سيؤدي لزيادة في قطاع النفط والتعدين 2يتضح من شكل )       

( لتعاود االرتفاع في الثالث %0.5( في الفصل األول؛ إال انها سرعان ما تنخفض في الفصل الثاني عند حوالي )%3بنسبة )

الصفر وتستمر الزيادة واالنخفاض في قطاع النفط والتعدين دون الصفر (، لتنخفض في الفصل الرابع لتصل الى %2عند )

 (. %1ليتحقق التوازن في االجل الطويل عند انخفاض بنسبة )

( الثر تغيرات مؤشر مدركات الفساد على قطاع النفط The dynamic Multipliers(: املضاعفات الحركية )2شكل )

 والتعدين في العراق 

 

 إلى البرنامج االحصائي )املصدر: من عمل 
ً
 (.STATA 16الباحثين استنادا

 الخاتمة: 

وجود عالقة عكسية غير خطية طويلة االجل بين الفساد وقطـاع النـفـط والتعدين في العراق، إذ إن زيادة مؤشر          

مدركات الفساد )انخفاض معدالت الفساد( بنسبة معينة سيؤدي لزيادة قطاع النفط والتعدين في العراق بنسبة 

الفساد )زيادة معدالت الفساد( بنسبة معينة سيؤدي  في حيـن أن انـخـفـاض مؤشر مدركات من تلك النسبة، (729.5%)
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، وعنـد حـصــول أي اختـالل فـي هـذه العـالقـة من تلك النسبة (%831.2النخفاض قطاع النفط والتعدين في العراق بنسبة )

صول ازن والتي تستغرق ثالثة ففـي االجـل الـقـصـيـر عـن تـوازن االجـل الـطـويـل فـسـيـقــوم نـمـوذج تصحيـح الخطأ بإعـادة التـو 

شهور( للعودة لحالة التوازن قبل االختالل. كما وان حصول صدمة في الفساد فإن ذلك سيؤدي لزيـادة فـي قـطـاع النـفـط  9)

ي ( لتعاود االرتفاع ف%0.5( في الفـصـل األول؛ إال انها سرعان ما تنخفض في الفصل الثاني عند حوالي )%3والتـعـدين بـنسبة )

(، لتنخفض في الفصل الرابع لتصل الى الصفر وتستمر الزيادة واالنخفاض في قطاع النفط والتعدين دون %2الثالث عند )

 (.%1الصفر ليتحقق التوازن في االجل الطويل عند انخفاض بنسبة )
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  NARDL(: بيانات نموذج 1محلق )

                                       ( في العراق CPIومـؤشـر مـدركات الفـسـاد )( OMSلقطاع النفط والتعدين للعراق )

 (Q4 – 2003.Q1.2021للمدة )

Time lncpi lnoms 

2003q1 2.10587 16.8254 

2003q2 2.09996 15.8645 

2003q3 2.08805 14.9385 

2003q4 2.46991 10.2401 

2004q1 2.04521 15.1613 

2004q2 3.03487 17.2609 

2004q3 3.03937 17.3437 

2004q4 3.05849 17.4129 

2005q1 3.09142 17.4708 

2005q2 3.10415 17.5343 

2005q3 3.09743 17.6022 

2005q4 3.07087 17.6735 

2006q1 3.02281 17.7472 

2006q2 2.97169 17.9906 

2006q3 2.91712 17.8075 

2006q4 2.85867 17.7991 

2007q1 2.69581 17.8649 

2007q2 2.73441 17.8068 

2007q3 2.775 17.9163 

2007q4 2.6182 18.1737 

2008q1 2.5647 18.2583 

2008q2 2.54258 18.3345 

2008q3 2.55395 18.3252 

2008q4 2.59771 18.2276 

2009q1 2.66987 18.0111 

2009q2 2.71236 17.8417 

2009q3 2.72873 17.7549 

2009q4 2.72022 17.7749 

2010q1 2.6862 17.8958 

2010q2 2.78118 18.0294 

2010q3 2.4056 19.1696 

2010q4 2.75739 18.312 

2011q1 2.83253 18.4535 

2011q2 2.78396 18.5504 

2011q3 2.81497 18.6134 

2011q4 2.92737 18.6483 

2012q1 2.92183 18.6577 

2012q2 2.90711 18.6629 

2012q3 2.88281 18.6641 

2012q4 2.84819 18.6612 

2013q1 2.80218 18.6542 

2013q2 2.77121 18.6518 

2013q3 2.75676 18.6541 
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2013q4 2.75956 18.6611 

2014q1 2.77947 18.6727 

2014q2 2.7846 18.6416 

2014q3 1.97517 15.5639 

2014q4 2.75078 18.4272 

2015q1 2.71028 18.2039 

2015q2 2.69271 18.0125 

2015q3 2.69928 17.8859 

2015q4 2.92954 17.9549 

2016q1 2.78143 17.9285 

2016q2 2.42208 17.998 

2016q3 2.95272 18.064 

2016q4 2.87421 18.1267 

2017q1 2.88711 18.1865 

2017q2 2.89352 18.2574 

2017q3 2.89357 18.337 

2017q4 2.98726 18.423 

2018q1 2.87447 18.5133 

2018q2 2.87573 18.5771 

2018q3 2.99099 18.6188 

2018q4 3.11963 18.641 

2019q1 3.06053 18.7448 

2019q2 3.59044 18.6117 

2019q3 1.01028 18.5377 

2019q4 2.02064 18.4128 

2020q1 3.02179 18.2156 

2020q2 3.0314 18.1082 

2020q3 3.04923 10.7939 

2020q4 3.07484 16.5804 

2021q1 3.10765 11.3816 

2021q2 3.13156 20.9713 

2021q3 3.1472 11.0601 

2021q4 2.85492 17.9813 
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 19/13تسوية منازعات عقود البترول طبقا لقانون املحروقات الجزائري رقم 

Settlement of petroleum contract disputes in accordance with the Algerian 

Hydrocarbons Law No. 13/19 
 د. ربحيوي هواري 

D.Houari RABHIOUI * 

 الجزائر /وهران، محمد بن أحمد 2جامعة وهران

University Oran2 Mohamed Ben Ahmed, Oran / Algeria 

 

  امللخص:
لعقود  املنظم لنشاطات املحروقات مع املعطيات الجديدة التي فرضها الجانب العملي 2019الجزائري في قانون لقد تجاوب املشرع          

في الجزائر، بالنص على اللجوء إلى طريق تسوية النزاعات بالتراض ي إلى جانب التحكيم الدولي لحل الخالفات التي تطرأ بصدد صناعات  البترول

ناعة الغالبة في الجزائر. وهي الوسائل التي يلجأ إليها أطراف النزاع البترولي عوضا عن القضاء الوطني الذي أصبح البترول والغاز باعتبارها الص

إلبقاء لإختصاصه مسألة غير واردة في الوقت الراهن، ألن السيادة لم يعد لها معنى في ظل العوملة وإقتصاد السوق، كما ويتم اللجوء إليها أيضا 

   . دية في بعض خالفات القطاعات الحساسة كما الحال بالنسبة ملوضوع البترول والطاقة عموماعلى العالقات الو 

 

 عقود البترول، منازعات البترول، التحكيم الدولي، التسوية الودية.  الكلمات املفتاحية:

Abstract:  

        In the 2019 law regulating hydrocarbons activities, the Algerian legislator responded to the new data imposed by the 

practical aspect of petroleum contracts in Algeria by stipulating that resorting to the path of consensual dispute settlement in 

addition to international arbitration, to resolve the disputes of the hydrocarbon industries, the dominant industry in Algeria. 

These are the means that the parties to the petroleum conflict resort to instead of the national judiciary, whose jurisdiction is 

now out of the question because sovereignty no longer has any meaning in light of globalization and the market economy. 

These settlement methods are also Used to maintain a friendly relationship between the parties, especially in very sensitive,  

petroleum relations. 

 

Key words:   Petroleum Contracts ; Petroleum Disputes ; International Arbitration ; amicable settlement   .  

 مقدمة:

تعددت الوسائل التي يمكن لألطراف اللجوء إليها لحل منازعاتهم، بعض هذه الوسائل تعرف بالطرق الودية أما الوسائل 

لبترولي غالبا ة في املجال ااألخرى فهي الوسائل القضائية، غير أننا نجد أن الطرف األجنبي املتمثل بالشركات الخاصة العامل

ة هذا األخير أصبح يشكل الوسيلة القانونية للشركات األجنبي ،ما يفضل اللجوء إلى التحكيم الدولي دون غيره من الوسائل

 . لتسوية املنازعات الناشئة عن عقود البترول أيا كان سبب نشوئها

التجاري الدولي غيرت الجزائر من سياستها إتجاهه تغييرا جدريا، من بعد سنوات من الريبة وعدم الثقة في التحكيم         

بلد كان في السبعينات في طليعة الدول العربية بل دول العالم الثالث التي إعتبرته عائقا على طريق بسطها لسيادتها على 

خراط بلد حتمت عليه ضرورة اإلنثرواتها الطبيعية في إطار ما كان يعرف آنداك بالنظام االقتصادي العالمي الجديد، إلى 
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الثاني، التحكيم ) في النظام التجاري العالمي الحالي، القبول به، بل أكثر من ذلك تقديمه للمستثمر األجنبي كمحفز وضمان

 . (88، صفحة 2009في املنازعات املتعلقة باملحروقات طبقا لقانون املحروقات الجزائري الجديد، 

ويظهر جليا هذا التوجه نحو اعتماد التحكيم كأسلوب لتسوية املنازعات املتعلقة باملحروقات من خالل الخطوات         

الكبيرة التي اتخذتها الجزائر في اتجاه االعتراف بالتحكيم الدولي في كافة مجاالت التجارة واالستثمار، السيما في مجال 

 .   الت على نظمها القانونية على املستويين الدولي والوطنيالبترول، حيث أدخلت تعدي

هتمام الجزائر بالتحكيم التجاري الدولي متمثلة في انضمامه أو إبروز مؤشرات بينت  نسجل على املستوى الدوليف        

مصادقته أو توقيعه لعدة اتفاقيات دولية، منها الثنائية، ومنها الجماعية )املتعددة األطراف( تنص على التحكيم، وحتى 

ي ذاك املجال ستثمار بما فتؤكد الدولة الجزائرية على رغبتها في األخذ بنظام التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية خالفات اال 

، ثم إلى 1989تفاقية نيويورك املتعلقة باالعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية مند سنة إنضمت إلى إالبترولي، فإنها 

. وقعت 1995تفاقية واشنطن املتعلقة بفض املنازعات بين الدول ورعايا الدول األخرى في مجال االستثمار مند سنة إ

على العديد من املعاهدات الثنائية لترقية وحماية االستثمار والتي تنص على التحكيم كوسيلة لفض الجزائر كذلك 

 منازعات االستثمار.

األثر الكبير في تطور   املستوى الوطني، فلقد كان لتطور اإلطار التشريعي للتحكيم الدولي خالل فترة الثمانينات علىأما         

التطور في عدة نصوص قانونية تعترف بالتحكيم الدولي كوسيلة لحل منازعات عقود التجارة  املوقف الجزائري، ويظهر هذا

وتجب اإلشارة هنا إلى أن أهلية أشخاص القانون العام الجزائرية لعرض نزاعاتها   ،الدولية، والتي من ضمنها عقود البترول

 لتحكيم " .ي يطلق عليه" القابلية لذتعلق بالتحكيم والأمام التحكيم، ما هي إلى نتيجة ملبدأ أساس ي في النظام الدولي امل

 :مشكلة البحث

املنظم لنشاطات املحروقات الذي وإن كان قد جاء بالجديد إال أنه لم يغير الوضع كثيرا  13-19صدر القانون رقم لقد         

اصة للموازنة بين التحكيم والتسوية الودية خفيما يتعلق بكيفية تسوية املنازعات املتعلقة بعقود البترول، وإنما جاء 

حينما يتعلق األمر في بعض القطاعات الحساسة كما هو الحال بالنسبة لصناعة البترول، فقد أعطى املشرع الجزائري 

اء ر األولوية للتسوية بالتراض ي أو كما يطلق عليها بالحل الودي أو التسوية الودية ليس كإجراء بديل عن التحكيم وإنما كإج

ما مدى أفضلية التسوية بالتراض ي على التحكيم الدولي في حل خالفات  :سابق عنه. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو

  ؟عقود البترول 

 :أهمية الدراسة

يمكن القول أن أهمية البحث ال تتجسد فقط في الوقوف على موقف التشريع الجزائري الجديد للمحروقات والذي         

حول كيفية تسوية املنازعات املتعلقة بعقود البترول، بل التركيز على مسألة جديرة بالبحث تتمثل في تسليط  تضمن أحكاما

الضوء على جانب املمارسة العملية في الجزائر والتي لم تحظ بالقدر الكافي من اإلهتمام، مستدلين في ذلك على واقع العقود 

ول التي تم التوصل إليها لحل الخالف في العالقات التي تربط الشركات البترولية حسب املستطاع واملتوفر، وعلى الحل

 . البترولية العاملية مع الدولة الجزائرية
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 :منهجية البحث

لإلجابة على السؤال السابق، إستخدمنا املنهج التحليلي بإعتباره األنسب ملعالجة هذا املوضوع الذي يتطلب تحليل         

من قانون املحروقات الجزائري الجديد، وفي الوقت نفسه تسليط  54القانونية، وباألخص ماورد في املادة مختلف املواقف 

الضوء على جانب املمارسة العملية وبيان موقفها بصدد تسوية منازعات عقود البترول، وعليه سنحاول اإلجابة عن 

حول تسوية منازعات  19/13نتناول فيه موقف قانون املحروقات الجزائري الجديد رقم ( أوال) :التساؤل املطروح من خالل

 تسوية منازعات عقود البترول على ضوء املمارسة العملية في الجزائر. لدراسة مسألة فنخصصه( ثانيا)عقود البترول، أما 

    عقود البترول حول تسوية منازعات 19/13موقف قانون املحروقات الجزائري الجديد رقم  :أوال

املنظم لنشاطات املحروقات،  2019ديسمبر  11املوافق لـ  1441ربيع الثاني عام  14مؤرخ في  13-19صدر القانون رقم 

، وقد جاء هذا القانون لتحسين ظروف اإلستثمار في الجانب القانوني واملؤسساتي 79الصادر في الجريدة الرسمية رقم 

الشراكة بهدف زيادة جهود اإلستكشاف وزيادة إحتياطات البالد لضمان األمن الطاقوي على والجبائي بغية تشجيع وتعزيز 

، ويعتبر هذا القانون (337، صفحة 2020)هواري،  املدى الطويل، وضمان مستوى جيد من املداخيل للخزينة العمومية

والذي تضمن أحكام مثيرة لإلهتمام أبقت الباب مفتوحا على مصراعيه للتحكيم من أهم القوانين التي صدرت لحد اآلن 

الدولي كوسيلة لفض منازعات عقود البترول، كما أنه وبالرجوع إلى هذا التشريع يتبين لنا أنه يسعى صراحة إلى تطبيق 

نتناول سبترولي. تأسيسا على ما سبق القانون الجزائري في حالة نشوب أي نزاع مع الشركات األجنبية العاملة في املجال ال

 توضيح تم إلى، 19/13بيان مسألة اإلبقاء على وسيلة التحكيم الدولي في قانون املحروقات  ا املوضوع من البحثذفي ه

  . 19/13إخضاع عقود البترول للقانون الجزائري في قانون املحروقات  مسألة

 19/13اإلبقاء على وسيلة التحكيم الدولي في قانون املحروقات   -1

، والتي كوسيلة لحل منازعات عقود التجارة الدولية بهفي عدة نصوص قانونية تعترف اإلطار القانوني للتحكيم الدولي يظهر 

لدولة للتحكيم على ا من ضمنها عقود البترول. وبذلك يكون املشرع الجزائري قد تراجع وبشكل جدري عن موقفه املانع

وأشخاص القانون العام األخرى، وذلك حينما أعلن بشكل صريح إمكانية لجوء هذه األشخاص العمومية إلى نظام التحكيم 

التجاري الدولي، وقد جسد ذلك في نصوص قانونية هامة من خالل القانون اإلجرائي، وهذا بتعديل األحكام الخاصة 

في قانون  2008، والثانية في أبريل 1993سنة  93/09بموجب املرسوم التشريعي رقم  األولى :بالتحكيم في مناسبتين

 . اإلجراءات املدنية واإلدارية، مسايرة لالتجاهات الحديثة في التحكيم

، 1986املعدل لقانون  1991مدد هذا االعتراف بالتحكيم الدولي ليشمل القوانين املتعلقة باملحروقات، ولعل قانون         

هو أول قانون يعترف بالتحكيم الدولي في النشاطات البترولية، ورغم ذلك لم يكن ذلك االعتراف إلى جزئيا. صدر بعد ذلك 

، والذي فتح الباب على مصراعيه للتحكيم الدولي فيما يخص 2013و  2006للمحروقات املعدل واملتمم في  2005قانون 

املنظم لنشاطات املحروقات والذي تضمن  13-19ا صدر القانون رقم نشاطات البحث و/أو استغالل املحروقات، وأخير 

 . 54حكما خاصا بالتحكيم الدولي في املادة 

" تخضع عقود املحروقات للقانون الجزائري، وتتضمن بندا ينص على اللجوء إلى  : من هذا القانون  54وحسب املادة         

طريقة تسوية النزاعات بالتراض ي قبل عرضها على املحاكم املختصة، ويمكن أن تتضمن بندا للتحكيم يسمح عند االقتضاء 
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نجد أنها قد  2019املحروقات لسنة  بتسوية النزاعات عن طريق التحكيم الدولي ". وبالرجوع إلى نص هذه املادة من قانون 

 . (377، صفحة 2020)هواري،  جاءت بالجديد فيما يتعلق بكيفية تسوية نزاعات عقود البترول

طريق  ىلقد ميز هذا النص بين طريقين للتسوية من خالل نصه على تضمين عقود املحروقات بندا ينص على اللجوء إل        

والذي  2005لسنة  05/07تسوية النزاعات بالتراض ي قبل عرضها على املحاكم املختصة، على خالف قانون املحروقات رقم 

وفق الشروط املتفق علها في  (185، صفحة 2021)هواري، التحكيم البترولي،  حدد التسوية الودية باملصالحة املسبقة

العقد، وفي حالة عدم التوصل إلى حل يضيف النص، يمكن عرض الخالف على التحكيم الدولي حسب الشروط املتفق 

 . عليها في العقد

 استنتاج ما يلي: 19/13من القانون رقم  54عموما يمكننا من خالل نص املادة         

إجبارية قبل أي إجراء آخر،حيث يجب على األطراف إختيار هذه التسوية قبل أن طريق التسوية بالتراض ي هي خطوة  -

 . اللجوء إلى التحكيم الدولي

أن حق اللجوء إلى التحكيم يكون مسبوقا كما رأينا باللجوء إلى طريق التسوية بالتراض ي، وفي حال فشل هذه األخيرة يمكن  -

 . ألطراف العقد عرض النزاع على التحكيم الدولي

أن املشرع الجزائري ال يعترف بالتحكيم بدون بند التحكيم )إتفاق التحكيم( في املنازعات املتعلقة بالبترول واملحروقات  -

 . عموما، التي تعتبر املجال االستراتيجي للدولة

ية مع شريك على أن عقود املحروقات تبرم من طرف املؤسسة الوطن 19/13من قانون املحروقات رقم  76تنص املادة         

في العقد أو أكثر. وبالرجوع لنص املادة الثانية من نفس القانون نجد أنها قد عرفت املؤسسة الوطنية على أنها الشركة 

الوطنية سوناطراك أو أية شركة تابعة لها، أما الشريك املتعاقد فعرفته ذات املادة على أنه كل شخص يملك صفة املتعاقد 

 للتحكيم فإنه سوف (236، صفحة 2022)حمدين،  ما عدا املؤسسة الوطنية
ً
. ويترتب على ذلك أنه إذا كان هنالك بندا

يدرج في عقود املحروقات املبرمة بين املؤسسة الوطنية سوناطراك املمثل الوحيد للدولة والتي تعمل بإسمها وتتعاقد 

 . في أغلب األحيان شركة أجنبية تعمل في مجال املحروقاتلحسابها من جهة، والشريك الذي هو 

نخلص مما سبق، إلى قابلية املنازعات البترولية التي تثار بين املؤسسة الوطنية سوناطراك ) بإعتبارها املمثل الوحيد         

 . للدولة والتي تعمل بإسمها وتتعاقد لحسابها (، والشركات األجنبية للتحكيم الدولي

السالف الذكر، أصبحت الوكالة الوطنية لتثمين موارد  19/13من القانون رقم  2اإلشارة إلى أنه وبمقتض ى املادة وتجدر 

 في عقد املحروقات مثلما كان عليه الحال في ظل القانون رقم 
ً
وأصبح تدخل  05/07املحروقات )النفط( ال تعتبر طرفا

، ومن تم فإن وكالة النفط (236، صفحة 2022)حمدين،  ددها القانون الوكالة إلبرام العقد البترولي يقتصر على آليات ح

، والذي إعترف 2006في ظل تعديل  05/07في القانون الجديد التعتبر طرفا في أي إجراء تحكيمي على خالف القانون السابق 

يجمعها مع شريك أو شركاء سوناطراك الذي ال تزيد مشاركته عن  لوكالة النفط بأن تكون طرفا في إتفاق التحكيم الذي

49%. 

هو إبقاءه على وسيلة  19/13من قانون املحروقات الجديد رقم  54في األخير، ما يمكن إستنتاجه من نص املادة         

واقع  أصبح ضرورة يفرضهاالتحكيم الدولي في فض منازعات العقود البترولية، نظرا ألن التحكيم التجاري الدولي قد 

 . التجارة الدولية
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 19/13إخضاع عقود البترول للقانون الجزائري في قانون املحروقات   -2

" تخضع عقود املحروقات للقانون الجزائري..."،  :على أن 19/13من قانون املحروقات الجزائري رقم  54لقد نصت املادة 

لى املوضوع وليس على الخصومة التحكيمية أو اإلجراءات التي أخضعه واألمر يتعلق هنا بالقانون الواجب التطبيق ع

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ويرى بعض الفقه أن تطبيق القانون الجزائري فيه خروج  1043املشرع لنص املادة 

اإلدارية، التي دعت املحكم من قانون اإلجراءات املدنية و 1050عن القواعد الخاصة في مجال التحكيم الدولي في املادة 

الفصل في النزاع عمال بقواعد القانون الذي إختاره األطراف، وفي غياب هذا االختيار تفصل حسب قواعد القانون 

 .  (TRARI-TANI, 2008, p. 66) واألعراف التي تراها مالئمة

في قانون املحروقات قد خرج على القاعدة العامة بتطبيق القانون الجزائري، ويمكن ويكون بذلك املشرع الجزائري         

إعتبار هذا الخروج حماية وحرصا من املشرع على املجال البترولي، الذي يشكل الجزء األكبر من مذاخيل الخزينة العمومية 

 . والعمود الفقري لالقتصاد الجزائري 

نص دستوري، أو قانون، أو مرسوم تشريعي أو تنظيمي، أو غير ذلك مما يصدر عن  ويقصد بالقانون الجزائري أي        

السلطة املختصة بالجزائر، وليس فقط قانون املحروقات والتنظيمات املتخذة لتطبيقه. بمعنى أن القواعد التي يمكن 

وهو في  تخصيص في هذا الشأنللمحكمين تطبيقها سوف تكون وفقا للقانون الجزائري ككل مادام أن املشرع لم يقم بأي 

املقام األول القانون الوطني الوضعي، وهذا األمر يمكن أن يفهم بكل بساطة مادام الحديث عن التدخل اإلقتصادي للدولة 

 ,TRARI-TANI, Arbitrage international et contrats publics en Algerie, 2011) في واحد من أكثر القطاعات حساسية

pp. 180-181) . 

كما يطرح التساؤل حول اإلمكانية املشروعة للمحكمين لتطبيق قواعد أخرى دولية املصدر على غرار األعراف         

 الدولية؟  

من إمكانية  يحول  إن الفقه التحكيمي في املجال البترولي علمنا مند فترة طويلة أن تطبيق القانون الوطني يجب أال        

تكملة العقود عند الحاجة طبقا للمبادئ العامة للقانون، والتي يمكن جمعها اليوم تحت مصطلح قانون التجار، وهو ما 

ثم التعبير عنه في عديد قضايا التأميمات بين الدول املنتجة والشركات البترولية، وعليه فإن العقد من الناحية املوضوعية 

لجزائري، وفي حالة إحتواءه على نقائص وثغرات فإن املحكم سوف يطبق األعراف الدولية املناسبة سوف يخضع للقانون ا

    . (TRARI-TANI, Arbitrage international et contrats publics en Algerie, 2011, p. 182) في مجال املحروقات

فعل املشرع الجزائري بنصه على أن القانون الجزائري هو الواجب التطبيق على العقد، ألنه  أعتقد أنه حسنا ما        

وبوجود هذا النص الصريح سوف يسهل األمر على الجهة املفاوضة عن الدولة إلقناع الشركة البترولية بقبول هذا األمر، 

املضيفة قد يرجع وفي كثير من األحيان إلى ضعف  خاصة وأننا نعلم أن إمتناع األطراف عن تحديد القانون الوطني للدولة

املفاوضين باسم الدولة املنتجة مما يدفعهم إلغفال النص عمدا، غير أنه وعلى خالف ذلك وفي عقود كثيرة ثم النص فيها 

ن أعلى تحديد قانون الدولة املتعاقدة كقانون واجب التطبيق على العقد، على الرغم من عدم وجود نص صريح بهذا الش

، وقد يرجع ذلك إلى إقتناع الشركة البترولية بوجود بنية تحتية (366، صفحة 2013)هندي،  في قانون الدولة املتعاقدة

 . قانونية مقبولة توفر لها الحماية، وتمنحها الضمانات والتسهيالت التشريعية واإلدارية
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املشرع الجزائري العمل حثيثا على تبسيط وتطوير تشريعاتنا للخروج من أي جمود للنصوص لدى يجب على         

التشريعية واالنسجام بشكل أكبر مع ما هو مستجد على الصعيد الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالبترول والغاز والطاقة 

ة ع وضبط منظومة قانونية تعزز ثقعموما التي يعتبر شريان التنمية االقتصادية في الوقت الراهن، لذلك أصبح وض

       .(328-327، الصفحات 2021)هواري، التحكيم البترولي ،  الشركات البترولية األجنبية ألمر ضروري وملح

ون املحروقات بصفة عامة للقانومع ذلك فقد يرى البعض في موقف املشرع البترولي بإخضاع عقود البترول وعقود         

الجزائري على أنه سيكون في غير مصلحة الطرف األجنبي. وبالرغم من هذا اإلنتقاد إال أننا نؤيد اإلتجاه الذي سلكه املشرع 

من القانون السالف الذكر بالنص على تطبيق القانون الجزائري على عقود املحروقات والتي من ضمنها عقود  54في املادة 

ول، وذلك ملنطقية الحجج التي أوردها الفقه والقضاء فيما يتعلق بالصلة الوثيقة بين كل من قانون الدولة املتعاقدة البتر

والعقود البترولية، كون قانون الدولة املتعاقدة هو قانون محل التعاقد، إضافة إلى كونه قانون محل تأسيس الشركة 

صادر البترول والتي تمثل العنصر األساس ي في هذه العقود تقع في أراض ي العاملة، وقانون مكان تنفيذ العقد، كما أن م

 . (336، صفحة 1975)عشوش،  الدولة املتعاقدة

ها طإن عقود البترول هي عقود تكتس ي أهمية إستراتيجية نظرا لطول مدتها وضخامة األعمال املطلوب القيام بها وإرتبا        

بالخطط التنموية واملصالح العليا للدولة املتعاقدة، لدى ينبغي إخضاعها لنظام قانوني يراعي هذه الطبيعة وهو القانون 

الوطني لهذه الدولة، والذي يمثل في إعتقادنا القانون الطبيعي الواجب التطبيق على مثل هذه العقود ملا يمثله البترول من 

 . (340، صفحة 2021)هواري، التحكيم البترولي، د الدول أولوية في حياة الناس وإقتصا

في األخير، يمكن القول بأن النص الصريح من املشرع في الجزائر على إخضاع عقود املحروقات والتي من ضمنها عقود         

وأيضا قننته العديد من القوانين الوطنية والتي تضمنت  البترول للقانون الجزائري، هو حل أيده العديد من الفقهاء

 .  نصوصا تقض ي بخضوع املنازعات الناشئة عن عقود البترول لقانونها الوطني

 تسوية منازعات عقود البترول على ضوء املمارسة العملية في الجزائر :ثانيا  

انت بين الشركات األجنبية والدولة و/أو سوناطراك والتي كلقد شهد التاريخ البترولي للجزائر عدة نمادج للعقود التي تبرم 

تنص على التحكيم كوسيلة لفض منازعات عقود البترول، نظرا ألن التحكيم التجاري الدولي قد أصبح ضرورة يفرضها 

بل أكثر من  ،واقع التجارة الدولية، حيث حتمت ضرورة اإلنخراط في النظام التجاري العالمي الحالي على الجزائر القبول به

ذلك تقديمه للمستثمر األجنبي كمحفز وكضمان. في مقابل ذلك اليمكن تجاهل النهج العملي الذي سارت عليه الشركة 

الوطنية سوناطراك في إتجاه التسوية بالتراض ي للنزاعات املثارة مع شركائها األجانب، األمر الذي كان له بالغ األثر في موقف 

املنظم لنشاطات املحروقات. من هذا املنطلق سوف نتطرق ملوضوع  19/13طبقا للقانون رقم املشرع الجزائري األخير 

بعد ذلك لوضع  لنتعرض ،التطبيق املتواصل للتحكيم في ظل العقود البترولية التي أبرمتها الجزائر مع الشركات العاملية

  .التسوية بالتراض ي في النزاعات املثارة بين الجزائر وشركائها األجانب

 التطبيق املتواصل للتحكيم في ظل العقود البترولية التي أبرمتها الجزائر مع الشركات العاملية  -1

شهدت الجزائر تطبيقا متواصال التفاق التحكيم في عقودها الدولية، والتي من ضمنها عقود البترول، بحيث أن أكثر من  

من العقود الدولية التي أبرمتها الشركات الوطنية الجزائرية مع الشركات األجنبية كانت تتضمن شرط التحكيم الدولي  80%

بل األكثر من ذلك كان هذا الشرط يعترف باختصاص نظام املصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس. وبدراسة 
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 دولية يظهر أن اللجوء إلى القضاء الوطني أصبح استثنائياالعديد من شروط تسوية النزاعات في العقود ال

(MEBROUKINE, 1986, p. 200)  في مجال التجارة الدولية، حيث أصبحت أغلبية الشركات األجنبية تفضل اللجوء إلى

 .   طهذه الوسيلة في حل النزاعات وتفرض على متعامليها القبول بهذا الشر 

، في مرحلة معارضة اللجوء إلى التحكيم من طرف 1976وحسب الدراسة املعدة من طرف األستاذ "محمد إسعد" سنة         

منها تضمنت شرط تحكيم  12عقدا  17الدولة في الجزائر، تبين أن املؤسسات العمومية الجزائرية سجلت إبرام من بين 

وفي (MOHAND, 1992, p. 69) ،التجارة الدولية، وإثنين منها إلى نظام التحكيم الحرمنها فقط أحالت إلى تحكيم غرفة  10

عقدا مبرما من  23شرط تحكيم من مجموع  17والذي أحص ى فيها  1984دراسة أخرى قام بها األستاذ "بن شنب" في سنة 

 .   (BENCHENEB, 1984, p. 296) طرف املؤسسات الجزائرية

التي تفرضها شركة  CONDITION GENERALES STANDARDكما نشير إلى أن الشروط العامة النمطية         

"سوناطراك" على املتعاملين األجانب، كانت تتضمن نصا يشير إلى التحكيم الدولي تحت رعاية غرفة التجارة الدولية 

  . ع إختيار سويسرا كمكان للتحكيم والقانون الجزائري كقانون واجب التطبيق على موضوع النزاعبباريس، م

هذا وقد أبرمت الجزائر العديد من عقود البترول مع الشركات األجنبية الخاصة والتي تضمنت شروطا للتحكيم،         

ستغالله في الجزائر بين الشركة الوطنية ويمكن أن نذكر على سبيل املثال العقد الخاص بالبحث عن الوقود وا

 "سوناطراك" وشركة "جيتي بتروليوم كومباني" األمريكية مع بروتوكول إتفاق يتعلق بنشاطات البحث عن الوقود وإنتاجه

، يتضمن املوافقة على اإلتفاق الخاص بالبحث عن الوقود 1968أكتوبر  31املؤرخ في  68/591)بموجب األمر رقم 

في الجزائر، وعلى البروتوكول املتعلق بأعمال البحث عن الوقود وإنتاجه في الجزائر من طرف شركة " جيتي وإستغالله 

. ولقد كرس هذا العقد املبرم بين (1738، السنة الخامسة، ص 88بتروليوم كومباني "، الجريدة الرسمية، عدد

سيلتين كل نزاع بين الطرفين، ولكن بعد إستنفاد و  "سوناطراك" وشركة "جيتي بتروليوم" األمريكية التحكيم كوسيلة لفض

، فالحل التسلسلي يقتض ي من العقد 57حسب املادة  سابقتين عليه وهما: عرض النزاع على مجلس اإلدارة واملصالحة

 ىاللجوء إلى اإلجراء األول حتى إذا لم يأت بنتيجة لجأ األطراف إلى املصالحة وفي حال إستمرار الخالف فيتم عرضه عل

 .  التحكيم

، 1968وعليه، فباإلضافة إلى التسوية أمام مجلس اإلدارة وإجراء املصالحة نص عقد سوناطراك وجيتي بتروليوم لسنة 

من العقد مبينة  70إلى  56على التحكيم كوسيلة لفض النزاع إذا لم تصل لجنة املصالحة ألي حل، فجاءت املواد من 

حكيمية، ولعل أول ما يتضح جليا أن هذا العقد قد أدخل الطرف الجزائري في تناقض الكيفية التي تنعقد بها العملية الت

صارخ مع نص قانون اإلجراءات املدنية الذي لم يكن قد مض ى عن صدوره سوى سنتان، وقد منع على الدولة ومؤسساتها 

 ية تمتلك الدولة جل رأس مالهاالعمومية اللجوء إلى التحكيم التجاري، مع العلم أن شركة "سوناطراك" هي مؤسسة عموم

 .  ، وهذا ما زاد من الغموض الذي أحاط املوقف الرسمي الجزائري حيال التحكيم(170، صفحة 2016)نبيلة، 

العقود التي أبرمتها في  - 1971فبراير سنة  24حتى بعد تأميم صناعة البترول في  -وقد إستمر النص على التحكيم         

 : شركة "سوناطراك" الجزائرية مع شركات البترول األجنبية، ونذكر من ذلك

من هذا العقد على  12، بين شركة "جيتي" و"سوناطراك"، فقد نصت املادة1972مايو سنة  27العقد التكميلي املبرم في  -

 .   (312صفحة ، 2010)زيد،  األخذ بالتحكيم
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 .  ( األجنبية، والذي أقر بدوره شرط التحكيم الدوليSMCالعقد املبرم بين شركة "سوناطراك" وشركة ) -

، وقد شمل SOFREPAمع مجموعة  1971أوت  17الفرنسية، في  TOTAL كذلك العقد املبرم بين سوناطراك وشركة توتال -

 .   هذا العقد على البند الرامي إلى التحكيم

،الذي  TRASPA ، بين مؤسسة سوناطراك شركة ذات أسهم وشركة تراسبا1971ديسمبر  15عقد نقل البترول املبرم في  -

 .    أحال عن طريق مشارطة إلى التحكيم الخاص

ون من هذا العقد الذي يحكمه القان 24، وقد نصت املادة 1974أبريل  12العقد املبرم بين سوناطراك وشركة أجنبية في  -

الجزائري على أنه: " في حالة الخالف بشأن تطبيق هذا العقد وإذا لم تكن هناك أي إمكانية لتسوية ودية، يتعهد الطرفان 

 .        بتقديم النزاع إلى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بزيوريخ "

لجوء اد حلول للنزاعات بين الطرفين والإحتوى العقد بين سوناطراك وشركة "ناتورجي" اإلسبانية على بنود تسمح بإيج  -

 . حددة للمفاوضاتللتحكيم الدولي في حال لم يتم التوصل إلى توافق بين الطرفين قبل نهاية اآلجال امل

 . اإلسبانية على شرط للتحكيم ENGASتضمن العقد املبرم بين سوناطراك وشركة إينكاس  -

في عقودها إلقتسام املنتوج وهو ما يؤدي إلى التحكيم  CNUDCIين شرط إتجهت إلى تضم 1991كما أن الجزائر ومند سنة  -

 .)أنظر قضية التحكيم بين سوناطراك وأناداركو األمريكية( وفقا لـالئحة األونسيترال 

في نهاية هذا املطلب وبعد دراستنا لواقع املمارسة العملية يظهر جليا أن الجزائر كدولة منتجة للبترول لم تنقطع عن         

النص على إدماج شرط التحكيم في مختلف العقود املبرمة مع الشركات األجنبية، مجبرة على ذلك غير مخيرة نظرا العتبارات 

لدولية تقتض ي ذلك واملتعامل األجنبي كان يفرض على الطرف الجزائري إدراج إقتصادية وسياسية ألن مصالح التجارة ا

 .     (119، صفحة 2021)هواري، التحكيم البترولي، الشرط التحكيمي في هذه العقود 

 التوجه نحو التسوية بالتراض ي في النزاعات املثارة بين الجزائر وشركائها األجانب  -2

املنظم لنشاطات املحروقات في الجزائر هو قانون تناول مسألة التسوية بالتراض ي للنزاعات البترولية  ،2019لعل قانون 

املحروقات للقانون الجزائري، وتتضمن بندا " تخضع عقود  :منه على أنه 54بنوع من الوضوح، هذا القانون نص في املادة 

ينص على اللجوء إلى طريقة تسوية النزاعات بالتراض ي قبل عرضها على املحاكم املختصة،...". ما حدث في هذا القانون هو 

مة سإعطاء فرصة للتسوية بالتراض ي قبل اللجوء إلى التحكيم، و هذه اآللية من حيث املمارسة كان معمول بها وهي اآلن مر 

 .  في القانون 

إن إتخاد املشرع لوسيلة التسوية بالتراض ي للنزاعات قد يعود إلى التجربة التي إكتسبتها شركة سوناطراك في هذا         

امليدان، فقد توصلت الشركة الوطنية إلى إبرام عديد اإلتفاقات حول التسوية بالتراض ي للنزاعات املثارة بينها وبين شركائها 

 : نذكر من ذلكاألجانب، و 

"تكنيب" الفرنسية، في النزاع املتعلق بأشغال  technipإتفاق التسوية بالتراض ي بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة  -

 . إعادة تأهيل مصفاة الجزائر العاصمة

  . ض ياإتفاق بين شركة سوناطراك وتوتال الفرنسية يسمح بتسوية جميع الخالفات التي نجمت بين الشركتين بالتر  -

إتفاق تسوية النزاعات بالتراض ي املوقع بين شركة سوناطراك وسيبام اإليطالي، وسيسمح هذا اإلتفاق بتسوية النزاعات  -

 . ( عقود بشكل ودي4املرتبطة بأربعة )
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توصلت كذلك الشركة الجزائرية العمانية لألسمدة من جهة ) عبارة عن شركة فرعية مشتركة بين مجمع سوناطراك  -

باملائة من رأس مالها واملجمع العماني سوهيل بهوان( وميتسوبيش ي هيفي انداستريز وداوو انجنيرينغ  51الذي يملك 

اندكونستركشن كو من جهة أخرى، إلى إتفاق كامل حول التسوية بالتراض ي للخالفات املتعلقة بعقد بناء مصنع األمونياك 

)هواري، القابلية للتحكيم في املجال  بين هذه األطراف 2008ه في أبريل واليوريا بمرس ى الحجاج )أرزيو(، والذي ثم عقد

 .(338، صفحة 2020البترولي طبقا للتشريع الجزائري للمحروقات، 

األمر  الودية، حينما يتعلقإقتناع املشرع الجزائري بطريق " التسوية بالتراض ي " أو كما يطلق عليها بالتسوية  إن        

 : بالخالفات الناتجة عن اإلستثمارات في مجال البترول والغاز، له ما يبرره

أن عقود البترول التي تبرمها الدولة في الغالب هي من العقود طويلة األجل والتي يتم تنفيذها على مراحل زمنية مختلفة،  -

العالقة ودية وحميمية إلى حين االنتهاء من تنفيذها، وطريق التسوية بالتراض ي األمر الذي يتطلب املحافظة على بقاء هذه 

للنزاعات يحقق هذا الهدف النبيل، ألن حسم النزاع سيكون بعد التراض ي وبطيب خاطر بين املتخاصمين، وبالتالي الحفاظ 

عضهم مع ألحيان تعاملهم التجاري بعلى العالقات بين الطرفين، خصوصا في مجال العقود البترولية أين يستمر في بعض ا

تحكيم في )هواري، القابلية لل بعض، وذلك يعود إلى أن الخصوم يضعون في اإلعتبار املحافظة على مستقبل العالقة بينهم

  .(339-338، الصفحات 2020املجال البترولي طبقا للتشريع الجزائري للمحروقات، 

أن التسوية الودية أو الرضائية تعتبر هي الحل ملشكلة املساس بسيادة الدولة، مما يسفر عن تجنب الخالف املحتدم  -

الدائر بصدد مدى جواز خضوع الدولة لقضاء دولة أخرى أو لهيئة التحكيم الدولي، وذلك بالنظر إلى إستناد بعض الدول 

روات، بل بالنسبة لكل الدول التي رغم عدم إعتبار النشاطات اإلقتصادية من إلى فكرة السيادة في تسيير هذا النوع من الث

صميم سيادتها تحسبها من النشاطات الحيوية واإلستراتيجية، كما هو بالنسبة لصناعات البترول والغاز والطاقة عموما 

 . (6، صفحة 2008)ثاني، 

في التسوية بالتراض ي للنزاع توفير للنفقات واملصاريف فهي أقل بكثير إذا ما قورنت بما يتم إنفاقها في املنازعات التي يتم   -

النظر فيها أمام التحكيم الدولي وذلك بسبب ما تجند له من وسائل بشرية من محامين ومستشارين وقانونيين ومحكمين 

 . (276، صفحة 2013)قادر، همية بالغة ألطراف العقد البترولي وكتاب...الخ، وتعد هذه املسألة ذات أ

إن تسوية النزاع بتراض ي أطراف العقد البترولي هو السبيل لتجاوز اإلنتقادات التي ما فتئت توجه للتحكيم عموما وتحكيم  -

 .(7، صفحة 2008)ثاني،  ه عمله من تهميش للرضااالستثمار في إطار مركز األكسيد ملا أصبح يتميز ب

للمحروقات لم يغير الوضع كثيرا فيما يخص تسوية املنازعات البترولية بالتراض ي أو  2019خالصة القول أن قانون         

 2006معدال ومتمما في  2005لسنة  05/07املحروقات كما يطلق عليها "بالتسوية الودية"، فاملشرع الجزائري في قانون 

إستبدل  2013حددالتسوية الودية باملصالحة املسبقة وفق الشروط املتفق عليها في العقد، في حين أنه في ظل تعديل 

بمصطلح "التسوية  2006وأمر  2005من قانون  58املشرع مصطلح "عن طريق املصالحة املسبقة" الواردة في املادة 

دية". في مقابل ذلك ظل الباب مفتوح على مصراعيه للتحكيم الدولي في العالقات التي تربط املؤسسة الوطنية الو 

 . سوناطراك بالشريك املتعاقد
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 :خاتمة

على الرغم من إحتالل التحكيم املرتبة األولى في تسوية منازعات العقود البترولية املبرمة في املنطقة العربية بما في ذلك 

ئر، إال أن هذا البند قد أثار الكثير من املشاكل والصعوبات مما خلق نوعا من اإلرتباك في أوساط التحكيم، وهو األمر الجزا

الذي أدى إلى ظهور موجة جديدة في بعض الدول تدعوا  إلى فتح املجال واسعا للتفكير في طرق بديلة تأتي على رأسها التسوية 

شأ بين الدولة املنتجة والطرف األجنبي بشأن العقد املبرم بينهما. هذا ما دفع الجزائر في الودية لحسم املنازعات التي قد تن

رغم إعترافه بالتحكيم الدولي مع الشركات األجنبية يفضل التسوية بالتراض ي بين  2019قانون املحروقات الجديد لسنة 

 . رولالشركة الوطنية سوناطراك والطرف األجنبي في مجال منازعات عقود البت

توصلنا في ثنايا هذه الدراسة ببعض التوصيات بغية اإلستفادة منها، وخاصة من قبل الجهات املختصة برسم السياسات 

 : العامة للصناعة البترولية في الجزائر، وسنعرض أهمها واملتمثلة في التالي

ذلك مطلب أساس ي تفرضه العالقة بين وإعتبار  54كان على املشرع البترولي أن يكون أكثر وضوحا في صياغته للمادة  -

 . تشجيع اإلستثمار في املجال البترولي وتطوير آلية تسوية املنازعات الناتجة عنه

يجب على الجزائر أن تعمل حثيثا على تبسيط وتطوير تشريعاتها املتعلقة باملحروقات وذلك لتعزيز ثقة الشركات األجنبية  -

 . العاملة في املجال البترولي

رة نشر وإعالن االتفاقات املبرمة حول التسوية بالتراض ي للخالفات املثارة بين الشركة الوطنية سوناطراك والشريك ضرو  -

 . األجنبي، وذلك حتى يتسنى للباحثين والدارسين في هذا املجال اإلطالع عليها ودراستها

هم لية األجنبية، لتمكين الباحثين من تقديم آرائالدعوة إلى نشر وإعالن العقود التي تبرمها الجزائر مع الشركات البترو -

 . حول النقائص التي يمكن أن تعتري شروط التحكيم الواردة فيها

من الضروري إعداد الدراسات والبحوث حول النصوص القانونية املتعلقة بطرق تسوية املنازعات في املجال البترولي،  -

 . ين في هذا املجالباإلستعانة بأساتذة الجامعات املختصين والباحث

 :قائمة املراجع

، يتضمن املوافقة على االتفاق الخاص بالبحث عن الوقود 1968أكتوبر  31املؤرخ في  68/591األمر رقم  1

واستغالله في الجزائر، وعلى البروتوكول املتعلق بأعمال البحث عن الوقود وإنتاجه في الجزائر من طرف شركة 

  . 1738، السنة الخامسة، ص 88جريدة الرسمية، عدد " جيتي بتروليوم كومباني "، ال

القابلية للتحكيم في املجال البترولي طبقا للتشريع الجزائري للمحروقات، مجلة ، 2020سنة ربحيوي هواري،  2

 .1 الدراسات الحقوقية، العدد 

العربية للنشر ،  دار النهضة 2010، التحكيم في عقود البترول، طبعة 2010سراج حسين أبو زيد،  سنة  3

 .  والتوزيع

مصطفى تراري ثاني، خالفات اإلستثمار بين املنازعة/ التحكيم والوساطة/ الطرق البديلة " مقاربة من وجهة  4

نظر تسيير الخالفات القانونية في صفقات البترول والغاز، بحث مقدم خالل مؤتمر وزارة العدل الكويتية 

  . 2008مارس  26إلى  24ملنعقد في الكويث من حول دور التحكيم في تشجيع اإلستثمار، ا

، النظام القانوني لإلتفاقيات البترولية في البالد العربية، دار النهضة 1975أحمد عبد الحميد عشوش، سنة  5
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 خصوصية االستثمار في األنشطة املنجمية في الجزائر

The peculiarity of investing in mining activities in Algeria 

 
 زمام آمال 

Zemam Amal 

 

 جزائر، / الكلية الحقوق ، سعيد حمدين

Faculty of Law Said Hamdeen/ Algeria 

 
 

 امللخص:
خصوصيته من القوانين املؤطرة ملمارسة النشاط ، حيث اعتمد املشرع على مبدأ االستثمار استمد االستثمار في األنشطة املنجمية 

ة، يليس على إطالقه مقيدا ذلك بنسبة محددة قانونا ، مرتبا أولوية االستثمار في قطاع املناجم على املؤسسات العمومية االقتصادية والعموم

النشاطات املنجمية وربط الرخصة بالنشاطات املنشآت الجيولوجية ، وذلك كله العتبار كما جعل التراخيص التقنية الوحيدة لالستثمار في 

 األنشطة املنجمية من األمالك العمومية التي يجب املحافظة عليها.

Abstract: 

Investment in mining activities derives its specificity from the laws framing the practice of the activity, as the legislator relied 

on the principle of investment, not on its release, restricting it to a legally defined percentage, arranging the priority of 

investment in the mining sector over public and economic public institutions, and making the only technical licenses for 

investment in the sector, and all of that To consider mining activities as public property that must be preserved. 

Key words: investment, mining sector, investment conditions, investment privac 

 

 مقدمة:

باستراتيجته باعتبار قطاع مرتبط باملواد املعدنية  التي يعتبر االستثمار فيها مدرا للعملة الصعبة ارتبط  قطاع املناجم 

من جهة ، كما أن تقنين تنظيمه سيجعله خاضعا للرقابة الدولة، من جهة لحسن تسيير القطاع  وتنظيمه تحت الرقابة 

اية البيئة، كل هذه األسباب جعلت الدولة تتفتح على املباشرة للدولة، ومن جهة ضرورة احترام الضوابط املتعلقة بحم

 .االستثمار في مجال قطاع املناجم وفتح باب االستثمار فيه مع احترام الشروط وقواعد املتعلقة باالستثمار وقانون املناجم

 ماهي خصوصية االستثمار في االنشطة املنجمية في الجزائر؟ اإلشكالية :

 لبحث إلى قسمين ، املبحث األول : مبادئ االستثمار في األنشطة املنجمية في الجزائرلإلجابة عن اإلشكالية قسمت ا

 املبحث الثاني : خصوصية االستثمار في األنشطة املنجمية في الجزائر. 
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يتناول البحث موضوعا مهما من الناحية القانونية باعتبار األنشطة املنجمية تشكل ثروة مهمة لألمم فهي أهمية البحث :  

تساهم في تحسين التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل املوارد الطبيعية التي تملكها الدول ، ومن ثم نظم املشرع 

االستثمار في األنشطة املنجمية لتحقيق موارد مالية لتمويل الخزينة العمومية وفسح املجال لالستثمار في القطاع، حيث 

في األنشطة املنجمة من خالل تقنية التراخيص وفرض الرقابة على ممارسة هذه  وضع املشرع الشروط القانونية لالستثمار

 األنشطة.

يهدف البحث إلى تحديد الشروط القانونية ملمارسة نشاط األنشطة املنجمية وتحديد أنواعها وشروط  أهداف البحث:

التي  بالتالي التوصل إلى أهم الخصائصممارستها ومدى احترام املشرع ملبادئ االستثمار في ممارسة األنشطة املنجمية. و 

 يتميز بها االستثمار في األنشطة املنجمية.

 اتبعت املنهج الوصفي والتحليلي للوصول إلى أهم النقاط التي تميز االستثمار في األنشطة املنجمية في الجزائر. املنهج املتبع :

 مبادئ االستثمار في األنشطة املنجمية في الجزائر املبحث األول:          

تناول املشرع الجزائري حرية االستثمار كمبدأ وما يتمخض عن هذا املبدأ مبدأي املساواة وعدم التمييز  في عدة قوانين        

االستثمار في  ل مبادئتتعلق باالستثمار والقوانين املنظمة لالستثمار في  األنشطة املنجمية، لكن هل حقا املشرع راعى ج

 مجال األنشطة املنجمية .

 املطلب األول:    مفهوم النشاطات املنجمية:         

( بين البحث 51، السنة 18:العدد 2014) 2014مارس  30املؤرخ   05-14ميز املشرع الجزائري في القانون الجديد رقم    

م وجب التطرق للمفهومين معا ، والتفريق بينهما ومعرفة واالستغالل املنجمي وبين نشاط أشغال الجيولوجية، ومن ث

 الطبيعة القانونية للنشاطين، 

 نشاط البحث واالستغالل املنجمي:   -أوال        

، واملتضمن قانون املناجم بانه " مجموع 2001يوليو سنة  3املؤرخ في  10-01عرفت املادة الثانية من القانون رقم           

اسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للتعرف على البنية الجيولوجية لألرض التي تسمح باكتشاف وتحديد األنشطة والدر 

( ونوعيتها وصفاتها وإمكانية استغاللها اقتصاديا،  كما  يمكن تعريف 10-01: القانون رقم  6مواقع املواد املعدنية )املادة 

لسطحي والباطني أو يكون في املجال البحري، ويقوم النشاط النشاطات املنجمية حسب مجال  فإما يكون في املجال ا

 املنجمي على استغالل الثروات واملواد املعدنية التي تكتنزها األراض ي الجزائرية.

كما تم تعريفها بأنها " تعبير أنشطة منجمية جميع األنشطة املرتبطة بالثروة املعدنية سواء تلك املتعلقة بالبحث عنها        

راجها واستغاللها ، فاألنشطة املنجمية تتمثل في عملية البحث عن املواد املعدنية وعملية استخراج هذه املواد، أو استخ

 وبالتالي فهي تنقسم إلى قسمين هما البحث املنجمي واالستغالل املنجمي .

ملشرع قد توسع في فكرة مفهوم نجد أن ا 11املتعلق باألنشطة املنجمية في مادته  06-84وبالرجوع إلى القانون رقم        

البحث منجمي بحيث يشمل أشغال املنشآت الجيولوجية واالستكشاف والتنقيب واألشغال الخاصة بتقييم مواقع املواد 

املعدنية، في حين أن نشاط املنشآت الجيولوجية ال يخضع لنفس اإلجراءات اإلدارية املطلوبة في نشاط البحث املنجمي 
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والذي حصر البحث املنجمي في  10-01د بحثا منجميا وهذا ما تم تداركه الحقا بموجب القانون رقم وبالتالي فهو ال يع

 . 10-01، الذي ألغى القانون رقم  05-14مرحلتين هما التنقيب واالستكشاف املنجمي، وهو ما أكد عليه القانون رقم 

، والتي 1996من دستور   17كا وطنيا استنادا ألحكام املادة كما يتعلق النشاط املنجمي بالثروة املعدنية والتي تشكل مل      

تنص " امللكية العامة هي ملك املجموعة الوطنية وتشمل باطن األرض واملناجم واملقالع واملوارد الطبيعية للطاقة ......" ،  

الدستور، تعد ملكية عمومية  من 17التي تنص على انه " طبقا ألحكام املادة  10-01كما تضمنت املادة  الثانية من قانون 

وملكل للمجموعة الوطنية ، املواد املعدنية أو املتحجرة املكتشفة أو غير املكتشفة ، املتواجدة في املجال السطحي والباطني 

 أو في املجال البحري التابع لسيادة الدولة الجزائرية او للفضاء الجزائري كما حددهما التشريع املعمول به".

 نشاطات إلى أعاله، املذكور  ،05-14 رقم القانون  في املنجمية النشاطات ينقسمأنواع النشاطات املنجمية:   -ثانيا           

 املنجمي ثالبحا هما قسمين إلى املنجمي  البحث وينقسم  ، الجيولوجية املنشآات نشاطات و املنجمي واالستغالل البحث

 .املنجمي للنشاط القانونية الطبيعة توضيح ينبغي كما املنجمي، واالستغالل

 كل وهو .املنجمي البحث رأسها على ويأتي طبيعتها بحسب املنجمية، األنشطة وتتنوع  : املنجمي البحث نشاط -1        

 عملية بقتس التي املرحلة بذلك وهو استغالله، وشروط االقتصادي مردوده ودراسة منجمي، موقع معرفة إلی يهدف  نشاط

 على ناءب القرارات اتخاذ يتم مرحلة كل من االنتهاء وبمجرد املراحل، من بمجموعة النشاط هذا ويمر جمي،املن االستغالل

 توقيفه أو البحث بإتمام إما إليها، املتوصل النتائج

، الوارد  الفصل الثاني من الباب الثاني الواردة  في  05-14من القانون  18املادة  وقد تناول املشرع البحث املنجمي في       

تحت عنوان تعريف نشاطات املنشات الجيولوجية والبحث واالستغالل املنجمي، ويتجسد البحث املنجمي في مجموع 

والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للتعرف على البنية الجيولوجية لالرض التي تسمح باكتشاف وتحديد  األنشطة

املتعلق  06-84املشرع في قانون  أن اإلشارةاستغاللها اقتصاديا، كما تجدر  انيةوإمكونوعيتها وصفاتها  مواقع املواد املعدنية

املنشات الجيولوجية  أشغالنجده قد توسع في فطرة ما هو بحث منجمي بحيث يشمل  11املنجمية في مادته  باألنشطة

 يخضع نشاط املنشات الجيولوجية ال أنالخاصة بتقييم مواقع املواد املعدنية، في حين  واألشغالواالستكشاف والتنقيب 

 البحث املنجمي وبالتالي فهو ال يعد بحثا منجميا. نشاطاملطلوبة في  اإلدارية اإلجراءاتلنفس 

هما التنقيب واالستكشاف املنجمي، وذلك في  إلى قسمينالبحث املنجمي  05-14املشرع في القانون رقم  قسم وقد          

وقد عرفته  في التنقيب املنجمي األولىوتتمثل املرحلة وهما تعبر عن مرحلتين يمر بهما البحث املنجمي ، منه،  18نص املادة 

التنقيب التكتيكي على مساحات صغيرة والتنقيب على مساحات كبيرة ووفقا لطبيعة  "من القانون انه يتمثل في  19املادة 

دد نوعي والتنقيب متع أوالبحث عن مؤشرات الخام املعدني الخامات املعدنية موضوع البحث التنقيب االختصاص ي أو 

ويشمل التنقيب املنجمي الفحص الطبوغرافي والجيولوجي  البحث عن مؤشرات ملختلف الخامات املعدنية. أوالقيم، 

سطح  ىاملتخصصة في مؤشرات الخامات املعدنية املتواجدة عل األخرى  األبحاثوكذا  األماكنوالجيوفيزيائي والتعرف على 

 .لألرض"جل تحديد صفات الخامات املعدنية والخصائص الجيولوجية أمن  األرض

، املذكور أعاله االستكشاف املنجمي في انجاز الدراسات الجيولوجية 05-14من القانون رقم  20وقد عرفت املادة        

نقب لتقديرية عن طريق الحفر السطحي والوالجيوفيزيائية املتعلقة بالبنيات والجيولوجيا الباطنية ، وإنجاز األشغال ا
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والحفر املعمق، وتعريف وتحليل املعايير النسيجية والتركيزات ومعايير التمعدن، واملعايير الفيزيائية والكيميائية وتجارب 

التمعدن وتعريف طرق التثمين، وإعداد دراسة الجدوى التقنية واالقتصادية لتطوير واستغالل املكمن ، حيث تشمل 

 قيت برنامج األشغال املقرر إنجازها، وكذا األخذ بعين االعتبار حماية البيئة والجوانب املتعلقة بمرحلة ما بعد املنجم.تو 

، 05-14من القانون رقم  21: وهو النوع الثاني من أنواع البحث املنجمي، وعرفت املادة  االستغالل املنجمي -2        

اط االستغالل املنجمي في أشغال التطوير أو التوسيع ، واألشغال التحضيرية وأشغال االستغالل املنجمي بأنه " يتمثل نش

االستخراج وتثمين املواد املعدنية أو املتحجرة، وكذا نشاطات عملية اللم والجمع و /أو الجني للمواد املعدنية من نظام 

 : املقالع املتواجدة على حالتها فوق سطح األرض. ويشمل االستغالل املنجمي

 استغالل مكامن املواد املعدنية أو املتحجرة من نظام املناجم،  -

 استغالل مكامن املواد املعدنية من نظام املقالع،

االستغالل املنجمي الحرفي للمواد املعدنية أو املتحجرة من  نظام املناجم أو نظام املقالع، حيث يتمثل  النشاط في عملية 

 ويق باستعمال طرق يدوية أو تقليدية،استرجاع املنتوجات القابلة للتس

 نشاط اللم والجمع و/أو الجني للمواد املعدنية من نظام املقالع واملتواجدة على حالتها فوق سطح األرض. -

وتختلف الطبيعة القانونية لنشاطات املنشآت الجيولوجية عن البحث واالستغالل املنجمي، فاألول نشاط ذو طبيعة غير 

ت الجيولوجية هي نشاط دائم ذو منفعة عامة ، موكل للدولة التي تمارسه عن طريق وكالة املصلحة تجارية ، فاملنشآ

( . فهو ال يهدف للربح وإنما يهدف لتقديم منفعة عمومية، وذلك راجع 05-14: قانون رقم  23الجيولوجية للجزائر)املادة

 لطبيعة املنشآت الجيولوجية والتي تتكون من : 

 لجيولوجية والجيوفيزيائية، الجرد املعدني، اإليداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.أشغال املنشآت ا

  الجيولوجية: نشاط املنشآت  ثانيا  

 به قوموت األرض، بعلوم املتعلقة البحث جهود تثمين إلی يهدف عامة منفعة ذو دائما نشاطا الجیولوجية املنشآت        

 هذه اعتبارب املنجمية األنشطة عن وتختلف ، للجزائر الجيولوجية املصلحة وكالة طريق عن مباشرة غير بطريقة الدولة

 تطويرها،و  املعدنية املواد تثمين إلی تهدف عامة منفعة ذات عمومية مةخد تعتبر التي األولى بعكس تجارية أعمال األخيرة

 ملنشآتا وتتكون  املنجمي. النشاط إلى طريقا يعتبر األخير هذا أن غير املنجمي البحث من كثيرا األشغال هذه وتقترب

 .لجيولوجيةا للمعلومات القانوني واإليداع املعدني الجرد الجيولوجية، املنشآت أشغال من الجيولوجية

 طالخرائ طريق عن وباطنها؛ األرض سطح عن أساسية معلومات اكتساب إلی الجیولوجية املنشآت أشغال وتهدف         

 بعد عن فوالكش والجيوكيمياء الجيوفيزياء أنظمة وبإشراك للتلخيص، املوضوعاتية والخرائط املنتظمة الجيولوجية

 رغي عامة، منفعة ذات أشغال ألنها للجزائر؛ الجيولوجية املصلحة وكالة أعمال من األشغال  وهذه]االقتضاء، عند والنقب

 يف متخصصة شركة هيئة، مؤسسة، حر، جامعي، باحث لكل الحق هذا املشرع منح حيث ممارستها، لألشخاص يجوز  أنه

 کليا اتية،موضوع أو جيوفيزيائية أو جيولوجية خرائط إعداد في الزراعي أو الجيوتقني الهيدروجيولوجي، النفطي، امليدان

 يجوز  ال الجیولوجية الخرائط أن غير حرية، بكل والجیوفيزيائية الجيولوجية الدراسات إنجاز لهم يجوز  کما جزئيا، أو

 تتضمن أن ويجب ،(05.-14 رقم قانون  من 24 )املادة الوكالة هذه طرف من لمتس إدارية رخصة علی بناء إال إنجازها

https://www.droitetentreprise.com/?p=17551#_edn35
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 الرخص ذهه وتسلم ومدتها، املقررة األشغال وطبيعة حدودها في الدراسات إنجاز يتم التي واملساحة صاحبها اسم الرخصة

 .إبالغها يجب التي املحلية طاتالسل هي من يحدد لم املشرع أن غير الرخصة، بهذه املحلية السلطات إبالغ ويجب مجانا،

 وي ذ أو األرضیة القطعة مالك بمصلحة اإلضرار دون  املعنية املساحة إلى الدخول  حرية لصاحبها الرخصة هذه وتخول 

 ةبحال تضر التي األعمال من غيرها أو السطحي الحفر بأشغال القيام ضرورة الرخصة صاحب رأی إذا أنه غير حقوقه،

 التعويض طريقة حول  مسبقا معه التفاوض الحالة هذه في فيجب األرضية، القطعة

 وكالة صاصاخت من فهو والتلخيصية، واملوضوعاتية واملنتظمة الجيولوجية والخرائط الوثائق لهذه الرسمي اإلصدار وأما

 معنوي  أو يطبيع شخص ألي وتمنحها والدولي، الوطني الصعيدين علی نشرها تضمن التي للجزائر الجيولوجية املصلحة

 يطلبها

 الثروة معرفة قصد وذلك املعدنية، للثروة املكونة للعناصر وتقديري  وصفي تسجيل إعداد في فيتمثل املعدني، الجرد أما

 ،هاومصادر  وتصنيفها ومكوناتها مالكها وتحدید املعدنية الثروة هو الجرد فموضوع البالد. في املوجودة املعدنية

 مواد هي دنيةاملع واملواد الطبيعة، بفعل تنشأ متجددة غير مستنفذة، طبيعية ثروة جميةاملن أو املعدنية الثروة وتعتبر

 بأنها الجزائري  املشرع وعرفها. اإلنسان قبل من استخالصها ويمكن جيولوجية بطرق  داخلها أو األرض علی تكونت قيمية

 النشاط في لالستعمال والقابلة املاء وتحت املاء وفي وباطنها األرض سطح على الطبيعية املعادن من مزيج أو املعادن

 املعتبرة الفيزيائية لخصائصها أو الكيميائية لتركيبتها إما االقتصادي

 مختلف تهتناول ما وهذا العامة، الوطنية األمالك ضمن تندرج عمومية؛ ملكية املعدنية الثروة الجزائري  املشرع اعتبر ولقد

 بصورة ذلك على منه 18 املادة نصت الذي الحالي الدستور  إلی وصوال 1976 دستور  من بدء الجزائرية الدساتير

 األمالك يقسم الجزائري  املشرع أن ذلك منه. 2 باملادة املناجم، قانون  و .الوطنية األمالك قانون  في مؤكدا كان كما ،صريحة

 األمالك يمتقس في التقليدية ظريةللن تبعا الخاصة؛ الوطنية واألمالك العامة الوطنية األمالك هما قسمين إلى الوطنية

 ة.الوطني

 حكمهاي التي املعدنية الثروة مصدر حدد الجزائري  املشرع فإن عامة بصفة املعدنية، الثروة مصدر هي األرض كانت وإن

 البحري  جالوامل األرض باطن األرض، سطح في املصادر هذه وتتمثل الوطنية، للمجموعة ملكا تعتبر والتي املناجم قانون 

 .الجزائري  للتراب والبحري  البري  اإلقليمين الجزائري،أي للتشريع طبقا الوطنية للسيادة التابعين

 ويهدف نية،الوط الجيولوجية املنشآت من جزء يعتبر الذي الجيولوجية للمعلومات القانوني اإليداع القانون  يتطلب لذلك

 أشخاص هب يقوم اإليداع وهذا وتثمينها. للبالد ولوجيةالجي الثروة حمایة قصد الجيولوجية؛ للمعطيات بنك إنشاء إلى

 .معينة إجراءات وفق محددة، املودعة الجيولوجية واملعلومات معينين.

 إيداع ،الجيولوجية للمعطيات املنتجين أو الباحثين أو املنجمي القطاع في املتعاملين جميع على املشرع فرض لقدو 

 واءس املنجمية النشاطات يمارسون  الذين املستثمرون هم واملتعاملين .للجزائر الجيولوجية املصلحة وكالة لدى املعلومات

 فكل جمي،املن املوقع داخل املوجودة الجيولوجية املعلومات علی بالحفاظ ملزمون  وهم باالستغالل، أو بالبحث املتعلقة

 صاحب لك وكذلك للجزائر، الجيولوجية صلحةامل وكالة لدی إليها املتوصل املعلومات بإيداع ملزم تنقيب رخصة صاحب

 اكتشاف، ىإل يتوصل لم أو استغاللها، بطلب يتقدم ولم معدنية مواد استكشاف إلی توصل سواء باالستكشاف ترخيص

 سنده نقضاءا تاریخ من أشهر ستة آجال في املنجزة األشغال بنتائج املتعلقة والعينات الوثائق كل بإيداع ملزمون  فهؤالء

 أجل في جيجيولو  تقرير بإيداع ملزم فهو املستكشفة، املواد استغالل بطلب االستكشاف صاحب تقدم إذا وأما جمي.املن
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 ملزم ،األسباب من سبب ألي نهائيا النشاط عن توقف الذی املنجمي لالستغالل لنشاطات املمارس أن كما أشهر. ثالثة

 . النشاط عن التوقف ردبمج والعينات والوثائق الجيولوجية املعلومات بإيداع

 الصخور  اتوعين الوثائق في للجزائر الجيولوجية املصلحة وكالة لدى  إيداعها يجب التي الجيولوجية املعلومات وتتمثل 

 :التالية

 .الجزائرية الجيولوجيا موضوع تعالج التي الجامعية األطروحات– 

 .الجزائرية ابالجيولوجي تتصل التي العلمية التظاهرات أشغال و املجالت– 

 بالتراب لقةاملتع األراض ي علوم تعالج التي التقاریر وكل والهيدرولوجية، والبترولية واملنجمية الجيولوجية التقارير– 

 .بمالحقها املرفقة الوطني

 .واملوضوعية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية الجيولوجية الخرائط– 

 .السطحي الحفر عينات– 

 .الجيولوجية املقاطع– 

 .والخنادق واآلبار لألروقة الصخرية األوصاف– 

 .هدةالشا والعينات النموذجية الهيئة ذات والسيما التمثيلية، الصفة ذات املصقولة واملقاطع الناعمة الشرائح– 

 .أكيدة جيولوجية فائدة ذات أو ما منطقة مستوی  على التمثیلية الصفة ذات السطحي الحفر عينات– 

 .الداللة ذات التحاليل نتائج موضوع املسحوقة املواد– 

 الحفر أو بالنق أو السطحي، والحفر الحفر بأشغال بالتصريح بدء الجیولوجية للمعلومات القانوني اإليداع عملية وتتم

 عنوانه،و  املودع الشخص إسم تتضمن والتي باألشغال، التصریح استمارة ملء طريق عن األشغال بداية قبل الباطني،

 ونهايتها، غالاألش بداية وتاريخ البحث، ملوقع الجغرافية وإحداثياته األشغال مكان وتحديد إنجازها، املقرر  غالاألش وطبيعة

 .اإليداع ومصلحة املودع وتوقيع

 لجغرافيةا اإلحداثيات تحدید مع الجيولوجية، املصلحة لدى الصخرية العينة أو الوثيقة بتقديم اإليداع عملية وتتجسد

 فيه بيني نسختين، من املودع يملؤه جدول  وهو باالستالم، بإشعار اإليداع ويرفق الصخرية، العينة وقعمل و للوثيقة،

 ةاملصلح وتؤشر اإليداع، عملية وتاريخ املودعة، املعلومات عن الكاملة واملعلومات شخصه، عن الكاملة املعلومات

 .باالستالم راإلشعا سبيل على املودع إلى وتسلمها منه نسخة على الجيولوجية

 تعریفي رقم للمودع ویخصص عليه، ومؤشر موقع بسجل املودعة املعلومات تدوين الوطنية الجيولوجية املصلحة تتولى ثم

 .املودعة الوثائق كل في يرد

 تسييره، يةالجيولوج املصلحة تتولی الذي الجيولوجية، للمعلومات الوطني البنك املودعة الجيولوجية املعلومات وتشكل

 شاطن االستنساخ حقوق  دفع مقابل عليه اإلطالع شخص ألي يمكن العامة، للمنفعة مخصص عمومي ملك عن عبارة وهو

 النشاطات ميعج على يطبق املناجم فقانون  املعدنية، الثروة على ترد بأعمال يتعلق كالهما الجيولوجية واملنشآت املنجمي

 أو املعدنية املواد واستغالل البحث ونشاطات الجيولوجية، املنشآت أنشطة على يطبق حيث املنجمية، بالثروة املرتبطة

 ألحكام ضعتخ والتي والغازي  البترولي الوقود وأنضدة الغازية أو السائلة املحروقات ومكامن املياه، باستثناء املتحجرة،

 ونيالقان اإليداع اميةإللز  خاضعة تبقی حيث الجيولوجية املنشآت أشغال من تخرج ال ولكنها بها، الخاص التشریع

 ةفدراس الجيولوجية، املنشآت من جزء يعتبر الذي املعدني الجرد ضمن يندرج الذي[11] املناجم؛ قانون  في عليه املنصوص

 .لوجيةالجيو  املنشآت عن منعزلة تكون  أن يمكن ال املنجمي النشاط

https://www.droitetentreprise.com/?p=17551#_edn11
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 .املطلب األول:ماهية النشاط املنجمي

 واستغاللها، راجهااستخ أو عنها بالبحث املتعلقة تلك سواء املعدنية بالثروة املرتبطة األنشطة جميع منجمية أنشطة تعتبر

 قسمين إلى سمنقت فهي وبالتالي املواد، هذه استخراج وعملية املعدنية املواد عن البحث عملية في تتمثل املنجمية فاألنشطة

 .املنجمي للنشاط القانونية الطبيعة توضيح ينبغي كما املنجمي، واالستغالل املنجمي البحث هما

 األنشطة وتتنوع

 مردوده راسةود منجمي، موقع معرفة إلی يهدف  نشاط كل وهو املنجمي. البحث رأسها على ويأتي طبيعتها بحسب املنجمية، 

 من مجموعةب النشاط هذا ويمر املنجمي، االستغالل عملية تسبق التي املرحلة ذلكب وهو استغالله، وشروط االقتصادي

 .  توقيفه وأ البحث بإتمام إما إليها، املتوصل النتائج على بناء القرارات اتخاذ يتم مرحلة كل من االنتهاء وبمجرد املراحل،

 األبحاث املواقع لىع والتعرف والجيوفزيائي، والجيولوجي. الطبوغرافي بالفحص املتعلقة العمليات كل منجميا تنقيبا ويعد

 الجيولوجية والخصائص املعدنية الصفات تحديد أجل من األرض سطح علی املتواجدة للمعادن األولية األخرى 

 تبرر التي املعدنية املناطق موقع تحديد إلى التنقيب ويهدف.بيالتنقي مرحلة تنتهي  النتائج إلى وبالوصول  لألرض،

 أکثر معمقة دراسة  إجراء

 الجيولوجية الدراسات فيها وتتم التنقيب، مرحلة من االنتهاء بمجرد فتبدأ املنجمي، االستكشاف مرحلة أما

 تحليلو  والحفر والنقب السطحي والحفر التقييمية واألشغال الباطنية الجيولوجية بالبنية املتعلقة. والجيوفيزيائية

 .اإلنتاج حيز ووضعه املكمن لتطوير االقتصادية الجدوى  ودراسة للمعادن يةوالكيميائ الفيزيائية الصفات

 تقييم وقصد. املفصل واالستكشاف العام االستكشاف التمهيدي، االستكشاف أطوار؛ بثالثة االستكشاف  مرحلة وتمر

 :وهي الدراسات من بمجموعة املنجمي البحث مراحل خالل القيام يجب منجمي ملشروع جيد

 .املنجمي للمشروع االقتصادية للجدوى  أولي بتقييم تسمح ،الجیولوجية سةالدرا -

 أكثر. معمقة بأبحاث القيام أساسها على يتم للمكمن، االقتصادية للجدوى  تمهيديا تقدیرا تقدم املسبقة، الجدوى  دراسة- 

 مرحلة من عهاتجمي تم التي تصاديةواالق والقانونية والبيئية والتقنية الجيولوجية املعلومات جميع الدراسة هذه وتلخص

 .املفصل االستكشاف

 جميع في قبالتدقي تسمح كما املنجمي، للمشروع االقتصادية والجدوى  التقنية النوعية بمعرفة  تسمح الجدوى، دراسة3- 

 .باملشروع املتعلقة واالقتصادية والقانونية البيئية والتقنية الجيولوجية املعلومات

 . االقتصادية صالحيته مدة أثناء املكمن استغالل تطویر بحالة املتعلقة الوثائق وهو ،االستغالل تقرير4- 

 املواد تثمينو  االستخراج وأشغال التحضيرية، واألشغال التوسيع، أو التطوير أشغال في املنجمي االستغالل نشاط ويتمثل

 سطح فوق  حالتها على املتواجدة املعدنية للمواد الجني أو الجمع و اللم عملية ونشاطات املتحجرة، أو املعدنية

 الهياكل إنجاز إطار في بها القيام الواجب التحضيرية األشغال كل تعني التوسيع أو للتهيئة التحضيرية األرض،فاألشغال

 توسيع ندع أو للمكمن املوصلة واألروقة املائلة والسطوح اآلبار السيما الباطني، املنجمي االستغالل لفتح الضرورية

 لمكمن،ل سطحي منجمي الستغالل التحضير إطار في بها القیام الواجب األشغال كل وكذا محايدة، منطقة إلى االستغالل

 تثمين وأما لالستخراج، األولية املدرجات وإنجاز املستهدفة املعدنية املادة إلى للوصول  التربة ونزع املوصلة الطرق  خاصة

 خرج،مست هو كما املتحجرة أو املعدنية املواد خام من بدء تقوم التي تعدينال عمليات في فيتمثل املعدنية الخامات

 املكونات ذهه کل من واالستفادة ، تحتويه التي والشوائب العناصر وحجم التركيزات متطلبات يلبي منتج على للحصول 

 اقتصادية بطرق 
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 ملتحجرةا أو املعدنية واملواد واملحضرة املستخرجة الجيولوجية االحتياطات من جملة من املنجمي االستغالل ويتشكل

 التجهيزاتو  والبنايات وباطنها األرض سطح على واألشغال وباطنها األرض سطح علی املتواجدة التحتية والبنية املهدمة،

 .بها املرتبطة املادية غير والعناصر واملستودعات واملعدات

 الذي يمالتقس عن املشرع عدل حيث املقالع، ونظام املناجم منظا إلی املنجمي االستغالل الجديد املناجم قانون  ويقسم

  :وهي أقسام خمسة إلى املنجمي االستغالل فيه قسم الذي القديم، القانون  تبناه

 .الصناعي املنجمي االستغالل

 .واملتوسط الصغير املنجمي االستغالل

 .الحرفي املنجمي االستغالل

 .واملقالع املحاجر استغالل

 .املعدنية املواد جمع أنشطة

 قسيمت وليس املنجمية السندات تقسيم هو السابق التقسيم ألن الجديد؛ القانون  في الجزائري  املشرع فعل وحسنا

 ملنجميا واالستغالل الصناعي املنجمي االستغالل بين التفرقة معيار فإن أخری  جهة ومن جهة، من املنجمي االستغالل

 منجمي استغالل فكل الصناعية، وأهميتها املستخرجة املعدنية املادة نوع وليس اإلنتاج، طاقة هو واملتوسط الصغير

 غيراص استغالل يعتبر دونه وما صناعيا، منجميا استغالال يعتبر اليوم في متري  طن 300 تفوق  أو اإلنتاجية طاقته تساوي 

 نقصت اإذ متوسط، أو صغير نجميم استغالل إلی يتحول  أن الصناعي املنجمي لالستغالل يمكن وبالتالي متوسطا، أو

 أو نيةاملعد املواد بمواقع املتعلق املنجمي االستغالل املناجم نظام ضمن يندرج صحيح. والعكس ، اإلنتاجية الطاقة

  :التالية املتحجرة

 .املشعة املواد– 

 .الصلبة الوقودية املواد-

 .الفلزية وغير الفلزية املواد-

 النفيسة وشبه فيسةالن واألحجار الثمينة الفلزات-

 و تهيئةو  الطرقات ورصف للبناء خاصة املوجهة الفلزية غير املعدنية املواد ومكامن  مواقع املقالع نظام ضمن ویندرج

 :وهو آخر تقسیما املناجم نظام ضمن املصنفة املعدنية املواد الجديد املناجم قانون  قسم ولقد األراض ي تصفيف

 .الوطني لالقتصاد االستراتيجية املعدنية املواد

 الوطني لالقتصاد االستراتيجية غير املعدنية املواد

 ملستثمرا لجلب تسعى البالد سياسة فيها كانت ظروف في جاء ألنه التقسيم، هذا يتضمن لم القديم املناجم فقانون 

 من األجنبي، مرواملستث طنيالو  املستثمر بين التمييز عدم ملبدأ الجزائري  املشرع تبني خالل من جليا هذا ویبدو األجنبي،

 ملبدأا هذا عن الجديد القانون  في تخلی الجزائري  املشرع أن غير أخرى. جهة من الخاص، والقطاع العام القطاع وبين جهة.

 لهذه منحو  االقتصادية، العمومية املؤسسات في الوطني لالقتصاد االستراتيجية املعدنية املواد استغالل حصر حيث

 هذا لوجع األنشطة هذه ممارسة في ملشاركتها أجنبية أو وطنية خاصة معنوية أشخاص مع عقود إبرام في الحق األخيرة

 أحال إنهف استراتيجية، وغير استراتيجية إلى املعدنية املواد قسم الجزائري  املشرع كان الدولة،فإذا لرقابة خاضع العقد

 . 8201 في صدر الذي التنظيم، إلى اإلستراتيجية املواد تحديد
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 أن على ،2 املادة في التجاري  القانون  نص حيث له، مخالفا الجزائري  التشريع جاء فقد له، أساس ال التمييز هذا كان وملا

 بحسب تجاریة أعماال تعد األخرى  األرض منتجات أو الحجارة مقالع أو السطحية املناجم أو املناجم استغالل مقاولة

 اعتبرتها قدف املنجمي البحث أعمال وأما تجارية، أعماال تعتبر املنجمي باالستغالل املتعلقة املقاوالت كل أن أي املوضوع؛

 البحث أنشطة“ أن على 7 مادته في نص الذي املنجمية األنشطة قانون  من بدء تجارية، أعماال باملناجم املتعلقة القوانين

 القانون  ثم كرةالف بنفس القديم املناجم قانون  ذلك بعد تيليأ ،”تجارية أعماال تعتبر املنجمي االستغالل وأنشطة املنجمي

 املالحظ يءالش  أن غير تجارية، أعمال املنجمية النشاطات اعتبار علی متفقة الجزائر في املنجمية القوانين فكل الجديد،

 القانون  علف كما نجميامل االستغالل على يقتصر ولم تجارية، أعمال كلها املنجمية األنشطة اعتبرا املناجم قانوني أن هو

 أماو  الكل، على املناجم قانون  نص حين في الجزء على نص التجاري  القانون  أن إذ إشكال أي يثير ال هذا أن غير.التجاري 

 الستغاللا أو الباطني باالستغالل األمر تعلق سواء تجاري، عمل املنجمي االستغالل اعتبار فإن املوضوعية، الناحية من

 ملنجميا االستغالل نشاطات في  القانونية الشروط تتوفر حيث وقانوني منطقي أمر هو املقالع، اللاستغ أو السطحي

 تجاريا عمال مياملنج البحث اعتبار أن غير ضمنها، التجاري  القانون  أدرجه التي املقاولة والسيما التجارية باألعمال املتعلقة

 ال فيه يتوافر ال العمل هذا أن يبدو واالستكشاف، التنقيب وهما املنجمي، البحث أنواع تعريف من إذ املنطقي، غير هو

 دخل، يأ يحقق ال بل مالي ربح أي. يحقق ال املنجمي البحث بعملية يقوم الذي فالشخص املقاولة؛ وال املضاربة عنصر

 شرعامل موقف هو هذا أن إلى اإلشارة وتجدر،االستخراج وإتاوات االستغالل ضرائب من إعفائه خالل من واضحا هذا ويبدو

 أدرج ولقد[. املوضوع بحسب تجارية أعماال املنجمية األنشطة كذلك اعتبر الذي ،1984 سنة قانون  خالل من الجزائري 

 األحكام يهاعل تطبق أنها أي بالتخصيص؛ كعقارات املنجميين البحث في املستعملة واألدوات اآلليات الجزائري  املشرع

 11 دةاملا نصت كما  ،الحجز عملية عند أو الضرائب حساب عند والسيما باملنقول  الخاصة تلك وليس بالعقار الخاصة

 تجاري  أعماال املتحجرة أو املعدنية املواد استغالل ونشاطات البحث نشاطات  أن على  05-14 رقم القانون  من

 خصوصية االستثمار في قطاع املناجم في الجزائر الثاني : املبحث

 املطلب األول:  مبادئ  حرية االستثمار  

وذلك في نص املادة  1996اعترف املؤسس الدستوري وكرس حرية التجارة والصناعة منذ التعديل الدستوري لسنة        

مع مراعاة الشروط القانونية لالستثمار، فهل انتهج املشرع نفس املبدأ في ظل   لألجانبمنه، كما فتح املجال لالستثمار  37

 املنجمية، وكذا التعديل املتكرر لقانون االستثمار. لألنشطةالتعديل املتكرر للقانون املنظم 

 األجنبية خاصألشااملنجمية نالحظ أنها مرة تقيد ممارسة النشاط على  األنشطةبالرجوع للقوانين املنظمة لالستثمار في 

الساري املفعول نجدها تعاملت بنوع من الحرص  04-15، فبالرجوع لقانون رقم أمام األجانب ومرة تفتح االستثمار 

الستثمار فقد ميز القانون الجديد بين نظامين ل املنجمية، األنشطةاملمارسة للنشاط االستثمار في  األشخاصوالتقييد على 

النظام العام املتعلق بنشاطات البحث واستغالل املواد ىاملعدنية أو املتحجرة من غير تلك  في األنشطة املنجمية ، ففي

املصنفة استراتيجية، فاشترط املشرع انه يمكن لكل شركة تخضع للقانون الجزائري وتتمتع بقدرات تقنية ومالية كافية 

ة ر تلك املصنفة استراتيجية وهو ما تضمنته املادممارسة نشاطات البحث واالستغالل املواد املعدنية او املتحجرة من غي

،  كما تضمنت املادة في فقرتها الثانية إمكانية منح التراخيص االستغالل املنجمي الحرفي 05-14من القانون رقم  69

 وترخيص عملية اللم والجمع و/أو الجني للمواد املعدنية من نظام املقالع ألي شخص طبيعي أو معنوي جزائري.. 
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أما في إطار النظام الخاص فيتم منح التراخيص خصيصا للمؤسسات العمومية االقتصادية حيث رأس املال تملكه       

الدولة مباشرة أو غير مباشرة من اجل ممارسة نشاطات إستراتيجية  مع إمكانية إبرام تعاقد مع الغير في إطار شروط 

 05-14من القانون  70حيث نصت املادة باملائة.    51 تقل عن محددة على أن تكون نسبة مشاركة املؤسسة العمومية ال

تتم ، أعاله 10املذكورة في املادة  اإلستراتيجيةاملتحجرة  أوواقع ومكامن املواد املعدنية ملنشاطات البحث املنجمي  أنعلى 

 أورة ء بطريقة مباشحصريا سوا رأسمالهابموجب ترخيص منجمي يمنح حصريا ملؤسسة عمومية اقتصادية تملك الدولة 

املؤسسة  أو أعاله 70في املادة  إليهفيمكن املؤسسة العمومية االقتصادية في العقد املشار  ملؤسسة عمومية. أوغير مباشرة 

 باملائة. 51ال تقل عن  األخرى االقتصادية العمومية 

ي تستثمر املؤسسة العمومية الت أوفقد اشترط املشرع على املؤسسة العمومية االقتصادية  أعالهبالرجوع للنص املبين        

مال املستثمر ، والباقي يمكن أن يكون من شريك أجنبي  رأسباملائة من مساهمتها في  51تحوز  أنالبحث املنجمي  أنشطةفي 

شرع حرية االستثمار ، فان امل مبدأديد الذي  كرس  أو شخص معنوي وطني، وبتحليل املادة والرجوع لقانون االستثمار  الج

في قانون املناجم وان تضمن تقييد االستثمار في قطاع املناجم للمؤسسات العمومية االقتصادية واملؤسسات العمومية 

 ولويةاأل  أعطى إنمافانه حتما لم يخرج عن القاعدة العامة التي تبناها في جل قوانين االستثمار املؤطرة لالستثمار، 

كل معنوي، حيث في ش األجانباملشاركة في االستثمار من  إمكانيةالبحث املنجمي للقطاع العمومي مع  أنشطةلالستثمار في 

  املنجمية من طرف الشخص الطبيعي. األنشطةفي   االستثمار إمكانيةاملشرع  الغي

 املنجمية  األنشطةاملطلب الثاني : اعتماد التراخيص كوسيلة قانونية لالستثمار في      

مستبعدا بذلك  ،املتعلقة بالبحث واالستغالل املنجمي املنجمية األنشطةالستثمار في ااعتمد املشرع تقنية تراخيص          

 05-14ون القان يجدر االشارة أن منها ،  اإلستراتيجيةاملنجمية وخاصة  األنشطة أنواعالرخصة التي كانت سائدة في بعض 

 ألنشطةاللرقابة على ممارسة  اإلداري الوحيد اإلجراء الترخيصلتقنية املعتمدة  حسب نوع النشاط ، فجعل لم يفرق  بين ا

حصول املتعامل على  إلزاميةعلى  05-14من القانون  62املنجمية قبل وبعد ممارسة النشاط، حيث تضمنت املادة 

دة ت املنجمية ، كما تكلف هذه الوكالة طبقا لنص املامن طرف الوكالة الوطنية للنشاطا تراخيصالترخيص ، وتمنح هذه ال

بترقية كل نشاط يساهم في التطور املنجمي للبالد وتسيير السجل املنجمي .كما تكلف بتسيير ومتابعة تنفيذ  3فقرة  40

 التراخيص املنجمية التي تصدرها .

، حيث قليمياإمبرر للوالي املختص  رأيالحصول على  كما أن الوكالة تمنح تراخيص البحث واالستغالل املنجميين بعد         

للوالية  والتجهيزات والسحب املقررة في برامج التنمية األساسيةانجاز مشاريع الهياكل  إطارفي  إقليميايمنح الوالي املختص 

 ، تمنح هذهالواليات، تراخيص االستغالل مقالع مواد معدنية من نظام املقالع تحدد قائمتها عن طريق التنظيم أو

 التراخيص بعد الحصول على آراء املصالح املؤهلة للوالية،

املبرر للوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية تبديه بعد دراسة ملف تقدمه الوالية ويتضمن وجوبا مخطط تطوير  والرأي         

 املكمن واستغالله.
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كان الحصول  أيال يمكن  "  على انه، 2014مارس  30في  املؤرخ 05-14القانون رقم من نفس  64كما تضمنت املادة        

،  البحث  واالستغالل املنجميين إشغاللم يكن يملك الطاقات التقنية واملالية الالزمة النجاز  إذاعلى ترخيص منجمي 

 ويتحمل االلتزامات املنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

 بموجب تمارس استغالل أو بحث من املنجمية النشاطات ممارسة فإن ، 05-14 القانون  تضمنها التي األحكام وبموجب        

 عن ةاملترتب والواجبات الحقوق  تحويل أو التنازل  إمكانية مع إقليميا املختص الوالي موافقة بعد منجمية تراخيص

 ترخيص إما  كلش تأخذ املنجمي للبحث بةبالنس شكال: أ عدة عل ى املنجمية التراخيص وتمنح منجمي لالستغالل الترخيص

 منجم الستغالل ترخيص إما شكل تأخذ  املنجمي لالستغالل وبالنسبة املنجمي، باالستكشاف ترخيص أو املنجمي يالتنقيب

 الجني وو/أ والجمع اللم نشاط ملمارسة ترخيص أو حرفي. منجمي لستغال ال ترخيص وإما مقلع، الستغالل ترخيص وإما ،

 األرض. سطح فوق  حالتها على املتواجدة املقالع نظام من املعدنية للمواد

 حد عووض النشاط، في األحسن والتحكم التسيير بهدف املنجمية؛ التراخيص أصحاب التزامات تعريف إعادة تم وقد

 قانون  في ممكنا انك وإن املمنوحة. املنجمية املساحات ترقية بتعطيل غالبا تنتهي والتي املنجمية التراخيص على للمضاربة

 فإن يةالجنس أو األساس ي القانون  في تمييز دون  املتعاملين كل طرف من املنجمية النشاطات ممارسة 2001 لسنة املناجم

 .النشاطات هذه ملمارسة خاصا وآخر عاما نظاما يضع الجديد القانون 

 نشاطاتلل الوطنية الوكالة“ مسمى تحت املنجمية للممتلكات الوطنية الوكالة هيكلة إعادة على القانون  هذا ينص كما

 إلى إضافة نفيذهات ومتابعة املنجمية التراخيص وسحب وتعليق وتجديد وتسليم املنجمي السجل بتسيير تكلف ”املنجمية

 .املنجمية نشاطاتهم تنفيذ في املستثمرين مساعدة

 ولوجيةالجي املصلحة وكالة“ اسم تحت املنجمية واملراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة هيكلة إعادة على ينصص كما

 الجدید القانون  افظح ولقد املنجمية. للنشاطات والتقنية اإلدارية واملراقبة الجيولوجية املنشآت بتسيير لتتكفل ”للجزائر

 استبدل حيث رالتغيي بعض أحدث املؤسساتي الجانب في أنه غير الجيولوجية، واألشغال املنجمي النشاط بين التفرقة على

 للتنظيم الجدید هالتوج في يظهر ما وهذا الكالسيكية اإلدارة صالحیات من وسع مما جديدتين بوكالتين السابقتين الوكالتين

 .املناجم لقطاع املؤسساتي

 يتمتع نأ يجب الذي ؛الترخ طالب إلى العلنية املزايدة طريق عن أو املباشر املنح طريق عن املنجمية الرخص منح ويتم

 تكوينها تمي تقنية ملفات هناك فإن مباشر، منح أو مزايدة أي في الشروع قبل أنه كما الالزمة. واملالية التقنية بالقدرات

  .املختصة املصالح على وعرضها

 و كشاف،االست أو التنقيب رخص حاملي وعلى الدولة، لحساب املنجمي البحث برامج على للرخص املباشر املنح ويطبق

 .غاللاالست أو واالستكشاف التنقيب رخصة تجديد أجل ومن االستغالل، أو االستكشاف نشاط في االنطالق ريدون ي

 قتصاديةا عمومة مؤسسات طرف من محررة ، استراتيجية معدنية ملواد منجمية رخص طالبي على أيضا تطبيقه يمكن كما

 نأ العمومية املؤسسة أو االقتصادية العمومية ؤسسةامل لهذه يمكن منجمي، نشاط ممارسة أجل من عمومية مؤسسة أو

 جميةمن رخص على املتحصلين الطالبين، وعلى األجنبي. أو الجزائري  للقانون  يخضع معنوي  شخص أي مع عقد تبرم

 .ةاملعدني وادامل تحويل أجل من النشاط قيد هي التي باملنشآت املتعلقة الحصرية احتياجاتهم تلبية أجل من وهذا مسبقا،
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 في كرسهو   االستثمار حرية مبدأي على املشرع اعتمد : العمومية األمالك من املنجمية األنشطة اعتبار  الثالث: املطلب

 ملؤهلةا األشخاص حيث من املنجمية األنشطة ممارسة وقيد املنظمة القوانين في االستثمار شروط على ونص الدساتير

 محددة نسبةب األجانب ولوج وقيد ، الصعبة للعملة مدرة ثروة تشكل التي الطبيعية للمواد حماية عليها فنص لالستثمار

  ، للدولة ملك املنجمية األنشطة العتبار كله وهذا املعنوية، االشخاص على االستثمار وقيد  قانونا،

 النشاط املنجمي واملنشآت الجيولوجية الثانياملبحث 

 الذي ملنجميا فالنشاط املنجمية، األنشطة قانون  وليدة الجيولوجية املنشآت عن املنجمي النشاط تمييز فكرة كانت لقد

 التي ةالجيولوجي املنشآت عن يختلف املناجم، قانون  ألحكام اووفق التجاري، القانون  أحكام بموجب تجاريا عمال يعتبر

 عامة منفعة ذات أشغال رتعتب

  :خاتمة

 العمومية الصحةب يرتبط فيه االستثمار أن غير العمومية، للخزينة الثروة بتحقيق املناجم قطاع في االستثمار ارتبط        

 لقبليةا الرقابة ويفرض ممارسته شروط يضبط الذي والتقنيين للتنظيم إخضاعه وجب ثم ومن واالقتصاد البيئة

 . والرخصة التراخيص نظام خالل من النشاط. ممارسة وبعد قبل  والبعدية

 طارإ ففي النشاط، ممارسة املؤهلة لألشخاص للسماح نظامين على املناجم بقانون  املتعلق 05-14 القانون  تضمن        

 البحث طاتنشا ممارسة كافية ومالية تقنية بقدرات وتتمتع الجزائري  للقانون  تخضع شركة لكل يمكن العام النظام

 التراخيص حمن فيتم الخاص النظام إطار في أما استراتيجية. املصنفة تلك غير من املتحجرة أو املعدنية املواد واستغالل

 ممارسة أجل من  مباشرة غير أو مباشرة الدولة تملكه املال رأس حيث االقتصادية؛ العمومية للمؤسسات خصيصا

 إطار في رالغي مع تعاقد إبرام إمكانية مع استراتيجية، املصنفة املتحجرة أو ةاملعدني املواد واستغالل البحث نشاطات

 االشخاص على قيودا القانون  فرض حيث  .%51 عن تقل ال العمومية املؤسسة مشاركة نسبة تكون  أن على محددة شروط

 تقنيتين على انون الق نص كما  يد،الجد االستثمار قانون  االستثمار،و تطوير قانون  تضمنها التي املشاركة، بنسبة ومحتفضا

 املشرع راعتب كما الجيولوجية. املنشآت لنشاطات والرخصة املنجمي، واالستغالل للبحث التراخيص النشاط، ملمارسة

 نظام إدراج ن القانو  تضمن كما الحجز، أو بالبيع فيها التصرف يمنع ثم ومن العمومية لألمالك تنتمي املنجمية النشاطات

 باكتشاف تكلل املنجمي البحث نشاطات من القليل أن لكون  املنجميين واالستكشاف التنقيب بنشاطات خاص جبائي

 القيمة على مالرس من املنجميين واالستكشاف والتنقيب الجيولوجية املنشآت نشاطات وتعفى استغالل. عملية إلى يؤدي

 . اطاتالنش هذه إطار في لالستعمال دائمة صفةوب مباشرة املوجهة واملنتجات واملواد بالتجهيزات الخاصة املضافة

 الخدمات لىع املضافة القيمة على الرسم من املنجميين واالستكشاف التنقيب و الجيولوجية املنشآت نشاطات تعفى كما

 والرسوم ق الحقو  من اإلعفاء جانب إلى املذكورة النشاطات هذه إطار في املنجزة اإليجار وعمليات الدراسات فيها بما املقدمة

 لالستعمال ةدائم وبصفة مباشرة املوجهة واملنتجات واملواد التجهيزات استيراد عملية على املفروضة الجمركية واإلتاوات

 في اهمةاملس من املنجمي القطاع تمكين إلى الجديد القانون  هذا خالل من العمومية السلطات وتهدف  النشاطات. هذه في

 .الشغل ومناصب واإليرادات الثروات وخلق املنجمي البحث إنعاش خالل نم خصوصا الوطني االقتصاد تطوير
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 : املراجع

 1989 لسنة 09 عدد الرسمية الجريدة .1989 فيفري  23 في املؤرخ 1989 دستور  1

 املؤرخ 02/03 رقم :القانون  بـ معدل 1996 ديسمبر 8 في املؤرخة 76 رقم الرسمية الجريدة 1996 دستور  2

 15 في املؤرخ 08/19 رقم القانون  ،2002 أبريل 14 في املؤرخة 25 رقم الرسمية الجريدة 2002 أبريل 10 في

 06 في املؤرخ 16/01 رقم القانون  ،2008 نوفمبر 16 في املؤرخة 63 رقم الرسمية الجريدة 2008 نوفمبر

 ،2016 مارس 7 في املؤرخة 14 رقم الرسمية الجريدة 2016 مارس

 التشريع ملفعول  آخر إشعار إلى التمديد املتضمن 1962 ديسمبر 31 في املؤرخ 62/157 رقم القانون  3

   1963 لعام  2 رقم الرسمية الجريدة  النافذ.

 الجريدة املستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية املتعلق 2003 جويلية 19 في املؤرخ 03/10 القانون  4

 2003 لسنة 42 العدد الرسمية

 30/03/2014 في مؤرخ 18 عدد الرسمية الجريدة املناجم. ن قانو  املتضمن 14/05 القانون  5

 05 عدد الرسمية الجريدة املنجمية باألنشطة واملتعلق 1984 جانفي 07 في املؤرخ 84/06 رقم القانون  6

 .1984 لسنة

 الرسمية الجريدة 62/157 القانون  إلغاء يتضمن 1973 جويلية 05 في املؤرخ 73/29 رقم األمر 7

 .7319 لسنة  62  رقم

 رقم الرسمية لجريدةا. االستثمارات قانون  يتضمن 1966 سبتمبر 15 في املؤرخ 66/284 رقم األمر 8

 .1966 لسنة  80

 في املناجم تأميم املتضمنة 1966 ماي 06 في املؤرخة ،66/97 ،66/95 ،66/94 ،66/93 رقم األوامر 9

    1966 لعام 36 رقم الرسمية الجريدة الجزائر،

 الجريدة الوطني. الخاص االقتصادي باالستثمار املتعلق 1982 غشت 21 في املؤرخ 82/11 رقم القانون  10

  .1982 لعام 34 رقم الرسمية

 قانون  يتضمن 1990 سنة ديسمبر أول  املوافق 1411 عام األول  جمادى 14 في مؤرخ 30-90 رقم القانون  11

 17 في مؤّرخ 14-08 رقم بالقانون  ممتم و )معدل 1990 لسنة 52 رقم الرسمية الجريدة الوطنية األمالك

 .2008 لسنة 44 عدد الرسمية الجريدة 2008 سنة يوليو 20  املوافق 1429 عام رجب

 .2012 لسنة 12 رقم الرسمية الجريدة بالوالية. املتعلق 2012 فيفري  21 في املؤرخ 12/07 القانون  12

 لسنة 35 عدد الرسمية الجريدة ، 1200 جويلية 03 في املؤرخ املناجم قانون  املتضمن 01/10 القانون  13

   .14/05 بالقانون  امللغى 2001

   .01/10 للقانون  واملتمم املعدل 2007 مارس 01 في املؤرخ 07/02 األمر 14

 القانوني اإليداع تسيير لكيفيات املحدد 2005 جويلية 19 في املؤرخ 05/253 رقم التنفيذي املرسوم 15

 .الجيولوجية للمعلومات
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 الجريدة في الصادر املنجمية التراخيص منح وإجراءات لكيفيات املحدد 18/202 رقم ذيالتنفي املرسوم 16

 2018 لسنة 49 الرسمية

 .واملناجم الصناعة وزير صالحيات يحدد الذي 2008 غشت 27 في املؤرخ 14/241 التنفيذي املرسوم 17

 الصناعة لوزارة العامة املفتشية بتنظيم املتعلق 2015 جانفي 12 في املؤرخ 15/07 التنفيذي املرسوم 18

 .وتسييرها واملناجم

 .واملناجم للصناعة الوالئية املديرية إنشاء املتضمن 2015 جانفي 22 في املؤرخ 15/15 التنفيذي املرسوم 19

 بشرطة الخاص األساس ي القانون  املتضمن 2004 ماي 19 في املؤرخ 04/150 رقم التنفيذي املرسوم 20

 .2004 لسنة 32 عدد الرسمية الجريدة املناجم.

 تقديم ونمط املعدني الجرد إعداد كيفيات يحّدد 19/07/2005 في مؤرخ .05/252 التنفيذي املرسوم 21

  .2005 لسنة 51 عدد الرسمية الجريدة املنجمية، واالحتياطات املعدنية للموارد السنوية الحصيلة

 يديس جامعة دكتوراه، أطروحة ، الجزائر في املنجمية األنشطة ملمارسة القانوني النظام محمود، سردون  22

 2016 بلعباس

 لفقها مجلة  الجديد، والقانون  القديم املناجم قانون  بين للمستثمر املكتسبة الحقوق  محمود، سردون  23

 .2015 السنة 32 العدد والقانون،
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 امللخص:

 التنمية من مقبول  مستوى  إلى الوصول  عدم سبب هو  فقط التقليدية الطاقة على الجزائر  اعتماد إن             

 استلزم ما وهذا. ةالعاملي األسواق في أسعارها وتقلبات املتزايد السكاني النمو  نتيجة استهالكها لتزايد نظرا. املستدامة

 األجيال صةح وتضمن الحالية األجيال تشبع تحقق وصديقة البيئة التياملتجددة النظيفة  الطاقة نحو  الجزائر  توجه

 هذه يف سنناقشها التي هي من اهم أنواع الطاقات املتجددة في الجزائر. والتي الشمسية الطاقة ذلك في بما القادمة،

وذلك بالبحث عن عالقة النمو السكاني بالتنمية املستدامة و باستنزاف الطاقات غير املتجددة و   .العلمية الورقة

 تعويضها بالطاقات البديلة كالطاقة الشمسية.

 
 لسكاني.االطاقة املتجددة ، الطاقة غير املتجددة ، التنمية االقتصادية، التنمية املستدامة، الطاقة الشمسية، النمو  الكلمات املفتاحية:

 

Abstract: 

Algeria's dependence only on traditional energy is the  reason for not reaching an acceptable level 

of sustainable development. In correlation between the demand and the growing population, not to 

mention the fluctuations of the  prices in the  global markets, prompting Algeria's orientation 

towards renewable energy which achieves satisfaction for the current generation and guarantees a 

share for generations to come, the best example is solar energy, which we will discuss in this 

scientific paper. 
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And that is by searching for the relationship of population growth with sustainable development 

and draining non-renewable energies and replacing them with alternative energies such as solar 

energy. 

 

 
Key words: Renewable energy, non-renewable energy, economic development, sustainable development, solar energy, 

population growth. 

 

 مقدمة:

فيه أن التنمية االقتصادية بالنسبة لجميع دول العالم اليوم هي أعظم رهان لها حيث تسعى جاهدة  ال شكمما                

 حضارة،القوة و ال معضالت أساسية هي: العلم،ثالثة  والنامي يواجهفالعالم اليوم بقطبيه املتقدم  بكل ما لديها لتحقيقها. 

  االقتصادية.التنمية ا إلى تجسيد هذه املعضالت عن طريق مويسعى كل واحد منه

لف لجوانب و أبعاد هذه املشكلة يختمنها وبما أنها قاسم مشترك بين جميع دول العالم، الغنية و الفقيرة، فإن تناول كل 

ة و تسعى دائما لالستفاد تقدمها،فالدول الغنية تعمل على الحفاض على تطورها و  .من دولة ألخرى حسب درجة تقدمها

رفع  النامية تحاول الدول  فحين جيا الحديثة في تحقيق مستويات مطردة من الرفاهية لسكانها. من العلم و التكنولو 

 ستويات املعيشة لسكانها .امل

حم، والنفط، والغاز الفك .غير املتجددة ويعتبر ارتباط اقتصاديات الدول باملتغير األساس ي واملتمثل في الطاقات التقليدية/

ها عدم ضف لإمدادات محدودة وتكون قابلة للنفاذ ،  عامال من عوامل غياب مطلب استدامة التنمية ألنها توفر ،الطبيعي

استقرار السوق وتذبذب األسعار وتقلباتها الحادة مما يجعل االقتصاديات الدول تحت طائلة مادة آيلة إلى الزوال لها 

حالل ، وهذا ما يستدعى التوجه نحو إعامة و التنمية املستدامة خاصة مخلفات وآثار سلبية على أبعاد التنمية االقتصادية

 هذه املصادر التقليدية للطاقة بمصادر بديلة و متجددة تحقق تنمية اقتصادية مستدامة.

ير املتجددة مستويات مرتفعة ومستمرة مما أدى إلى نفادها شيئا فشيئا غ /لقد بلغ الطلب العالمي على هذه الطاقةف

لذا ثم التفكير في بدائل عنها وهي الطاقات املتجددة  و صحة السكان،  األضرار الوخيمة على التلوث البيئي على غرار

نها طاقة أل حظى الطاقات املتجددة فيها باهتمام بالغ،صديقة البيئة في معظم دول العالم ومن بينها الجزائر. حيث ت

 الطاقة، الرياح طاقة، الشمسية الطاقة: د أنواعها نجدائمة وتتجدد باستمرار وال يمكن أن تنفذ وتزول ومن 

 .الحيوية الكتلة وطاقة األرضية الحرارية الطاقة، والجزر  املد طاقة، الكهرومائية

ر املطرد في نتيجة التطو  الجزائر املتجددة فيمن هذا املنطلق جاءت هذه الورقة العلمية التي تهدف إلى تبيان أهمية الطاقة 

 ومنه سوف نتعرض الى الطاقة الشمسية التي هي اهم أنواع الطاقة املتجددة في الجزائر. .عدد سكانها

 فماهي عالقة النمو السكاني بالتنمية املستدامة؟  -

لطاقة البديلة وبالخصوص اوماهي عالقة النمو السكاني باستنزاف الطاقات غير املتجددة وتعويضها بالطاقات  -

 الشمسية؟

 

 

 

https://www.almrsal.com/post/797458
https://www.almrsal.com/post/797458
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 .Definition of sustainable development تعريف التنمية املستدامة    –أوال 

تعرف التنمية االقتصادية بأنها العملية التي تهدف إلى تعزيز نمّو اقتصاد الدول، وذلك بتطبيق العديد من املخططات           

تاحة في 
ُ
روات امل

ّ
. فهي سعي الدول إلى زيادة قدرتها االقتصادية لالستفادة من الث

ً
 وتطورا

ً
التطويرية، التي تجعلها أكثر تقدما

 بيئاتها.

" بأنها الزيادة التي تطرأ على الناتج القومي في فترة زمنية معينة  1958سنة  Kindleberger.c.Pكيندلبرجروقد عرفها 

مدحت ) مع ضرورة توافر تغيرات تكنولوجية و فنية و تنظيمية في املؤسسات اإلنتاجية القائمة أو التي ينتظر إنشاؤها "

 ( 82، ص1980: محمد العقاد

تعمل على خلق للثروة التي تفيد املجتمع، فهي استثمار في تنمية االقتصاد من أجل توفير الرخاء فالتنمية االقتصادية 

 وجودة الحياة األفضل لجميع السكان.

بعد نهاية الحرب العاملية الثانية أخذ مفهوم التنمية مدلوال اقتصاديا يرتبط بالنمو وفقا ملؤشرات اقتصادية بحتة، 

جمالي املحلي ودخل الفرد وغيرها من املؤشرات التي تدل على مستوى النمو االقتصادي، ومع كالدخل القومي والناتج اإل 

بداية السبعينيات أخذ مفهوم التنمية املستدامة يكتسب أبعادا سياسية واجتماعية وثقافية إلى جانب البعد االقتصادي، 

 ات التنمية وأصبح تأخذ معايير متعددة تعبر عنوبهذا تطور املفهوم من النمو االقتصادي إلى التنمية أين اتسعت مؤشر 

  ( 253، ص2011: عبد الحكيم ميهوبي) التغيرات الهيكلية التي تسود املجتمع 

ويعتبر مفهوم التنمية املستدامة مفهوما حديثا ، تحددت معامله من خالل مؤتمر روما، ،حيث ورد في ملخص نتائج هذا 

استمرت في استخدامها للموارد املستدامة بهذه الوتيرة فان ذلك سوف يؤدي إلى تدهور املؤتمر بأن التنمية البشرية إذا 

ونفاذ تلك املوارد ،بحيث أن هذه املوارد غير قابلة لإلحالل ،كما أكد املؤتمرون أن التنمية تتوقف على األخذ بعين االعتبار 

عبد هللا بن ) البيئة ظورات هي :االقتصاد ،املجتمع وللعوامل البيئية ،إذا مزجت فكرة التنمية املستدامة بين ثالثة من

 .  ( 7، صد.ت: حسين النصر 

لقد نوقشت مسألة التنمية حتى نهاية السبعينيات من القرن املاض ي كمسألة تتعلق باالستغالل واالستخدام األقص ى 

للموارد االقتصادية من أجل الوفاء باالحتياجات السكان  دون األخذ بعين االعتبار التأثيرات السلبية واإلضرار التي يلحقها 

ملحيط الحيوي نتيجة للتلوث الصادر عن ذلك النشاط وهالك للموارد الطبيعية، النمو السكاني واالستنزاف االقتصادي با

إال أنه مع بداية الثمانينات عرفت مناقشات التنمية نقلة نوعية إذ تبنت وجهات نظر أكثر تعمقا ملسألة النمو والتنمية، 

املؤتمر العالمي للسكان و  1994ة فلم يعد مفهوم التنمية محصورا في أبعاده التقليدية، حيث عقد في سبتمبر من سن

نص على وجوب إدماج قضايا السكان على األصعدة الدولية واإلقليمية واملحلية في رسم، تنفيذ، ، و التنمية في القاهرة 

جميع السياسات والبرامج املتصلة بالتنمية املستدامة، كما ألح على الحكومات بهدف تحقيق التنمية املستدامة  -وتقييم 

تقاء بنوعية الحياة، الحد من األنماط غير املستدامة لإلنتاج واالستهالك والقضاء عليها وتشجيع السياسات واالر 

      املصنعة تحقيق أنماط االستهالك املستدام وإدارة النفايات  كما طالبت البلدان املتقدمة / . الديموغرافية املالئمة

 .  ( 18، صد.ت: األمم املتحدة)   بفعالية

اذ جرى تحليل أثر السياسات االقتصادية على املسائل االجتماعية والبيئية على غرار الفقر والعدالة التوزيعية ونضوب 

ففي ظل تزايد املؤشرات التي تبين الخطر البيئي الناتج عن النمو .  البيئي األجيال القادمة والتلوث املوارد وحرمان

     هوم التنمية ومن ثم بروز مطلب االستدامة للحفاظ على نصيب األجيالاالقتصادي أخذ البعد البيئي يتجذر في مف

   ( 4، ص2008: عمار عماري )  القادمة
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فالتنمية املستدامة هي القدرة على تلبية احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مع 

 النمو االقتصادي واملحافظة على البيئية والرفاهية االجتماعية.األخذ بعين االعتبار تحقيق التوازن بين 

 من اآلثار البيئية السلبية للنمو  1987فلقد ظهر هذا املفهوم ألول مرة عام  
ً
حاولة م فيوالعوملة،  االقتصادي، وجاء تحذيرا

 إيجاد حلول مناسبة للمشاكل الناتجة عن نشاط الصناعة والنمو السكاني املتزايد.

 fundان أول من استخدام هذا املصطلح/ التنمية املستدامة كان من طرف ناشطين في املنظمة غير الحكومية اال 

World wildlife   استخدم املصطلح ألول مرة بشكل رسمي من طرف رئيسة وزراء النرويج  و،1980سنةGro Harlem 

Bruntland  م في تقرير مستقبلنا املشترك للتعبير عن السعي نحو تحقيق نوع من العدالة التوزيعية بين األجيال 1987سنة

    ( 4، ص2008: عمار عماري ) الحالية واألجيال القادمة

ا يتجاوز متتطلب تحسين ظروف املعيشة لجميع األفراد دون زيادة استخدام املوارد الطبيعية إلى وبهذا فالتنمية املستدامة 

 قدرة كوكب األرض على التحمل.

ا للتقرير اهداف التنمية املستدامة لسنة 
ً
تسبب في اضطراب كبير في الحياة وسبل  19ين  أن كوفيدب ، 2021و اليوم ووفق

ا حتى قبل
ً
 العيش لسكان العالم باختالفه املتقدم و النامي. بل كان التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة بطيئ

تأثير مدمر في كل مكان، كإجهاد النظم الصحية وتحطيمها، وتدمير األرواح في العديد  هذا االخيرلكان  حيث الوباء.انتشار 

من البلدان، باإلضافة الى أن العواقب االقتصادية واالجتماعية كانت وخيمة، وال سيما بالنسبة ألفقر البلدان وأشد الناس 

 .فقًرا

أثر في  2020مليون شخص إضافي إلى الفقر . مقابل ذلك لم  يكن للتباطؤ االقتصادي لسنة  124 - 119فقد دفع مابين 

رجة دكبح املناخ،  حيث استمرت تركيزات الغازات املسببة لالحتباس الحراري الرئيسية في االرتفاع ، في حين كان متوسط 

 1.5بشكل خطير من حد  ةقريب افوق مستويات ما قبل الصناعة ، مما يعني أنهوهي  درجة مئوية  1.2الحرارة العاملية حوالي 

    ( 12، ص2021:  األمم املتحدة) درجة مئوية املحدد في اتفاقية باريس

  Sustainable Development Goalsة أهداف التنمية املستدام -ثانيا
 من اهم اهداف التنمية املستدامة نجد:

.   2030عام %7حيث من املتوقع ان يصل معدل الفقر العالمي   الفقر، والجوع، وضمان حياة صحية:القضاء على  -*

 اي ان العالم بهذا لن يحقق الغاية املتمثلة في القضاء على الفقر .

لناس ن افال يزال باليي القدرة على الوصول الى الخدمات األساسية مثل املياه، والطاقة املستدامة، والصرف الصحي: -*

.  2020سنة % 29و النظافة الصحية   % 46و الصرف الصحي  % 26يفتقرون الى إمكانية الوصول الى مياه الشرب املأمونة 

 .2030بلد ليست على املسار الصحيح إلدارة املوارد املائية على نحو مستدام بحلول عام  129وعليه فهناك 

 

انه من املرجح ان يتراجع معدل  2021رير التنمية املستدامة لسنة حيث بين تق توفير التعليم الجيد وفرص العمل: -*

 101انخفض مستوى االملام بالقراءة الى ما دون الحد األدنى لدى اكثر من  2020التقدم في إتمام الدراسة، كما انه في عام 

 مليون طفل .

ل العمالة او التدريب  .ضف له فقدان ما يعاد وللعلم ان الجائحة ستأدي الى زيادة عدد الشباب غير امللتحقين بالتعليم او

 .2009-2007مليون شخص وظيفته بالدوام الكامل أي أربعة اضعاف عدد الوظائف التي فقدت خالل االزمة العاملية  255

بين ان الجائحة خفضت متوسط العمر عند الوالدة  2021حيث ان  تقرير التنمية املستدامة لسنة توفير الصحة:   -*

 واحدة  وهذا ما يتطلب زيادة الجهود في مجال الصحة و العالج.بسنة 
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فال يزال العنف ضد املرأة مستمرا على مستويات  عالية بشمل غير مقبول  و قد اشتد بسبب  املساواة بين الجنسين :  -*

مرة واحدة على  مليون امرأة تعرضت للعنف الجسدي او الجنس ي 736نساء ، أي  3الجائحة فهناك امرأة واحدة من بين 

وهذا ما يتطلب تكثيف الجهود لحماية املرأة التي أساس املحور الديمغرافي، فكلما  2018-2000األقل في حياتها ما بين سنة 

 تعرضت للعنف وكانت فقيرة كلما زاد انجابها الذي يأثر الحقا على الطاقات غير املتجددة و بالتالي التنمية املستدامة.

ملون شخص  759سكان العالم يستخدمون أنظمة طهي خطرة و غير فعالة،  1/3فهناك  التحتية:تعزيز البنية   -*

يفتقدون الكهرباء ، وعليه فهناك حاجة الى إجراءات متسارعة بشان الطاقة املتجددة الحديثة خاصة في قطاعي التدفئة 

 و النقل .

واالستهالك: بتخصيص أراض ي للزراعة و املياه  إنشاء مجتمعات قادرة على تحقيق االستدامة من خالل اإلنتاج -*

 الطبيعية ومناطق خالية من الثلوث البيئي حتى تكون املحاصيل الزراعية صحية .

فأزمة املناخ ال زالت مستمرة بال هوادة حيث زاد  املحافظة على البيئة، وحماية املحيطات، والنظم األيكولوجية:  -*

درجة مئوية على خط األساس لفترة ما قبل الصناعة. لهذا فانبعاثات  1.2ب  2020م متوسط  درجة الحرارة العاملية لعا

غازات االحتباس الحراري يتطلب تحويل اقتصاديات الدول خاصة املصنعة منها . هذا من جهة ومن جهة أخرى تتعرض 

للحياة البحرية  لى غاز االكسجين الكافياستدامة املحيطات لتهديد شديد فاملناطقة امليتة وهي  املناطق املائية التي تفتقد  ا

وهذا بسبب امللوثات الصناعية التي تستعمل الطاقات  2019منطقة سنة  700الى  2008منطقة سنة 400ارتفعت من 

 الغير متجددة نتيجة زيادة الطلب عليها بزيادة عدد سكان األرض.

لسبب ، فاكثر من ربع األنواع  التي تقيمها في اطار القائمة كما ان النظم االيكولوجية البرية غير محمية بالكافي  لهذا ا  

الشعاب  % 33الصنوبريات  % 34البرمئيات  % 41الحمراء لدى االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة مهددة باالنقراض ) 

لمي لف االقتصاد العاالطيور (. حيث تؤثر األنواع الغازية سلبا على التنوع البيولوجي و تك% 14الثديات  % 26املرجانية 

      (  22-8، ص  ص 2021األمم املتحدة : )باليين الدوالرات سنويا 

 ومن كل ما جاء نفهم ان التنمية املستدامة تعمل على  التقليل من الغازات الدفيئة، والحد من ظاهرة االحتباس الحراري.

املتجددة. واستخدام موارد الطاقة املتجددة. وهي ظرورة ملحة اليوم واملحافظة على املوارد البيئية. باستخدام موارد املياه 

 نظرا للتزاد السكاني.

 Renewable energies and the demographicالطاقات  املتجددة و البعد الديمغرافي في الجزائر   -ثالثا

dimension in Algeria. 

طرفي معادلة النمو السكاني واملوارد من اجل ضمان التوازن بينهما،  ان التنمية املستدامة تعمل على التوفيق بين              

 من خالل ضبط معدالت النمو الديمغرافي و زيادة  معدل النمو االقتصادي بوثيرة تتفوق على معدالت الزيادة السكانية.

 من حدة الفقر وإتاحة الفرص و تتضمن القضايا الديمغرافية املرتبطة باستخدام الطاقة املتجددة التخفيف               

امام النساء، اذ يؤدي الوصول املحدود لخدمات الطاقة الى تهميش الفئات الفقيرة والى تقليل قدرتها بشكل حاد على تحسين 

سكان العالم ال تصل  1/3ظروفها املعيشية و بالتالي تزداد معدالت خصوبتها. الن الخصوبة تتزايد طرديا مع الفقر. فحوالي 

 االخر بصورة ضعيفة. 1/3م مصادر الطاقة الضرورية، بينما تصل الى اليه

فاالعتماد على مصادر الطاقة املتجددة كالسخان الشمس ي و الخاليا الضوئية وعمليات تدوير املخلفات الزراعية وتحويلها 

 ية و املادية من الهدر.الى سماد عضوي يساهم في القضاء على البطالة و على الفقر و في الحفاض على املوارد املا ل
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كذلك تحتاج املشاريع التحتية كاملرافق الصحية و املستشفيات  و الخاصة في املناطق النائية و الصحراوية  املعزولة الى 

مصادر تمويلية ضخمة في بناءها وتسيرها ، لهذا فاذا استمدة طاقتها من مصادر الطاقات املتجددة  كالشمس و املياه و 

خثير شين، وردة )فمن شانها تقليل من تكاليف الربط بالطاقة و تكاليف االسالك و تشيد املحطات التقليدية الريح...الخ. 

    (  22، ص2021مرزاق: 

وبما أن النمو املستمر للسكان في الجزائر كان له األثر الكبير على استهالكات الطاقات الغير متجددة ، اذ أحدث ضغوطات 

عرفت بعد استقاللها نموا اصة على الطاقات غير املتجددة و حد من عملية التنمية . حيث على  املوارد الطبيعية خ

ديمغرافيا سريعا ، بحيث تميزت بمعدالت نمو مرتفعة بين سنوات الستينيات و السبعينيات و املنتصف األول من عشرية 

 %3معدل نمو  ديمغرافي وسطي فاق  1987و ثالثه سنة  1966الثمانينات، اذ عرف عدد السكان بين أول تعداد سنة 

نسمة. كما هو  23 477 000نسمة إلى  11 826 000سنة فقط. حيث انتقل من 22سنويا.  فتضاعف عدد السكان في ظل 

 مبين في الجدول التالي:

 2022–1966تطور عدد السكان الجزائريين ما بين  -1–جدول رقم

 عدد السكان السنة عدد السكان السنة

1966 11.908.000 1996* 28.566.000 

1970* 13.309.000 2000** 30.380.000 

1974* 15.164.000 2004*** 32.100.000 

1978* 17.600.000 2008**** 33.920.103 

1982* 19.883.000 2010***** 35.600.000 

1986* 22.512.000 2014****** 387000000 

1990* 25.022.000 2018******* 42.600.000 

1994* 27.496.000 2020******** 43.900.000 

  2022********* 45.400.000 

Source :ONS)1990 ( Données Démographiques,1984-1989,in Bulletin statistiques courantes, n°15, Alger , P. 26 

*ONS  (1999)   Rétrospectives statistiques, 1970-1996, Alger, P.3 

 6،ص.   ، الحزائر31، رقم الجزائر باألرقام (2002**الديوان الوطني لإلحصائيات) 

***ONS.  (2004) Démographie algérienne 2003, in Données statistiques, N°398, Alger, p. 1 

 ****ONS. ( SD )Recensement général de la population et de l’habitat 2008",   in collections statistiques,N°142,Alger, 

p29  

*****ONS  (2010) Démographie Algérienne 2009, in Données statistiques, n°554, Alger , p1 

****** ONS.   (2012) Démographie Algérienne 2011, in Données statistiques, n°600, Alger,p1  

******* ONS  (2014) Démographie Algérienne 2014, in Données statistiques, n°603, Alger,p1 
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******** ONS  (2019) Démographie Algérienne 2018" , in Données statistiques, n°853, Alger,p1 

********* ONS)2021 ( Démographie Algérienne2020  , in Données statistiques, n°949, Alger,p1 

سنة في التعداد  20وقد ميز هذا التطور الديمغرافي هيكلة عمرية صغيرة السن حيث بلغت نسبة األشخاص األقل من                  

 وبقيت محافظة على هذه النسبة املرتفعة في كل التعدادات األخرى. كما هو مبين من الجدول أدناه: % 57,37األول 

 تطور  نسبة عدد سكان الجزائر حسب الفئات العمرية.   -2–جدول رقم 

 

 

 

 

Source : Rabah Brahimi)1989 ( Démographie algérienne, in Collection Statistiques, N°17, ONS, Alger, P. 2 

*ONS  (2001)  Annuaire statistique de l’Algérie résultats 1997-1999 N19.Alger, p. 19 

 .8، الجزائر، ص. 32، رقم (الجزائر باألرقام2003**الديوان الوطني لإلحصائيات) 

***  ONS (SD")Recensement général de la population et de l’habitat 2008,  in collections statistiques, N°142, Alger,p29. 

 The role of renewable energies inدور الطاقات املتجددة في تحقيق التنمية املستدامة  -رابعا

achieving sustainable development in Algeria 

عدة أنواع أخرى للطاقة تميزت بكونها متجددة ونظيفة على غرار طاقة الوقود األحفوري لقد ظهرت إلى جانب 

الرياح والطاقة الشمسية وجريان املاء.  وتتميز هذه األنواع من الطاقة كونها طاقة بديلة للطاقة األحفورية  وصديقة للبيئة 

نفد مع االستهالك الكبير ودائمة التجدد، لهذا أصبحت مصادر الطاقة املتجددة ما يعني أنها ال تمتجددة وغير قابلة للنفاذ. 

جزًءا ال يتجزأ من مسؤولية الشركات التي تسعى لتحقيق التنمية املستدامة. ويزيد استهالك هذه الطاقة يوما بعد يوم، 

لكمية حصلت عليها الصين، والسدس من كهرباء العالم،  و ربع هذه ا %8غطت الطاقة املتجددة ما يقارب  2017ففي عام 

    (  2021: اسماء ربابعه)كان بين الواليات املتحدة األمريكية والهند واليابان

تمليها متطلبات التنمية املستدامة التي تقوم على مبدأ ضمان   حتمية أصبح هذا النوع من الطاقة ضرورة لقد

نصيب األجيال القادمة من إمدادات الطاقة وكذا األوضاع االقتصادية  واالجتماعية التي خلفتها وتخلفها بوادر نضوب 

ة ان املستهلكين لها، مما يجعل الجهود تتزايد الستعمال هذه الطاقالبترول وتدهور أسعاره مع الزيادة املستمرة في عدد السك

 واللجوء إليها كبديل مناسب للوقود األحفوري.

 ومن بين هذه األنواع من الطاقات املتجددة نجد الطاقة الشمسية : 

ية، إذ وضوئوهي الطاقة التي تستمد من الشمس ، وتنتج الطاقة الشمسية من الشمس باستخدام ألواح شمسية الكهر 

 تحتوي هذه األلواح على خاليا تمتص الحرارة وتحولها لطاقة قابلة لالستهالك. 

وتنتج الطاقة الشمسية في األساس من تفاعالت االندماج العمالقة التي تحدث بشكل مستمر على سطح الشمس، حيث 

 االندماج.يتحول فيها الهيدروجين إلى هيليوم، وتنتج كميات كبيرة من الطاقة بسبب هذا 

*1998 1987 1977 1970 1966 فئات السن  2001** 2008*** 

 38.73 44,97 48,18 54,97 58,20 59,27 57,37 سنة 20أقل من 

 31.84 31,80 30,64 27,98 25,36 23,53 21,88 سنة 29 – 15

 53.78 55,03 45,13 39,92 35,97 35,01 35,94 سنة 59 – 20

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1:%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87_1161
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1:%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87_1161
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وطاقة الشمسية طاقة نظيفة متجددة ومتوفرة باستمرار، وتصل إلينا على صورتين، األولى هي الطاقة الحرارية، والثانية  

ذلك و  هي الطاقة الضوئية. واستطاع اإلنسان اختراع العديد من التطبيقات لتلبية حاجاته املتزايدة، كتوليد الكهرباء مثال.

رارة والضوء املنبعثان من الشمس، عن طريق الظواهر الكهروضوئية، وعن طريق استخدام ألواح بتوليد الكهرباء من الح

 الخاليا الضوئية الجهدية.

، وال يصل من هذه  2كيلو واط/م 1.35تنبعث الطاقة الشمسية بمعدل ثابت تقريبا يسمى الثابت الشمس ي يقدر بنحو 

  .   (  31، ص2012: عماد تكواشت)  باقي على شكل موجات وإشعاعاتفحين ينعكس ال  %70الطاقة إلى األرض إال حوالي 

 وتنقسم وسائل التكنولوجيا التي تعتمد على الطاقة الشمسية الى:

 وهي تعتمد على استخدام اللوحات الفوتو ضوئية، واملجمع الحراري الشمس ي. نظم الطاقة الشمسية اإليجابية:  -*

 من املباني ناحية الشمس. نظم الطاقة الشمسية السلبية: -*
ً
 وهي  تقوم على توجيه واحدا

 ومن اهم استخدامات الطاقة الشمسية نجد:

تستخدم الطاقة الشمسية في زراعة بعض النباتات عن طريق البيوت الزجاجية حيث يمكن زراعة نباتات في غير  -

الشمس إلى حرارة، عن طريق تغليف أوانها، عن طريق تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية، وتحويل ضوء 

 هذه النباتات، لالحتفاظ بحرارة الشمس.

-  
ً
كذلك تستخدم الطاقة الشمسية في التدفئة والتبريد والتهوية حيث تحتل أنظمة التهوية والتدفئة والتبريد جزءا

، وا
ً
 من الطاقة املستخدمة. وتعمل بعض أنواع املباني على امتصاص حرارة الشمس نهارا

ً
 ستخدامها ليكبيرا

ً
ال

للتدفئة. كذلك تعتبر املدخنة التي تعمل بالطاقة الشمسية، إحدى أنظمة التهوية، اذ أنها تعمل بالطاقة 

 الشمسية السلبية.

تستخدم الطاقة الشمسية كذلك في تسخين املاء عن طريق السخانات التي تعمل بالطاقة الشمسية في أعلى  -

 لواح املستوية املصقولة. املنازل، مثل األنابيب املفرغة، واأل

 تستخدم الطاقة الشمسية في معالجة املياه املالحة واملتوسطة امللوحة وجعلها صالحة لالستخدام االنساني.  -

تستعمل بدل الوقود كذلك ، حيث أن هناك سيارات تستخدم ألواحا للطاقة الشمسية، للحصول على الطاقة   -

 الالزمة لتشغيلها. 

الن األلواح الشمسية املثبتة على األسقف تعمل بشكل  صول على الطاقة الشمسية خالل الليل،وبما انه ال يمكن الح

أفضل خالل ساعات النهار، عندما تكون الشمس مشرقة وساقطة مباشرة عليها ، بينما تنخفض كفاءة األلواح الشمسية 

يتم تخزينها عن طريق نظام الكتل ف  .(  2016: هيثم باحيدرة) .في الليل لعدم وجود ضوء شمس لتحويلها إلى كهرباء 

الحرارية، التي تقوم بتخزين الطاقة الشمسية على شكل حرارة تصلح لالستخدامات املنزلية. ويمكن تخزين الطاقة 

 الشمسية عن طريق األمالح املذابة كذلك، حيث أن األمالح ذات سعة حرارية عالية.

الشمسية، ملا تملكه من قدرات هامة في هذا املجال، ولعل من أهمها والجزائر من بين الدول التي اهتمت بالطاقة 

 من املساحة اإلجمالية . %80شساعة املناطق الصحراوية التي تشكل 

. 2كيلواط/سا/م 7- 5فهي تعتبر من أغنى الحقول الشمسية في العالم، حيث تقدر كمية الطاقة الواردة لها مابين  

تيتراواط/سا/سنويا، ويصل املعدل السنوي للطاقة  169440املتوسط بحجم وهي األهم في حوض البحر األبيض 

 2263باملناطق الساحلية والهضاب، بينما الصحراء فبمعدل  2كيلواط/سا/م1700الشمسية املستقبلة إلى 

حتياجات مرة ا 60وهذا ما يعني أنها تسمح بتغطية    (  16، ص  2014مؤتمر الطاقة العربي العاشر: )  .2كيلواط/سا/م

  مرة االستهالك الوطني من الكهرباء . 5000مرات االستهالك العالمي و 4أوروبا الغربية و
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ان اإلشعاع الشمس ي يصل مباشرة إلى سطح األرض في الجزائر دون أن يتشتت بواسطة الغالف الجوي، الذي يظل أحد 

 2007كيلو واط/ساعة في اليوم أي 5.5تصل إلى  املعطيات األساسية بالنسبة للطاقة الحرارية الشمسية املركزة، حيث 

 2738كيلو واط/ساعة  في اليوم أي 7.5كيلو واط/ساعة في السنة لكل متر مربع داخل الجزائر العاصمة، و

 كيلوواط/ساعة في السنة لكل متر مربع داخل والية إليزي. و الجدول التالي يبين لنا الطاقة الشمسية الكامنة في الجزائر.

 الطاقة الشمسية الكامنة في الجزائر. -3 -قمجدول ر 

 الصحراء الهضاب العليا الساحل األقاليم

 86 10 4 املساحة %

 3500 3000 2650 املدة املتوسطة للتعرض للشمس/ ساعة في السنة

 2650 1900 1700 فيالسنة 3الطاقة املتوسطة املمكنة  كيلوواط ساعي/ م

، مجلة ارصاد الدراسات أهمية الطاقة الشمسية في تامين امدادات الطاقة في الجزائر،  (2019)سليمان كعوان واخرون  املصدر:

 .66، الجزائر، ص 2، املجلد ،2االقتصادية و اإلدارية، العدد

لقد شرع في استغالل الطاقة الشمسية في الجزائر مع انشاء محافظة الطاقات الجديدة في الثمانينيات من القرن املاض ي 

، مع تجهيز املدن الكبرى بتجهيزات لتطوير الطاقة الشمسية، وإنجاز محطة 1988على مخطط الجنوب سنة  تمدو اعت

 .قرية 20نسمة في  1000كيلواط لتزويد 100ملوكة بادرار بقوة

ا ذبإنشاء وحدة إلنتاج الخاليا الشمسية ووحدة لتطوير تقنية السيلسيوم  به نشاط مركز بوزريعةكما تم توسيع نطاق  

 .احد اكبر افران الطاقة الشمسية  على املركز الذي كان يحتوي 

كلم شمال  25تم انجاز اول محطة هجينة لتوليد الكهرباء العاملة بالغاز و الطاقة الشمسية بمنطقة تيلغمت على بعد و 

 64على مساحة  تكون مصدر طاقوي بديل  ونظيف  يتربع   أنمرشحة  وهي حاس ي رمل، وهي اكبر حقل غازي في افريقيا

متر. كما تمت برمجت محطتين اخريتين سنة 150جامع للطاقة الشمسية يبلغ طول كل واحد منها  244هكتار حيث يوجد 

 (  81-80ص ص ، 2015: محمد لوشن) النعامة بوالية البيض ومحطة وهي محطة املغير بوالية الوادي  2013

, مع األخذ في الحسبان جميع املشاريع املوصلة وغير املتصلة 2021بلغت سعة الطاقات املتجددة املركبة نهاية  وبهذا

 .ميغاواط خارج الطاقة الكهرومائية 438,2ميغاواط منها  567,1بالشبكة 

ية, املصدر األول من الطاقات املتجددة خارج الطاقة الكهرومائ % 92وتعد الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تمثل 

خارج الشبكة. وتمثل الطاقة الحرارية  % 8متصلة بالشبكة و  % 84إلنتاج الكهرباء انطالقا من الطاقة املتجددة ب

 .على التوالي من مصادر الطاقة املتجددة باستثناء الطاقة الكهرومائية% 2و  % 6والرياح  (CSP) الشمسية

من مجموع  % 46ميغاواط وهي تشكل  17,2بأكثر من قدرت كما أن مجموعات الطاقة الشمسية باملناطق املعزولة 

 . 2021منشئات الطاقة الشمسية خارج الشبكة في ديسمبر 
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ية ميغاواط إلى نها 6,7من جهة أخرى عرف برنامج تزويد املدارس بمصادر الطاقة الشمسية والتي تقدر سعتها االجمالية ب 

 .% 73، أي بزيادة قدرها +2021 - 2020ما بين حيث بلغت ذروتها  + ميغاواط  2,8زيادة بلغت  2021ديسمبر 

فيما يجري  2021مدرسة موزعة على كامل التراب الوطني قد تم تجهيزها بأنظمة شمسية عند نهاية ديسمبر  840حيث أن 

 مدرسة أخرى. 339ميغاواط وستخص  2انجاز طاقة اضافية ب 

                 إذ تمثل االنارة العمومية من مجموع معتبرا،من جهة أخرى سجل انجاز مشاريع االنارة العمومية الشمسية تقدما 

  (  دت: د ن)تركيبات شمسية خارج الشبكة  % 27حوالي ب, 2021ذروة عند نهاية ديسمبر الميغاواط  9,9

أول مشروع يطلق ضمن برنامج الطاقة املتجددة في الجزائر، والذي  الشمسية،( للطاقة 1000و يعتبر مشروع )سوالر 

 .2035غيغاواط بحلول عام  15يستهدف توليد 

 1000ويتضمن هذا املشروع تأسيس شركات ذات أغراض خاصة تتولى تنفيذ محطات شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية 

ميغاواط لكل  300- 50األغواط ، بحصص تتراوح ما بين ورقلة والوادي وتقرت و  واليات بشار و 5ميغاواط، موزعة على 

ميغاواط  300ميغاواط بوالية توقرت، وكذلك توليد  250ميغاواط يوالية ورقلة، و 100ميغاواط بوالية بشار، و  50 .محطة

 .في كل من واليتي األغواط والوادي

(، وذلك من أصغر محطة في املشروع، 2023قبل )ميغاواط من املشروع مطلع العام امل 50وتعتزم الجزائر بدء إنتاج أول 

 (  80ص ، 2015: محمد لوشن) والتي من املقرر أن تتنفد في والية بشار

وهكذا نالحظ ان الجزائر تقدم من ناحية استغالل طاقتها الشمسية واستخداماتها  في  البنى التحتية و املشاريع التنوية 

 الزخم السكاني املتزايد.كطاقة بديلة و نظيفة و متجددة ملواكبة 

 خاتمة:

  عدد سكان الجزائر  من  انتقل الشمس، فعلى سبيل املثال واضح وضوحن أثر النمو السكاني على قطاع الطاقة ا         

. حيث انتقلت مبيعات  ، مما زاد من استهالك  الطاقة  2018نسمة سنة  42.600.000الى     2011نسمة سنة   36.717.000

ترمي  الى   6 10/ 86.767و الغاز من    2018واط / سا سنة  60.995الى     2011واط / سا  سنة   38.900الكهرباء من  

ترمي .  هذا بالنسبة للمبيعات اما بالنسبة لعدد املشتركين فقد انتقل بالنسبة للغاز الطبيعي من  6 10/   160.240

نسمة                               7.102.466، و بالنسبة للكهرباء من 2018نسمة سنة  5.634.087الى  2011نسمة سنة  3.346.420

الديوان الوطني )  2018نسمة  سنة  9.604.656الى و   (   46ص ، 2015: الديوان الوطني لإلحصائيات )   2011سنة 

    (   42ص ، 2021: لإلحصائيات 

ه فان لى حالع هاستمرار  عن النمو السكاني، وفي حالةترتبة املآلثار املتجددة يواجه ضغوطات نتيجة االطاقة غير قطاع ف

ركبات بسبب التغيرات في حجم السكان وعدد املالطاقة في الجزائر تزايد الطلب على احتياطاته ستنفذ لألجيال القادمة. ف

جعلها تتجه نحو استغالل  .وارتفاع نسبة الفقد الكهربائي والتنمية وأنماط املعيشة ومحدودية الترشيد في االستهالك



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  285 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

الشمسية، ملا لها من انعكاسات إيجابية على سكان الحاضر كبناء محطات للطاقة الطاقات املتجددة الدائمة و النظيفة 

لسكانية قديرات اباعتبار الطاقة أحد القطاعات الهامة التي تتأثر بالنمو السكاني والتي ال بد من اخذ التو املستقبل. 

 . هاحتياجاتاتقدير لاملستقبلية لها 
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The  illeqitimate  acts of the international  commercial companies. 

The use of the same pattern rules of the multinational companies. 
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 الجزائر. علي لونيس ي -02  -جامعة البليدة

 

 :امللخص

حظيت املسئولية الجزائية للشخص املعنوي )عامة( والشركات التجارية )خاصة( باهتمام من جانب الفقه والتشريع املقارن ؛ نتيجة 

التابعة للقطاع الخاص واستحواذها على مختلف نشاطات الحياة االجتماعية العدد الهائل لألشخاص املعنوية سواء التابعة للقطاع العام أو 

واالقتصادية من خالل ما تتمتع به من إمكانيات واسعة ؛ وهذا النشاط قد يكون مصدرا لجرائم يرتكبها الشخص الطبيعي املسير للشخص 

هرب الضريبي والغش وحتى جرائم ماسة بالبيئة ؛ ونظرا لألهمية املعنوي ) الشركة التجارية (؛ ومن خالل هذه الجرائم كتبييض األموال والت

االقتصادية واالجتماعية للشركات التجارية خاصة مع ظهور الشركات متعددة الجنسيات التي أصبح اقتصادها يفوق اقتصاد دول في حد ذاتها 

ؤوس جتماعية وذلك بسبب تمتعها بوسائل إنتاج ضخمة ور ؛ نظرا ملا تتمتع به من نفوذ كبير على كل املستويات السياسية واالقتصادية واال 

أموال واحتكارها للتكنولوجيا الحديثة التي تحتاجها الدول على كل األصعدة خاصة االقتصادية مما جعلها كورقة ضغط وابتزاز لكثير من 

 الدول وحتى انتهاك لسيادتها.

 ة الجنسيات ؛ الشركات متعدد  الكلمات املفتاحية : الشخصية االفتراضية

Abstract 

The criminal responsibility of the legal person in general and commercial companies in particular has 

received great attention from jurisprudence and comparative legislation, as a result of the huge number of legal 

persons, whether affiliated with the public sector or affiliated with the private sector, and their acquisition of 

various activities of social and economic life, through their wide capabilities. And this activity  may  be a source of 

crimes committed by the natural person managing the legal person (the commercial company), and these crimes 

include money laundering, tax evasion, and  even crimes against the environment, given the economic and social 

importance of commercial companies, especially with the emergence of multinational companies, whose economy 

has become superior to that of the economy. The state itself, given the strength of its huge legal and economic 

position. 

.Keywrord 

 Vitual personality Multinational  corporations 

  



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  288 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 مقدمة

مرافق سميت آنذاك بمرافق السيادة وهذه املرافق هي مرفق القضاء ومرفق  ( ظهرت خمس19في بداية القرن التاسع عشر)

الدفاع ومرفق الشئون الخارجية ومرفق القضاء ومرفق الصحة ألنها كانت مرتبطة بسيادة الدولة وتديرها بنفسها وحتى 

 األفراد ال يستهويهم هذا النوع من املرافق ألنها ال تدر عليهم بأي ربح كان .

بعد الحرب العاملية األولى وبتطور املجتمعات وظهور أشخاص معنوية جديدة ) مرافق اقتصادية  ومرافق مهنية غير أنه و 

واجتماعية وتجارية (بسبب التطور الصناعي والتكنولوجي أدى إلى توسيع الحياة االقتصادية وتعدد املنشآت االقتصادية 

وتعدد نشاطها سواء داخل الدولة أو خارجها )أي الشركات متعددة واحتدام املنافسة بينها ؛ انتشرت الشركات التجارية 

الجنسيات(؛ مما أجبر املشرع املقارن االعتراف لهذه الكيانات بالشخصية املعنوية بهدف املساهمة في النهوض باقتصاد 

ريبي؛ وهذا والتهرب الضالدول ؛ إال أنه باملقابل تستعمل كواجهة للقيام بأعمال غير مشروعة كالتهريب واملضاربة والغش 

 ما دفع الفقه الجنائي إلى ضرورة مساءلة هذه األشخاص املعنوية ) الشركات التجارية (.

غير أن هناك نوعا آخر من الشركات والذي يتميز باتساع نشاطها وتنوع إنتاجها على مستوى العالم بسبب وجود عدة 

القرار السياس ي لبعض الدول والتي تعرف بالشركات متعددة  شركات فرعية تابعة للشركة األم  وتسيطر حتى على مركز

 الجنسيات .

وعليه ومما سلف فإن اإلشكالية التي يمكن طرحها بهذا الخصوص هي ما مدى فعالية األساليب التي كرسها املشرع ملساءلة 

 الشركات التجارية ؟ .

نوع العقوبات التي يمكن فرضها على هذا النوع من  وما ؟ وماهي أهم الجرائم التي يمكن أن ترتكبها الشركات التجارية

 ؟  وماهي اآلليات التي كرسها املشرع الدولي ملراقبة الشركات متعددة الجنسيات عند ارتكابها لجرائم دولية ؟ األشخاص

شخص معنوي كأما أهمية املوضوع فتظهر في كون أن جل األفعال غير املشروعة أو الجرائم التي ترتكبها الشركات التجارية 

هو في حقيقة األمر حقيقة عالجها املشرع الجزائري من خالل الدور الذي أصبحت الشركات التجارية تؤديه في دفع عجلة 

التنمية االقتصادية ؛ خاصة الشركات العمالقة أو ما يسمى بالشركات متعددة الجنسيات؛  التي أصبح لها تأثير كبير على 

ى سيادة الدول خاصة في ظل الدور املتصاعد الذي أصبحت تؤديه هذه الشركات ؛ حيث النظام االقتصادي العالمي وعل

قسمت دول العالم إلى دول كاملة السيادة ودول ناقصة السيادة ؛ بسبب خرقها في بعض األحيان لحقوق اإلنسان نتيجة 

 ارتكابها جرائم دولية كجرائم الحرب واإلبادة الجماعية .

فهو يهدف للتعرف على أهم األفعال املجرمة التي يمكن تصور ارتكابها  استخالصها من هذا املوضوع أما األهداف التي يمكن 

من هذه األشخاص وكذا وضع تصور قانوني للعقاب الواجب تطبيقه على هذه الشركات في ظل استحالة توقيع عقوبة 

ى ثالث محاور نتناول في املحور األول مفهوم الحبس عليها ؛ ولإلجابة على هذه اإلشكالية قسمنا موضوع هذه الدراسة إل

الشركات التجارية وموقف الفقه من املسئولية الجزائية ؛ أما في املحور الثاني فنتناول فيه أسس وقواعد املسئولية 

الجزائية في التشريع الجزائري .وفي املحور الثالث نتعرض للشركات متعددة الجنسيات  من حيث مدلولها وتحديد 

 ا  وكذا نبين تأثيرها على الدول سواء من حيث املساس بسيادتها أو من حيث املساس بحقوق اإلنسان .خصائصه

 . أوال: مفهوم املسئولية الجزائية وموقف الفقه

يقتض ي منا في هذا املوضوع أن نتطرق إلى تعريف جرائم الشركات وتحديد خصائصها ؛ ثم التعرض ملوقف الفقه من    

 خص املعنوي.موضوع مساءلة الش
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 . تعريف جرائم الشركات التجارية وتحديد خصائصها:   -1

وخالل القرن العشرين مبدأ املسئولية الجزائية لألشخاص املعنوية  19جانب من الفقه الحديث بداية من نهاية القرن  أقر

صاد ة أو الصناعة أو االقتوهذا نظرا الزدياد عددها التي أصبحت تنشط في مختلف مناحي الحياة سواء كان ذلك في التجار 

مما زاد من نشاطها وزاد بالضرورة من مخاطرها؛ ومن بين هذه األشخاص املعنوية نجد الشركات التجارية ؛ حيث منحها 

املشرع حقوقا قصد ممارسة التصرفات القانونية كحقها في التعاقد والتملك والتقاض ي ؛ إال أنها قد تستغل هذه الحقوق 

 ذا األمر اقتض ى منا إيجاد تعريف لجرائم الشركات وتحديد خصائصها.الرتكاب جرائم وله

 . تعريف جرائم الشركات التجارية:  -أ

الجريمة  في مدلولها القانوني هي كل فعل أو امتناع يحظره القانون ويقرر عقوبة ملرتكبه وإذا كان صحيحا أن معظم الجرائم 

ن القانون الجنائي يعاقب كذلك على كل صور االمتناع في الحاالت التي تتكون من فعل إيجابي فإنه من املسلم به أيضا أ

يوجب فيها القانون على املمتنع إتيان فعل معين في ظروف معينة فيمتنع عن إتيانه رغم قدرته على ذلك )محمد زكي أبو 

الجريمة ظاهرة اجتماعية  ( ؛ وما دام أن 35؛ قانون العقوبات القسم العام ؛ دار الجامعة الجديدة ؛ ص  2017عامر :

وواقعة قانونية ناتجة عن انتهاك لنصوص قانونية سواء كان هذا االنتهاك صادر من شخص طبيعي أو معنوي كالشركة 

التجارية التي يمكن أن ترتكب جرائم اقتصادية تشكل اعتداء على املصلحة العامة عن طريق تعطيل السياسة االقتصادية 

مة حيث تندرج جرائم الشركات ضمن جرائم األعمال التي يعالجها القانون الجنائي لألعمال التي تضعها السلطات العا

؛  املدخل لدراسة 2012سمير عالية : والذي يركز أساسا على الجرائم التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة باألعمال    )

 (6. 316املؤسسة الجامعية للدراسات ؛ لبنان ؛ ص ؛  1جرائم األعمال املالية والتجارية " دراسة مقارنة " ؛ الطبعة 

وبالرجوع للتشريع الجزائري نجد أن نطاق جرائم الشركات توسع إذ نص عليها في قانون العقوبات وأقر بمتابعتها جزائيا إذ  

ركات ؛ جرائم الش 2016وفر الحماية لحقوق ومصالح معينة من خالل النص عليها في قوانين خاصة .  )زادي صفية : 

 (. 8التجارية ؛ رسالة ماجستير ؛ جامعة محمد ملين دباغين ؛؛ ص 

 : خصائص جرائم الشركات:  -ب

تنفرد جرائم الشركات التجارية بخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم األخرى ؛ فهي تعتبر جرائم نفعية ترتكب أساسا 

ه ت أثناء تسييرها أو عند تصفيتها ؛ وحتى وإن كانت هذلغرض تحقيق أرباح ومنافع مالية غير مشروعة للشركة سواء ارتكب

الجرائم تعتدي على حقوق في أشكال مختلفة قد ال تبدو من طبيعة مالية ولكنها ترمي من وراء ذلك تحقيق منفعة مالية 

زادي ) غير مشروعة أو إخفاء تحقيق تلك املنفعة كالتملص من دفع الضرائب أو التزوير في مستندات وأوراق تجارية  

 ( 9صفية : مرجع سابق ؛ ص 

كما تعد هذه الجرائم ذات صفة خاصة حيث ال يتقيد املشرع في الركن املعنوي للجريمة االقتصادية بنفس األحكام املقررة  

في القانون العام ؛ حيث يسوي القضاء بين العمد واإلهمال في الجرائم االقتصادية فبمجرد وقوع املخالفة تقع الجريمة 

تعمد الفاعل املخالفة أو وقعت منه بسبب إهماله أو عدم احتياطه ؛ إذ البعض من جرائم الشركات التجارية تعد  سواء

من جرائم الضرر والبعض األخر من جرائم الخطر ؛ كما أن املشرع يعامل مرتكب الجريمة معاملة الفاعل األصلي أو 

جرائم محصورة في القسم الخاص من قانون العقوبات الشريك فيها ؛ كما أنه اعتمد مبدأ التخصيص لذا نجدها 

؛ املسئولية   2002-2001والنصوص الواردة في القوانين املكملة كالقانون املتعلق بمكافحة التهريب  ) بشوش عائشة :  

 (. 101الجنائية لألشخاص املعنوية ؛ رسالة ماجستير ؛ كلية الحقوق ؛ جامعة الجزائر ؛ ص
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 . املسئولية الجزائية للشركات التجارية موقف الفقه من:  -2

إن موضوع املسئولية الجزائية للشركات التجارية واألشخاص املعنوية بصفة عامة كان مثار جدل فقهي ؛ إذ تباينت آراء 

الفقهاء حوله وانقسم رأي الفقه بين من ينكر كل مساءلة تطال الشخص الطبيعي الذي قام بتسيير الشخص املعنوي 

مه ولحسابه ؛ بينما يرى الرأي الراجح ضرورة مساءلة األشخاص املعنوية ؛ ومن ضمنها الشركات التجارية ؛ وعمل باس

 وفيما يلي نتعرض ملوقف هذه اآلراء.

 . الرأي املنكر للمسئولية الجزائية للشخص املعنوي :  -أ

يسأل جزائيا عن الجرائم التي تقع من يذهب هذا االتجاه إلى أن الشخص املعنوي ومن ضمنه )الشركات التجارية ( ال 

ممثليه أو تابعيه والتي ارتكبها هؤالء لحساب الشخص املعنوي وملصلحته وإنما تقع املسئولية على عاتق الشخص الطبيعي 

  عشر . 19ممثل الشخص املعنوي على أساس أن الجريمة وقعت منهم شخصيا وتنسب إليهم ؛ وساد هذا الرأي في القرن 

؛ املسئولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري واملقارن ؛ الطبعة الثانية ؛ دار هومة ؛   2014ط :  )محمد حزي

 ( .51؛ ص 

وقد استند هذا االتجاه على بعض الحجج منها أن موضوع املساءلة الجزائية تتعارض وطبيعة الشخص املعنوي ؛ فهذا 

مخالف للواقع وال يعدو أن يكون مجرد حيلة لجأ إليها املشرع في الدولة لكي يتسنى األخير ماهو إال مجرد افتراض قانوني 

لهذه األشخاص املتكونة من مجموعة األموال ومجموعة األشخاص من تحقيق أهدافها وذلك عن طريق افتراض لها 

العقل  ة املعنوية ال تملكالشخصية املعنوية حتى تكون لها أهلية اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات ؛ كما أن الشخصي

 (. 30؛ الوجيز في القانون اإلداري ؛ املكتبة القانونية  ؛ ص 2003محمد جمال مطلق الذنيبات : واإلرادة ؛ )

فاملسئولية القانونية بنوعيها املدني والجزائي يجب أن تسند فقط إلى الشخص الطبيعي وليس إلى شخص وهمي أو خيالي 

الذي أكد أن اإلنسان  1957كده املؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات املنعقد في أثينا سنة كالشخص املعنوي وهذا ما أ

وحده يعتبر أهال الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات ؛ أما الشخص املعنوي فهو عبارة عن فرض أو مجاز قانوني من وضع 

عنوي في القانون الجزائري والقانون املقارن ؛ الجزء ؛ املسئولية الجزائية للشخص امل 2017أحمد الشافعي :  املشرع   )

 .( 63-62األول ؛ دار هومة ؛ ص 

كما أن مسئولية الشخص املعنوي تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة فالشخص ال يسأل جزائيا عن فعل يرتكبه غيره ألن 

شخاص يمة ألن فرض العقوبة سيصيب األاألصل في املسئولية الجزائية والعقوبة أنها شخصية ال تقع إال على مرتكب الجر 

الطبيعيين املؤسسين للشخص املعنوي ) مثل تأسيس شركة تجارية( ومنهم األبرياء الذين وقعت منهم الجريمة على غير 

 .(40؛ ماهية املسئولية الجزائية للشخص املعنوي ؛ )د. ن( ؛ )د ت(؛ ص  2017علم منهم وال إرادة. ) ماجد خلف السواط :  

أن أغلب العقوبات غير قابلة للتطبيق على الشخص املعنوي خاصة عقوبة اإلعدام والعقوبات السالبة للحرية )   وكذلك

؛  املسئولية الجزائية للشخص املعنوي ؛ دراسات علوم الشريعة  2015محمد أحمد املحاسنة:  )  السجن والحبس(.

 (. 1؛ الجامعة األردنية ؛ ص  42والقانون ؛ املجلد 

 . الرأي املؤيد للمسئولية الجزائية للشخص املعنوي :  -ب

وخاصة في أملانيا إلى تبني مبدأ الشخصية املعنوية حقيقة واقعية  19اتجه  الفقه الحديث الغالب منذ منتصف القرن 

يها ف فاألشخاص املعنوية توجد في الحياة القانونية وتمارس نشاطها دون حاجة لتدخل املشرع الذي ال يستطيع أن يتحكم

أو يفرض عليها قيودا تحد من نشاطها أو تعرقل تصرفاتها أو تضيق من حقوقها إال بالقدر الذي يملكه بالنسبة لألشخاص 

 .( 83أحمد الشافعي : املرجع السابق ؛ ص الطبيعيين  ) 
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كب طبيعي الذي ارتولهذا يذهب هذا الرأي إلى القول بوجوب املساءلة الجزائية لألشخاص املعنوية دون إعفاء الشخص ال

الجريمة من العقاب ؛ حيث يبررون رأيهم بطبيعة التطور االقتصادي الذي أدى إلى تزايد عدد األشخاص املعنوية في 

إذ  -لفنا كما أس –مختلف مناحي الحياة سواء في مجال التجارة أو الصناعة أو الفالحة وحتى في املجال االجتماعي والبيئي 

   زداد نشاطها وبالتالي ازداد خطرها على األفراد واملجتمع ولذلك اقتض ي األمر مساءلتها جزائيا .تشعب نشاطها وبالتالي أ

 . ( 59')أحمد حزيط : املرجع السابق ؛ ص 

وقد رد أصحاب هذا الرأي على الرأي املعارض لفكرة مساءلة الشخص املعنوي جنائيا بسبب انعدام وجود محل لتوقيع 

ي ذلك إعفاء الشخص املعنوي من املسئولية الجنائية ؛ وذلك لوجود عقوبات بديلة قابلة لتوقيعها العقوبة البديلة ال يعن

)محمد نصر محمد   على الشخص املعنوي وهي العقوبات املالية أي الغرامة أوحل الشخص املعنوي وإنهاء وجوده ونشاطه .

مقارنة " ؛ مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ؛ جامعة  القطري :  ) د ت ( املسئولية الجنائية للشخص االعتباري " دراسة

 (. 24املجمعة ؛ العدد الخامس ؛ ص 

أما القول بأن العقوبات تصيب جميع املساهمين وفي ذلك خروج على مبدأ شخصية العقوبة فمع أنه قول صحيح في جانب 

عل ق العقوبة السالبة للحرية على األب ما يجمنه ؛ إال أن ذلك له ما يشابهه في نطاق األشخاص الطبيعية أليس في تطبي

؛ املسئولية الجزائية للشخص  2006رنا إبراهيم سليمان العطور :   العقوبة تمتد بآثارها السلبية على جميع أفراد العائلة ؛)

 .( 344؛ ص    22؛ مجلد  2املعنوي ؛ مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية واالقتصادية ؛ عدد 

 . وقواعد املسئولية الجزائية : أسس -ثانيا

للحديث عن املسئولية الجزائية املقررة للشركات التجارية يقتض ي الحديث عن مراحل إقرار املسئولية الجزائية للشركات   

التجارية ؛ والتعرض لشروط توقيع املساءلة عليها  ؛ كما نعرج  على العقوبات املقررة لها  سواء في قانون العقوبات أو في 

 ض القوانين املكملة له .بع

 . : مراحل إقرار املسئولية الجزائية للشركات التجارية  -1

لقد تباينت مواقف املشرع الجزائري بشأن مدى إقراره للمسئولية الجزائية بين منكر لها في بداية األمر؛ ثم إقراره واعترافه 

 بهذه املسئولية في مراحل الحقة بصفة محتشمة  إلى تكريسه لهذه املسئولية بصفة صريحة 

 . مرحلة عدم اإلقرار املسئولية الجزائية للشركات التجارية: -أ

 156-66كرس املشرع  الجزائري بشكل صريح رفضه إلقامة املسئولية الجزائية للشخص املعنوي وذلك بموجب أمر رقم 

زادي ) .املتعلق بقانون العقوبات والذي لم يتضمن أي نص يشير إلى الجزاء القانوني الذي يطبق على الشخص املعنوي    

  (. 62صفية : مرجع سابق ؛ ص 

ر صراحة مسئولية الشخص الطبيعي وليس الشركة التجارية عن جرائم اإلفالس املنصوص عليها في املادة كما أن املشرع أق

من قانون العقوبات ورتب املسئولية الجزائية للقائمين باإلدارة واملديرين واملصفين عن جرائم اإلفالس وليس  383

تجاري ؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى كان املشرع من القانون ال 378مسئولية الشركة نفسها كشخص معنوي في املادة 

من القانون التجاري قد جعل من الشخص الطبيعي فاعل  840إلى 800بالنسبة لجرائم الشركات املنصوص عليها في املواد 

لهذه الجريمة ولم يسأل الشركة ذاتها كشخص معنوي عن أية واحدة من هذه الجرائم مع أن بعضها قابل لالنتساب 

 (. 79ملعنوي. )محمد حزيط : مرجع سابق ؛ ص للشخص ا
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 . مرحلة اإلقرار الجزئي للمسئولية الجزائية:  -ب

مبدأ عدم مسئولية الشخص املعنوي  1966إذا كان املشرع الجزائري قد رسخ صراحة في قانون العقوبات عند صدوره سنة 

      (.1995-01- 25املؤرخ في )    06-95صة وهي األمر رقم جزائيا ؛ لكن نجد أن هذه املسئولية موجودة في بعض القوانين الخا

من هذا األمر على نطاق تطبيق هذا القانون الذي يشمل نشاطات اإلنتاج والتوزيع  2املتعلق باملنافسة ؛ حيث نصت املادة 

ى مرتكبي املمارسات بجزاءات مالية تطبق عل 14و13والخدمات التي يقوم بها كل شخص طبيعي أو معنوي ثم جاءت املادتان 

الجماعية املنافية للمنافسة املشروعة مثل االتفاقات غير املشروعة والتعسف الناجم عن الهيمنة على السوق وتجميع 

املؤسسات بدون رخصة    )صمودي سليم :  )د ت ( ؛ املسئولية الجزائية للشخص املعنوي " دراسة مقارنة بين التشريع 

 .( 24ومة عين مليلة ؛ ص الجزائري والفرنس ي ؛ دار ه

  37 -75منه صراحة املسئولية الجزائية للشركات التجارية من األمر رقم  61كما أقر في املادة 

)صمودي سليم :  )د ت ( ؛ املسئولية الجزائية للشخص املعنوي " دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنس ي ؛ دار 

 .( 24هومة عين مليلة ؛ ص 

ما تكون املخالفات املتعلقة بأحكام هذا األمر مرتكبة من القائمين بإدارة الشخص املعنوي أو مسيريه أو مديريه بنصها " عند

باسم ولحساب الشخص املعنوي يالحق هذا األخير بذاته وتصدر بحقه العقوبات املالية املنصوص عليها فضال عن 

 ا " .املالحقات التي تجرى بحق هؤالء في حالة ارتكاب خطأ عمدي

 36-90كما نص على املسئولية الجزائية للشخص املعنوي بموجب قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة )قانون رقم 

 18املؤرخ في  95-91منه املعدل بالقانون رقم  38في املادة  1991املتضمن قانون املالية لسنة  1990ديسمبر  31املؤرخ في 

 منه .( 57إلى  14في املادة  1992لية لسنة املتضمن قانون املا 1991ديسمبر 

منه في بندها التاسع منه على أنه " عندما ترتكب املخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر  303حيث نصت املادة 

تابع للقانون الخاص يصدر الحكم بعقوبات الحبس املستحقة وبالعقوبات التكميلية ضد املتصرفين واملمثلين الشرعيين 

من نفس املادة " ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية املستحقة ضد  أو القانونيين للمجموعة " ؛ وتضيف الفقرة الثانية

املؤرخ في )   09 -03من القانون رقم  18املتصرفين واملمثلين الشرعيين وضد الشخص املعنوي ..." وكذلك ما ورد في املادة 

ة مال األسلحة الكيماوياملتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستع 2003 -07 -16

 وتدمير تلك األسلحة (.

حكما يقض ي صراحة بقيام مسئولية الشركات التجارية جزائيا كشخص معنوي على ارتكاب أية جريمة من الجرائم 

من هذا القانون ومعاقبتها بغرامة مالية تعادل خمس مرات الغرامة املالية املقررة  17إلى 09املنصوص عليها في املواد من 

 شخص الطبيعي .لل

 . مرحلة تكريس املسئولية الجزائية للشخص املعنوي :   -ج

-10املؤرخ في  15-04مكرر من قانون  51اعترف املشرع الجزائري باملسئولية الجزائية للشخص املعنوي وكرسها في املادة 

سابه ن الجرائم التي ترتكب لحاملعدل واملتمم لقانون العقوبات بأن تكون األشخاص املعنوية مسئولة جزائيا ع 11-2004

 .من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك 

ولذلك فإن الخصائص التي ميزت املسئولية الجزائية للشركات التجارية واألشخاص املعنوية بصفة عامة في القانون 

فقط أيا كان هدفه سواء كان يهدف إلى  الجزائري هي مسئولية محصورة في الشخص املعنوي الخاضع للقانون الخاص

الربح كالشركات التجارية بغض النظر عما إذا كان رأس مالها مملوك للخواص أو مملوك للدولة كاملؤسسات العمومية 
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االقتصادية أو كان ذا طابع خيري كالجمعيات ذات الطابع االجتماعي أو الثقافي أو الرياض ي .) محمد حزيط : مرجع سابق ؛ 

 .( 84ص 

وقد استثنى املشرع من املساءلة الجزائية الدولة والجماعات املحلية واألشخاص املعنوية الخاضعة للقانون العام مثل 

الوزارات ومصالحها الخارجية والجماعات املحلية كالوالية والبلدية والجامعات واملؤسسات االستشفائية ) فريد روابح :   

 .( 123جنائي ألقيت على طلبة السنة الثانية ليسانس ؛ جامعة سطيف ؛ ص ؛ محاضرات في القانون ال 2018-2019

كما أن املسئولية الجزائية للشركات التجارية كشخص معنوي ال تستبعد مسئولية األشخاص الطبيعيين الفاعلين أو 

ريمة ؛ وحتى هذه الج الشركاء في نفس الجريمة إذا لم يعف املشرع الشخص الطبيعي من قيام مسئوليته الجزائية أيضا عن

املسئولية الجزائية للشركات التجارية هي مسئولية مشروطة بمعنى أنه ينبغي لقيامها أن ترتكب بواسطة أحد األشخاص 

الذين يعبرون عن إرادتها كشخص معنوي وحصرها املشرع في أجهزتها وممثليها الشرعيين ومن جهة ثانية يجب أن ترتكب 

 (. 86سابق ؛ ص  لحسابها )محمد حزيط : مرجع

مكرر من ق ع بعبارة " ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين وهم الذين  51وهذا ما عبرت عنه املادة 

املتضمن قانون  1966جوان  8املؤرخ في  156 -66يمنحهم القانون األساس ي للشخص املعنوي تفويضا لتمثيله ) أمر رقم 

 العقوبات املعدل واملتمم (.

 . شروط قيام املسئولية الجزائية للشركات التجارية:   -2

لقيام مسئولية الشركات التجارية يشترط أن ترتكب الجريمة من طرف املمثل الشرعي أو أحد أجهزة الشركة  ويكون ارتكاب 

 الجريمة لحساب الشركة التجارية  .

 . ارتكاب الجريمة من طرف املمثل الشرعي أو أحد أجهزة الشركة:  -أ

يشترط القانون الجزائري إلقرار املسئولية الجزائية للشركة التجارية ضرورة وجود شخص طبيعي يعمل لحسابها ويرتكب 

الجريمة بصفته ممثال شرعيا لها أو أحد أجهزتها ؛ ويقصد باملمثلين الشرعيين هم األشخاص الطبيعيين الذين لهم سلطة 

تفاقية مصدرها العقد التأسيس ي للشركة ؛ وتخولهم هذه السلطة في كلتا قانونية مصدرها القانون وقد تكون لهم سلطة ا

الحالتين التصرف لحساب وباسم الشركة ويعد املمثل الشرعي للشركة أحد أجهزة التسيير فيها ألن أجهزة التسيير واإلدارة 

 (. 76هي أجهزة التمثيل فيها ) زادي صفية : مرجع سابق ؛ ص 

الشرعيين التي استعملها املشرع على وجه التحديد فقط  األشخاص الطبيعيين الذين يخولهم  وعليه فإن عبارة املمثلين

 (. 208القانون أو القانون األساس ي للشركة سلطة تمثيلها ) محمد حزيط : مرجع سابق ؛ ص 

ل الشخص املعنوي في من قانون اإلجراءات الجزائية التي جاء فيها " يتم تمثي 2مكرر  65على نحو ما أشارت إليه املادة 

إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند املتابعة ؛ املمثل القانوني للشخص املعنوي هو 

مؤرخ  155-66الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون األساس ي للشخص املعنوي تفويضا لتمثيله ...".) أمر رقم 

 ن قانون اإلجراءات الجزائية املعدل واملتمم . (املتضم 1966جوان  8في 

أما األشخاص الطبيعيين الذين يخولهم القانون تفويضا لتمثيل الشركة فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام القانون التجاري 

دير مللتحديدهم بحسب شكل الشركة وهم املدير في شركة التوصية باألسهم ورئيس مجلس اإلدارة أو رئيس املدير العام وا

العام أو املديرين العامين ؛ وهذا في حالة شركة املساهمة ذات نمط التسيير بمجلس اإلدارة ؛ )محمد حزيط : مرجع سابق 

 ( .208؛ ص 



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  294 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

ورئيس مجلس املديرين وعضو أو أعضاء مجلس املديرين الذين فوضهم مجلس املراقبة لتمثيل الشركة إذا كان قانونها 

من القانون التجاري ؛وهذا في حالة شركة  652من املادة  2ة ملنح سلطة التمثيل وفقا للفقرة األساس ي يؤهل مجلس املراقب

ذات نمط التسيير بمجلس املديرين واملصفي في حالة حل الشركة واملسير اإلداري املؤقت الذي تحصل على قرار قضائي 

 (     . 77للقيام بمهام تسيير وتمثيل الشركة.) زادي صفية : مرجع سابق ؛ ص 

أما املقصود بأجهزة الشركة فهو كل كيان مؤهل التخاذ القرارات أو تطبيقها حيث يخولهم القانون أو النظام األساس ي  

للشركة التجارية سلطة إدارتها والتصرف باسمها أي بوجه عام األشخاص الذين يمثلون أهمية كبيرة في املؤسسة بالنظر 

ؤهلهم لتسيير أمورها والتكلم والتصرف والتعاقد باسمها ولحسابها ؛ وعبارة الجهاز أو إلى الوظائف التي يتقلدونها والتي ت

العضو تعني بالنسبة للشركة التجارية املدير أو املسير والرئيس املدير العام ومجلس اإلدارة ومجلس املديرين.) محمد 

 .( 200حزيط : نفس مرجع  ؛ ص 

 . ةارتكاب  الجريمة لحساب الشركة التجاري:   -أ

اشترط القانون لقيام املسئولية للشركة التجارية عما يقع من أعضائها أو ممثليها أو العاملين لديها أن ترتكب الجريمة 

لحسابها وال يكون إلسناد الجريمة إلى الشخص املعنوي أن تتحقق هذه الجريمة ماديا وإنما يجب إلى جانب ذلك توافر 

؛   2014:   السلوك اإلجرامي وآثاره إلى الشخص املعنوي نفسه )بلعسلي ويزةعنصر اإلسناد الذي يقصد به أن ينصرف 

 (. 209املسئولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية ؛ أطروحة دكتوراه ؛ جامعة مولود معمري ؛ تيزي وز ؛ ص 

مكرر  51ة صت عليه املادوعليه يجب لقيام املسئولية الجزائية للشركات التجارية أن ترتكب الجريمة لحسابها وهذا ما ن 

من قانون العقوبات ويقصد بعبارة لحساب الشخص املعنوي أن ترتكب الجريمة لتحقيق مصلحة هذا األخير ؛ هذه 

املصلحة يمكن أن تكون ربحا اقتصاديا مؤكدا أو احتماليا ويستوي أن تكون املصلحة مادية أو معنوية مباشرة أو غير 

 . ( 213ا أو الحصول على صفقة. )محمد حزيط : مرجع سابق ؛ ص مباشرة أو تجنب إلحاق الضرر به

 . العقوبات املقررة للشركات التجارية:   -3

لقد أقر املشرع الجزائري مجموعة من العقوبات على الشركات التجارية واختلفت هذه العقوبات وتعددت فمنها ما يمس    

بات تمس بنشاطه وحتى التي تمس بسمعته وحريته ؛ وهذه بالذمة املالية له ومنها ما يمس بوجوده ؛ كما توجد عقو 

 العقوبات منها ما ورد في قانون العقوبات ومنها ما ورد في بعض القوانين الخاصة  .

 العقوبات األصلية املقررة في قانون العقوبات وبعض القوانين الخاصة ) عقوبة الغرامة (.:   -أ

بابا مستقال للعقوبات التي توقع  15-04لقد خصص املشرع الجزائري عند تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

؛ حيث جعل عقوبة الغرامة هي العقوبة األصلية الوحيدة  3مكرر  18مكرر إلى  18على األشخاص املعنوية وذلك في املواد 

 يما جعل باقي العقوبات األخرى عقوبات تكميلية بالنسبة للشخص املعنوي التي يمكن الحكم بها على الشركات التجارية؛  ف

أمر املعدل لقانون العقوبات  )  23-06والشركات التجارية إثر التعديل الذي مس قانون العقوبات بموجب  القانون رقم 

 املتضمن قانون العقوبات السالف الذكر (. 156-66رقم 

مكرر من قانون العقوبات التي جاء  18ي تطبق على الشخص املعنوي طبقا لنص املادة وقد حدد املشرع مقدار الغرامة الت

(إلى خمس 1( الغرامة التي تساوي من مرة) 1فيها " العقوبات التي تطبق على الشخص املعنوي  في مواد الجنايات والجنح هي 

على الجريمة ؛ كما حدد مقدار الغرامة التي  مرات الحد األقص ى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب

مرات الحد األقص ى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي؛  فمثال ارتكاب  5تطبق على الشركة التجارية في املخالفات بمرة إلى 

لى إ 20.000ق ع والتي حددت غرامة الشخص الطبيعي من  376شركة تجارية جريمة خيانة األمانة الواردة في نص املادة 
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فيما  100,000مكرر فيصبح الحد األدنى للغرامة  18دج وبالتالي بتطبيقها على الشركة التجارية وفقا لنص املادة  100.000

 .( 147.  )زادي صفية : مرجع سابق ؛ ص  500.000يكون الحد األقص ى 

املعنوي ؛ حيث حدد املشرع مقدار مكرر من ق ع بالنسبة للشخص  177/1أما جرائم جمعيات األشرار املعاقب عليها باملادة 

مكرر حددت لنا مقدار  177/1معين من الغرامة بالنسبة للشركة التجارية ال حد أدنى فيه وال حد أقص ى ؛ إال أن املادة  

راجع املادة مرات الحد األقص ى للغرامة التي تكون مقررة للشخص الطبيعي .   5عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص املعنوي 

 من ق ع . 1ر مكر  177

من ق ع بالنسبة للشخص املعنوي هي الجريمة التي حدد املشرع  7مكرر  389أما جرائم األموال املعاقب عليها بموجب املادة 

مرات الحد األدنى للغرامة  4منه ملقدار الغرامة إذ ال يقل عن  2مكرر  389و  1مكرر  389بشأنها الحد األدنى وفقا للمادة 

لطبيعي ؛ أما الحد األدنى فلم يحدده املشرع وحسب رأي الدكتور محمد حزيط فإنه يتعين الرجوع إلى املتعلقة بالشخص ا

 .( 149زادي صفية : نفس مرجع  ؛ ص مكرر)  18نص املادة 

أما مقدار الغرامة املقررة لبعض الجرائم في بعض القوانين الخاصة منها جرائم الصرف وهي الجرائم املنصوص عليها في 

املتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  1996 -07-09الصادر في   22-96رقم  األمر

منه حدد مقدار الغرامة املقررة للشركة التجارية على ارتكاب إحدى  5األموال من وإلى الخارج ؛ حيث وفقا لنص املادة 

فة أو محاولة املخالفة ؛ وبالتالي اكتفى بتحديد الحد األدنى فقط مرات قيمة محل املخال 4جرائم الصرف بمبلغ ال يقل عن 

مكرر من األمر رقم  1أما الحد األقص ى للغرامة لم يحدده املشرع في هذه الجرائم وبالرجوع للحكم الخاص الوارد في املادة 

 خالفة أو محاولة املخالفةاملعدل واملتمم ال تقل الغرامة املوقعة على الشخص الطبيعي عن ضعف قيمة محل امل 96-22

مرات محل املخالفة   4وبالتالي وفقا لرأي الدكتور محمد حزيط فقد ترك للقاض ي سلطة تقديرية في تحديد الغرامة ملا يفوق 

 (. 151)زادي صفية : مرجع سابق ؛ ص 

ق بالوقاية من املخدرات املتعل 2004- 12 25املؤرخ في   18-04من قانون رقم  25أما جرائم املخدرات فقد نصت املادة 

 . 2004؛ لسنة  83واملؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار الغير مشروعين ؛ ج ر عدد 

من نفس القانون ؛ وبذلك يكون قد قسم جرائم  21إلى  13إذ حددت مقدار الغرامة  كعقوبة عن الجرائم الواردة في املواد 

 17إلى 13ن فئة جرائم املخدرات ذات وصف جنحة املنصوص عليها في املواد من املخدرات املرتكبة من قبل الشركة إلى فئتي

فلقد نص املشرع فيها على فئة جرائم املخدرات ذات وصف جناية وبصورة إلزامية تقترن عقوبة  21إلى  18؛ أما املواد من 

 سنوات. 5الغرامة بعقوبة أخرى تكميلية إما أن تكون حل املؤسسة أو غلقها ملدة ال تتجاوز 

 العقوبات التكميلية .:  -ب

املعدل لقانون العقوبات  15-04لم يميز املشرع الجزائري بين العقوبات األصلية والعقوبات التكميلية في القانون رقم 

من قانون العقوبات  4أدخل  تعديال واردا على نص املادة  23 -06بالنسبة لألشخاص املعنوية ؛ ولكن بموجب القانون رقم 

 . 157عرفت العقوبات التكميلية   زادي صفية : مرجع سابق ؛ ص التي 

مكرر من ق ع التي عددت العقوبات التكميلية ؛ وبالتالي فالغرامة أصبحت هي العقوبة  18والفقرة الثانية من املادة  

 18؛ أما في املادة  والجنح األصلية فقط بالنسبة للشركات التجارية ؛ أما باقي العقوبات فهي تكميلية سواء في مواد الجنايات

فقد أشار إلى املصادرة حتى وإن لم يرد ذكرها ضمن العقوبات التكميلية وهذا بالنسبة للمخالفات  2من ق ع الفقرة  1مكرر 

 املتضمن قانون العقوبات السابق اإلشارة إليه . 156-66أمر رقم 

 لجزائري إما أن تمس ذمتها املالية كاملصادرةفالعقوبات التكميلية املقررة للشركات التجارية في القانون ا
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 املصادرة : هي نقل ملكية مال من صاحبه جبرا عنه إلى الدولة دون مقابل بموجب حكم قضائي 

حل الشركة يعني محو وجودها من الناحية القانونية وإزالته من بين الشركات والحل يعد بمثابة أو تمس بوجودها كالحل  )

 .( إعدام للشخص املعنوي 

وإما أن تمس نشاط الشركة كغلقها أو وقف نشاطها أو تمس سمعتها كنشر حكم اإلدانة الصادر ضدها ؛ وإما تمس حقوق 

 أخرى للشركة كاإلقصاء من الصفقات العمومية ووضعها تحت الحراسة القضائية .

 . : الشركات متعددة الجنسيات -ثالثا

انات االقتصادية التي لها أثر في مجاالت كثيرة مما جعلها تحظى باهتمام تعتبر الشركات متعددة الجنسيات من أقوى الكي

خاص من قبل كثير من الدول ؛ ولهذا األمر سوف نتناول الخلفية التاريخية لنشأتها وتحديد خصائصها؛ ثم نتعرض لتأثير 

 هذه الشركات على سيادة الدول وحقوق اإلنسان وعلى التهرب الضريبي  .

 . ريخية لنشأة الشركات متعددة الجنسياتالخلفية التا:   -1

تعرف الشركات متعددة الجنسيات على أنها شركات يؤسسها أفراد أو مساهمين وتتمتع بشكل قانوني محدد في عقد 

التأسيس في دولة ما تسمى دولة املقر يوجد فيها املركز الرئيس ي للشركة ؛ ويتم تأسيس وإنشاء الشركة تبعا لقانونها الوطني 

ذ جنسية هذه الدولة وتخضع لجميع قوانين دولة املقر أو قوانين الدولة املضيفة لنشاطها وفروعها والشركات التابعة وتأخ

)أحمد الحمص ي : )د ت ( ؛ )د ن ( ؛ الشركات متعددة الجنسيات وأثرها على االقتصاد الدولي واملحلي ؛ الحقوق االقتصادية 

 .( 02الدولية  ؛ ص 

قانون حول تاريخ نشأتها فالبعض يرى أنها تعود إلى نحو ما يقارب ستة آالف ؛ غير أن جانبا من علماء وقد اختلف فقهاء ال

عشر ؛ إذ لجأت بعض  18االقتصاد يرجعون ظهور هذه الكيانات االقتصادية إلى بداية الثورة الصناعية في أواخر القرن 

ولية الالزمة لتشغيل مصانعها وكذا بحثا عن أسواق الدول نحو سياسة احتالل شعوب دول أخرى بغرض جلب املواد األ 

لتصريف فائض منتجاتها ؛ وتكفلت بهذه املهمة شركاتها العمالقة التي كانت تقوم باستغالل ونهب ثروات الشعوب املغلوب 

سلطة ال على أمرها واالتجار فيها ؛ حيث منحت هذه الدول لهذه الشركات كل االمتيازات كما تنازلت لها عن بعض مظاهر

؛ الشركة املتعددة الجنسية وآلية التكوين  2009العامة كسلطة فرض الضرائب وإصدار النقود  ؛) دريد محمود علي :  

 ( 39وأساليب النشاط ؛ الطبعة األولى ؛ منشورات الحلبي الحقوقية  ؛ ص 

 ذلك من أجل استغالل موارد وثرواتومن بين هذه الشركات التي أنشأتها الدول االستعمارية نجد شركة الهند الشرقية و 

 .(12البلدان الخاضعة لالستعمار   )ماهر ملندي ) د ن ( ؛ ) د ت (الشركات متعددة الجنسيات ؛ املوسوعة العربية؛ ص 

وخلق احتكار مدعم بالقوة السياسية والعسكرية للحصول على املواد األولية والغذاء وإرسالها إلى الدولة األم من أجل 

وإعادة التصدير مرة أخرى في شكل منتجات ؛ كما قامت بريطانيا في مستعمراتها في أمريكا شركة استعمارية  التصنيع

عمالقة باسم " خليج الهيودسن" الحتكار التجارة بين بريطانيا وبعض مستعمراتها في أمريكا الشمالية.  ) أمينالسيد لطفي   

 . ( 36سيات ؛ الدار الجامعية ؛ القاهرة  ؛ ص ؛ املحاسبة الدولية والشركات متعددة الجن 2014

تتميز هذه الشركات بخصائص تميزها  وتحدد دورها وتأثيرها على النظام االقتصادي العالمي ومن أهم هذه الخصائص 

ها ذأنها شركات عمالقة سواء من حيث اتساع مبيعاتها وحجم استثماراتها وتنوع إنتاجها والفوائد التي تحققها ؛ حيث أن نفو 

 .( 40االقتصادي يفوق حجم ميزانية بعض الدول النامية   )دريد محمود علي  :  املرجع السابق ؛ ص 
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 .  خصائص الشركات متعددة الجنسيات:  -2

وتمنح هذه الشركات اعتبارات عملية للبحث والتطوير إذ تعد املحرك األساس ي ملشاريع البحث والتطوير على الصعيد 

مليار دوالر؛ إذ  677إلى حوالي  2002الرقم املالي لإلنفاق العالمي لهذه الشركات على البحث والتطوير عام العالمي وقد بلغ 

أن إنفاق بعض الشركات الكبرى على البحث والتطوير يفوق على ما تنفقه الكثير من البلدان فمثال ما تنفقه شركة "فورد 

؛ أثر املحددات  2017على البحث والتطوير ) بيوض محمد العيد :   2003مليارات دوالر سنة  5وموتورز وتويوتا " أكثر من 

االستثمارية للشركات متعددة الجنسيات على السياسات البيئية للدول املضيفة ؛ أطروحة دكتوراه ؛ كلية العلوم 

 .( 13االقتصادية ؛ جامعة فرحات عباس  ؛ ص 

كبر مساحة السوق التي تغطيها وامتدادها الجغرافي خارج الدولة األم  كما تتميز هذه الشركات بميزة االنتشار الجغرافي أي 

بما لها من إمكانيات ضخمة في التسويق وفروع وشركات تابعة في أنحاء العالم ؛ ولقد ساعد على هذا االنتشار التقدم 

 (. 07ق ؛ ص التكنولوجي الكبير وال سيما في مجال املعلومات واالتصاالت ).أحمد الحمص ي : املرجع الساب

  .تأثير الشركات متعددة الجنسيات على سيادة الدول وحقوق اإلنسان والتهرب الضريبي وآليات الرقابة عليها:   -3

إن تأثير الشركات متعددة الجنسيات على سيادة الدول يظهر من خالل طبيعة عملها الذي يتخطى الحدود الجغرافية   

باملئة من التبادل التجاري العالمي وأن ثلث  هذه التجارة هي تجارة داخلية بين 75للدول ألن هذه الشركات تساهم ب  

؛ الشركات متعددة  2007فعال على سيادة الدول. )إبراهيم محسن عجيل :    الشركات األم وفروعها وهذا ما يؤدي إلى تأثير 

 (. 183الجنسيات وسيادة الدول ؛ رسالة ما جستير  ؛ األكاديمية العربية املفتوحة في الدنمارك  ؛ ص 

دة الجنسيات دوخضعت كذلك الحياة االقتصادية لتأثير السوق العاملية ؛ هذه األخيرة تخضع لتأثير مصالح الشركات متع

؛ الشركات متعددة الجنسيات وسيادة الدول ؛ رسالة ما  2007أكثر مما تخضع ألوامر الدول ؛) إبراهيم محسن عجيل :    

 ( .183جستير  ؛ األكاديمية العربية املفتوحة في الدنمارك  ؛ ص 

الت وما أحدثته من ثورة ؛ هذه األخيرة كما أن هناك عامل أساس ي لتأثير هذه الشركات على سيادة الدول وهو عامل االتصا 

)أي ثورة االتصاالت( أدت إلى تقريب املسافات بين الدول فكل حدث يقع في أية دولة في العالم يكون له تأثير في غيره من 

؛ عوملة االقتصاد " الفرص  2008الدول دون اعتبار للحدود السياسية أي مبدأ سيادة الدولة) عبد هللا بلوناس : 

 .( 183حديات " مجلة العلوم االقتصادية والقانونية ؛ جامعة بومرداس  ؛ ص والت

ومجمل ما تسعى إليه هذه الشركات أنها تعمل على عدم مراعاة مصالح الدول املضيفة واحتياجاتها ؛ كما تسعى لتحقيق 

ستخدام لى على التكنولوجيا عوضا عن ااألرباح بدال من تنمية املوارد البشرية والطبيعية لهذه الدول ؛ وتعتمد بالدرجة األو 

العمالة البشرية ؛ كما تقوم باحتكار التكنولوجيا املتطورة والحرص على عدم نقلها للدول النامية وتعمل على استنزاف 

 (. 73األدمغة وتشجيعهم على الهجرة . )ماهر ملندي : املرجع السابق ؛ ص 

سان فإنه ال توجد أية آلية تجبر الشركات على تحمل مسؤوليتها عن أما مسؤولية هذه الشركات عن مدى خرق حقوق اإلن

خرق حقوق اإلنسان؛ إال أن هناك بعض االلتزامات الخاصة بحقوق اإلنسان موجودة في مشروع قواعد األمم املتحدة 

ألولى من ملادة امفروضة على هذه الشركات تمنع بموجبها تجريم اإلبادة الجماعية واالختفاء القسري للسكان ؛ إذ نصت ا

البروتوكول االختياري املتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ال تتلقى اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان 

سوى تبليغات األفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك دولة طرف  البروتوكول االختياري األول : امللحق بالعهد الدولي 

 . 1966دنية والسياسية ؛ املؤرخ في ديسمبر الخاص بالحقوق امل
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كما أن هناك آلية لتوفير الحماية وارد بمقتض ى معاهدات األمم املتحدة في مجال حقوق اإلنسان فاالتفاقية الدولية 

للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تشترط على كل دولة طرف أن تمنع التمييز العنصري الذي يمارسه أي من 

ص أو املجموعات أو املنظمات أو الكيانات   املادة الثانية ) د( من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال األشخا

 ..  1965ديسمبر  21التمييز العنصري الصادرة في 

لقضاء ل وتنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة على ضرورة التزام الدول باتخاذ كافة التدابير املالئمة 

على التمييز الذي تمارسه أي مؤسسة وكذا حماية القروض املصرفية والرهون وغيرها من أشكال االئتمان املالي   املادة 

 .. 1979ديسمبر 18الثانية ) ه( من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة الصادرة في 

جنسيات هي بصدد التشكل حاليا بسبب ما قامت به املحاكم الجنائية الدولية والحقيقة أن مسئولية الشركات متعددة ال

ونظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية من توسع في نطاق املسئولية الدولية ليشمل الشركات ؛ حتى أن دوائر 

ددة الجنسيات تكبها الشركات متعاالختصاص القضائي التي يمكن أن تعرض عليها التهم املتعلقة بالجرائم الدولية التي تر 

آخذة في االزدياد بازدياد الدول التي تصادق على النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ؛ وحتى توفر الدول تشريعاتها 

الداخلية نصوصا تتعلق بالعقوبات الجنائية التي تنزل بهذه الشركات يمكن التوسع في تطبيق املعايير الدولية باألفراد 

-20األمم املتحدة : مجلس حقوق اإلنسان ؛ الدورة الرابعة ؛ تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم   شمل الكيانات التجارية .) لت

؛ الذي يتناول األعمال التجارية وحقوق اإلنسان واستعراض املعايير الدولية املتعلقة  2006مارس  15مؤرخ في  251

 . ( 10-9.ص باملسئولية واملحاسبة عن أعمال الشركات 

أما من حيث الجانب االقتصادي فإن هذه الشركات تحاول التهرب الضريبي من خالل تعظيم أرباحها عن طريق االستفادة 

من اختالف معدالت الضريبة على أرباح الشركات ؛ وكذلك اختالف االمتيازات التي يمنحها والتخفيضات التي يسمح 

يبي ؛ ويمكن تعظيم األرباح مالم يكن ذلك ممنوعا قانونيا من خالل وضع أسعار التشريع الضريبي بخصمها من الوعاء الضر 

تحويل تؤدي إلى نقل األرباح  من الوحدات التابعة املوجودة في دول ذات معدالت ضريبية مرتفعة إلى دول ذات معدالت 

الشركات إلى  ت الضريبة على أرباحضريبية منخفضة ؛ حيث تؤدي أسعار التحويل املرتفعة في الدول التي ترتفع فيها معدال 

ارتفاع تكلفة البضاعة املباعة ؛ وبالتالي إلى تخفيض أرباح الشركات في تلك الدول ومن ثم تخفيض الضريبة . ..املفروضة 

على هذه األرباح ؛ في حين تؤدي أسعار التحويل املنخفضة في الدول التي تنخفض فيها معدالت الضريبة على أرباح الشركات 

لى تخفيض تكلفة البضاعة املباعة وزيادة أرباح الشركات في هذه الدول وبالتالي تعظيم أرباح املجموعة ككل .) قندز بن إ

؛ التدابير املعتمدة للحد من فرص التحايل الضريبي املستخدم في سياسة أسعار تحويل األرباح املطبقة في 2020توتة : 

؛ املركز الجامعي  14؛ مجلد  02لجزائر ؛ مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية ؛ عددالشركات املتعددة الجنسيات الناشطة في ا

 ( .411-410تيسمسيلت ؛ ص 

وبصيغة أخرى أن هذه الشركات عندما تريد التهرب الضريبي تقوم باتخاذ املال وطنا يستقر حيث ينمو بعيدا عن كل 

ذا كانت الضرائب على أرباح الشركات مرتفعة في الدولة مسؤولية وهي تقوم بذلك باستخدام آلية ) السعر التحويلي ( فإ

األم عنه في الدولة املضيفة  ؛  تصدر الشركة األم  قرارا تسعر صادراتها إلى فرعها في الدولة املضيفة بسعر أقل من الواقع 

ء ا( وبهذا تقلل من العب) مدعية عدم تحقيق أرباح ( ناقلة بذلك األرباح من الشركة األم إلى الشركة الفرع ) التابعة له

 .( 21الضريبي الكلي  للشركة .) أحمد الحمص ي : مرجع سابق ؛ ص 

 

 



  االستثمار في الثروات والموارد الطبيعيةالواقع والتحديات                                              

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  299 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 الخاتمة :

إنه من خالل هذه الدراسة تطرقنا إلى أن الشخص املعنوي وباألخص الشركات التجارية اعتبرها بعض من الفقه بأنها مجرد 

وي من تملك األموال ويملك أهلية التعاقد ال بد أن يعترف مجاز وافتراض من صنع املشرع وحتى يتمكن هذا الشخص املعن

له القانون بهذه الشخصية االفتراضية ؛ إال أن الرأي الراجح يعتقد بالوجود القانوني للشخص املعنوي ) الشركات التجارية 

 اد واملجتمع .( وأنه حقيقة ال يمكن للمشرع أن يتغاض ى عنه وهذا بسبب ازدياد عدده ومن ثم زاد خطره على األفر 

وإن االعتراف باملسئولية الجزائية للشخص املعنوي عموما والشركات التجارية على وجه الخصوص هدف سعى إليه املشرع 

الجزائري بهدف مواجهة الخطر الذي أصبحت تمثله هذه األشخاص املعنوية ومواجهة الجرائم التي ترتكب باستعمال 

عد أن أصبحت تستعمل كغطاء يتم التخفي وراءه لإلفالت من العقاب  وهذا ما دفع وسائلها ولحسابها من قبل ممثليها ؛ ب

باملشرع الجزائري والتشريع املقارن لتكريس قاعدة املسئولية الجزائية املوقعة على الشخص املعنوي ) الشركة التجارية ( 

 ة أي) ازدواج املسئولية (.والشخص الطبيعي املسير له والذي ارتكب الجريمة باسم ولحساب الشركة التجاري

أما فيما يخص الدول التي تستضيف الشركات متعددة الجنسيات فإن البعض منها ) أي الدول (لم تستطع السيطرة عليها 

إذ أصبحت وكأنها لوبيات تنخر اقتصاد هذه الدول ؛ وهذا ما يظهر لدى الحكومات في البرازيل والهند اللتين لم تستطيعا 

في تصرفات هذه الشركات ؛ إذ أصبحت تتدخل في توجيه سياسة الدول في اتجاه إضعاف القرار الذي  التحكم واإلشراف

 ال يتماش ى ومصالحها .

وتتدخل هذه الشركات متعددة الجنسيات في تنفيذ املشاريع التنموية في كثير من الدول العربية بشكل كبير ؛ مما نتج عنه 

ية تكنولوجية ومن ثم تبعية غذائية؛  وبالنتيجة ركود وتراجع في اإلنتاج الزراعي تبعية اقتصادية لهذه الشركات وحتى تبع

 وتقييدها بالديون الخارجية . 

 قائمة املصادر واملراجع .

 أوال : قائمة املصادر .

 . 1991املتضمن قانون املالية لسنة  1990 12-31املؤرخ في  36-09قانون رقم  1

جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال املتضمن قمع  09 -03قانون رقم  2

 . 2003-07-16األسلحة الكيماوية وتدمير تلك األسلحة املؤرخ في 

املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار الغير مشروعين  18-04قانون رقم  3

 . 2004؛ سنة  83؛ ج ر عدد  2004-12- 25املؤرخ في 

 املعدل واملتمم . 1966جوان  8املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الصادر في  155-66أمر رقم  4

 املعدل واملتمم . 1966جوان  8املتضمن قانون العقوبات الصادر في  156 -66أمر رقم  5
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Arab Countries and Investment Efforts in the Field of Renewable Energies  
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 امللخص:
ناقوس التحذير،  فقد دقإن التوسع في استهالك الطاقة ال يمكنه أن يكون من غير أفق يحده، بفعل طبيعة الطاقة التقليدية القابلة للنضوب، 

ولعل  ،وبدأت معظم حكومات الدول العربية سعيها الدؤوب ملواجهة هذا االرتفاع املتزايد في استهالك الطاقة، وإيجاد والحلول والبدائل املمكنة

ى تسمح تيجية بعيدة املدالحل األنسب واألمثل والذي اعترفت به جميع دول العالم هو إيجاد منظومة طاقوية مستدامة في إطار تطبيق إسترا

ومن هذا املنطق سنحاول من خالل هذا البحث  بتطوير وتنمية استخدام مختلف مصادر الطاقة املتجددة على املستوى املحلي والوطني.

وصف التحليلي، لمعتمدين في ذلك على املنهج اماهي مساعي الدول العربية نحو االستثمار في الطاقات املتجددة ؟،  معالجة اإلشكالية التالية:

وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج من ابراز ها ان الدول العربية تبذل جهود معتبرة في سبيل تعزيز التعاون لنشر استخدمات نظم 

 الطاقات املتجددة.

 االستثمار، الطاقة،الطاقات املتجددة، الدول العربية. ... الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

   The expansion of energy consumption cannot be without a horizon bounded by it, due to the nature of traditional depleted 

energy, the alarm has sounded, and most of the governments of the Arab countries have begun their relentless pursuit to face 

this increasing rise in energy consumption, and to find possible solutions and alternatives, and perhaps the most appropriate 

and optimal solution recognized by all countries of the world is to find a sustainable energy system within the framework of 

the application of a long-term strategy that allows the development and development of the use of various renewable energy 

sources at the local and national levels. From this logic, we will try through this research to address the following problem , 

what are the efforts of the Arab countries towards investing in renewable energies?, relying on the analytical description 

approach, and the study has reached many results from highlighting that the Arab countries are making significant efforts in 

order to enhance cooperation to spread the uses of renewable energy systems 

Key words: : strategy, Investment, Energy ,renewable energies, Arab countries. … 
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 مقدمة:

 من وفيرة بمصادر تتمتع املنطقة أن الدراسات إذ أثبتت العربية، للمنطقة قصوى  ضرورة الطاقة مصادر تنويع يمثل    

كما  الشمس ي، الحزام منطقة في العربية الدول  معظم تقع حيث الرياح، وطاقة الشمسية الطاقة خاصة املتجددة الطاقة

 الدول، بعض في املائية الطاقة على مصادر عالوة الكهرباء، لتوليد الرياح طاقة مجال في جيدة دولها بإمكانات عظم م تتمتع

 ونقل املتاحة، املتجددة الطاقة مصادر استغالل في املتمثل الحل اإلحيائية، لذلك يبدو الكتلة طاقة مصادر جانب إلى

 الطاقة وتنويع مصادر لتأمين العربية للمنطقة إستراتيجيا خيارا العربية الدول  إلى معداتها الخاصة بتصنيع التقنيات

 في فعامليا األمر بادئ في إقليميا تسويقها ثم ومن باملواصفات العاملية استرشادا عربيا أنظمتها صناعة قواعد وإرساء لديها،

 .القادمة لألجيال استراتيجي كمخزون األحفورية باملصادر وكذلك االحتفاظ الحقة؛ مرحلة

وكلفت  الكهرباء، وتوزيع ونقل إنتاج مجاالت في وتنسيق الجهود التعاون  بتنمية املتعلق اتخذت الدول العربية القرار 

 لتشكل الطاقة املتجددة استخدامات تعزيز إلى تؤدي التي واإلجراءات السياسات حول  بتنظيم ورشات عمل وزاراتها

 في عربية رؤية صياغة مستهدفة املتجددة الطاقة لتطوير استخدامات العربية بناء اإلستراتيجية في األولى اللبنة مخرجاتها

 قدرات على بناء والعمل بالطاقة، اإلمداد لنظم التخطيط تكامل الطاقة مراعاة تخطيط على وداعية القائمين الشأن، هذا

 مشاركة نسبة زيادة في يسهم وبما الفجوة الرقمية واملعرفية، فراغ تشغل املتجددة الطاقة تكنولوجيات مجاالت في وطنية

 .العربية بالدول  الطاقة خليط في املصادر هذه

 البحث في النقاط التالية:أهمية تنبع  

التنمية، وأهمية مواصلة وتعزيز اإلجراءات التي بدأت العديد من دول العالم ملا لها من دور فعال في دفع عجلة األولى:  -

 باتخاذها من أجل توفير الطاقة، واإلسهام بنسبة جيدة من احتياجاته في املستقبل.

الل خمن حيث األهمية التي بدأت توليها له دول العالم واملؤسسات والهيئات الدولية واإلقليمية واملحلية، من   الثانية: -

 إعادة النظر في سياساتها االستراتيجية للطاقة متعمدة في ذلك على تكنولوجيات اإلنتاج األنظف.

من حيث كونها تشكل مسألة الطاقة مزيجا من املشكالت االقتصادية والسياسية والتقنية والبيئية على صعيد الثالثة:  -

 كل دولة وعلى صعيد العالم ككل. 

 من خالل هذه الورقة البحثية إلى: فإننا نهدفوعلى إثر ذلك 

التعرف على األساليب واملناهج املتبعة لتطوير االعتماد على مصادر الطاقات املتجددة من خالل دراسة وتحليل تجارب  -

 البعض الدول العربية في هذا املجال.

 واالجتماعي والبيئي. توجيه االهتمام نحو إبراز أهمية ومردود الطاقة املتجددة كمصدر له وزنه االقتصادي -

 تحديد مشكلة الطاقة بأبعادها املختلفة، وتحليل واقعها ومستقبلها في ظل الظروف والتحوالت اآلنية واملستقبلية. -

 الوصول إلى أن االعتماد على مصادر الطاقات املتجددة قادر على تزويد املجتمعات بالكمية والنوعية املطلوبة من الطاقة. -

ستراتيجية والسياسات بعيدة املدى العتماد استخدام وتطوير مصادر الطاقة املتجددة للمحافظة على وضع الخطط اإل  -

 الطاقة التقليدية والحد من سرعة نفاذها وتأمين مستقبل األجيال القادمة في ظل محيط بيئي طبيعي.

 جعل دور مصادر الطاقة املتجددة مكمال ملصادرها التقليدية . -
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 ما هي مساعي الدول العربية نحو االستثمار في الطاقاتدراسة اإلشكالية التالية:  الورقة البحثيةوسنحاول في هذه 

 املتجددة ؟

 التالية:  العناصروملعالجة هذا املوضوع سوف نتطرق إلى 

 العربي. الوطن الطاقة في ميزان في املتجددة الطاقة الحالي ملساهمة الوضعاملحور األول: 

 التطبيق. ومحاور  املتجددة الطاقة استخدامات لتطوير العربية االستراتيجية هدفاملحور الثاني: 

 االستراتيجية العربية الستخدام الطاقة املتجددة. تفعيل إجراءاتاملحور الثالث: 

 إستراتيجية الطاقة املتجددة. تطبيق من املتوقعة والنتائج األداء املحور الرابع: مؤشرات

 العربي. الوطن الطاقة في ميزان في املتجددة الطاقة الحالي ملساهمة املحور األول: الوضع

يطلق مصطلح الطاقة املتجددة على مصادر الطاقة التي لها صفة التجدد والديمومة، أي أن مخزونها غير قابل 

والرياح واملياه  الشمس ضوء الطبيعية مثل املصادر من املتولدة الطاقة وهي، ( 2011)أمينة،  للنفاذ بحكم االستهالك الدائم

 (2019)محمد،  الحيوية الكتل طاقة ذلك إلى األرض يضاف جوف وحرارة واألمطار

إن دراسة وتحليل الوضع الحالي لتنمية استخدامات الطاقة املتجددة في دول املنطقة العربية، يتم من خالل املشاريع 

ساهمة الطاقات املتجددة في استهالك الطاقة األولية لسنة الواقع الحالي لنسبة م 01القائمة واملتوقعة، ويبين الجدول 

2011. 

 .2011   : الواقع الحالي لنسبة مساهمة الطاقات املتجددة في استهالك الطاقة األولية لسنة 01الجدول رقم 

 الدولة

اململكة 

األردنية 

 الهاشمية

اإلمارات 

العربية 

 املتحدة

الجمهورية 

 التونسية

الجمهورية 

 الجزائرية

الجمهورية 

العربية 

 السورية

جمهورية 

 العراق

دولة 

 فلسطين

الجمهورية 

 اللبنانية

جمهورية 

مصر 

 العربية

اململكة 

 املغربية

%02 النسبة  0.1%  01%  0.02%  5.6%  9%  18%  4.5%  15%  6.5%  

املركز ، جامعة الدول العربية، 2011دليل إمكانات الدول العربية في مجاالت الطاقة املتجددة ورفع كفاءة إنتاج واستهالك الطاقةاملصدر: 

          املجلس الوزاري العربي للكهرباء،. عن موقع :،  RCREEEاإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 

                                                             http://www.rcreee-areed.org/strategies5.html 

  القائمة: املشاريع -1

لتمثل  ميغاواط 10762 إلى تصل مركبة قدرات بإجمالي العربية املائية الطاقة تشارك املائية: الطاقة -1-1

 املائية املصادر الستنفاد معظم ونظرا ،2012 عام الكهرباء إلنتاج القدرات املركبة من %5.04 من يقرب ما

 مشاركة نسبة انخفاض يتوقع ميغاواط( 1250السودان ) في مروي سد مشروع تنفيذ أعمال بانتهاء العربية

وهذا ما نالحظه من خالل  (RCREEE ،2011) عام بعد عاما العربية الكهربائية الطاقة خليط في املائية الطاقة

 2011)ج.و.س( التي وصلت في  2012-2004األرقام الخاصة بالطاقة الكهربائية املنتجة في الدول العربية من 

 ج.و.س. 29.905لتصل إلى  2012ج.و.س لكنها انخفضت في  30.070مقدر بــ 

 التقليدية عند املصادر مع املنافسة على القادرة التكنولوجيات إحدى الرياح طاقة تعدطاقة الرياح:  -1-2

 مكتسبة عامليا باالنتشار لها سمح نحو على الرياح تطورت توربينات لقد .املصادر لهذه العاملية باألسعار املقارنة

 الشمسية الخاليا على متقدمة ،2012عام  جيغا واط بحلول  240 حوالي مركبة بإجمالي قدرات املستثمرين ثقة

 الشمس ي.  الطاقة ومركزات

http://www.rcreee-areed.org/strategies5.html
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 األفريقية، القارة شمال الواقعة الدول  في الوطن العربي في الرياح طاقة من الكهرباء إنتاج مشاريع تنتشر ذاته اإلطار وفي    

، 2012 عام العربي الوطن في الكهربائية الطاقة إنتاج قدرات إجمالي من %0.45نحو  الرياح مزارع مساهمة بلغت وقد

 إنشاؤها املراد بالقدرات مقارنة ومحدودة صغيرة وهى مساهمة ،%0.43التي بلغ قدرة بنسبة  2011باملقارنة مع سنة 

(RCREEE ،2011).  

 كيلووات 8 إلى 4بين  تتراوح الكلي الشمس ي اإلشعاع من مرتفعة بمعدالت العربية الدول  تتمتع الشمسية: الطاقة -1-3

 مع سنة،/2م/ساعة كيلووات 2800 إلى  1700بين   املباشر الشمس ي اإلشعاع كثافة تتراوح كما يوم،/2م/ساعة

 فعال بشكل لالستخدام وقابلة ممتازة معدالت وهي العام مدار على% 20إلى   10%بين يتراوح منخفض سحب غطاء

 ( 2013)االجتماعية،  حاليا املتوافرة الشمسية مع التقنيات

 الريادية النماذج وبعض للمياه، التسخين املنزلي مجالي في الشمسية الطاقة استخدام العربية الدول  بعض في ينتشر   

 كما العربية، الدول  من العديد في للمياه الشمس ي التسخين أنظمة مصانع إنتاج من العديد أيًضا يوجد كما .املياه لتحلية

 ومصر من الجزائر كل في الشمسية الطاقة مركزات تقنية باستخدام الكهرباء إنتاج في الشمسية استخدام الطاقة بدأ

 الترتيب، على ميجاوات ،470، 140، 150بقدرات  الدورة املركبة، مع بالتكامل حرارية شمسية محطات ثالث بإنشاء واملغرب،

 التقدم عن . فضالميغاواط25 بقدرة  الجزائر وفي ميغاواط، 20 بقدرة واملغرب مصر من بكل الحقل الشمس ي فيها شارك

)االجتماعية،  2011عام في ميغاواط 32 يقارب الذي العربية الدول  في الشمسية للطاقة املباشر االستخدام مجال في امللحوظ

2013 ) 
 الكتلة حيث توفر املغربية اململكة في العربي الوطن في الحية الكتلة طاقة استخدام يتركزالحية:  الكتلة طاقة -1-4

 املغرب أن املعروف ومن الريفية، في املناطق بكثافة استخدامها ويتزايد األولية الطاقة على الطلب ثلث نحو الحية

أغلبها  يخضع الصحي، الصرف مياه من مكعب متر مليون   1.1 ونحو من القمامة طن 8000  الـ قرابة يومًيا تنتج

 مياه تسخين في استخدامهاجانب  إلى النائية، الريفية املناطق في التدوير أو االستخدام إعادة وعمليات ملعالجات

 تسخين في الطاقة استهالك لترشيد عديدة تنفيذ برامج تم الخشب، وقد حرق  على اعتماًدا العامة الحمامات

 تغذي طن مليون  1,25 بحوالي الغرض لهذا الخشب من السنوية تقدر االحتياجات حيث الحمامات بتلك املياه

 %38بنحو  هذه الغاليات تستخدمها التي األخشاب كمية خفض إلى البرنامج هذا أدى حمام، وقد  5000نحو 

 .( 2013)االجتماعية،  فقط أشهر عشرة خالل الغاليات تطوير نفقات واستعيدت

 .برازيلية شركات مع بالتعاون  واملخلفات الزراعية النفايات من اإليثانول  إلنتاج مشروعات السودان في توجد كما

: ال تزال مصادر الطاقة الجوفية املكتشفة في الدول العربية العربية طاقة الحرارة الجوفية في الدول  -1-5

محدودة، كما أن عمليات البحث الجيولوجي لم تستكمل بعد، ومع ذلك فإن هناك إمكانيات محدودة في كل من 

 ( 1220)االوبك،  مصر، األردن، اليمن، سورية، السعودية، املغرب، تونس والجزائر لم يتم استغاللها حتى اآلن

 ومتوسط عال شمس ي سطوع معدالت توافر مع املتجددة: الطاقة مصادر من االستفادة مبادرات -2

علن واإلقليمية الدولية نشأت املبادراتأ واعد، رياح سرعات
ُ
العديد من الخطط واملبادرات تطمح من خاللها  عن فأ

  ( 2013 )القمة العربية، متجددة، وأهمها نذكر ما يلي : إلى توفير مصادر الدول 
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 أجل من االتحاد إلعالن الستة األهداف أحد تعتبر(: MSPاملتوسطية ) الشمسية الخطة -2-1

 إلى الشمسية الطاقة على أساًسا وتعتمد املتجددة بالطاقة تتصل تنفيذ مشروعات في وتتلخص املتوسط،

 املتوسط بمنطقة2020 عام  بحلول  جيغاواط 20 إلى تصل مركبة بقدرات الكهرباء إلنتاج طاقة الرياح جانب

 الربط خطوط خالل من أوروبا إلى الطاقة املنتجة من جزء وتصدير املحلية باالحتياجات الوفاء في للمساهمة

 .املتوسط عبر

 الشمسية الطاقة من باالستفادة تسمح مبادرة هي: (DESERTEC)الصحراء  تقنية مبادرة -2-2

 نصف تنتج أن يمكن والتي الحرارية، الشمسية األشعة تركيز باستخدام الصحراوية املناطق في بوفرة املتاحة

 .اقتصادي وجه على وأوروبا أفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة في الكهرباء على الطلب

 ديزرتيك مشروع في املساهمة الشركات من تتألف : (DII) الصحراء تقنية مبادرة الصناعية -2-3

خالل  من الكهرباء تجارة لتعزيز وذلك املتوسط، وجنوب شمال بين موزعة مساهمة متضامنة شركة لتؤسس

 .املتجددة املصادر من املنتجة بالكهرباء لإلمداد وفعالة مترابطة سوق  إنشاء

 التمويل إلتاحة الدولي البنك في إنشاؤه تم: (CTF)النظيفة التكنولوجيا صندوق  مشروع -2-4

 املختلفة، بتقنياتها الشمسية املركزات بواسطة الكهرباء إلنتاج التقنيات النظيفة انتشار زيادة بهدف امليسر

النظيفة  التكنولوجيا ونقل البيئة والنامية كحماية العربية للدول  متعددة فوائد هذا املشروع ويحقق

   .املستدامة التنمية خطط تنفيذ في واملساهمة

 اإلشارة تجدر الشمسية": الطاقة الستغالل العربية الرؤية" حول  العربي الوزاري  اإلعالن -2-5

 الستغالل العربية الرؤية" حول  العربي اإلعالن الوزاري  اصدر قد كان للكهرباء العربي الوزاري  املجلس أن إلى

الوزارية  ومجالسها العربية الدول  جامعة حرص من انطالقا ، 2011/12/22بتاريخ  ،"الشمسية الطاقة

 موحد عربي وموقف رؤية واضحة العربية للدول  يكون  أن على للكهرباء( العربي الوزاري  املتخصصة )املجلس

 الكهرباء، إنتاج في الشمسية الطاقة الستغالل واملبادرات املشابهة (MSP)املتوسطية  الشمسية الخطة تجاه

ا متكافئ؛ بشكل املعنية كافة األطراف مصالح تراعي بحيث
ً
الستخدام  املنظورة غير العائدات االعتبار في أخذ

 .الشمس ي الحزام نطاق في الواقعة العربية منطقتنا بها تزخر التي الشمسية الطاقة

  املتجددة: للطاقة الراهن الوضع تقييم -3

تتفاوت املشاركة الحكومية بتنوع الهياكل التنظيمية لقطاعات الطاقة، التنظيمية:  الهياكل -3-1

لواقعة الدول العربية اففي حين نجد هيئات حكومية مستقلة تعنى بالشؤون املختلفة للطاقة املتجددة في 

جنوب املتوسط نجد في بعض الدول األخرى حصر أنشطة الطاقة املتجددة في إدارات فرعية ضمن هيئات 

ومؤسسات أكبر، أو نجد مزجا بين إدارة شؤون الطاقة املتجددة وأنشطة أخرى مثل ترشيد االستخدام ورفع 

ضية طفرة واضحة على صعيد إنشاء املؤسسات كفاءة استخدام الطاقة، وقد شهدت السنوات القليلة املا

  ( 2011)التقرير املوحد،  وسن التشريعات التي تنظم العمل في مجال الطاقة املتجددة

 اآلن حتى تحظى ال املتجددة الطاقة أن املالحظ منالعملي:  والتطبيق املتجددة الطاقة  -3-2

بتلك  الطاقة ميزان في مساهمتها تعكس وال العربية، الدول  معظم في بها تحظى يجب أن التي الالزمة باألهمية
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 التي الرياح طاقة العربية، خاصة املنطقة في منها االستفادة يمكن فيها والتي املتاحة اإلمكانات حقيقة الدول 

 الرغم على الشمسية الطاقة استخدام وتأخر الدول العربية، من عدد في الواعدة املواقع من العديد في تتوافر

 .طويلة سنويا سطوع وفترات عال شمس ي بإشعاع وتمتعها العالمي الشمس ي الحزام معظمها على وقوع من

الدول  من عدد في املتجددة الطاقة الستخدام املشجعة الحوافز بعض تتوافرالحوافز:  -3-3

 ( 2013)االجتماعية،  العربية مثال: الدول  من آخر عدد في تغيب بينما العربية،

األردنية الهاشمية يتم إعفاء أجهزة ومعدات الطاقة املتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة املبيعات، ففي اململكة 

 ويتم تخصيص بعض املساحات ملشروعات طاقة الرياح، ويتم تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مزارع الرياح.

ي للتحكم في الطاقة املتحدث في وفي الجمهورية التونسية يتم منح حوافز مالية من خالل تدخل الصندوق الوطن

 والذي يتولى املساهمة في تمويل العمليات الرامية إلى النهوض بالطاقات املتجددة وترشيد استخدام الطاقة. 2005ديسمبر 

وفي جمهورية مصر العربية يتم منح املساحات إلقامة املشروع بمقابل نسبة من الطاقة يحدده مجلس الوزراء، وتوفير 

الحكومة لاللتزامات املالية طبقا التفاقية شراء الطاقة، ويتم إعفاء معدات الطاقة املتجددة من الرسوم ضمان من 

 الجمركية وضريبة املبيعات، وقد تم إنشاء صندوق لدعم وتنمية الطاقة املتجددة.

في املائة من احتياجات قطر من الكهرباء بحلول عام  2وفي دولة قطر تهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية لتزويد 

2020 . 

 لتطوير وتنمية الطاقة املتجددة. 2006وفي اإلمارات العربية املتحدة تأسيس شركة "مصدر" لطاقة املستقبل في عام 

 يوجد والتطوير، العلمي والبحث الدراسات صعيد على والتطوير: العلمي والبحث الدراسات -3-4

 وضع مشاركتها في نسبة أن إال الطاقة، وكفاءة املتجددة الطاقة مجال في البحث والتطوير مراكز عدد من

 قياسية أسس على علمي بحث ضرورة بناء يعني ما وهو محدودة، مازالت املستقبلية واالستراتيجيات الخطط

 إلى لتتحول  والتنمية، الصناعة بمتطلبات موضوعاته والقياس ، وترتبط والتحليل الرصد وسائل تطور  تراعي

 .دورها من ويرفع املتجددة الطاقة نظم أداء تحسين في يسهم منتج تجاري 

 حول  محددة لرؤية العربية الدول  بعض لدى دراسات توجدواإلقليمي:  العربي التعاون  -3-5

 هذا ضرورة تعزيز على العربية الدول  من إجماع وهناك املتجددة، الطاقة مجال في العربي املشترك التعاون 

 استضافة هو املجال في هذا تم ما أبرز  ولعل  والتمويلية والتصنيعية التقنية على جميع املستويات التعاون 

 شركة بدأت وكذلك ظبي، أبو مدينة في املتجددة )ايرينا( للطاقة للوكالة الدولية املتحدة العربية اإلمارات دولة

 كما استضافت العاملية، البحث مراكز من عدد مع شراكة في بالدخول  لطاقة املستقبل )مصدر( ظبي أبو

  (RCREEE).الطاقة  وكفاءة املتجددة للطاقة اإلقليمي املركز القاهرة

 وتتمثل فيما يلي: املتجددة: الطاقة استخدام محددات -4

 لدى واملؤسسية اإلستراتيجية املحددات أهم تتركزواملؤسسية:  اإلستراتيجية املحددات -4-1

 ( 2013القمة االجتماعية، ) في العربية الدول 

 لها. املخصصة الحكومية املوارد وقصور  الخاص لالستثمار الجاذبة السياسات محدودية 

 املتجددة. الطاقة مصادر استخدام مجال في شراكات إليجاد الهادفة السياسات ضعف 
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 بينها. التنسيق وصعوبة املتجددة الطاقة نظم لتطوير املوجهة املؤسسية اإلمكانيات محدودية 

 بصورة يمكن استخدامها التي املتجددة الطاقة ونظم املتاحة باإلمكانيات العام الوعي مستوى  انخفاض 

 واقتصادية. فنية

 املتجددة. بالطاقة خاص حكومي تمويل نظام تطبيق صعوبة 

الخيارات  من العديد العربية املنطقة في التقنية التحديات مواجهة تتضمنالتقنية:  الفجوة -4-2

 لتأمين احتياط كمصدر القديمة الطاقة توليد محطات الكهرباء استخدام شركات األساسية، وتستطيع

 الطاقة توليد معامل في التخزين الحراري  استخدام يمكنها املتجددة، كما املصادر تتوفر ال التوليد عندما

الطاقة  توفير يمكنها ذلك، ىإل الشمس، باإلضافة غياب بعد حتى وتوزيعها الطاقة لتخزين الشمسية املركزة

 وتلبية طلبات املركزية، التبريد محطات في الحراري  التخزين استخدام طريق عن للتكييف )الذروة( الالزمة

 ( 2013)القمة العربيةاالجتماعية،  الذكية والعدادات الشبكات الذكية عبر األخرى  الطاقة

بتوفير  ترتبط األمد طويلة تسويق خطط وجود عدم في التسويقية املعوقات تتمثلالتسويق:  -4-3

 أو التطبيقات التجارية أو املنزلي باالستخدام الخاصة سواء الطاقة املتجددة أنظمة بيع ونشر منافذ

 لهذه التنافسية القدرة إلى غياب ما يؤدي املتجددة، الطاقة أنظمة أسعار ارتفاع ذلك مع ويترافق الصناعية،

 التقليدية. الطاقة استخدام مصادر ىعل املعتمدة مثيالتها مع األنظمة

بالقطاعات  املستخدمين تستهدف توعية برامج بتطبيق العربية الدول  كل تقوم: التوعية -4-4

تحسيسية  حمالت من خالل للكهرباء استخداًما األكثر من القطاعات باعتبارهم والحكومية والصناعية املنزلية

 غير املنظمات مجهودات بجانب للطاقة الكهربائية، بديلة مصادر استخدام بأهمية التعريف إلى تهدف وطنية،

 توعية عن الجهات املسؤولة مع ورش عمل تنظيم في دورها يتركز والتي األهلية ، والجمعيات NGOs الحكومية

 نماذج إنشاء حمالت التوعية تتضمن وقد النائية، والتجمعات الريفية واملناطق واملدارس املدن في الجماهير

 من املخلفات امليثان غاز وإنتاج الخدمات، مناطق ببعض للمياه الشمسية السخانات نظم مثل PP**ريادية 

 النظم. هذه استخدام النساء على وتدريب في املناطق الريفية، الالهوائي بالتخمر والحيوانية الزراعية

بوقت  ترتبط كهربائية تعريفة تطبيق عدم العربية بالدول  القصور  أوجه أهم منالتعريفة:  -4-5

 أخرى لوحدات مصادر من الكهربائية الطاقة إنتاج الستخدام وسائل التحول  يجعل مما االستخدام

 لدى الوعي غياب مع القصور  هذا ليؤدي جدا، محدودة والتجارية السكنية القطاعات في الصغيرة االستخدام

يتطلب  واألمر استخدامها، على اإلقبال عدم في االقتصادية والبيئية وجدواها األنظمة هذه بأهمية املستخدم

 الطاقة تستخدم التي املعدات استخدام لتشجيع وتحفيزات الكهربائية، مرتبطة بالتعريفة إلزامية قوانين وضع

  .هذا املجال في العاملة للشركات الربح تحقق على أسس الكهرباء املتجددة وبيع

 التطبيق. ومحاور  املتجددة الطاقة استخدامات لتطوير العربية االستراتيجية املحور الثاني : هدف

 العربية بالدول  الطاقة في خليط املتجددة الطاقة مساهمات نطاق تحديد إستراتيجية املنطقة العربية على ترتكز   

 االتحاد توقعات ظل في ، وذلك 2030إلى 2020 من املمتدة وتلك ، 2020إلي 2010 العام من املمتدة الفترة وتحديدا مستقبليا،
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األولى  الفترة خالل %6سوف يصل إلى  الكهربائية الطاقة على الطلب في النمو ملعدل السنوي  املتوسط بأن للكهرباء العربي

 .2030إلى  2020 للفترة 4.5 حوالي إلى ينخفض أن يتوقع حين في ،

 املستقبلية أهدافها العربية الدول  بعض أعلنت :املتجددة الطاقة مساهمة أهداف حساب أسس -1

هذه  وتتراوح ،01 الجدول  في املبين النحو على وذلك الكهربائية، في منظومة الطاقة املتجددة الطاقة ملشاركة

األولية،  الطاقة من أو كنسبة البلدان هذه في الكهربائية املنتجة الطاقة من كنسبة إما 42% إلى 1% بين األهداف

 ما إليه، وهو الوصول  التكنولوجيا التي ينبغي لنوع املركبة طبقا القدرات بتحديد األهداف بعض اتسمت كما

 .مستقبليا الدول  تلك إليه وصلت ما تقييم إمكانية يسهل

:ا 02 الجدول رقم األهداف. لنطاق وفقا العربية الدول  في املتجددة الطاقة ملشاركة املعلنة األهداف  

 نطاق األهداف األهداف الدولة

 2011 الطاقة الكهربائيةباملئة من  1 السودان

 2013 باملئة من الطاقة الكهربائية 10 فلسطين

 2014 باملئة من الطاقة األولية 4 تونس

 األردن
 باملئة من الطاقة األولية 7

 باملئة من الطاقة األولية 10

2015 

2020 

 2020 باملئة من الطاقة الكهربائية 5 الكويت

 2020 الكهربائي و الحراري  باملئة االحتياجات لإلنتاج 12 لبنان

 2020 باملئة من الطاقة الكهربائية 10 ليبيا

 2020 باملئة من الطاقة الكهربائية 20 مصر

 2020 باملئة من الطاقة الكهربائية 42 املغرب

 2020 باملئة من الطاقة الكهربائية 15 اليمن

 2030 باملئة من الطاقة الكهربائية 7 اإلمارات

 2030 باملئة من الطاقة الكهربائية 10 الجزائر

 2030 باملئة من الطاقة األولية 4.3 سوريا

يناير / كانون الثاني  22-21الدورة الثالثة، جامعة الدول العربية، الرياض،  2013املصدر : القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية،

 . 74، ص: 

 اإلستراتيجية من لفترتي العربية الدول  في املتجددة الطاقة ملشاركة املستقبلية األهداف حساب اعتمد فقد ثم ومن

 التالية: األسس على 2030  حتى 2020 ومن ، 2020حتى 2010

 02 الجدول رقم في إليها واملشار رسمي بشكل العربية الدول  أعلنتها التي األهداف . 

 في املتوقع إنتاجها األولية الطاقة أو الكهربائية الطاقة من نسبة تمثل إنما املعلنة األهداف أن 

 .دولة كل أعلنته ما وبحسب األهداف تلك لتحقيق تحديده تم الذي العام

 الكهربائية". الطاقة" من نسبة إلى "األولية الطاقة" من كنسبة وضعت التي األهداف تحويل  

  املتجددة  الطاقة أنواع كافة مستقبليا املتجددة الطاقة ملشاركة املعلنة األهداف شمول

 حية(. كتلة شمسية، رياح، )مائية،

 يلي ما على اعتماًدا الكهربائية الطاقة على الطلب في النمو معدل متوسط حساب:  
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 الكهربائية. الطاقة على الطلب في النمو متوسط : حساب03الجدول رقم 

 الفترة
 الطاقة على الطلب في النمو متوسط

 الكهربائية
 املصدر

 للكهرباء العربي االتحاد باملئة 6 2020حتى  2010

 باملئة 4.5 2030حتى  2020
 الفترة خالل الطلب في 2030 حتى 2020النمو  معدل على بناء حسابه تم

 السابقة.

 .75املصدر : "القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية"، مرجع سابق، ص: 

 وذلك ،"املتوسط واملرتفع األدنى،" هي تصورات ثالثة 2030 عام حتى األهداف توقع تضمن 

 :يلي كما ،04الجدول  في املبين النحو على

 ا أعلنت التي الدول  أن على واملرتفع املتوسط التصورين اعتماد
ً
 دول  8) 2020 عام حتى أهداف

 2030.عام حتى أخرى  أهداف عن تعلن سوف دولة( 11 أصل من

 الطاقة ملشاركة الحالي الوضع أخذ مستقبلية، أهداف عن تعلن لم التي للدول  بالنسبة 

  .املستقبل في تغيير دون  املتجددة

 املتجددة. للطاقة املستقبلية األهداف : تصورات04الجدول رقم 

 أهداف. من العربية الدول  أعلنته ما إجمالي يمثل األدنى التصور 

 .2020 حتى   2010 من الفترة معدل بنفس 2030 حتى 2020 من الفترة خالل املتجددة الطاقة نمو معدل استمرار افتراض املتوسط التصور 

 .2020 حتى   2010 من الفترة في تحقق بما ، 2030 حتى 2020 من الفترة خالل املتجددة الطاقة نمو معدل مضاعفة افتراض املرتفع التصور 

 .76ص:  املصدر : "القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية"، مرجع سابق،

 : 2030 عام  حتى العربية للدول  الطاقة خليط في املتجددة الطاقة مساهمة تصورات-2

 الطاقة مصادر مشاركة نسبة تصل أن يتوقع: 2020 -2010الفترة  في املتجددة الطاقة األولى: منظومة املرحلة 2-1

الطاقة  تليها الرياح طاقة من األكبر النسبة تأتي حيث% 5.1إلى  الفترة الكهربائية خالل نفس الطاقة إنتاج في املتجددة

 مثل املتجددة، للطاقة استخدامات أخرى  وجود مع الحية، وطاقة الكتلة الشمسية للطاقة معتبرة مشاركة ثم املائية،

 .أو املنزلية الصناعية القطاعات في بعض سواء املياه تسخين ألغراض الشمسية الطاقة استخدام

 مشاركة تصل أن الثانية املرحلة خالل يتوقع: 2030–2020الفترة  في املتجددة الطاقة الثانية: منظومة املرحلة 2-2

 استخدام مصادر إلى ارتفاع املشاركة في االنخفاض ويرجع ،% 2.3إلى  الكهربائية الطاقة إنتاج في الطاقة املتجددة مصادر

 هي فقط دول  لثالث إال ، 2030عام حتى العربية إستراتيجية للدول  أهداف تضمين األحفوري، وعدم الوقود من الطاقة

 عززتها الخطة الشمسية الطاقة تتصدرها سوف املختلفة املصادر بأن مشاركة علما وسوريا  الجزائر، )أبو ظبي( اإلمارات

   .مؤخرا السعودية العربية اململكة أعلنتها التي الطموحة

 من املنتجة الكهربائية الطاقة مساهمة تكون  أن ينتظر العربية الدول  أعلنته ملا طبقااألدنى:  التصور  -أ

  %.2.3املتجددة ما نسبته  املصادر

الطاقة املتجددة  ملصادر العربية الدول  حاجة تنامي فرضية على التصور  هذا يعتمد املتوسط: التصور  -ب

 األثر من التقليل وبالتالي األحفوريالوقود  استهالك كفاءة ورفع ترشيد أو الطاقة مصادر تنويع في إما رغبة ،
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 يسري  أن يمكن ، 2020حتى 2010 من الفترة خالل املتجددة على الطاقة االعتماد في النمو معدل فإن وعليه البيئي ،

 إجمالي من  %4.7إلى  املتجددة املصادر مساهمة نسبة ارتفاع إلى سيؤدي ما وهو ، التالية العشر سنوات خالل

 .2030عام بحلول  املنتجة الطاقة

 لها حتى كأهداف العربية الدول  أعلنتها التي النسبة مضاعفة إلى التصور  هذا يستند املرتفع: التصور  -ت

 من% 9.4إلى  من مصادر متجددة لتصل  الكهربائية إنتاج الطاقة مشاركتها في نسبة زيادة إلى يؤدي ما وهو ،2020عام

 للتصورات الكهربائية الطاقة إنتاج في املتجددة الطاقة نسب مساهمة 05 الجدول رقم ويوضح ، 2030عام إنتاج

 .  2030 عام الثالثة

 الدول  في الكهربائية الطاقة منظومة املتجددة في الطاقة مصادر ملشاركة املستقبلية : التوقعات 05 الجدول رقم

 .2030 عام بحلول  العربية

 الطاقةمشاركة املصادر املتجددة في إنتاج  التصور 

 باملئة 2.3 األدنى

 باملئة 4.6 املتوسط

 باملئة 9.4 املرتفع

 .77"، مرجع سابق، ص: القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعيةاملصدر : "

 :اإلستراتيجية تطبيق محاور -3

 املتجددة . مصادر الطاقة الستخدام املحفزة والتشريعات السياسات تطوير 3-1

 مجال في اإلقليمي التخطيط يعد العربية: بالدول  الطاقة لشؤون واإلقليمي الوطني التخطيط -أ

 الجهود تضافر إلى ضرورة الدعوة كانت هنا ومن مشتركة ، الدول ملصلحة كافة يجمع حيث حيوًيا، أمًرا الطاقة

 إلى املتجددة الطاقة مشاريع بمتطلبات للوفاء غطاء مالي توفير تكفل ميزانيات واعتماد واحد منهج وفق والعمل

 لعمليات املصاحب البيئي البعد واألخذ بعين االعتبار والجودة، الدقة من عال على مستوى  أبحاث إجراء تبني جانب

 .املتجددة الطاقة واستخدام إنتاج

 املرتبطة الدول  في املتجددة إمدادات الطاقة في النقص مجابهة على يساعد الكهربائي إقليمية للربط شبكات فتوافر    

 لشبكات تسمح الشمس ي والسطوع الرياح للتنبؤ بمعدالت أنظمة الشبكات هذه مع يترافق أن يجب كما الشبكة، بهذه

 .األنظمة املتجددة إنتاج في االنخفاض ملجابهة مسبق استعداد على تكون  وأن أكبر دورها بفعالية تؤدي بأن الكهربائي الربط

الوطني  املستوى  وعلى الكهرباء، بقطاع العمل إقليمي لتنظيم مرفق وجود اإلقليمية الشبكات تدعم التي األطر ومن   

 وبما واستخداًما وتوزيًعا إنتاًجا ونقال الكهربائية الطاقة بنشاط يتعلق ما كل ومراقبة ملتابعة للكهرباء مرفق وطني إنشاء ،

يقوم  أن أولى، كمرحلة الكهرباء قطاع ملنظمي العربي للمنتدى ويمكن ،البيئة على الحفاظ مع واستمرارها توافرها يضمن

  .اإلقليمي املستوى  على الكهربائية الطاقة بنشاط يتعلق ما كل ومراجعة ومتابعة بتنظيم

 واملساواة الشفافية وتضمن بالطاقة، اإلمداد إجراءات األطر هذه تنظم والتشريعية: القانونية األطر -ب

 الطاقة في لقطاع القانونية األطر أهمية وتنحصر مناسب، بسعر الخدمات تقديم من الفرص املتاحة والتأكد في

 ( 2013)االجتماعية،  التالية: الجوانب تحقيق ضمان

 تمتعها باالستدامة لضمان وذلك املشاركة، بتنوع تسمح ومنافسة مفتوحة أسواق إقامة. 
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 املصادر  تنوع مراعاة تضمن بكفاءة السوق  مهام أداء. 

 لإلنتاج . الحقيقية األسعار الطاقة أسواق تعكس أن ضرورة 

 وخارجها الدولة داخل املختلفة األجهزة بين الطاقة معلومات تداول  في الشفافية.  

 املختلفة . الطاقة مشروعات في لالستثمار الالزمة املحلية املالية املصادر تأمين 

 الطاقة بشراء وتوزيع الكهرباء نقل شركات التزام تكفل وإقليمية وطنية وسياسات استراتيجيات إصدار 

 الطاقة من عليها متفق نسبة استيعاب على قادرة وإصدار تشريعات املتجددة، الطاقة مصادر من املنتجة الكهربائية

 .املتجددة

 الطاقة إنتاج إلقامة مشروعات الالزمة األراض ي لتخصيص وبرامج خطط العمراني التخطيط تضمين 

 .املتجددة الطاقة مصادر من الكهربائية

 املتبعة السياسات تدعم التي واإلعفاءات والحوافز التشريعات وإقرار تبني.   

 املجال هذا في لالستثمار محفزة خاصة تشريعات بإضافة الخاص القطاع جانب من االستثمار تشجيع 

 .املختلفة املتجددة املصادر من املنتجة بالكهرباء للطاقة الشبكات وتغذية إنتاج تعريفة قانون  مثل

 الطاقة وتنوع مصادر توافر مدى ملعرفة منها املتوفر تحديث أو وطنية دراسات إجراء على العمل 

 .عربية دولة كل في املتجددة

 يحقق وبما املتجددة الطاقة ومعدات نظم تصنيع جال م في للتعاون  وإقليمية وطنية آليات إنشاء 

 .العربي التكامل

 لشراء وعادل ثابت تسعير تأمين عبر خصوًصا املتجددة، الطاقة من الكهرباء جإلنتا ثابت سوق  تأمين 

 .املنتجة الطاقة

 الطاقة املتجددة أنواع من نوع كل لشراء تعريفة بها محدد نسبًيا األمد طويلة عقود إبرام. 

 اإلنتاج . ومصدر وحجم تقنية حسب يختلف للطاقة جاذب تسعير عن اإلعالن 

 تشمل الطاقة املتجددة، مجال في االستثمار على تشجع اقتصادية وضمانات مشجعة استثمارية حوافز 

  .السابقة البنود من الكثير

تبين املعلومات املتوفرة أن البنية املؤسساتية للطاقة املتجددة في معظم الدول البنية املؤسساتية:  -ت

العربية متواجدة، بعض هذه الدول أنشأت البنية التحتية لهذه املؤسسات من ثمانينيات القرن املاض ي، والبعض 

بعد. يوجد في  طاقة املتجددةمنها تم إنشاؤها في الوقت الحالي والبعض اآلخر لم ينش ئ البنية التحتية املؤسساتية لل

بعض الدول العربية مراكز وهيئات تعنى ببحوث الطاقة املتجددة وإيجاد آليات تطويرها ونشرها على املستوى 

الوطني كما في مصر وسورية واألردن واإلمارات العربية املتحدة والجماهيرية الليبية وتونس والجزائر واملغرب واليمن 

 منها 3وعمان، حيث يبين الشكل 
ً
  ( 2008ناجي، ) بعضا

يتطلب النهوض بقطاع الطاقة توفير بيئة مؤسساتية تضمن تحقيق األهداف املرجوة، وتشمل البنية املؤسساتية على 

  :( 2008)السافي،  ما يلي
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 التعليم العالي والبحث العلمي كان سباقا في هذا املجال وهذا ناتج أساسا على دور الجامعة في  قطاع

 إشاعة املعرفة فكل الجامعات العربية لها نشاطات في هذا املجال.

 حكومية تعنى بالطاقة ابتداء من الحفاظ والترشيد إلى التشجيع على استعمال الطاقات  مؤسسات

 املتجددة.

  العربية: التنظيمية اإلجراءات  

 املتجددة الطاقة بشؤون النهوض يتطلبالعربية:  الدول  في املتجددة للطاقة التنظيمية الهياكل 

 العربية الدول  العربي/العربي تستطيع التعاون  مجال ففي اإلقليمي، أو الوطني املستوى  على سواء التعاون، تفعيل

 جدوى  دراسات مجاالت في تنميتها تم التي الخبرات الوطنية على اعتماًدا القدرات بناء مجال في الخبرات تبادل

 إلى املتجددة الطاقة تقنيات على نقل العربي/الدولي التعاون  يركز حين في البيانات وغيرها، املشاريع وتحليل تنفيذ

 قةالطا قطاع تنمية في تسهم عربية متجددة وأنظمة طاقة منتجات إيجاد على يساعد بما العربية، الدول 

  املستدامة. التنمية ألغراض الطاقة على استخدام والعمل الصلة ذات والقطاعات

  لتطوير  العربية االستراتيجية مجال في العربية، الدول  جامعة دور  يبرزالعربية:  الدول  جامعة دور

 قضايا اتجاه موحدة نظر وجهة في تبني العربية الدول  بين التنسيق أهمية في املتجددة، الطاقة استخدامات

 الطاقة منظومة في املتجددة الطاقة ملشاركة محددة وضع أهداف مع والدولية اإلقليمية واملبادرات الطاقة

  .العربية للدول  الكهرباء وزارات بين التنسيق في للكهرباء العربي الوزاري  دور املجلس خالل من العربية،

 املنتجة من الطاقة قطاع خدمة على العربية الدول  في الطاقة استثمارات أغلب تتركز املحفزة: التمويلية اإلجراءات

 االتفاقيات خالل من الدولية املخصصة واملنح االستثمار من جانب من تخصيص الرغم فعلى األحفوري، الوقود

مشاريع  على إنفاقه يتم بما قورنت إذا للغاية محدودة االستثمارات أن هذه إال املتجددة، الطاقة مشاريع لخدمة الحكومية

 .األحفورية الطاقة

  املتجددة . الطاقة مجاالت في التصنيعية القدرات بناء 3-2

 معظم تتركزوتطوير استخداماتها:  املعدات تصنيع في والخاص العام القطاعين بين التعاون  دعم -أ

 ذات املجاالت في عالية استثمار نسب بها الدول التي في املتجددة الطاقة وتطوير معدات بتصنيع املتعلقة األبحاث

وذلك  املعدات، تطوير في االستثمار على الخاصة تحفيز الشركات إلى الكبير فيها االستثمار يؤدي حيث الصلة،

 في حوافز العمل أطر تتضمن بأن نفس املجال، وذلك في املستثمرة للجهات الدولة تكفله عمل إطار وجود شريطة

 الصلة، ذات الجهات حث مشاركة حوافز من وغيرها املحلية(، أدنى للمكونات حد )بتحديد املحلي التصنيع مجاالت

 للقطاع استثمار مناسب مناخ الخ(، وتوفير ..تمويل التعاون ) تشريعات، لتحفيز آليات طرح في إيجاز ذلك ويمكن

 املتجددة الطاقة واستخدامات ومعلومات لتقنيات بيانات قاعدة إنشاء في الشروع املناسب من ولعله الخاص،

 العربية. الدول  لكافة تكون متاحة

 مؤهلة عاملة قوة إلى املتجددة الطاقة صناعة تحتاجالتقنية:  وتوطين العربية املعرفية القدرات بناء  -ب

 األبحاث على كبير بشكل املتجددة الطاقة قطاع إلى ذلك،يعتمد واملصممين واملهندسين، باإلضافة التقنيين من

 )الكهرباء، د.ت( والتنفيذ املواد والتكنولوجيا مجاالت في التقدم إلحراز والتطوير
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 تقنيات مجال في وطنية بناء قدرات على العمل املتجددة الطاقة استخدامات لتطوير العربية اإلستراتيجية وتتبنى

 النظر في إلى العلمي البحث أنشطة تتطرق  أن يجب املتجددة مجال الطاقة في الكبير التطور  فإلى جانب املتجددة، الطاقة

 غير االستهالك أنماط استبدال ومثمر على جدي بشكل والعمل كافة، الطاقة املتجددة نظم واستخدام إنتاج كفاءة رفع

 :( 2013)االجتماعية،  في الوطنية القدرات بناء فاعلية، وتتلخص إجراءات ذات رشيدة أخرى  بأنماط للطاقة الفعالة

 ودراسات )مثل: تخطيط املشروعات،  عربية مرجعية لها أصبح التي املجاالت في اإلقليمي التعاون  دعم 

 الطاقة(. واقتصاديات الجدوى،

  الطاقة أنظمة مكونات وتوطين وتصنيع لتصميم الوطنية الكوادر وتطوير إعداد في الدولي التعاون 

 .املختلفة في التخصصات والخارج الداخل في للتدريب فرص وذلك بتيسير املتجددة

 واإلقليمي الوطني على املستويين الطاقة ومستخدمي منتجي بين املعرفة ونشر املعلومات تبادل تسهيل.  

 في آلخر بلد البحث من مؤسسات هيكلية تختلفوتوطينها:  املعرفة ونقل العلمي البحث تعزيز -ت

 :( 2005)العلوي،  وتتوفر هذه األخيرة على اإلمكانات التالية العربية، منطقتنا

 الدول العربية بمراكز البحوث املتخصصة وذات خبرة كبيرة امتدت ألكثر من ثالثين عاما في بعض  تزخر

 املراكز كذلك وجود جامعات تكنولوجية وكليات تقنية ومعاهد فنية ذات مخرجات عالية الجودة.

  مجال الطاقة املتجددة وإن نسبة كبيرة تزخر الدول العربية بالكفاءات عالية من الخبراء والفنيين في

منهم يعتبرون من أفضل املتخصصين على مستوى العالم في مجال الطاقة املتجددة، كذلك يوجد عدد كبير من 

الفنيين والعمال املهرة والذين يمكن تأهيلهم وتعليمهم للقيام بجميع األعمال الفنية التي تحتاجها أنظمة الطاقة 

 املتجددة.

 - صناعية متخصصة في معظم الدول العربية.   طقمناتوجد 

 :( 2013)االجتماعية،  عن طريق الصناعي بالقطاع ذلك بالرغم ما تزخر به الدول العربية من إمكانات كان ال بد من ربط

 املستويات.  كافة على الطاقة ومستخدمي منتجي بين املعرفة ونشر املعلومات تبادل تسهيل 

  والتقنيات. املعرفة وتبادل لنقل األبحاث ومراكز الجامعات دور 

 العليا. املراحل في التعليمية املناهج ضمن املتجددة الطاقة إدخال 

 قطاع مشاكل التغلب على على والعمل العربي، الوطن في املتاحة العلمي البحث مراكز من االستفادة 

 :من تمكنه العلمي للبحث ميزانية تخصيص من خالل وذلك القطاع متطلبات مع األبحاث تتناسب بحيث الطاقة

 التقليدية للمصادر موازيا دورا تؤدى أن لها يسمح بما املتجددة الطاقة بدائل االعتماد على بحث زيادة.  

 وفترة تشغيلها أدائها معدالت على يؤثر ال بما للمعدات االستثمارية التكلفة خفض. 

 بلد لكل املحلية املتطلبات مع دةاملتجد للطاقة التطورات التقنية والتكنولوجية موائمة.  

 املتجددة . الطاقة ملصادر األمثل االستخدام -3-3

  املناخي: التغير ظاهرة مع والتكيف البيئة على الحفاظ سياسات دمج -أ

 الحالية االتجاهات أن األحفوري يعني الوقود على الكبير االعتماد إناملتجددة:  الطاقة ملصادر البيئية األبعاد 

 اعتماد الطاقة واستهالكها إلنتاج استدامة أكثر أنماط تحقيق غير مستدامة، ويتطلب العربي هي الطاقة قطاع في
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 الهواء، تلوث بفعالية، وتخفيض الطلب كلفة ارتفاع وتلبية اقتصادية، التعرض ألضرار لتقليل خضراء طاقة سياسات

 ( 2011)حداد،  الكربونية لالنبعاثات والتصدي

 التنمية إدراك على النامية الدول  التي تساعد االنبعاثات مشاريع خفض إنشاء يمكن النظيفة التنمية آلية خالل ومن  

 يتم حيث تنميتها ، في واملساعدة الجنوب إلى النظيفة التقنيات الغنية بنقل الدول  التزام أنها تتضمن كما املستدامة،

 املشروع عند إقامة خفضها يتم التي االنبعاثات ملقادير املعادلة أكسيد الكربون  ثاني بمقادير شهادات موثقة إصدار

 املشاريع أنواع ومن املشروع، بها أقيم التي تدفعه للدولة النامية مادي مقابل نظير الشهادات هذه املتقدمة الدول  وتشتري 

والطاقة  الرياح طاقة من الكهرباءإنتاج  مثل املتجددة الطاقة مشاريع النظيفة، آلية التنمية مظلة تحت تندرج التي

 الطاقة، كفاءة استخدام تحسين وأيضا مشاريع الحية، الكتلة ومشاريع الهيدروجيني الوقود خاليا ومشاريع الشمسية

  .أكسيد الكربون  ثاني بامتصاص األشجار تقوم حيث التشجير مشاريع وكذا التوليد املشترك، ومشاريع الوقود واستبدال

 تأتي فكرة ضريبة الكربون من الحكومات الكربون:  وتجارة النظيفة التنمية آليات من االستفادة مشروعات

وذلك عن طريق تحويل الضرائب من السلع والخدمات واالستثمارات إلى ضرائب على البيئة، تكون ضريبة بيئية على 

 استعماالت الطاقة والتلوث وذلك لتقليل استعماالت الطاقة وترشيدها.

 وبحسب للطن، متفاوتة بأسعار السوق األوروبية في اآلن ويباع فيها، التجارة يمكن سلعة الكربون  أكسيد ثاني صبحأ   

 دخال الكربون  شهادات بيع يوفر دوالر ، مليار 60 نحو 2012 عام الكربون  في حجم التجارة إجمالي بلغ الحالية التقديرات

 إلى خاسر مشروع يمكنه تحويل ال الدخل هذا أن االعتبار في األخذ مع النظيفة، الطاقة مجاالت في إضافًيا للمستثمرين

 .املشروع من العائد معدل من يحسن أنه إال رابح،

 الطاقة إنتاج مجال في األمثل لها واالستخدام الطبيعية واملوارد البيئة على املحافظة سياسات تفعيل -ب

 التنمية لتحقيق وتقنية حديثة تقليدية غير وسائل استخدام الطبيعية واملوارد البيئة على باملحافظة يقصدالكهربائية: 

 الدول  من العديد أن املعطيات وتوضح واستدامتها، على البيئة املحافظة مجال في فاعلة بيئية إدارة خالل من املستدامة

 ذات املؤشرات تحسين وفي والقانونية،التشريعية  واألطر والسياسات البرامج إعداد ملحوظا في تقدما حققت العربية

 والتنمية الطاقة العالقة بقضايا ذات التشريعات ودعم تطوير على العمل يتطلب ما وهو واملعيشية، الداللة البيئية

  .املتجددة بالطاقة تتعلق التي خاصة

 اإلستراتيجية العربية الستخدام الطاقة املتجددة. تفعيل املحور الثالث: إجراءات

 املحاور  من خالل العمل املتجددة الطاقة استخدامات لتطوير العربية االستراتيجية لتفعيل يقترح :اإلجراءات  -1

 التالية : األساسية

 تطبيقاتها ونشر استخدام الطاقة املتجددة تقنيات لتطوير املالئم املناخ لتهيئة وإقليمية وطنية سياسات اعتماد 

 املستدامة. التنمية عمليات في الطاقة املستخدم مزيج في مساهمتها زيادة مع ميدانيا،

 الفنية حول استغالل اإلمكانات تعميم الوعي مع املجال، هذا في الخبرة وتبادل والدولي، اإلقليمي التعاون  آليات تعزيز 

 املتجددة. الطاقة لنظم والتطبيقية

 في نفس والتطبيقي العلمي البحث دعم مع الطاقة املتجددة نظم تطوير في املشاركة على الخاص القطاع تشجيع 

 .ميسرة بأسعار املتجددة معدات الطاقة توفر إلى يؤدي بما املجال،
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 اإلستراتيجية: تطبيق ملتابعة التنفيذية العمل خطة-2    

 العربية اإلستراتيجية أهداف تحقيق يرتبطاإلستراتيجية:  وتقييم تنفيذ ملتابعة لجنة إنشاء 2-1

 الفاعلين دور  يبرز هنا ومن وآليات، إجراءات من بها جاء ما بتنفيذ بمدى االلتزام املتجددة الطاقة الستخدامات

 األهداف، تحقيق يضمن الجماعي بشكل لألداء اإليجابية العوائد من والتحقق العربية الدول  بين التنسيق في

هذه  أهداف بأهمية األطراف كل واقتناع لكل دولة الطوعي االلتزام على اعتمادا األداء تطوير وأيضا

 عمل نطاق يلي وفيما عمل، فريق أو لجنة قبل من االستراتيجية تطبيق متابعة يتطلب ما وهو االستراتيجية،

 الفريق:

 املتجددة الطاقة مجاالت في العربية الدول  بين التنسيق. 

 االستراتيجية أهداف تحقيق في واإلقليمية الوطنية اإلنجازات متابعة. 

 أهداف في تحقيق التقدم ومدى العربية بالدول  املتجددة الطاقة موقف عن سنوية تقارير إصدار 

 .االستراتيجية

 الطاقة في مجال املستقبلية واملتغيرات يتناسب بما لالستراتيجية الالزم والتحديث التطوير اقتراح 

 .خاصة بصفة املتجددة والطاقة عامة بصفة

 املتجددة : الطاقة نظم استخدامات لنشر التعاون  تعزيز آليات-3

 على التعامل قادرة بشرية خبرات العربية الدول  بعض لدى األخيرة السنوات في تكونت العربي/العربي: التعاون  3-1

 إلى حاجة في املتجددة وألن األسواق العربية للطاقة التدريب، أو االستخدام مجاالت في سواء الطاقة املتجددة تقنيات مع

ومن  العربية، والثقافة املناخ مع بتآلفها تتميز تقنيات ذات وأدوات معدات إنتاج التقني، بمعنى التقدم مسايرة على الحث

 جانب إلى .دولًيا وتسويقها عربًيا على نموها والعمل املتجددة، الطاقة بذور تقنيات استنبات إلى تهدف آليات عن البحث ثم

 املتجددة الطاقة تقنيات وتطبيقات استخدامات في مجاالت نشر املتاحة العربية الخبرات من االستفادة ضرورة تأتي هذا،

 :( 2013)االجتماعية،  التالية األشكال تأخذ أن يمكن التي

 اململكة عاهل عبد العزيز بن هللا عبد امللك أطلقها والتي "الفقراء أجل من الطاقة"مبادرة  من االستفادة 

 .2008 يونيو في العربية السعودية

 العربي التعاون  في تفعيل بالقاهرة الطاقة وكفاءة املتجددة للطاقة اإلقليمي املركز وجود من االستفادة 

 ذات القضايا حول  اإلقليمي الصعيد على اآلراء املتجددة وتبادل للطاقة الداعمة السياسات نشر مجال في واإلقليمي

 .املتجددة بالطاقة الصلة

 الدول  من جامعة بتنسيق االستراتيجية تطبيق احتياجات مع منسجم القدرات لبناء برنامج إعداد 

   .الخبرة ذات العربية الكوادر تنفذه العربية

 من البيانات عريضة قاعدة وإيجاد املتخصصة اإلحصائية البحوث لجميع حديث إطار توفير 

 واالجتماعية االقتصادية التنمية تتطلبها برامج التي والبحوث الدراسات إجراء في به موثوق  كأساس الستخدامها

 .واإلدارية
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 الدولة، واحتياجات متطلبات توفير بهدف الدول  من املعتمدة الرسمية واملؤشرات البيانات توفير 

 املجلس أمانة أعدته الذي الدليل غرار التنمية على خطط تتطلبها التي األساسية البيانات من والباحثين املخططين

 .اءللكهرب العربي الوزاري 

 الثنائي املستوى  سواء على العربية الدول  بين فيما املتجددة الطاقة مجال في والخبرات املعلومات تبادل 

  .العربية املنظمات خالل من أو

 نفس حذو خالل من اإلنجاز على قدرة الدول العربية يثبت الطاقة مجال في واقعنا إن العربي/األوروبي: التعاون  3-2

تبع املنهج الذي
ُ
 :على العمل دول املنطقة على لزم تقدم ما ضوء في النفط، مجال في املاضية السنوات في أ

 مع الدول  التنسيق خالل من آنًفا املذكورة األوروبية املبادرات من القصوى  االستفادة على العمل 

 املبادرات. هذه تنفيذ في أساس ي كجزء التقنيات ونقل القدرات بناء في األوروبية

 فوائد تعزز  يتضمن مقترحات حيث "األورومتوسطي الكهربائي الربط"مشروع  من االنتهاء على العمل 

 يمكن التي العربي االقتصادي التكامل مشروعات من أهم يعد والذي "الشامل العربي الربط الكهربائي"مشروعات 

استخدام  ونشر البينية، االتصاالت دعم مثل املشترك العربي على مجاالت أخرى للعمل إيجابيا نتائجه تنعكس أن

 العربية. البيئة على عن التأثيرات اإليجابية فضال الصلة، ذات الصناعات وتطوير وتنمية املعلومات، تقنية

 يسمح مما بالطاقة والبيئة املتعلقة الدولية واالتفاقات باملؤتمرات يتعلق فيما العربية الرؤية توحيد 

 .املتجددة الطاقة في االستثمار من فرص تعزز  التي الدولية والقروض واملنح الهبات من باالستفادة

 مع التجارة واالستثمار شركاء أكبر من االقتصادي املستوى  على العربية الدول  أصبحتالعربي/الدولي:  التعاون  3-3

 االستثمارات زيادة على اعتمادا العالقات، هذه في تحقيق التوازن  في الجهد من املزيد بذل ما يتطلب وهو العالم، دول  عديد

الطاقة  بشؤون النهوض ويتطلب العلمي، والبحث والتنمية اإلنتاج مجاالت والتقني في بالتعاون الفني واالرتقاء املتبادلة

 في يساعد بما العربية، الدول  والتطوير في للبحث مراكز إنشاء وكذلك والدولي، العربي الصعيدين على التعاون  املتجددة

 والقطاعات الطاقة قطاع تنمية في تسهم عربية متجددة وأنظمة طاقة منتجات وإيجاد حديثة تكنولوجيات واستنبات نقل

  .املستدامة التنمية ألغراض املتجددة الطاقة على استخدام والعمل الصلة، ذات

 :التعاون نذكر ما يلي آليات ودفع تنمية على أن تساعد يمكن التي اإلجراءات ومن

 وتقوية الطاقة املتجددة استخدامات نشر على تعتمد ،"حدود بال طاقة" عنوان تحت مبادرة إطالق 

 مع املصادر كافة من العربية الدول  بين الطاقة املنتجة تصدير لتنمية العربية، الدول  بين الكهربائي الربط إجراءات

 .الحاجة وقت البعض لبعضها طاقة كبنوك تعمل يجعلها املتجددة، وبما املصادر على التركيز

 التنمية الخاصة بقضايا الدولية واالتفاقيات املؤتمرات في العربية الدول  مشاركة على التأكيد 

 وتراعي متوازنة، لتكون  واالتفاقيات هذه املؤتمرات مخرجات مناقشة في للمساهمة البيئية والطاقة املستدامة

 العربية. للدول  واإلنمائية االجتماعية االقتصادية واملتطلبات والقدرات املصالح

 الطاقة املتجددة . استخدامات لنشر كافة املنتديات وتوصيات مخرجات تفعيل على العمل 

  عربيا . املتوافرة غير املجاالت في القدرات بناء في التعاون 
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 النظيفة  التقنية صندوق  من االستفادة" CTF *" استخدامات نشر في إدارته الدولي الذي يتولى البنك 

 .املتجددة الطاقة

 االستراتيجية . تطبيق من املتوقعة والنتائج األداء املحور الرابع : مؤشرات

  اإلستراتيجية: محاور  لتنفيذ األداء مؤشرات -1

اإلستراتيجية  محاور  في تنفيذ املنجز وتقييم التطور  تحديد في األداء مؤشرات تساعداألداء:  مؤشرات مفهوم 1-1

 مدى لقياس واضحة منهجية وطريقة تحديد من خالل منها، املرجوة األهداف تحقيق العربية للطاقة املتجددة اتجاه

 إما كونها خالل من اإلستراتيجية، لتنفيذ املحددة املدة املؤشرات ما تغطي هذه وعادة األهداف، هذه تحقيق نحو التقدم

 املحلي املستويين على اإلستراتيجيةتنفيذ  الحاصلة في التطورات لحجم وفقا املدى  طويلة أو املدى مرحلية قصيرة

  .واإلقليمي

  :يلي ما تحقيق إلى االستراتيجية تنفيذ أداء مؤشرات تهدفاألداء:  مؤشرات أهداف 1-2

 األهداف ذلك اإلستراتيجية، ويشمل محاور  تنفيذ في االلتزام مدى ومراقبة ملتابعة محدد نظام وضع 

 .اإلستراتيجية تحدده العربي الذي والهدف املعلنة الوطنية

 في االستراتيجية املوضوعة لألهداف مالءمته ومدى الحاصل التطور  لتقييم موحدة آلية إيجاد. 

 والعمل العملي في الواقع تحقيقه يتم ما مع متماشية االستراتيجية ومحتويات محاور  كون  من التحقق 

 .وواقعية منطقية أسس على تحديثها على

 خالل من املؤشرات ،  هذه وتحليل حساب على العمل في األعضاء الدول  ملشاركة محددة طريقة اعتماد 

   .املوضوعة للخطط الزمنية وفقا املطلوبة باملعلومات املسؤول العمل فريق تزويد

 تقييم في العربية للمساهمة الدول  على توزيعه يتم الوطنية البيانات ومعالجة إلدخال نموذج إعداد 

 لها التابعة اإلليكترونية املواقع أحد على إتاحته الدول العربية جامعة ترى  وقد واإلقليمي، الوطني اإلنجاز مستوى 

 .للمتخصصين إلتاحته

 الطاقة  استخدام تطور  مدى يخص فيما الذاتي للتقييم نظام لبناء كأساس بيانات قاعدة توفير 

  .التطور  لهذا نتيجة أتيحت التي فرص العمل حجم تقدير إلى باإلضافة واإلقليمي، املستويين الوطني على ة املتجدد

 2013)االجتماعية،  هما اإلستراتيجية بتنفيذ املتعلقة املؤشرات من أساسيين نوعين هناكاألداء:  مؤشرات هيكلية 1-3

):  

 الدول  من تنفيذها تم التي األنشطة والفعاليات كافة ورصد حصر إلى تهدف التي املؤشرات وهي املتابعة مؤشرات - أ

على  دولة كل في املنفذة املشاريع حجم أو املعلنة الخطط مستوى  على الستراتيجية، سواء ا أهداف لتنفيذ وصوال األعضاء

 .حدة

 والفعاليات األنشطة عن مجموعة الناجمة والنتيجة األثر لقياس تهدف التي املؤشرات وهي التقييم مؤشرات - ب

 .االستراتيجية أهداف باتجاه تحقيق تمت والتي اإلقليمي املستوى  على املنجزة

تحقيق  باتجاه الخطط تنفيذ متابعة خاللها من يتم التي املؤشرات وهيالوطنية:  املتابعة مؤشرات تحديد 1-4

 يتعلق االستراتيجية الرئيس ي لتنفيذ املتابعة مؤشر أن تصور  املمكن ومن املحلي و الوطني ، املستوى  على املعلنة األهداف
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 الوطني، املستوى  على املتجددة الطاقة محطات من املنتجة سنوًيا الطاقة على الدال الكمي املؤشر مع مباشر وبشكل

  .األهداف هذه بتحقيق االلتزام مدى لتحديد الدول  قبل من املعلنة الوطنية مع األهداف املؤشر هذا ومقارنة

 التي يتم املعلومات خالل من املؤشرات الفرعية، بعض تحديد األمر يتطلب الذكر سابق املؤشر على وللحصول     

 تقنيات استخدام في يخص التطور  فيما الوطنية باإلنجازات مباشر وبشكل الخاصة األعضاء، الدول  من قبل تزويدها

 املتجددة. الطاقة

طريق وتأمين مسؤولية صحتها، عن  تحديثها، يضمن دوري ومستمر بشكل املؤشرات هذه على الحصول  املهم من   

 االستراتيجية. بتنفيذ االلتزام مدى وتقييم متابعة تضمن املتجددة الطاقة عمل فرق 

 :املثال سبيل فعلى املنتجة ، الطاقة املركبة ومؤشرات االستطاعة مؤشرات في األعضاء للدول  األداء مؤشرات وتتركز

 االستطاعة. عالية املائية املحطات 

 االستطاعة. صغيرة املائية املحطات 

 الرياح . طاقة محطات 

 بالشبكة املرتبطة الشمسية الخاليا النظم . 

 املؤشرات هذه وتتمثل التقييم، إلجراء عملية الضرورية املتابعة مؤشرات بعض هناك فإن سابقا ورد ما إلى باإلضافة

 :يلي فيما

 األول  املؤشر، هذا مع للتعامل نمطان يوجد املتجددة:  الطاقة يخص فيما املعلنة الوطنية األهداف 

 النمط املتجددة. أما الطاقة استخدام لتطور  بالنسبة املحددة مسبقا عن أهدافها تعلن لم التي الدول  يخص

 ميزان من كنسبة املتجددة الطاقة قياسها كتحديد مشاركة يمكن أهداف عن أعلنت التي الدول  فيخص الثاني

 الدولة. مستوى  على املنتجة أو الطاقة املركبة الكلية االستطاعة العام أو الطاقة

 الطاقة محطات من املنتجة الكهربائية الطاقة نسبة هو الوطني(: املستوى  الفعلي )على األداء مؤشر 

التي  الرئيسية املؤشرات أحد املؤشر هذا ويعتبر دولة ، كل في املنتجة الكلية الطاقة الكهربائية إلى املتجددة

 سنويا الوطني املستوى  على املؤشر هذا حساب ويتم محاور اإلستراتيجية، تنفيذ متابعة مدى في عليها يعتمد

 .وطنًيا املعلن الهدف تحقيق اتجاه في على حدى دولة كل في املتجددة الطاقة استخدام تطور  مدى ملعرفة

 يتعلق االستراتيجية لتنفيذ التقييم الرئيس ي مؤشر أن تصور  املمكن مناإلقليمية:  التقييم مؤشرات تحديد 1-5

 على املتجددة الطاقة محطات من سنوًيا املنتجة الكلية الطاقة الكهربائية على الدال املؤشر الكمي مع مباشر وبشكل

 االلتزام لتحديد مدى املعلنة األهداف مع املؤشر هذا ومقارنة املستويات الوطنية، من ابتداء املنطقة العربية مستوى 

 األهداف. هذه بتحقيق

 مستوى  على العمل أن أم الصحيح االتجاه في االستراتيجية يسير تطبيق على العمل كان إذا ما يتبين ذلك، خالل ومن

 .املطلوب الهدف لتحقيق بذل الجهود من إلى املزيد بحاجة املنطقة

ا ورد ما إلى باإلضافة   :والتي تضم الضرورية، التقييم مؤشرات بعض هناك فإن سابقً

 كافة املتجددة محطات الطاقة من املنتجة الكهربائية الطاقة مجموع نسبة األول: الفعلي األداء مؤشر 

 في أنواعها بكافة التقليدية املحطات من الكهربائية املنتجة الطاقة مجموع إلى املائية املحطات متضمنة غير
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 ملا سبق( وفقا سنتين كل )أو سنويا اإلقليمي املستوى  على املؤشر هذا حساب ذاته، ويتم العام في األعضاء الدول 

 .االستراتيجية املعلن في الهدف تحقيق اتجاه في املتجددة الطاقة استخدام تطور  مدى ملعرفة

 كافة املتجددة محطات الطاقة من املنتجة الكهربائية الطاقة مجموع نسبة :الثاني الفعلي األداء مؤشر 

 الدول  في أنواعها بكافة التقليدية املحطات من املنتجةالكهربائية  الطاقة مجموع إلى املائية املحطات متضمنة

 (سبق وفقا ملا سنتين كل أو) سنويا اإلقليمي املستوى  على املؤشر هذا حساب ويتم ذاته كافة، العام في األعضاء

 .اإلستراتيجية في الهدف املعلن تحقيق اتجاه في املتجددة الطاقة استخدام تطور  مدى ملعرفة

 الطاقة محطات املنتجة من الحرارية الطاقة مجموع تطور  نسبة وهو :الحراري  الفعلي األداء مؤشر 

 املتجددة الطاقة قطاع تطور  مدى ويبين أو اإلحصاء، القياس عملية فيه أجريت الذي العام في الحرارية املتجددة

الشمسية  الطاقة سية، الشم بالطاقة البحر مياه تحلية الشمسية، بالطاقة تسخين املياه أجهزة مثل الحرارية،

 األخرى .  التطبيقات من ومجموعة البخار لتوليد الحرارية

 في املعلنة عن األهداف االنحراف مدى معرفة خالله من يتم الذي املؤشر وهو :الحيود مؤشر 

 له، التخطيط تم ما يحقق ال إليه التوصل تم ما حال أن في سلبًيا املؤشر هذا يكون  أن املمكن ومن االستراتيجية

  .االستراتيجية في املرحلي الهدف تجاوز  تم حال في إيجابيا االنحراف يكون  أن أيضا املمكن ومن

 والتشريعات السياسات تطور  مدى على لالستدالل كمية مؤشرات وهيالوطني:  املستوى  على الداعمة املؤشرات 1-6

 أو باألنشطة االستراتيجية وترتبط بنود تطبيق تخدم والتي العربية ، الدول  في املتجددة بالطاقة الوطنية الخاصة

 الفعاليات.

التقييم الوطنية وإرسال تقارير إلى  مؤشرات حساب على بالعمل الوطنية االرتباط نقاط تقومواملقترحات:  النتائج 1-7

نقاط  تحديد بهدف تحليلية نظرة مع الوطنية املتابعة مؤشرات فرق العمل املكلفة باملتابعة والتدقيق، ويشمل التقرير كافة

 وإيجاد الحلول. البيانات بتوفير يتعلق فيما املشترك للتنسيق خطة ووضع القوة والضعف،

 متضمًنا مختلف تقرير املؤشرات بإعداد الخاص بمتابعة مدى تنفيذ االستراتيجية العمل فريق يقوم ثم ومن    

 القضايا كافة في املقترحات هذه وضع يتم حيث الذكر، سابقة تبعا للمؤشرات عليها املتحصل للنتائج وفقا املعدة املقترحات

 املرتبطة املؤشرات الرئيسية تحليل خالل من العام لإلستراتيجية، الهدف على وتأثيره مؤشر كل بكفاءة وفعالية املتعلقة

 .األداء بمؤشر الجزئية املرتبطة تلك في واإلجرائية التنفيذية واألدوات والوسائل بالهدف

 نهائي تقرير إعداد يتم حيث تقييم األداء نظام من الالحقة للمرحلة اإلعداد يتم املؤشرات تقرير نتائج على بناء    

 التقدم انعكاسها على مدى وتحديد املوضحة، املعطيات واقع املعنية من للفترة االستراتيجية تنفيذ معدل حول  مختصر

االستراتيجية،  الخطة لتحديث ضرورية العمل فريق يراها التي التقرير املالحظات تضمين مع اإلستراتيجية، الخطة إنجاز

 لإلدارة العليا.  رفعها قبل الطاقة املتجددة خبراء لجنة قبل من ومناقشتها مراجعتها ليتم حذف، أو إضافة أو تعديل من

 إمدادات في رئيسيا تتوفر في الدول العربية، دورا والتي املتجددة، الطاقة تلعب أن الضروري  من: املتوقعة النتائج -2

 يتعاظم التي البيئية واالقتصادية التهديدات مواجهة مختلف التحديات  أجل من وذلك املنطقة، مستوى  على الطاقة

 ( 2008)السافي،  ومن النتائج املتوقعة نذكر ما يلي .العربية الدول  اقتصادات على وملموس كبير بشكل تأثيرها
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 االقتصادية:  النتائج 2-1

 اإلقليمي رأس املال زيادة في يساهم مما والتجارية الصناعية واملنافسة االستثمارات نسبة زيادة. 

 املجال هذا في األجنبية االستثمارات وتفعيل تشجيع جراء النقد احتياطي زيادة. 

 تصديره من االستفادة فرصة يتيح مما األحفوري الوقود مصادر استهالك في معتبرة وفورات تحقيق 

 .املدعومة باألسعار محلًيا بيعه عن بدال العاملية باألسعار

 النظيفة آلية التنمية إطار في العربية املنطقة في الخضراء والشهادات الكربون  تجارة تفعيل. 

 املحلية ببناء الصناعات يتعلق فيما األخص وعلى املنطقة مستوى  على جديدة عمل مجاالت خلق 

 .املتجددة الطاقة لتقنيات

 الخزينة على ثقيال لها حمال املستوردة للبلدان تشكل التي األحفوري الوقود مصادر على االعتماد تقليل 

 .العامة

 لدول املنطقة الطاقة مصادر جميع استغالل خالل من املستدامة التنمية متطلبات دعم. 

  البيئية:  النتائج 2-2

 املناخي التغير ظاهرة من الحد في واملساهمة التلوث معدالت خفض. 

 العاملية الكربون  تجارة من االستفادة. 

 االجتماعية:  النتائج 2-3

 الفني على املستوى  املتجددة الطاقة مجال في جديدة عمل فرص توفير خالل من البطالة محاربة 

 .والتشريعي واإلداري 

 من يقلل مما في األرياف وخاصة الطاقة من متطلباتهم تلبية خالل من لألفراد املعيشة مستوى  تحسين 

  .املدن إلى الريف من الهجرة ظاهرة

 تقنياتها وتوطين وتطوير املتجددة الطاقة بتطوير مباشرة متعلقة عمل فرص خلق. 

 املستدامة التنمية عمليات في يساهم مما األعضاء للدول  الطاقي األمن زيادة. 

 خاتمة:

فعال  بشكل املتجددة مصادر الطاقة على االعتماد في منها الهدف وتحقيق العربيةاالستراتيجية  تطبيق ضمان إن   

 واإلشارة تضمينه في االستراتيجية هذه سعت ما وهو وآليات املتابعة للمسؤوليات واضحا تحديدا وكفء، يتطلب ومتكامل

 واقتراح التطوير العربية الدول  بين التعاون  وتنسيق تنفيذها، مراحل لكافة عمل للمتابعة الدورية خطة ذلك يلي إليه،

الجهات املختصة  على دوري بشكل املجال وعرضها في واملتغيرات املستقبلية يتناسب بما لإلستراتيجية الالزم والتحديث

العهم لضمان واإلدارة العليا
ّ
 قد عقبات ومواجهة وتذليل أية مراحلها في مختلف اإلستراتيجية تنفيذ عملية على سير اط

 ها .تعترض
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 وتوصلنا إلى النتائج التالية:

 ول كتلة حيوية( في غالبية الد –رياح  -بينت الدراسة توفر املصادر الرئيسية للطاقة املتجددة )شمس

 العربية.

  عدد كبير من الدول العربية ال تمتلك احتياطيات كبيرة أو كافية من مصادر الوقود األحفوري مما تدعو

 املناخ االستثماري املناسب الستغالل مصادر الطاقة املتجددة على نطاق واسع.الحاجة إلى ضرورة توفير 

  تتوفر في عدد كبير من الدول العربية البنى املؤسساتية والبحثية ولكن على مسويات مختلفة وتلعب

وير، طالوزارات املعنية دور الحاضنة لهذه املؤسسات كما تلعب الجامعات الدور األساس ي في عملية البحث والت

 إضافة إلى مراكز البحث العلمي املتخصصة في هذا املجال وبعض املنظمات غير الحكومية.

  إزالة العوائق الحالية التي تحول دون التحول إلى نظام طاقة خضراء، بما في ذلك انعدام االستثمار في

 األبحاث والتطوير وبناء القدرات وصنع السياسة املتكامل.

 واملؤسس ي الحالي لتسهيل االنتقال إلى اقتصاد أخضر. إصالح اإلطار التشريعي 

 .توفير نظام حوافز يشجع االستثمار في تكنولوجيات كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة 

  تبني كفاءة الطاقة وإدارة الجانب املتعلق بالطلب والطاقة املتجددة كركن لسياسة طاقة جديدة، تبني

 الخاص والقطاع املالي والجهات املعنية األخرى.على جهود منسقة تشمل الحكومة والقطاع 

  تعديل أسعار الطاقة باستمرار لتعكس الكلفة االقتصادية الحقيقية والندرة والكلفة الحدية الطويلة

املدى واألضرار البيئية، وإصالح أسعار الطاقة والتحول إلى تنمية قليلة الكربون، ما يؤدي في الوقت ذاته إلى 

اإليرادات الحكومية. ويجب إعادة تخصيص هذه اإليرادات لتعزيز التوسع في تكنولوجيات كفاءة زيادات كبيرة في 

 الطاقة والطاقة املتجددة.

  البدء بمناقشة سياسة لصياغة آلية مؤسسية جديدة لضمان انسجام سياسات الطاقة واملناخ في

 املنطقة العربية .

 كما نوص ي بما يلي:

  تقنيات الطاقة املتجددة التي ثبتت جدواها اقتصادًيا.العمل علي نشر استخدام 

     الطاقة املتجددة هي االختيار األفضل من ناحية قلة التكاليف لتصل إلي تأمين واستدامة إمدادات

 .الطاقة

  إن استخدام املصادر املختلفة للطاقة املتجددة سوف يساعد علي الوصول إلي استقرار بيئي واقتصادي

 قطاع الطاقة.واجتماعي في 

 قائمة املراجع:

، الفصل الثاني عشر :التعاون العربي في مجال الطاقة املتجددة ،  2011التقرير االقتصادي العربي املوحد  1

 .234، ص 2011دولة اإلمارات العربية املتحدة ،  –صندوق النقد العربي ، أبوظبي 

-21رة الثالثة ، جامعة الدول العربية ، الرياض ، القمة العربية التنموية : االقتصادية و االجتماعية ، الدو  2

 . 64، ص 2013يناير / كانون الثاني  22
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الطاقة في العالم و أثر فرض ضرائب الكربون في اقتصاديات الدول ، بدون ذكر املؤلف و سنة النشر ،  3

 .62ص

املصدرة للبترول )أوابك( ، ، منظمة األقطار العربية  2011تقرير األمين العام السنوي الثامن و الثالثون  4

 .177، ص 2012الكويت ، مايو 

(. دليل إمكانات 2011. )RCREEEجامعة الدول العربية، املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة  5

الدول العربية في مجاالت الطاقة املتجددة ورفع كفاءة إنتاج واستهالك الطاقة. املجلس الوزاري العربي 

 للكهرباء.

(. استثمارات الطاقة الخضراء في البلدان العربية . جريدة الوسط يومية سياسية  2011اغدة حداد. )ر  6

 مستقلة ، بالتعاون مع املنتدى العربي للبيئة و التنمية "أفد" و مجلة البيئة و التنمية .

املستفادة من (. استخدام الطاقة الجديدة و املتجددة في الوطن العربي و الدروس  2005علي العلوي. ) 7

 التجارب السابقة . عمان .

(. الطاقات الجديدة و املتجددة البحوث و التطوير ، نقل التقنيات . مصر : ورشة عمل  2008كمال ناجي. ) 8

 حول :السياسات و اإلجراءات التي تؤدي إلى تعزيز استخدامات الطاقة الجديدة و املتجددة .

(. الطاقة الجديدة و املتجددة البحوث و التطوير و نقل التقنيات. مصر :  2008محمد جمعة السافي. ) 9

ورشة عمل حول :السياسات و اإلجراءات التي تؤدي إلى تعزيز استخدامات الطاقة الجديدة و املتجددة ، 

 جامعة الدول العربية 

شؤون الكهرباء ، إدارة الكهرباء  –، و زارة الطاقة  مشروع بحث : استخدام الطاقات املتجددة في دول الخليج 10

 .07و مياه التحلية ، اإلمارات العربية املتحدة ، بدون ذكر السنة ،ص  

،  09عدد  (. النفط و الطاقات البديلة و املتجددة و غير املتجددة. مجلة الباحث. 2011مخلفي أمينة. ) 11

 .225، ص   2011

  /االقتراحات و التوصيات

 .الطاقة املتجددة هي االختيار األفضل من ناحية قلة التكاليف لتصل إلي تأمين واستدامة إمدادات الطاقة * 

إن استخدام املصادر املختلفة للطاقة املتجددة سوف يساعد علي الوصول إلي استقرار بيئي واقتصادي واجتماعي في * 

 قطاع الطاقة.

الطاقات املتجددة  السيما فئة الشباب من خريجي الجامعات و مراكز العمل على تحفيز و تشجيع االستثمار ر في  *

 التكوين املنهي؛

 تشجيع الشراكة األجنبية  في مجال استغالل الطاقات املتجددة  واالستفادة من الخبرات الدولية في هذا املجال؛ *

م و تمويل أصحاب استغالل مخرجات مراكز البحث املتخصصة في مجال الطاقات املتجددة عن طريق دع *

 األفكار املبتكرة في هذا املجال؛

تهيئة البيئة و الظروف املواتية لتنفيذ برامج االنتقال الطاقوي في اآلجال املحددة  والعمل على إزالة مختلف  *

  العراقيل؛

لحياة ا إصالح اإلطار التشريعي واملؤسس ي لتسهيل االنتقال السلس نحو تعميم استغالل الطاقات املتجددة في *

 اليومية؛
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تطوير تكنولوجيا الطاقات املتجددة من أجل االستغالل األمثل ملصادر الطاقات املتجددة بهدف تحقيق االكتفاء  *

 الوطني وتصدير الفائض نحو الخارج؛

 دامة.تيخص مخاطر التدهور البئي وتحديات اإلس البد من ٍاعطاء أهمية بالغة  لرهانات األمن البئي في الجزائر وكل ما*

لرهانات األمن البئي في الجزائر وكل البد من إقامة العديد من التظاهرات العلمية واملؤتمرات الدولية حول موضوع *

 .التدهور البئي وتحديات اإلستدامةمايخص مخاطر 
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