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 انطالقا من قوله تعالى بعد بسم اهلل الرحمن الرحيم : " لئن شكرتم ألزيدنكم " فإني
أشكر اهلل عز وجل الذي أعطاني من العلم ما لم أكن أعلم ومنحني من القوة والمقدرة 

 للوصول إلى هذا المستوى وإتمام هذا العمل المتواضع.ما أحتاجه 
 كما أشكر والدي الكريمان وكل أفراد عائلتي على مجهوداتهم التي ال تعد وال تحصى

 من أجل إتمام هذا العمل. 
 

وانطالقا من قوله صلى اهلل عليه وسلم: " ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس" فإني أتقدم 
الدكتور الطيب داودي لما أواله لي من عناية وما قدمه ألستاذ ابوافر الشكر إلى فضيلة 
 وكذا حرصه الشديد على إتمام هذا العمل في أحسن صورة. لي من نصح وتصويب

 
كما أتوجه بعميق الشكر إلى جميع أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بالموافقة على 

 مناقشة رسالتي والحكم عليها.
 

شكري وخالص تقديري لكل من ساعدني من قريب كما ال يفوتني أن أسجل صادق 
 طروحة وأخص بالذكر األستاذ عباسي صابر.أومن بعيد في إنجاز هذه األ
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 الملخص: 
دور الشراكة اجلزائرية األجنبية يف متويل وتطوير الطاقات  حماولة معرفةهتدف هذه الدراسة إىل    

منذ توقيع االتفاقية بني  الشراكة اجلزائرية اإلسبانية، ألجل ذلك قمنا بدراسة حالة يف اجلزائر املتجددة
 Solar Powerعرفة دورها يف متويل وتطوير حمطة الطاقة الشمسية األوىل مقصد ، 6002الشركاء سنة 

Plant One اجلزائر.   -الواقعة يف مدينة حاسي الرمل والية األغواط 

املتوفرة حول الشركاء، توصلنا إىل عدة  علوماتاملمن خالل حتليلنا لكل من اهليكل املايل للمحطة و    
مكملة  Sonatrach، Neal، Abengoaنتائج أمهها هو أن كل طرف من أطراف الشراكة؛ شركة 

لبعضها البعض، وأن إسرتاتيجية الشراكة فيما بينهم قد مسحت بتوفري التكاليف املبدئية املرتفعة الالزمة 
عن إليها، كما أهنا سامهت يف ضمان التمويل املقدم للمحطة  إلنشاء احملطة مع إضافة مستثمرين جدد

ته األخرية مسحت بتحقيق تدفقات نقدية مؤكدة من شأهنا تغطية التكاليف طريق اتفاقية شراء الطاقة، فه
تكنولوجيا نقل يف سبانية اإل Abengoaطوال فرتة تشغيل احملطة. إضافة إىل كل ذلك سامهت شركة 

  وتشغيلها.  داخل احملطة Integrated Solar Combined Cycle الشمسية اهلجينةإنتاج الطاقة 
إىل أن جلوء اجلزائر للشراكة األجنبية قصد استغالل إمكانياهتا من املصادر كذلك خلصت الدراسة     

تمويل الطبيعية املتجددة إلنتاج الطاقة، تعد إسرتاتيجية فعالة إلزالة احلواجز املتعلقة باحلصول على ال
والتكنولوجيا املتطورة، ومن شأهنا أن تسرع عملية توجه اجلزائر حنو دمج الطاقات املتجددة يف اهليكل 

 الطاقوي وهو أمر ملح تقتضيه مرحلة ما بعد النفط. 
 

 الكلمات المفتاحية:
 شراكة أجنبية، طاقات متجددة، متويل، متويل الطاقات املتجددة، تطوير الطاقات املتجددة. 
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Résumé: 

 

    Cette étude vise à démontrer le rôle du partenariat algérien avec des 

entreprises étrangères dans le financement et le développement des 

énergies renouvelables, pour ce la nous avons pris le cas du partenariat 

algéro-espagnol afin de connaître son rôle dans le financement et le 

développement de la première centrale d’énergie solaire : Solaire Power 

Plant One, situé dans la ville de Hassi R'Mel wilaya de l’aghouat- 

Algérie. 

     En analysant à la fois la structure financière de la station et les 

données disponibles concernant les partenaires, nous sommes arrivés à 

plusieurs conclusions : la plus importante est que tous les partenaires   

(Sonatrach, Neal et Abengoa) sont étroitement liés, et que la stratégie de 

partenariat a permis le financement nécessaire pour la réalisation de 

cette station. Et a de plus encouragé l’arrivée de nouveaux investisseurs. 

Ella a également contribué à assuré le financement de la station grâce à 

un accord d’achat d’électricités et a permis des rentré qui couvriront les 

dépenses de la station. De plus ce partenariat a permis le transfer d’une 

technologie de pointe pour la production d’énergie solaire hybride dans 

cette station, à savoir, la technologie « Intégrée à cycle combiné 

solaire ». 

       Cette étude a montré que ce genre de partenariat favorise 

l’exploitation des ressources naturelles renouvelables efficace pour 

éviter les obstacles liés au financement et ou sous développent 

technologique, et pour permettre d’accélérer l’entrée de l’Algérie dans 

l’ère des énergies renouvelables pour préparer l’après pétrole.    

 

Mots clés: 

Partenariat avec les pays, Energies renouvelables, Développement, 

Financement, Financement des énergies renouvelables. 
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Abstract: 

     The aim of this study is to show the role of a partnership between 

Algeria and foreign companies in financing and developing renewable 

energies, For that, the first solar power plant – solar power plant one -, 

located in Hassi R'Mel, Laghouat has been studied. 

     By canalizing both the financial organization of the station and all 

available data about the partners, several conclusions have been drawn: 

- The most important one is that all the parties of this partnership – 

that is to say: Sonatrach, Neal and Abengoa are tightly linked and 

complement each other. 

- Thanks to this partnership strategy all the expenses for the 

realization of this project were covered. 

- New investments have been encouraged and brought. 

- Trough the “Power Purchase Agreement”, all the station working 

expenses were covered. 

- In addition, this project has been possible thanks to a transfer of 

an advanced technology: in this case “Integrated Solar Combined 

Cycle”.   

       Finally, this study showed that this kind of partnership allowed the 

use of renewable natural resources to produce energy, removed obstacles 

related to financing, gave the opportunity to acquire an advanced 

technology and urged Algeria to enter a new era, the “post-oil” phase.  

key words: 

Partnership between Algeria and foreign companies, Renewable 

energies, Development, Financing, Financing of renewable energies.  
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I. مقدمة:  

 ،الطلب املتزايد على الطاقة إىل احتمال حدوث فجوة بني إنتاجها واستهالكها مستقباليشري     

منذ العقد الثامن للقرن  الطاقة أمنشكل لذلك مصادر الطاقة التقليدية،  من نضوببعد التأكد السيما 

 تزايد االهتمام العشرين �اية العقد األخري من القرن، ومع هاما للبحث والدراسات حمورا العشرين

   .لطاقةل صادر التقليديةامل علىاملفرط ف الضغط يختف قدر�ا على بعد التأكد منالطاقات املتجددة ب

، فالطاقات املتجددة أصبح مستقبل الطاقة يف العديد من البلدان أكثر وضوحا 2014يف سنة     

يف  حول العامل املاليني من الناس فرص ادت بفضلهاز حتقق أعلى قدر ألمن الطاقة، كما أن  استطاعت

، وما املتجددة عرب دول العامل يف تزايد ملحوظ اتمن املالحظ أن إنتاج الطاقف .على الطاقة محصوهل

من الصعب  متقدمةتكنولوجيا استخدام جيب اإلشارة إليه هو أن هذه الزيادة تطلبت أموال ضخمة و 

دة ركيزة أساسية يف خمتلف السياسات الدولية السيما فبات بذلك إنتاج الطاقات املتجد .توفريمها

السياسات املالية منها، فتوفري التمويل الالزم للطاقات املتجددة يعد عامال مهم وحاجزا رئيسي يف نفس 

  .الوقت

 املباشرة االستثمارات بأنواع األمر يتعلق عندما خاصة حمدودا، زال ما حاليااملتجددة  الطاقات تمويلف   

عدم التأكد من تيجة نالتمويلية اليت تعاين منها الطاقات املتجددة  الفجوة سد يف تساعد أن ميكن اليت

 يتم توفريه أن جيب لذلك أشار بعض الباحثني إىل أن متويل الطاقات املتجددة .هاحتقيق عوائد من إنتاج

 ذلك يف مبا األشكال؛ من العديد اختاذ إىل يضطر وأنه سوف واخلاص، العام القطاعني من كل من

 اخلاص، القطاع من واملستثمرين البنوك من املال رأس واستثمار قروض احلكومة، من املالية احلوافز

 .التنمية وصناديق ،املالية واملؤسسات ،الطاقة فاتورة ورسوم ،االستثماري املال رأس وصناديق



 ب 

 

ولكون اجلزائر بلدا طاقويا بالدرجة األوىل فهي تعمل حاليا على تشجيع تطوير الطاقات املتجددة من    

ومن . 2030واملمتد إىل غاية سنة  2011فيفري  03خالل تبين برنامج متكامل مت اعتماده منذ يوم 

مرة أخرى لتوفري التمويل  املالحظ على هذا الربنامج، أن اجلزائر جلأت إىل إسرتاتيجية الشراكة األجنبية

هيكل الطاقة، باعتبار أن الشراكة األجنبية قد يف  لرفع إدماج الطاقات املتجددةوالتكنولوجيا الالزمان 

، أحد روافد التمويل البديل للمديونيةك  1986أثبتت فعاليتها منذ أزمة اخنفاض أسعار النفط سنة 

  .ا املتقدمة لقطاع الطاقة يف اجلزائرإضافة إىل كو�ا وسيلة فعالة إلدخال التكنولوجي

II. إشكالية الدراسة:  

حشد التمويل وتوفري التكنولوجيات واخلربات املتخصصة من أهم التحديات اليت تقف أمام  يعد   

ي تلك التحديات من أجل ختطو العامل السيما يف اجلزائر،  يف خمتلف دولالتوجه حنو الطاقات املتجددة 

إلنتاج  للشراكة األجنبية إلجناز عدة حمطات ومشاريع طموحة اجلزائرية الطاقة شركاتجلأت العديد من 

أول حمطة جتارية " Solar Power Plant One" ، حيث تعترب حمطة الطاقة الشمسية األوىلالطاقات املتجددة

  . اتفاقية شراكة جزائرية إسبانية إلنتاج الطاقة الشمسية عن طريقأجنزت على كامل الرتاب اجلزائري 

  :وعليه جاءت إشكالية دراستنا على النحو التايل

  ر الطاقات المتجددة في الجزائر؟أن تمول وتطو لشراكة الجزائرية األجنبية إلى أي مدى يمكن ل

  :ومن أجل التفصيل أكثر يف اإلشكالية ارتأينا طرح جمموعة من األسئلة الفرعية وهي كاآليت

الشركات اجلزائرية للشراكة مع الشركات األجنبية من أجل الطاقات املتجددة ضرورة هل جلوء  .1

 حتمية أم خيار اسرتاتيجي؟

 ما يربر جلوء الشركات األجنبية للشراكة مع الشركات اجلزائرية يف جمال الطاقات املتجددة ؟ .2

 ؟SPP1شمسية األوىل أين يربز الدور التمويلي للشراكة اجلزائرية اإلسبانية يف حمطة الطاقة ال .3

الشراكة اجلزائرية اإلسبانية يف تطوير إنتاج الطاقة الشمسية داخل حمطة الطاقة  تسامهكيف  .4

 ويف اجلزائر عموما؟ ،خصوصا SPP1الشمسية األوىل 
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III. فرضيات الدراسة: 

اليت من شأ�ا أن و قصد اإلجابة على خمتلف األسئلة اليت مت طرحها قمنا باعتماد الفرضيات التالية،    

  :كاآليتانطالقا من الفرضية الرئيسية  متثل إجابة مؤقتة على اإلشكالية الرئيسية، سيتم ذكرها 

  .للشراكة الجزائرية األجنبية دور في تمويل و تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر

إنتاج  اتضرورة ملحة إلجناز حمط أجنبيةيعد جلوء الشركات اجلزائرية للشراكة مع شركات  .1

 .املتقدمة ، السيما يف ظل افتقارهم للتكنولوجياالطاقات املتجددة

للجوء إىل  األجنبيةالشركات ب تدفعاليت  الرئيسية أحد العوامل اجلزائر االسرتاتيجييعد موقع  .2

 .الشراكة مع الشركات اجلزائرية يف جمال الطاقات املتجددة

لتكاليف املتعلقة بإنشاء حمطة الطاقة الشمسية األوىل ا وفريتساهم الشراكة اجلزائرية اإلسبانية يف ت .3

SPP1. 

تكنولوجيا  SPP1ميكن للشراكة اجلزائرية اإلسبانية أن تكسب حمطة الطاقة الشمسية األوىل  .4

 .متقدمة إلنتاج الطاقة الشمسية

IV. مبررات اختيار الموضوع: 

  :نوجزها يف النقاط التالية ،هناك عدة مربرات دفعتنا لدراسة هذا املوضوع    

وقد  ،تعد املوارد الطبيعية بشكل عام أحد أهم عوامل اإلنتاج األربعة احملددة يف االقتصاد الكلي .1

اصطلح على تسميها بعنصر األرض، تشمل هذه األخرية كل من األراضي الزراعية والثروات 

املعدنية ومصادر الطاقة بنوعيها الناضبة واملتجددة، كما يتسع مفهوم املوارد الطبيعية ليشمل أيضا 

 .إخل.... املوقع اجلغرايف املتميز واملناخ املعتدل و املناظر الطبيعية

ملتعاظم الذي تلعبه الطاقة حمركا أساسيا للتقدم السيما التقدم الصناعي، فنظرا للدور اتعد الطاقة  .2

سواء كانت متقدمة أو نامية فقد استقطب هذا املوضوع العديد من  يف اقتصاديات الدول

 .دول العامل يف مجيع أحناءاملفكرين والباحثني االقتصاديني 
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العديد من الدول السيما ، فالطاقات املتجددة من أحدث املواضيع االقتصادية الراهنة متويليعترب  .3

 .البحوث املتعلقة بهإىل توفري الدراسات و تسعى  منها األوروبية

 .تعترب الشراكة األجنبية أحد مصادر التمويل و هذا تابع لتخصصي .4

 .جلزائرا داخلوضوع يف جمال البحث العلمي هذا املحول الدراسات ندرة  .5

V. أهمية الدراسة: 

تصاديات الطاقة املتجددة عموما تكمن أمهية الدراسة كمحاولة لطرح مفاهيم وركائز أساسية حول اق    

فعلى الرغم من االهتمام . العربيةالسيما يف ظل قلة الدراسات  ،متويل الطاقات املتجددة خصوصا وحول

إىل الطريقة اليت ستمول �ا  قاالتإال القليل من امل الكبري مبوضوع الطاقات املتجددة إال أنه مل يتطرق

  :فيما يلي عرض ألمهية هذه الدراسة كما يلي. الطاقات املتجددةحمطات ومشاريع 

وتعزيز أمنها بتطوير الطاقات املتجددة قصد تنويع مصادر الطاقة  اجلزائرية لحكومةل الراهن هتمامالا  .1

 .يف اجلزائر

ت املتجددة أحد العوائق الرئيسية اليت تعوق انتشارها، لذلك تعمل هذه يعترب موضوع متويل الطاقا  .2

 .الدراسة على حتديد أنسب اآلليات لتمويل الطاقات املتجددة

 . يف دول العامل هاالتعرف على خمتلف اآلليات اليت سامهت يف متويل الطاقات املتجددة وانتشار  .3

إمكانات  نقل التكنولوجيا املتقدمة الستغاللإبراز دور الشراكة األجنبية كأحد آليات متويل و   .4

 . اجلزائر من الطاقات املتجددة

VI. أهداف الدراسة: 

  :نسعى من خالل دراستنا إىل حتقيق مجلة من األهداف ميكن حصرها كاآليت   

 .حتديد حجم االستثمارات يف جمال الطاقات املتجددة .1

 .إبراز الركائز األساسية لتمويل الطاقات املتجددة .2

 حتديد خصائص متويل الطاقات املتجددة .3

 .الطاقات املتجددة يفحول تكاليف وعوائد االستثمار للمستثمرين عامة إعطاء نظرة  .4

 .مهية االستثمار يف الطاقات املتجددةألملستثمرين اخلواص اانتباه لفت  .5
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طاقات ال قبل اختيارهم لقرار االستثمار يفشرح للمستثمرين اخلواص أهم الشروط الواجب توفرها  .6

 .املتجددة

VII. منهجية الدراسة: 

تشمل املنهجية املستخدمة لدراسة أي موضوع اختيار املنهج واألدوات املستعملة، ويرتبط حتديد    

هذين العنصرين بطبيعة املوضوع يف حد ذاته من جهة واهلدف املراد الوصل إليه من الدراسة من جهة 

  :ا يليأخرى، وتبعا لذلك اعتمدنا يف دراستنا على م

  :المنهج المستخدم .1

الطاقات  متويل وتطويريف  األجنبية اجلزائرية الشراكة دور الستطالع علىل استخدمنا املنهج الوصفي    

 دراسة حالة استخدمنا أسلوب دراسة احلالة من خالل تركيزنا علىحيث  اجلزائر، داخل املتجددة

نسعى من خالهلا  اليت، يف اجلزائر SPP1 يف حمطة الطاقة الشمسية األوىل الشراكة اجلزائرية اإلسبانية

  .إىل حتديد الدور بدقة وتعميمه

 يتيح لنا التعبري بصورة كيفية عن خصائص الذي التحليلياألسلوب وألجل كل ذلك استخدمنا     

 من خاللالشراكة اجلزائرية اإلسبانية يف متويل وتطوير احملطة  حتديد دورتيح لنا وي، متغريات الدراسة

  . املتوفرة حول الشركاء ة واملعلوماتحتليل لكل من اهليكل املايل للمحط

  :األدوات المستخدمة .2

إن األدوات املستخدمة لدراسة موضوع معني تسمح جبمع املعطيات من الواقع، لذلك قمنا     

ملنشورات الصادرة من طرف الشركات حول حمطة الطاقة الشمسية األوىل باستعمال خمتلف التقارير وا

SPP1 ، وحتليلها �دف إبراز دور الشراكة اجلزائرية اإلسبانية يف متويل وتطوير إنتاج الطاقة الشمسية

  . داخل احملطة
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VIII. الدراسات السابقة: 

الطاقات الشراكة األجنبية يف متويل وتطوير نظرا حملدودية الدراسات اليت تناولت موضوع دور    

 ،لذلك تعد دراستنا تكملة للدراسات السابقة اليت اعتمدنا عليها يف اختيارنا ملوضوع دراستنااملتجددة، 

  :فيما يلي السابقة وتتمحور الدراسات .وصياغة الفرضيات

1. Christopher Kaminker & Fiona Stewart , The Role of Institutional Investors in Financing 

Clean Energy, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No.23, 

OECD Publishing, August 2012. 

تطرقت هذه الدراسة إىل خمتلف معوقات متويل الطاقات املتجددة إضافة إىل تناوهلا ألهم آليات دعم    

  :وخلصت إىل ما يليمتويل الطاقات املتجددة 

 من مصادر الناضبة  إذا طبقت تسعرية الكربون فإن الطاقات املتجددة ستكون أكثر تنافسية

 .للطاقة التقليدية

 يف قطاع الطاقة لدى مجيع  إن زيادة الطلب على الطاقة سيؤدي بدوره إىل زيادة االستثمارات

 .الدول

 الالزم يف  تمويلال بتوفريالتقاعد وشركات التأمني  صناديقالصناديق السيادية و  سامهت كل من

 .عرب خمتلف أحناء العامل لطاقات املتجددةا جمال

إستراتيجيات الشراكة اإلقليمية والتعاون الدولي لتطوير الطاقات المتجددة هواري عبد القادر،  .2

مقدمة ضمن ، مذكرة دراسة مقارنة لمشاريع إنتاج الطاقة الشمسية: في االقتصاديات العربية

علوم التسيري، جامعة فرحات عباس، جستري، كلية العلوم االقتصادية و متطلبات نيل شهادة املا

 .2010/2011 سطيف،

كل من اقتصاديات الشراكة اإلقليمية والتعاون يف خمتلف فصوهلا إل  تطرقت هذه الدراسة إىل    

ودور ومكانة الطاقات غري املتجددة والطاقات املتجددة يف  ،الدويل يف االقتصاديات العربية

االقتصاديات العربية واالقتصاد العاملي، إضافة إىل تناوهلا الشراكة اإلقليمية يف الطاقات املتجددة يف 

وخلصت . االقتصاديات العربية، لتختم الدراسة بعدها بدراسة مقارنة ملشاريع إنتاج الطاقة الشمسية

  :ما يليالدراسة إىل 
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  هناك حماوالت من أجل استغالل الطاقة الشمسية يف الدول العربية على الرغم من قلة هذه

 .احملاوالت وحمدوديتها إال أ�ا تستحق التشجيع

 وخري مثال  ،أثبتت الشراكة والتعاون الدويل أن هلما دورا كبريا يف استثمار هذه الطاقات

 .زائرعلى ذلك احملطة اهلجينة حباسي الرمل باجل

 :أهم ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة .3

تعد دراستنا خمتلفة عن الدراسات السابقة ومكملة هلا يف نفس الوقت، ففي حني تطرقت الدراسات     

وكذا دراسة مقارنة بني حمطيت الطاقة  ،السابقة إىل كل من آليات ومعوقات متويل الطاقات املتجددة

تطرقت إىل كل تلك اجلوانب مضيفة، حجم  الشمسية إلثبات دور الشراكة اإلقليمية، فدراستنا

االستثمارات العاملية يف الطاقات املتجددة، حجم استهالك الطاقات املتجددة يف العامل ويف اجلزائر، 

دراسة حالة الشراكة ات املتجددة، ويف األخري تطرقنا لالتطرق لبعض الشراكات العاملية يف جمال الطاق

 .SPP1دورها يف متويل وتطوير حمطة الطاقة الشمسية األوىل  ملعرفةسبانية إلاجلزائرية ا

IX. صعوبات الدراسة:  

أي دراسة أو حبث إال وواجهتها العديد من الصعوبات، فإنه ميكن القول بأن  وجدت مبا أنه ال   

على املعطيات حول حمطة  ناحصولعدم يف  ؛نا يف هذه الدراسة متثلت أساساتالصعوبات اليت واجه

، السيما املعطيات املتعلقة بامليزانيات املالية اليت كان من املمكن SPP1الطاقة الشمسية األوىل 

  .االعتماد عليها يف حتليل التكاليف والعوائد بصورة كمية

اليت تطرقت لدراسة الشراكة األجنبية يف جمال الطاقات  العربية غةلاملراجع بالنقص  ،إضافة إىل ذلك   

  .، وانعدامها خبصوص متويل الطاقات املتجددةمنها ، السيما الكتباملتجددة

X. تحديد المصطلحات: 

 : سنقوم بتعريف خمتلف املصطلحات اليت مت اعتمادها من خالل ما يلي 

 :الشراكة األجنبية .1

الشراكة األجنبية هي استثمار مشرتك بني دولتني أجنبيتني أو أكثر إحداهن مضيفة له بغية حتقيق      

أهداف مشرتكة، يتجسد يف إقامة مشروع جديد أو مشروع قائم من قبل حبيث خيضع إلدارة جديدة، 
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، )مل، التنظيماألرض، رأس املال، الع(يقوم كل طرف باملسامهة يف العناصر الضرورية لقيام هذا املشروع 

  .وكذا تقاسم األرباح واملخاطر وفقا ملا جاء يف اتفاقية الشراكة

 .يطلق كذلك على الشراكة األجنبية مصطلح الشراكة العاملية والشراكة الدولية

 :التمويل .2

املشاكل املرتبطة به، ثه مبسألة حتديد مفهوم التمويل و ارتبط الفكر االقتصادي يف الكثري من حبو       

على العموم يعىن التمويل بتوفري األموال . ة أنه برز كمجال مستقل للدراسة مع بداية القرن العشرينلدرج

  :هناك ثالث أشكال رئيسية للتمويل يف جمال الطاقات املتجددة وهي. الالزمة أوقات احلاجة هلا

  تمويل تكنولوجيا الطاقات المتجددة: أوال   

  .ويعىن بتوفري التمويل املرتبط بالبحث والتطوير ورأس املال البشري   

  ثانيا تمويل تجهيزات الطاقات المتجددة   

  . ويعىن بتوفري األموال الالزمة لرتكيب املعدات والتجهيزات يف خمتلف املرافق واملنازل   

  تمويل محطات إنتاج الطاقات المتجددة: ثالثا   

 .وال الالزمة إلنشاء احملطات وتشغيلهاويعىن بتوفري األم   

نظرا لتعدد جماالت الطاقات املتجددة فإننا قمنا باختيار مصطلح متويل الطاقات املتجددة ليشمل مجيع 

  .األشكال السابقة

  :التطوير .3

نقصد بالتطوير كل من التقدم والنماء، إذ خنص التقدم يف دراستنا مبدى استخدام حمطة الطاقة     

أما خبصوص النماء فنقصد به . التكنولوجيات املتقدمة على الساحة الدولية SPP1األوىل  الشمسية

 .تنمية معدالت إنتاج الطاقة الشمسية يف اجلزائر

  :الطاقات المتجددة.4

ميكن إطالق مصطلحات خمتلفة على الطاقات املتجددة لكو�ا مرتبطة خبصائصها وهي الطاقات     

 .البديلة، الطاقات اخلضراء، الطاقات املستدامةالنظيفة، الطاقات 
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XI. محتوى الدراسة:  

تناولنا يف كل ثالث مباحث، حيث دراستنا إىل أربعة فصول رئيسية، يف كل فصل منا بتقسيم لقد ق

  :فصل ما يلي

تناولنا فيه نظرة عامة عن الشراكة  :يف اجلزائر حول الشراكة األجنبية مدخل :الفصل األول .1

املفسرة هلا إىل جانب  أهم النظرياتمن حيث املاهية واخلصائص واملزايا والعيوب و  األجنبية

دورها يف متويل التنمية املستدامة، بعدها عرجنا إىل الشراكة األجنبية يف اجلزائر من أنواعها و 

 .خالل تبيان مفهومها يف القانون اجلزائري ودورها يف متويل قطاع الطاقة يف اجلزائر

التعريف بالطاقات  تطرقنا من خالله إىل: حول الطاقات املتجددة اإلطار العام :نيالفصل الثا .2

أمهيتها، من مث عرجنا إىل الطاقات املتجددة يف اجلزائر أين حاولنا املتجددة والتعريف بأنواعها و 

إىل تطرقنا إىل أهم  إبراز اإلمكانات اليت حتظى �ا اجلزائر من موارد طبيعية متجددة إضافة

  .التحديات اليت تواجه هذا ا�ال يف اجلزائرجراءات و اإل

قمنا من خالله بشرح أهم معوقات متويل الطاقات : متويل الطاقات املتجددة :الفصل الثالث .3

املتجددة مع اإلشارة إىل حجم االستثمارات العاملية فيها، بعدها قمنا بذكر أهم اآلليات اليت 

 .املتجددة يف العامل ساعدت على متويل الطاقات

 :الطاقة الشمسية األوىلدور الشراكة اجلزائرية اإلسبانية يف متويل وتطوير حمطة  :الفصل الرابع .4

خالل هذا الفصل األخري حاولنا إبراز الدور التمويلي والتطويري للشراكة اجلزائرية اإلسبانية  من

تلف املعطيات والتقارير حول من خالل حتليلنا ملخ SPP1يف حمطة الطاقة الشمسية األوىل 

  .احملطة

  

  

  

  

  



  
  

مدخل : الفصل األول

 حول الشراكة األجنبية

  في الجزائر
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   :مقدمة الفصل األول

تنبع إسرتاتيجية الشراكة األجنبية من فكرة متأصلة يف ا�تمع الدويل أال وهي فكرة التعاون اليت تبىن    

على مبدأ املصاحل املشرتكة واملتبادلة بني الدول، إال أن الشراكة األجنبية كآلية للتنمية والتطور برزت يف 

وما يلفت االنتباه هو االنتشار السريع . يةاملاضي حني نصت عليها املواثيق الدول من القرن اسععقد التال

  .وتبادل اإلمكانات واملوارد توسعهلذه اإلسرتاتيجية بني الشركات العاملية الرائدة اليت تسعى لل

بني الدول  تأخرتفإ�ا دمة، بني الدول املتقفيما كبرية   اقد سارت أشواط األجنبية فإذا كانت الشراكة   

 الدول الناميةأولت العديد من  ،ففي العقد األخري من القرن املاضي .الناميةاملتقدمة وبعض الدول 

تغيريات واسعة النطاق على سياستها االقتصادية، ولعل ل هااهتمامها بالشراكة األجنبية من خالل إجراء

مؤخرا  العاملي االقتصاد شهدها اليت والعاملية اإلقليمية املتغريات مع اجلزائر اجلزائر إحداها؛ حيث جتاوبت

  . "open door policies"بـ حديثا يسمى ما وسياسته أو االقتصادي االنفتاح اسرتاتيجيات باعتماد

ما هي الشراكة األجنبية؟ وفيما تتمثل أمهيتها بالنسبة لالقتصاد اجلزائري؟ هذا ما سنحاول اإلجابة    

  .هذا الفصلمباحث عليه من خالل 
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  عن الشراكة األجنبية أساسيات: المبحث األول

والتكامل مصطلحات صاحبت التحول االقتصادي الذي  تعترب كل من الشراكة والتحالف واالندماج   

جديد جيري  مفهوم اقتصاديكالشراكة األجنبية  القرن العشرين، إال أن  �ايةمس معظم دول العامل مع 

غريها من م أخرى كالتعاون التنسيق و بعد أن سادت مفاهي ،تعميمه واستخدامه على نطاق واسع

  .املصطلحات

 مفهوم الشراكة األجنبية: المطلب األول

سيما النمو السريع يف التجارة ال ،ن التحوالت السريعة اليت شهدها العامل يف العقدين األخريينإ   

. األجنبية من أبرزهاتعد الشراكة و  ،قد أحدثت نقلة نوعية على مستوى نظام العالقات الدولية ،الدولية

  .لذلك سنحاول من خالل هذا املطلب حتديد مفهوم ومزايا الشراكة األجنبية

  تعريف  الشراكة األجنبية : الفرع األول

غري أن تعاريفها قد تعددت، ويف  من القرن العشرين، العقد الثامن �ايةرت الشراكة األجنبية مع ظه   

  .الشراكة أوال بعدها سنقوم بتحديد تعريف للشراكة األجنبيةحتديد مفهوم على هذا الصدد سنعرج 

  تعريف الشراكة :أوال   

ومنهم من  ،لبحث عن حتقيق أهداف مشرتكةيف االشريكني  بنيحالة فكرية كهناك من اعترب الشراكة     

  :كما يلي أمهها من حيث اقتصارها على املؤسسات، سنقوم بسرد ،ئينظر إليها على املستوى اجلز 
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ا�موعات املعارف واألفكار أو  حني يتبادل األشخاص. تعين الشراكة االشرتاك أو اإلشراك .1

إىل اتفاق مشرتك أو  واآلراء واألصوات واملواد والعمل واألموال وغري ذلك من أجل التوصل

 1.تكون هناك شراكة ،الوصول إىل قرارات مشرتكة بطريقة تتسم بالشفافية والوضوح

أو أغراض حمددة، تتطلب  تعاون بني فريقني أو أكثر للوصول إىل غرضيقصد بالشراكة ال .2

 2.لتزامات من كل فريق إلحراز أهداف مشرتكةالشراكة إ

عالقة تعاونية بني الكيانات للعمل حنو  على أ�ا 1998سنة  ي للشراكةملاعال عرف البنك .3

   3.املتفق عليه من العملاملتبادل تقسيم الاألهداف املشرتكة من خالل 

أو حيلة من احليل  ،الشراكة ليست ظاهرة جديدة وإمنا هي إحدى تقنيات اإلدارة احلديثة .4

اإلسرتاتيجية للمؤسسة يف ظل االقتصاد الليربايل املنفتح على اقتصاد السوق إىل حد اعتبارها 

 4.بأ�ا مفتاح النجاح األمريكي  Michel Crozierحسب قول 

التعاون بني املؤسسات أو املنظمات ملدة معينة �دف إىل الشراكة تتمثل يف كل أشكال  .5

  5.تقوية فعالية املتعاملني من أجل حتقيق األهداف اليت مت حتديدها

                                         
، مداخلة مقدمة ضمن مؤمتر تجربة المملكة األردنية الهاشمية: الشراكة في التعليمخريية العبادي،  أسامة حممد عبيدات و 1

 .72، ص 2008اململكة األردنية اهلامشية، جوان  -الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص، إربد

، مداخلة مقدمة ضمن التنمية المستدامةالشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق بثينة احملتسب و رائدة أبوعيد،  2

 .106، ص 2008اململكة األردنية اهلامشية، جوان  -اخلاص، إربدر الشراكة بني القطاعني العام و مؤمت
3
 Robert Axelrod, Theoretical Foundations Of Partnerships for Economic Development, 

Draft of a paper prepared for delivery at the World Bank Conference on Evaluation and 

Development-The Partnership Dimension, Washington- United States , July 23-24, 2001, p 01. 
4
 J.Claude Ruano-Borbalan , Partenariat clé de réussite américaine, Science humaines hors 

série, N : 20 , Paris, Mars-Avril 1998, PP 66-70.  
5

  Bruno Ponson et autres, Partenariat d’entreprise et Mondialisation, Karthala, Paris, 1999, P 14. 
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الشراكة عالقة عمل بني شركتني على األقل تنشأ على مبدأ الثقة وتقاسم املخاطر حىت يتم  .6

امهة تكنولوجية وتسيريية التعاون معا على تطوير نشاطات حمددة لتحقيق غاية مزدوجة مبس

 1.لضمان استقرار املؤسسة

من  اعن غريه ةشراكال بني ال تساعد على التمييزجند أن كل هذه التعريفات ليست دقيقة لكو�ا    

إمنا تقوم على حتديد جمموعة من الشروط  ،ةشراكة ليست هدي، فالاملساعداتالتعاون و أشكال 

 )Accord de partenariat(املشاركة عند إبرام اتفاقية الشراكة  طرافاألاحملددة من قبل مجيع 

  .مشرتكة أهداف حتقيق أجل من

لذلك سنتطرق لسرد التعاريف املختلفة  ،عموما قد اتضحت لنا املبادئ األساسية لفكرة الشراكة   

  .للشراكة األجنبية قصد استخالص تعريف شامل منها

  تعريف الشراكة األجنبية: ثانيا   

من قبل دول اإلحتاد األورويب يف تعاملها مع  الشراكة األجنبية مصطلح استخدامرغم حداثة    

قرن الإال أنه مت التطرق إليه ألول مرة يف جمال العالقات الدولية أواخر مثانينيات  ،الدول املتوسطية

يف الشراكة لذلك سنتطرق لذكر أهم تعار  .العشرين يف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

  :األجنبية كاآليت

الشراكة األجنبية على أ�ا تلك  CNUCEDعرفت منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية  .1

تذهب  ،العقود اليت تربم على عدة سنوات بني متعاملني اقتصاديني ينتمون إىل أنظمة خمتلفة

املية إىل أبعد من الشراء البسيط لألشياء واخلدمات لتشمل جمموعة عمليات تك

 2.وتضامنية

                                         
1 Benamar Beravayal, Le partenariat une expérience et des perspectives, 3éme année 

scientifique et technique, Alger le 19-22 avril 1998, p 02. 
2 Marie Françoise Labouz, Le Partenariat de L’union Européenne avec Les pays tiers, 

Conflits et Convergences, Bruyant, Bruxelles, 2000, p 48. 
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تنطوي الشراكة األجنبية على عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم يف دول أجنبية يكون أحد  .2

أطراف االستثمار فيها شركة دولية متارس حقا كافيا يف إدارة املشروع أو العملية اإلنتاجية 

 1.بدون السيطرة الكاملة عليه

) أو شخصان معنويان(شارك فيه طرفان الشراكة األجنبية هي استثمار مشرتك ميتلكه أو ي .3

واملشاركة هنا ال تقتصر على احلصة يف رأس املال  ،أو أكثر من دولتني خمتلفتني بصفة دائمة

  2.بل متتد أيضا إىل اإلدارة، واخلربة وبراءة االخرتاع أو العالمات التجارية

والباحثني من الصعب تقدمي تعريف انطالقا من كل هذه التعاريف املتباينة ملختلف املختصني    

  :كما يلي  إال أننا سنكتفي بتقدمي تعريف شامل للتعاريف السابقة ،واحد وموحد للشراكة األجنبية

الشراكة األجنبية هي استثمار مشرتك بني دولتني أجنبيتني أو أكثر إحداهن مضيفة له بغية    

شروع قائم من قبل حبيث خيضع إلدارة حتقيق أهداف مشرتكة، يتجسد يف إقامة مشروع جديد أو م

األرض، رأس املال، (جديدة، يقوم كل طرف باملسامهة يف العناصر الضرورية لقيام هذا املشروع 

  .وكذا تقاسم األرباح واملخاطر وفقا ملا جاء يف اتفاقية الشراكة ،)تنظيمالعمل، ال

اآلن التمييز بينها وبني املصطلحات سنحاول  ،للشراكة األجنبية تعريفٍ بعدما تعرضنا إىل حتديد    

  . املشا�ة هلا بغية حتديد اخلصائص املميزة هلا

  المصطلحات المتداخلة فيما بينها تمييز الشراكة األجنبية عن :ثالثا   

الذي يعرفه  ،األجنيب املباشر لالستثمار يف حقيقة األمر الوجه اآلخراألجنبية متثل الشراكة    

الدويل الذي يعكس هدف حصول   االستثمارذلك النوع من أنواع "صندوق النقد الدويل على أنه 

يشار إىل الكيان  (آخر  اقتصادما على مصلحة دائمة يف مؤسسة مقيمة يف  اقتصادكيان مقيم يف 

                                         
، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة الثقافة القومية، الواقع و اآلفاق المشروعات العربية المشتركةمسيح مسعود برقاوي،  1

  .19-18، ص ص 1988، ماي لبنان-بريوت

، مصر -مؤسسة شباب اجلامعة، القاهرة األشكال و السياسات المختلفة لالستثمارات األجنبية،عبد السالم أبوقحف،  2

 .15، ص 2003
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لة األجل بني وتنطوي املصلحة الدائمة على وجود عالقة طوي، )املستثمر املباشر باصطالحاملقيم 

  1." املستثمر املباشر واملؤسسة، باإلضافة إىل متتع املستثمر بدرجة كبرية من النفوذ يف إدارة املؤسسة

كون هذا األخري يقوم   لذلك جند أن الشراكة األجنبية ختتلف عن االستثمار األجنيب املباشر يف   

ل، يف حني تسعى الشراكة األجنبية إىل دارة واإلنتاج وامللكية التامة لرأس املااإلنفراد بعلى اال

ومن . )هو متفق عليه يف العقد حسب ما( التقاسم يف إدارة املشروع وتقاسم األرباح واملخاطر

املالحظ أن مبدأ التقاسم جيري تطبيقه يف العديد من املصطلحات كاالندماج والتكامل والتحالف 

  :نبية وبني كل مصطلح على حدا كما يلياالسرتاتيجي، لذا سنحاول التمييز بني الشراكة األج

 :الفرق بين الشراكة واالندماج .1

يف حني تبقي الشراكة  2يؤدي االندماج إىل زوال املؤسسة األصلية وظهور مؤسسة جديدة، 

 ،وينتج عنها خملوق قانوين جديد يسمى بالشخص املعنوي ،األجنبية على املؤسسة األصلية

 .يعيش حياة قانونية مستقلة باكتسابه االسم و املوطن

 : التكاملالفرق بين الشراكة األجنبية و  .2

من أجل حتقيق كيان  ،ال ينشأ التكامل إال إذا كانت الدول تقيم ضمن إقليم جغرايف واحد

اقتصادي جديد يضم مجيع الدول املتكاملة، يف حني ال يشرتط يف الشراكة األجنبية إقامة 

 .مع حمافظة كل دولة على استقالليتها مع الشريك اآلخر ،الدول ضمن إقليم جغرايف واحد

 

 

 

  

                                         
، ص 2003اجلزائر،  -، ديوان املطبوعات اجلزائرية، بن عكنونت االقتصادية الكليةالمدخل إلى السياساقدي عبد ا�يد،  1

251. 
2 B.Garette, P.Daussauge , Anticiper les conséquence des alliances stratégiques , Revue 
Française de gestion, N : 112, Juin-Aout 1997 , P 106. 
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 : التحالف االستراتيجيالفرق بين الشراكة األجنبية و  .3

ي بني األطراف املتنافسة ويكون بني الشركات العمالقة، يف حني يتم التحالف االسرتاتيج

أن الشراكة ميكن أن تتم بني األطراف املتنافسة أو املتكاملة أو بني املورد والزبون وغريها، 

   1.هلذا ميكن اعتبار التحالف االسرتاتيجي نوع من الشراكة األجنبية

   هاوسلبياتالشراكة األجنبية مزايا : الفرع الثاني

عالقات التعاون بني الدول إال أ�ا ما مرت إال وتركت ن كون الشراكة األجنبية نوع من بالرغم م   

  .  كاآليتسندرج ذلك  ، اأم سلبي اسواء كان إجيابي اأثر 

  سلبيات الشراكة األجنبية: أوال   

الذي  M.Porterالسيما من قبل املؤلف  ،لقيت الشراكة األجنبية نصيبها من االنتقادات   

  2.اعتربها عند حد قوله بأ�ا حركات انتقالية غري مستقرة عادة ما تنذر بالفشل

بوصفه للشراكة يف كتاباته  Robert Reichنفس وجهة نظر وزير العمل يف احلكومة األمريكية    

كون أن اليابانيني يستخدموا الشراكة على طريقة حصان   ،عن الشراكة بني األمريكيني واليابانيني

الطراودة، ويقصد بذلك أن اليابانيني يلتقطون خفية املؤهالت التكنولوجية والصناعية والتجارية 

  .لشريكهم األمريكي

   3.إليهما بالقول أن الشراكة فرصة لكنها هم أكرب Richard D’Aveniكما انظم الكاتب    

تاب لفكرة مفادها أن الشراكة األجنبية وسيلة تساعد يف تقوية أحد الشركاء وصل هؤالء الك   

  .خلسارة الطرف اآلخر حبجة أ�ا ال تساعد يف حتقيق األهداف املشرتكة

                                         
 ،)صيدال و إسبات( اآلثار المالية إلستراتيجية الشراكة حالتي مجمعين صناعيين بالجزائر إدارة  أمحد خملوف و آخرون، 1

 .222، ص 2008اململكة األردنية اهلامشية، جوان  -مداخلة مقدمة ضمن مؤمتر الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، إربد
2
 B.Garette et P.Daussauge, Les stratèges d’alliance, ED d’organisation, Paris, 1995, P 25. 

3
 Richard D’aveni, Hyper compétition, Edition Vuibert, Paris, 1995, P, 357. 
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معتربين  ،بالرغم من كل هذه االنتقادات إال أننا جند الكثري من الكتاب يساندون الشراكة إمجاال    

  1.ملنافسة لدى الشركات اليت تلجأ إليهاأن هلا أثرا قويا يف تقوية ا

  مزايا الشراكة األجنبية: ثانيا

عموما تقدم الشراكة األجنبية لكل شريك فرصة لالستفادة من امليزات النسبية اليت ميتلكها    

الشريك اآلخر، باإلضافة إىل ذلك جندها تقدم العديد من املزايا  للدول املضيفة وللمشروع املشرتك 

  .ذاته نوجزها يف النقاط التاليةيف حد 

 املؤسسة أن 1958سنة  Benjamin Wardلـ  الكالسيكي العمل يف مرة ألول لوحظ .1

 أقصى شأ�ا حتقيق األجنبية من أن الشراكة حني يف األرباح، تعظيم وفقا لنية قرارات تتخذ

 2.شريك لكل األرباح من قدر

حيث تعترب الشراكة األجنبية : خمتلف الدولسرعة انتقال املعرفة والتكنولوجيا احلديثة بني  .2

) الشركات األم(أهم قناة لتبادل اخلربات والتكنولوجيا بني تلك املوجودة يف دول املركز 

 .وتلك الناشئة يف خمتلف الفروع يف الدول املضيفة

كما أ�ا ذات صلة   ،تؤثر الشراكة األجنبية على مستوى تدريب العمال وتأهيل املؤسسات .3

 .خاصة فيما يتعلق برفع مستوى مهارات العمال ،وانب نقل التكنولوجياوثيقة جب

واإلنتاج  ،تعمل الشراكة األجنبية على اكتساب املزيد من اخلربة بظروف األسواق األجنبية .4

 .بتكاليف منخفضة

متكن الشراكة األجنبية من زيادة فرص التوظيف االستثماري للمدخرات ورؤوس األموال يف  .5

 .املضيفة، وتشجيع األفراد واملستثمرين فيها على عدم �ريب أمواهلم للخارجالدولة 

                                         
 .221نفس املرجع، ص  1

2
 Jonathan Levin and Steven Tadelis, A Theory of Partnerships, Stanford University, California-

United States , August 2002, p 02. 
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عكس االستثمار  على عمل املشروع املشرتك على حتقيق أهداف االقتصاد املضيف له،ي .6

 .األجنيب اململوك بصفة كاملة للطرف األجنيب الذي خيدم مصاحل دول األم أساسا

يتم زان مدفوعات الدول املضيفة، حيث على مي تساعد الشراكة األجنبية يف ختفيف العبء .7

التقليل من التحويالت الرأمسالية إىل اخلارج يف شكل أرباح إال بقدر نصيب الشريك 

األجنيب فقط، كون أن املشروع املشرتك قائم يف جزء كبري من رأمساله على مدخرات الدول 

 1.املضيفاملضيفة، كما تساعد أيضا على رفع الطاقات التصديرية للبلد 

وهذا يف الواقع ميثل ضمانا هلذا األخري  ،تشجيع املسامهة احمللية إىل جانب الشريك األجنيب .8

 .وتقليال للمخاطر

 . 01رقم من املزايا نوجزها يف اجلدول توفر الشراكة األجنبية للمشروع املشرتك يف حد ذاته العديد    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الشراكة األجنبية في الجزائر واقعها و أفاقهابن عزوز حممد،  1

 .14 – 13، ص ص2001اجلزائر، 

 



 مدخل حول الشراكة األجنبية في الجزائر: الفصل األول

 

40 

 

  مزايا الشراكة األجنبية ): 01(جدول رقم 

  لمشروع المشتركلالشراكة األجنبية  فوائد

 .املشاركة يف اخلطط .1

 .طرح بدائل جديدة .2

  .جتنب التأخري .3

  

  .خدمة العمالء يف الوقت املناسب

 .مجع الطاقات .1

  .تبادل اخلربات .2

  .حتسني أداء الشركة

  .خفض التكاليف  .املشاركة يف التكاليف الثابتة .1

 .االستعمالحتسني أساليب  .1

  .املشاركة يف حتمل املخاطر .2

  .السيطرة على املخاطر

 .تسويق منتجات إضافية .1

  .خلق منتجات جديدة .2

  .حتسني صورة الشركة

، إيرتاك للنشر خيارات القرن الحادي والعشرين :التحالفات اإلستراتيجية من المنافسة إلى التعاونفريد النجار، : المصدر

  .الطالبة بتصرف .24، ص 1999والتوزيع، مصر، 

 فهي ،للمشروع املشرتك عديدة فوائدمن خالل اجلدول أعاله يتضح أن إلسرتاتيجية الشراكة األجنبية    

اجلانب التكاليف، والسيطرة على املخاطر، إضافة إىل أ�ا تشمل ختفيض حتسني األداء، و تشمل كل من 

  .التسويقي املتمثل يف جذب العمالء

اليت تشهدها الشركات   أن الشراكة األجنبية خيارا اسرتاتيجيا لألحداث املعاصرةوعليه ميكننا القول    

إذ ال يوجد اقتصاد اليوم إال وجنده يصرح عن إبرامه التفاقية الشراكة مع دول ت، والتكتال كالتحالفات

 .أجنبية
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  النظريات المفسرة للشراكة األجنبية: المطلب الثاني

وجب علينا التطرق ألهم النظريات  ،بعدما قمنا بتحديد مفهوم للشراكة األجنبية و أهم مزاياها   

إال أن الشراكة األجنبية تعد إحدى  في الواقع ال توجد نظرية خاصة بالشراكة األجنبية،ف .املفسرة هلا

خمتلف  استنادا علىلشراكة األجنبية جلوء الشركات لتفسري لذلك سنحاول  ،قنوات تدويل االستثمار

ويف هذا الصدد تنوعت  .اليت قامت بدراسة ظاهرة حتول الشركات من القومية إىل التدويل النظريات

النظريات واآلراء االقتصادية اليت حاولت تفسري ظاهرة أسباب جلوء الشركات لالستثمار خارج الدولة 

  .حاولنا الرتكيز على أمهها ، لذلكاألم

  عدم كمال السوقنظريات  :الفرع األول

هي تقوم على فرضية عدم كمال السوق،  ، و»هامير«على يد  1960ظهرت هذه النظرية سنة    

حيث تأكد أن حالة عدم كمال السوق يف أي دولة ختلق نوعا من احلافز لدى الشركات األجنبية 

معتمدة يف ذلك على  ،بغية تدويل إنتاجها واخلروج من دائرة القومية إىل الدولية 1ها،لالستثمار في

  .استغالل ما مييزها من خصائص مطلقة تتمتع �ا مقارنة بنظري�ا يف الدولة املضيفة

  : وهي كاآليتحتفز الشركات على تدويل أنشطتها، فوفقا هلذه النظرية حددت أربع خصائص مطلقة    

 .فةوجود اختالفات جوهرية يف املنتجات األجنبية عن منتجات الدولة املضي: أوال

 .كرب حجم الشركات األجنبية وقدر�ا على اإلنتاج مما حيقق وفرات احلجم الكبري: ثانيا

 .تسويقية وغريها متميزة عن مثيلتها يف الدول املضيفةة و إنتاجيتوافر مهارات إدارية و : ثالثا

 .اكتساب الشركة األجنبية لتكنولوجيا متقدمة عن تلك املوجودة يف الدولة املضيفة: رابعا

مصانعها خارج دولتها األم حسب هذه حدا�ا و وعليه الدافع األساسي لقيام الشركات بنقل و 

 2.النظرية هو امتالكها مليزة احتكارية

                                         
 ،2005 – 1996أثر االستثمار األجنبي المباشر على اإلنتاجية و الصادرات في اليمن للفترة اجلائفي محدان عام علي،  1

 .20، ص 2007األردن، -رسالة ماجستري يف العلوم املالية و املصرفية، جامعة الريموك، إربد
 .49، ص 1998، مؤسسة شباب اجلامعة، القاهرة، نظريات التدويل و جدوى االستثمارات األجنبيةعبد السالم أبوقحف،  2
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  نظرية الحماية: الفرع الثاني

حدا�ا تقوم هذه النظرية على أساس فرضية احلماية هي الدافع األساسي لقيام الشركات بنقل و    

األم، واحلماية هنا يقصد �ا مجيع الوسائل واإلجراءات الوقائية اليت متارسها مصانعها خارج دولتها و 

أن قيام  مبعىن 1.الشركات لضمان عدم تسرب ابتكارا�ا احلديثة إىل أسواق أجنبية ألطول فرتة ممكنة

لتقنية مقارنة �ا املادية والفكرية وااالشركات باالستثمار خارج الدولة األم هو الطريقة الفعالة حلماية ملكي

  .بالتصدير أو منح الرتاخيص

لقد ظهرت هذه النظرية كنتيجة حتمية لتصويب اخللل الذي شاب االفرتاض اليت قامت عليه نظرية    

بينها وبني  ئوهو جناح االستثمارات يف الدول املضيفة يتحقق مبجرد عدم تكاف ،عدم كمال السوق

تثمارات يف الدول املضيفة مرتبط مبدى ما تطبقه الدول وأقرت أن جناح االس ،شركات الدولة املضيفة

مارا�ا بعد ظهور لكنه اآلن أضحت الشركات بإمكا�ا محاية استث .املضيفة من قوانني محاية االستثمار

 – 1986( أروغواييف اتفاقية اجلات اليت متت يف جولة  تيف النقاط اليت ورد أساليب حديثة برزت

حقوق التأليف والنشر الواردة يف  ركزت علىاخلاصة باتفاقية حقوق امللكية الفكرية، وقد ) 1993

 ،و محاية برامج الكمبيوتر، ومحاية العالمة التجارية واملعارف التقنية واألسرار التجارية ،معاهدة برن

، سنةقدمة خالل القوانني بالدول املتتلك االتفاقية على تعديل  كما نصت،  ...وبراءات االخرتاعات

    2.سنة، واألقل منوا خالل إحدى عشر سنواتالنامية خالل مخس الدول و 

يف هذا الشأن أنه ميكن للشركات االحتفاظ بأحد أصوهلا املتمثلة يف املعرفة أو اخلربة  »هود وينغ«يرى    

و بيعها لشركات إخل عن طريق استثمارها يف أسواق دول أجنبية بدال من تصديرها أ....أو االخرتاعات،

                                         
 .18، ص 2004ن، ، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عماالتسويق الدوليفليح حسن خلف،  1
 - ، جامعة الشلف02، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد حوافز االستثمار الخاص المباشرأمنور أوسرير و علي النذير،  2

 .114اجلزائر، بدون تاريخ النشر، ص 



 مدخل حول الشراكة األجنبية في الجزائر: الفصل األول

 

43 

 

األهداف اليت تريد بلوغها من حتقيق  على الذي يساعدها لتحقيق التميز املطلق ،أخرى يف دول مضيفة

  1.وراء تدويل أنشطتها

  نظرية توزيع المخاطر: الفرع الثالث

سباب جلوء الشركات أل هشرح أثناءعلى فكرة توزيع املخاطر  1975عام  »كوهني«ركز االقتصادي    

جديدة والولوج إىل أسواق  لالستثمار خارج الدولة األم، فعملية توزيع املخاطر تتضمن عملية إنتاج سلع

لغرض زيادة أرباحها من خالل ختفيض  دولتها ووفقا هلذه النظرية فإن الشركات تستثمر خارج .جديدة

املخاطر، إضافة إىل على تقليل من دولة ألخرى يعمل توزيع األنشطة ف 2.حجم املخاطر اليت تواجهها

   .اختالف عوائد االستثمار من بيئة استثمارية ألخرىمن الشركات ستفادة ا

دولة من دول أوربا الغربية،  193استبيانا على الرؤساء واملنفذين لـ  1989عام  »بكليج«قد أجرى    

  3.أكد هؤالء أن التوزيع الدويل للمخاطر من خالل االستثمار األجنيب أساسي الستمرار منو شركا�م

  نظرية الموقع: الفرع الرابع

ستثمار، أي أ�ا تتعلق بكيفية اختيار من اسم النظرية يتضح أ�ا �تم بكيفية انتقاء واختيار موقع اال    

الدولة املضيفة اعتمادا على دراسة العوامل اخلاصة مبوقعها، واليت من شأ�ا أن تؤثر على قرار الشركات 

  .باالستثمار خارج الدولة األم

 

 

 

                                         
 .54، مرجع سبق ذكره، ص نظريات التدويل و جدوى االستثمارات األجنبيةعبد السالم أبوقحف،  1
، ص 2007، املكتبة العصرية للنشر و التوزيع، مصر، محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمةضا عبد السالم، ر  2

47.  
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على 2004- 1994مناخ االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر مفيت حممد البشري،  3

ذكر ، بدون 2005- 2004تصادية، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، شهادة املاجستري يف قسم العلوم االق

 .صفحةال
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 :وعليه ميكننا حصر العوامل األساسية لنظرية املوقع كاآليت   

  عوامل مرتبطة بالسوق: أوال

السوق ومدى اتساعه يف الدول املضيفة، درجة املنافسة ومنافذ التوزيع ووكاالت  مثل حجم

 .إخل...اإلعالن

  عوامل متعلقة بالتكاليف: ثانيا

 ، وغريهاومدى توفر اليد العاملة املنخفضة تكلفتها ،كاخنفاض تكاليف النقل وتكاليف املواد األولية

 .من العوامل

  ضوابط التجارة الخارجية: ثالثا

 .إخل...مثل التعريفة اجلمركية، نظام احلصص والقيود األخرى املفروضة على االسترياد و التصدير 

  عوامل متعلقة بمناخ االستثمار: ارابع

االستقرار االقتصادي، اإلجراءات احلمائية واحلوافز واالمتيازات والتسهيالت اليت متنحها وتتمثل يف 

 1.إخل...جنبية، األنظمة الضريبية،الدولة املضيفة، طرق حتويل العمالت األ

   نظرية الموقع المعدلة: الفرع الخامس

بإضافة عوامل  »روبوك«و  »سيموند«يوضح اسم النظرية على أ�ا امتداد وتطوير لنظرية املوقع، قام    

واليت من شأ�ا التأثري على قرار التدويل واقتحام أسواق أجنبية،  ،جديدة مل تعتمد عليها نظرية املوقع

  2).02(رقم قاما بتقسيم هذه العوامل إىل ثالث جمموعات موضحة يف اجلدول 

  

  

 

                                         
، الدار اجلامعية، محددات االستثمار األجنبي المباشر و غير المباشر في البيئة االقتصادية العربيةحممد أمرية حسب اهللا،  1

 .32، ص 2005مصر، 
 .44، ص 1993، الدر اجلامعية، بريوت، اإلدارة و االستثماراقتصاديات عبد السالم أبو قحف،  2
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  القتحام األسواق األجنبية ،العوامل الشرطية والدافعة والحاكمة: )02(جدول رقم 

  األمثلة  العوامل الشرطية: المجموعة األولى

نوع املنتج، استخداماته، درجة حداثته، متطلبات اإلنتاج   املنتج خصائص

  .، خصائص العملية اإلنتاجية)الفنية، املالية،البشرية(

عالقات الدولة املضيفة مع الدول 

  األخرى

تضم كل من النقل و االتصاالت بني الدول املضيفة 

  .والدول األخرى، االتفاقيات االقتصادية والسياسية

  مدى توافر املوارد الطبيعية والبشرية، خصائص البيئة   املميزة للدول املضيفةاخلصائص 

  .االقتصادية، مدى التقدم احلضاري

  األمثلة  العوامل الدافعة: المجموعة الثانية

مدى توفر املوارد املالية والتكنولوجية والبشرية والفنية،   اخلصائص املميزة للشركة

املنافسة ومواجهة حجم الشركة، قدرة الشركة على 

  .املخاطر

  األمثلة  العوامل الحاكمة: المجموعة الثالثة

  .القوانني واللوائح اإلدارية، سياسات االستثمار  اخلصائص املميزة للدول املضيفة

القوانني واللوائح والسياسات اخلاصة بتشجيع انتقال   اخلصائص املميزة للدولة األم

  .تكاليف اإلنتاجرؤوس األموال، املنافسة، ارتفاع 

  االتفاقيات املربمة بني الدول املضيفة والدولة األم،   العوامل الدولية

  .املواثيق الدولية املتعلقة باالستثمارات الدولية بصفة عامة

 .44، ص 1993، الدر اجلامعية، بريوت، اقتصاديات اإلدارة و االستثمارعبد السالم أبو قحف، : املصدر
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يتضح أن قرار االستثمار يف دول أجنبية حسب هذه النظرية يتأثر بتفاعل عدة  ،)02(رقم من اجلدول   

وجود أوال أرضية �يأ الختاذ قرار االستثمار يف سوق أجنيب هذا ما تضمنته العوامل  ؛عوامل متمثلة يف

 ،اوأخري  ،وهذا ما عنت به العوامل الدافعة ،توفر عوامل حمفزة القتحام أسواق أجنبية ،وثانيا ،الشرطية

وهذا ما ورد يف  ،وجود اتفاقيات وقوانني ولوائح حملية ودولية تضبط عملية االستثمار خارج الدولة األم

  .العوامل احلاكمة

كل هذه العوامل جمتمعة ميكنها أن تكون مربرا الختاذ قرار االستثمار خارج الدولة األم هلذا تعد هذه    

 . النظرية شبه ملخص للنظريات السابقة

مجيع النظريات السابقة حاولت إعطاء مربرات قيام الشركات من خالل كل ما سبق يتضح لنا أن    

عقد الشراكة األجنبية وهو التدويل، أما عن مربرات  مع شق منوهذا ما ينطبق عموما،  أنشطتها بتدويل

مكملة  نقاط ها يفسنحاول حصر مع الشركات الدول املضيفة الشراكة الشركات األجنبية اتفاقية 

   :كاآليت سابقا انظريات اليت تطرقنا إليهالمن  ستخلصةمو 

  :تقليل المخاطر 

إن عدم توفر معلومات كافية لدى الشركات األجنبية عن السوق األجنيب املراد االستثمار فيه    

من املخاطر �دد استثمارا�ا، فتلجأ للشراكة مع شركات الدول املضيفة حبكم دراية  اخيلق نوع

هذه األخرية بكيفية العمل يف أسواقها، وبالتايل تتمكن الشركات األجنبية من تقليل املخاطر اليت 

  .قد تنشأ يف األسواق األجنبية

 :تخفيض التكاليف 

 سوق أجنيب ما ويف جمال معني يتطلب أمواالإن رغبة الشركات األجنبية باالستثمار يف    

السوق األجنيب شركات العاملة يف ذلك اللشراكة مع تدفعها إىل اللجوء ل ،ضخمة تفوق قدرا�ا

هذا من جهة، ومن جهة أخرى عند قيام ختفيض تكاليف االستثمار،  ال قصدا�ويف نفس 
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مع شركات أخرى ميكنها رفع  الشركات األجنبية بالسيطرة على التكاليف من خالل الشراكة

 .قدر�ا على املنافسة

  :تنشيط االستثمار 

إن توثيق العالقات والروابط بني الدول املضيفة والدول األجنبية من خالل عقود الشراكة    

سيؤدي ال حمالة إىل تدفق كبري لفوائض رأس املال، وهو ما يسمح مبضاعفة حجم االستثمار يف 

عملية انضمامها إىل املنظمة العاملية للتجارة، وبالتايل التمكن من دخوهلا الدول املضيفة وتسهيل 

  .يف نظم املعلومات االقتصادية العاملية

 :التطور التكنولوجي 

التكنولوجيا يعترب التطور التكنولوجي عامال أساسيا يف تبلور فكرة الشراكة األجنبية نظرا لكون أن    

، من الصعب على الدول أن تواكبه دوما نظرا لتكاليفه الباهظة لذلكتغري مستمر يوما بعد يوم، يف 

  .لتقليص تكاليف األحباث التكنولوجية األجنبية الشراكة إسرتاتيجيةاللجوء إىل  هذا ما يستدعي

  أنواع الشراكة األجنبية: المطلب الثالث

فتعددت بذلك  ،فيها الشراكة األجنبية حسب احلاجة إليها وحسب املزايا اليت تتوفر نواعتعددت أ   

اليت تتخذ  ،تصنيفات الباحثني هلا، لكن التصنيف األكثر شيوعا هو التصنيف وفقا لطبيعة النشاط

  :الشراكة األجنبية فيه أربعة أشكال سنتطرق إليها بالتفصيل على النحو التايل

  الشراكة التجارية: الفرع األول

مرحلة منوها هو متكنها من احلصول على املزيد من  من بني ما تصبوا إليه املؤسسات االقتصادية يف   

توسعية، وتعترب الشراكة التجارية الوسيلة الفعالة للحصول  ااحلصص يف أسواق جديدة مما يتيح هلا آفاق

إذ يقوم الشريك املضيف من خالهلا إما بشراء أو بيع و تسويق . على حصص معتربة يف األسواق الدولية

  .منتجات الشريك األجنيب
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إذن الشراكة التجارية تلعب دورا ديناميكيا يف جمال نشاطات الشراء و البيع أو تسويق املنتجات بني    

األسواق الدولية، نظرا للعديد من املزايا اليت حتققها لكل األطراف املشاركة، من أمهها؛ تقليص تكاليف 

ع املتخصصة السيما املتعلقة املعامالت التجارية للشركات عن طريق وضع منتجا�ا يف شبكة التوزي

 يةوضع هياكل وشبكات توزيععن طريق بالتصدير، وتسهيل اقتحام الشركات إىل أسواق دولية جديدة 

  1.سواق اجلديدةاألخمتلفة يف 

  :هلذا النوع من الشراكة أنواع عديدة نذكر منها   

 اتفاقية التوزيع: أوال

بعقد  ،ها الرغبة يف تصدير منتجا�ا إىل أسواق دوليةديل ،تتمثل هذه االتفاقية يف قيام شركة معينة   

قصد قيام هذه األخرية بتصريف منتجات الشركة  ،ضيفةالدول املأخرى يف  اتشراكة مع شركاتفاقية 

وعليه يكون الشريك األجنيب مبوجب هذه االتفاقية إما مستوردا أو موردا مكلفا بالقيام  2.األوىل

  .لية أو لبيع منتجات خاصة بالشركة املضيفة يف األسواق احمللية أو األجنبيةبنشاطات الشراء للمواد األو 

  اتفاقية التموين: ثانيا

عادة ما تقوم جمموعة من الشركات من خمتلف دول العامل برتكيز منتجا�ا يف دولة مضيفة قصد توسيع    

اخل ا�موعة عن طريق فتلجأ بعض املؤسسات إىل شراء بعض املنتجات من أي شركة د ،أفاق التموين

  .تعد هذه األخرية حالة شائعة يف املبادالت التجارية ، إذالرتخيص

قد تلجأ املؤسسة الطالبة للرتخيص إىل ذلك نظرا الفتقارها للكفاءات العالية اخلاصة باملنتج، أو كما     

للسمعة والشهرة التجارية الرتفاع تكلفة إنتاجه مقارنة بإمكانية شرائه من املصدر الرئيسي، أو نظرا 

مثلة اليت جتسد ذلك جند مثال من األ. العاملية املميزة اليت ميتاز �ا املنتج من قبل املصدر الرئيسي

عند اختيارها التساع التعاون األفقي للتموين مع شركة  )IBM(سرتاتيجية املتبعة من طرف شركة اال

                                         
 .223، ص مرجع سبق ذكرهأمحد خملوف و آخرون،  1
 .223نفس املرجع، ص  2



 مدخل حول الشراكة األجنبية في الجزائر: الفصل األول

 

49 

 

)startus( زة الكمبيوتر، هذا ال يعين أن الشركة اليت متتاز بالكفاءة العالية لبعض أجه)IBM ( غري

 1.قادرة على تطوير أجهز�ا بنفسها لكنها فضلت اللجوء التفاقية التموين لتحقق غايتها اآلنية

 اتفاقية التعاون: ثالثا

تضع املضيف لسوق المع مؤسسة متواجدة يف املؤسسات اليت ترغب يف اقتحام أسواق جديدة تتعاقد    

املنتجات اليت تريد تسويقها، فاتفاقية التعاون متثل وساطة جتارية بني املؤسسة املنتجة  حتت تصرفها

   .والزبون عن طريق تدخل الطرف املسوق يف البلد املضيف هلذه السلع أي املورد

 الشراكة الصناعية: الفرع الثاني

كة بني طرفني أجنبيني أو أكثر إذ يتم من خالهلا قيام شرا  ،تتعلق الشراكة الصناعية با�ال الصناعي   

 ناصريتفقون على إجناز مشروع صناعي من خالل دمج ومشاركة التجهيزات والوسائل املختلفة وكل ع

يأخذ هذا النوع من الشراكة عدة . اإلنتاج اليت ميتلكها الشركاء نظرا لضخامة التكاليف املخصصة له

  : أشكال منها

 عقود التصنيع: أوال

التصنيع اتفاقيات تربم بني شركة أجنبية وإحدى الشركات بالدول املضيفة، يتم مبقتضاها تعترب عقود    

شركة الدولة املضيفة، عادة ما تكون هذه االتفاقية طويلة إنتاج منتجات ألجنبية بتصنيع و قيام الشركة ا

لشراكة بني شركة ا ؛من األمثلة امليدانية على ذلك. يتحكم فيها الطرف األجنيب بإدارة املشروع ،األجل

 2.جمموعة دايو الكورية لصناعة املعدات التقنيةا أول مصنع للسيارات يف العامل و جنرال موتور باعتباره

 

 

 

                                         
يف القانون، كلية احلقوق، جامعة  ، مذكرة لنيل درجة املاجستريالشراكة األجنبية و المؤسسات االقتصادية الجزائريةأوشن ليلى،  1

 .34-33، ص 2011وزو، مولود معمري تيزي
 .35-33أوشن ليلى، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 اتفاقية المقاولة من الباطن: ثانيا

بني مؤسسة رئيسية تسمى اآلمرة  تعرف املقاولة من الباطن على أ�ا عملية تتم حسب اتفاق   

ا ينص االتفاق على أن املؤسسة الثانوية مطالبة بتنفيذ ما يطلب منه. املنفذةمؤسسة ثانوية تسمى و 

  1.حسب أوامرهاصنعه حلساب املؤسسة الرئيسية و 

بتصنيع منتوج معني لصاحل إحدى شركات الدولة املضيفة ) مؤسسة ثانوية(أي أنه تقوم شركة أجنبية 

  ).مؤسسة رئيسية(انطالقا من مواصفات وخطة حمددة من قبل الشركة املضيفة 

 عقود تقسيم اإلنتاج: ثالثا

يتم يف هذا الشكل من العقود التزام الشركات األجنبية بالبحث عن املواد األولية كاملناجم الضخمة    

تستخدم الشركة األجنبية طاقا�ا اخلاصة من أجل استغالل حيث . لصاحل شركة ثانية يف دولة مضيفة

  . هذه املوارد

األجنيب مبوجب عقد تقسيم اإلنتاج قيمة من املال وكذا جزء من اإلنتاج احملقق مقابل ما مينح للطرف    

 ،يقدمه من اخلدمات، ويف حالة عدم جناح االستثمار فهو ال يسرتجع األموال اليت استثمرها يف  املشروع

  2.ويتم بذلك إلغاء اتفاق الشراكة

  عقود المفتاح في اليد: رابعا

وما إن يصل  ،تقوم الشركة األجنبية بإجناز املشروع واإلشراف عليه حىت بداية التشغيلوفقا هلذا العقد    

تتحمل الشركة األجنبية املسؤولية املرتتبة  3املشروع إىل مرحلة التشغيل يتم تسليمه إىل الشركة املضيفة،

  :ثالث أشكالهلذا النوع من االتفاقيات . عن عدم احرتام املواصفات املتفق عليها

                                         
، ص 1998، مركز الطباعة جلامعة اجلزائر، اجلزء الثاين، اجلزائر، هياكل المؤسسة -استراتيجيات  - محيط الشيخ الداوي،  1

117. 
لنيل درجة املاجستري يف القانون، كلية ، مذكرة الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل االستثمار األجنبي في الجزائرثلجون شوميسة،  2

 .17، ص 2006بومرداس، -احلقوق و العلوم التجارية، جامعة احممد بوقرة
 . 194، ص 2006، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، العولمة االقتصاديةعبد احلميد عبد املطلب،  3
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 : عقود بسيطة .1

من اآلالت وكذا العالمات والدراسات  كامال  اتتمثل يف تسليم الشركة األجنبية مصنع

 .املعدة سابقا للشركة املضيفة مقابل الثمن الذي حيدد يف العقد

 :عقود ثقيلة .2

تلتزم مبقتضاها الشركة األجنبية بتسليم املصنع مع تقدمي املساعدة الفنية لتشغيله كتدريب 

 . شغيل املصنعالعمال لت

 :عقود اإلنتاج في اليد .3

تلتزم الشركة األجنبية زيادة عن تسليم املشروع ضمان املساعدة يف تسيريه قصد بلوغ طاقته 

  1.اإلنتاجية املتفق عليها

  الشراكة التقنية: الفرع الثالث

الشركاء، من بني �دف الشراكة التقنية إىل حتويل وتبادل املعارف واخلربات والتقنيات احلديثة بني    

  :االتفاقيات املخصصة للقيام �ذه الشراكة جند

 اتفاقية التعاون في مجال البحث والتطوير: أوال

تربم الشركات املضيفة اتفاقية شراكة للبحث والتطوير مع شركة أجنبية أو مكتب دراسات متخصص    

االشرتاك يف ميزانيات البحوث أجنيب ملدة زمنية معينة قصد تطوير مشروع حمدد، فهي تعمل من خالل 

 2.وتبادل اخلربات

 

 

 

                                         
 38أوشن ليلى، مرجع سبق ذكره، ص  1
، مذكرة لنيل شهادة دولة يف اإلدارة و التسيري، املدرسة العليا للبنوك، جامعة الشراكة بين المؤسساتإستراتيجية يوسف بن خمتار،  2

 .19، ص 1997-1996اجلزائر، 
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  اتفاقية التراخيص: ثانيا

بالدولة  مبقتضاه شركة أجنبية بالتصريح ملستثمر أو أكثر عام أو خاصتقوم هي عبارة عن اتفاق    

األحباث املضيفة الستخدام ملكيتها الفكرية أو التكنولوجية كرباءة االخرتاع و العالمات التجارية و نتائج 

   1.دون التنازل عنها مقابل أجر أو رسوم يتفق عليها الطرفني و غريها، اإلدارية و اهلندسية

ويتعني على الشركة املرخصة أن متكنها من  ،فالشركة املرخص هلا تكسب فقط حق االستغالل   

 .استغالل تلك احلقوق بنفس الدرجة كما لو كانت هي اليت تستخدمها

  الشراكة المالية :الفرع الرابع

يظهر هذا الشكل من الشراكة يف مسامهة شركة أجنبية يف رأس مال الشركة املضيفة، فهي بذلك    

تلجأ الشركات إىل هذا النوع من الشراكة عندما تعاين من صعوبات مالية �دد . تأخذ طابعا ماليا

لية إذن هي عبارة عن ارتباط الشركاء استقرارها وبقائها وتعيق حتقيق أهدافها االقتصادية، فالشراكة املا

  . حبركة رأس مال لتحقيق استثمارات مشرتكة

  الشراكة الخدماتية :الفرع الخامس

إحدى القنوات احلديثة لتوظيف رؤوس أموال الشركات العاملية اليت ميزت تعد الشراكة اخلدماتية     

من الشراكة هي عقود التسيري اليت تقوم من أشهر العقود املربمة يف هذا النوع . بداية القرن العشرين

مبوجبها الشركات األجنبية بتسيري شركات وهيئات قطاع اخلدمات يف الدول املضيفة مقابل مبلغ من 

  2.املال

نوع هناك أشكال أخرى للشراكة تتحدد حسب  ،إضافة إىل كل هذه األنواع اليت سبق ذكرها    

كة بني أفراد أو شركات أو حكومات أو هيئات حكومية، كما إذ ميكن أن تقوم الشرا . املشاركةاألطراف 

                                         
 .194عبد احلميد عبد املطلب،  مرجع سبق ذكره،  ص  1
 .19 – 18ثلجون شوميسة، مرجع سبق ذكره، ص  2
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ميكن أن تكون اتفاقية بني شركتني أو أكثر، و تتخذ الشراكة األجنبية ثالثة أشكال بالنظر إىل األطراف 

  :املشاركة أو املتعاقدة فنجد

  :الشراكة العمومية .1

 ؛عموميةهي الشراكة اليت تتم بني دولة و أخرى أو هيئات أو مؤسسات 

 :الشراكة الخاصة .2

 ؛اليت تتم بني شركات خاصةو 

  :الشراكة المختلطة .3

  ؛تتم بني شركات خاصة وأخرى عمومية

  الشراكة األجنبية وتمويل التنمية المستدامة: الثاني بحثالم

تلك من بني  ،انية أهداف إمنائية لأللفيةمث 2000 سنة ت اجلمعية العامة لألمم املتحدةوضع    

ذا اجلزء التعريف سنحاول يف هلذلك  .التنمية املستدامةحتقيق شراكة عاملية من أجل : األهداف جند

، بعدها سنعرج على تبيان دور الشراكة العاملية يف 2000أهداف األلفية اإلمنائية سنة باهلدف الثامن من 

  .متويل التنمية املستدامة

  التنمية المستدامة: األول مطلبال   

التنمية االقتصادية ألجل مواكبة التطورات احلاصلة يف بعلى مر العقود الثالثة املاضية اهتمت الدول    

لكنه اتضح . االقتصادية والثقافية والسياسية واالجتماعية إىل أن تصبح من الدول الغنية ؛مجيع املستويات

  ؛شهده العامل من أزمات بيئيةهلذه الدول أن منوذج التنمية احلايل مل يعد مستداما السيما بعد ما 

ارتفاع درجة حرارة األرض كذا واهلواء و  هايكفقدان التنوع البيئي وتقلص املساحات اخلضراء وتلوث امل

منوذج تبين إىل  الدول دعواندوات تدت مؤمترات و انعق ألجل كل ذلك ،واستنزافا املوارد غري املتجددة

، فظهر بذلك تطلبات التنمية واحلفاظ على البيئة سليمةمستدام يعمل على التوفيق بني مو تنموي بديل 

  .مفهوم التنمية املستدامة
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 التنمية أدبيات إىل إضافة وأبرز احلديث التنموي الفكر يف تطور أهم املستدامة التنمية مفهوم يعترب إذن   

، للنمو والتنميةعن النقص امللحوظ فلقد نشأ مفهوم التنمية املستدامة  .يناألخري  ديالعق هذين خالل

ومنافع خمتلف  ذلك األساس الكايف الذي يسند إليه يف إصدار األحكام من تكاليف اوفر ي فهما مل

  1 .السياسات

  تعريف التنمية المستدامة: الفرع األول

 السنني، آالف إىل يرجع احلالية خماوفنا وراء فالدافع جديدا، اهتماما أو ظاهرة متثل ال املستدامة التنمية   

 يف والتنمية للبيئة املتحدة األمم مؤمتر قبل به مسع قليل فعدد كمصطلح التنمية املستدامة لكن

   .البيئية املشاكل إزاء الوعي املفهوم بتزايد هذا ارتبطأين  2، 1992جوان

كان مفهوم التنمية   .األوىل هي التنمية والثانية االستدامة ،من كلمتنيمصطلح التنمية املستدامة  يتألف   

كانت تعرف على أ�ا قدرة ف - التنمية االقتصادية–ينصب مباشرة للوهلة األوىل إىل النواحي االقتصادية 

   3.أي حتقيق زيادة سنوية يف الناتج القومي اإلمجايل ،االقتصاد القومي على حتقيق النمو االقتصادي

التعريف أن حاجات اإلنسان ليست كلها مادية بل هناك حاجات معنوية هلا نفس  ايؤخذ على هذ   

لتنمية كلمة مثقلة بالقيم اف. غريهاكاحملافظة على العادات واحلق يف التعلم و   ؛األمهية باحلاجات املادية

ى متعددة اجلوانب والنمو االقتصادي إحد ظاهرة هيف 4،ال يوجد هناك إمجاع بشأن معناها ،وشاملة

أساليب جديدة قادرة على رفع  ابتكارعلى من خالل تطور قدرات ا�تمع ها نلمس 5.عناصرها اهلامة

                                         
جملة أحباث اقتصادية  ،-حالة الجزائر-والبطالة كمؤشرين لقياس التنمية المستدامةالعمل  ،العايب عبد الرمحان دبقة الشريف و 1

  .99ص ، 2008ديسمرب  ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ،العدد الرابع وإدارية،

 
2
 .01 ص،  2000القاهرة، ،المستدامة التنمية مبادئ ،شاهني �اء ترمجة موسشيت، دوجالس 

  .17ص ،2000 ، دار حافظ للنشر والتوزيع،التنمية االقتصادية ،عبد الوهاب األمني  3
مداخلة مقدمة ضمن  ،إشارة خاصة للعراق: التنمية المستدامة مع تركيز التخصيص على اإلدارة البيئية ،سحر قدوري الرفاعي  4

املنظمة العربية للتنمية  ،التجارة الدولية وأثرها على لتنمية املستدامة: املؤمتر العريب اخلامس حول املنظور االقتصادي للتنمية املستدامة

  .24ص، 2006سبتمرب  ،تونس ،اإلدارية
  .6ص  ،2003 ،مصر-القاهرة ،دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية ،والتنمية االقتصاددراسات في  ،سعد طه عالم 5
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االستخدام من خالل  ،الطاقة اإلنتاجية واالرتقاء مبستوى املعيشة لكل أفراد ا�تمع وحتسني نوعية احلياة

  .األمثل للموارد واإلمكانات املتاحة

وعند إضافتها إىل التنمية  1،ومستقبال حاضرا ا؛دائماالستمرار عين أما عن كلمة االستدامة فهي ت    

فكيف للتنمية أن تستمر بعدما أصبحت . استمرار التنمية الذي يعين التنمية املستدامة مصطلحينتج 

   2؟ستقبلاملوارد قاصرة عن الوفاء باحتياجات امل

أن طريق التنمية مستمرا فقط إذا كان املخزون من األصول الرأمسالية يضل ثابت  كن القولمي لذلك    

 3،ضمن هذا املوقف يتضح أن منو وحتسن املستقبل يعتمد على جودة البيئة. أو يرتفع مع مرور الزمن

 إىل تقنيةوالوسائل ال العلمية املعارف من حيصله ومبا جبهده اإلنسان حيوهلا اليت املوارد خزانة هي البيئةف

    4.ثروة

يف حماولة منهم لتوضيح الرغبة يف  لتنميةل دامةالبيئة قد استعملوا مصطلح االست يالحظ أن اقتصادين    

فاملوارد . حتقيق التوازن بني النمو االقتصادي من ناحية واحلفاظ على التوازن البيئي من ناحية أخرى

وتدمري هذه اهلبات أثناء حتقيق األهداف اقتصادية قصرية  ،الطبيعية يف الدولة تعترب مرياثا لكل األجيال

                                         
 ،2007إلى مؤتمر بالي  1992من مؤتمر ري ودي جانيرو  – والتنفيذ المبادئ المستدامة الشاملة التنمية ،هللا عبدا خبابه 1

م مداخلة مقدمة ضمن املؤمتر العلمي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة،كلية العلوم االقتصادية وعلو 

  .03، ص2008أفريل  08 - 07سطيف، أيام  –التسيري، جامعة فرحات عباس 
 شركة أبو ظيب للطباعة ،و العالمية والتنمية المستدامة إدارة األزمات في بورصات األوراق المالية العربية ،عماد صاحل سالم 2

  .97ص  ،2002 اإلمارات العربية املتحدة،-أبو ظيب ،والنشر
 ،2006 ،السعودية ،الرياض ،دار املريخ ،التنمية االقتصادية ،حامد حمدود حممودترمجة حممود حسن حسين و  ،ميشيل تودارو 3

  .446ص
مداخلة مقدمة ضمن املؤمتر العلمي الدويل ، الجزائر المستدامة حالة التنمية لتحقيق البيئية الجباية دور تفعيل ،العياشي عجالن 4

سطيف،  –حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس 

  .04 -03 ص ، ص2008أفريل  08 -07أيام 



 مدخل حول الشراكة األجنبية في الجزائر: الفصل األول

 

56 

 

لذلك يكون من املهم ملخططي . يف نفس الوقت الحقةجيال اللألو األجل يكون عقابا للجيل احلاضر 

    1.قرارا�م السياسية يفالبيئية  اجلوانبالتنمية أن يأخذوا يف اعتبارهم 

رئيسة  أهم تعريف للتنمية املستدامة، أال وهو تعريف بعد شرحنا ملصطلح التنمية املستدامة سنذكر    

التنمية املستدامة يف تقرير ، حيث عرفت Gro Harlem Brundtlandاللجنة الدولية للبيئة والتنمية 

على أ�ا التنمية اليت تستجيب الحتياجات األجيال الراهنة دون تعريض  ،1987م مستقبلنا املشرتك عا

  . 2قدرة األجيال القادمة للخطر مع االستجابة حلاجا�ا أيضا

فمنذ ذلك الوقت بدأ االهتمام بالبيئة كو�ا املكان  ،هذا التعريف األكثر تداوال للتنمية املستدامة يعد   

 يقوم �ا هؤالء األفراد لتحسني حيا�م على هذه يتهي األفعال ال والتنمية ،الذي يعيش عليه األفراد

  3.البيئة

وهذا من شأنه  ،النهائيواملؤكد أن التعريف املقبول عامليا للتنمية املستدامة مل يتبلور بعد ليتخذ شكله    

  :ويتضح ذلك من خالل ما يلي ،الفكرية م�الوضع تصورات تتناسب ومرجعي الباحثنيأن يدفع كل 

  االقتصاد مفكري علمنظر  وجهة من: أوال   

 الطبيعية املوارد خدمات على بشرط احملافظة، الطبيعية للموارد املثلى اإلدارة املستدامة هي التنمية   

    4.القادمة كحقوق لألجيال ونوعيتها

 

 

  

                                         
  .447 - 446ص ص   ،مرجع سبق ذكره ،ميشيل تودارو 1

2 Chantal bonnet, marché et développement durable un modél gagnant, éditions lpha, Alger, 
2006, p 21. 

 ص ،2005 ،مصر -اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية ،قضايا التنمية في الدول النامية ي،مرمي أمحد مصطفى و إحسان حفظ 3

131.  
األردن، -دار وائل للنشر، عمان إقتصاديات الموقع واالستراتيجيات العالمية للتحضر والتنمية،النقاش،  غازي عبد الرزاق 4

  .184 ص، 1996
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  من وجهة نظر مفكري علم االجتماع: ثانيا   

 الصحية اخلدمات مستوى السكاين ورفع النمو استقرار لتحقيق السعي املستدامة التنمية فتعين   

  . الريفية املناطق يف خاصة والتعليمية

  من وجهة نظر مفكري علم البيئة: ثالثا   

  .املائية واملوارد الزراعية يلألرض األمثل واالستخدام الطبيعية املواردالبيئة و  محاية املستدامة التنمية تعين   

  من وجهة نظر مفكري علم التكنولوجيا: رابعا   

 وهو ،نظيفة وطاقة خضراء تستخدم تكنولوجيا اليت النظيفة الصناعات عصر إىل ا�تمع نقل تعين فهي   

  1.األوزون بطبقة والضارة للحرارة واحلابسة امللوثة الغازات من املمكنة احلدود أدىن بإنتاج يسمح ما

 وعناصرها بني متطلبا�ا و ناحية من املستدامة التنمية بني ختلط �اأ التعريفات هذهكل على   يالحظ   

 إذ جيب .الشمول واملستدامة أال وه التنمية جوهر حيعن توض قاصرة فهي لذلك أخرى، ناحية من

 تلبية تضمن مستدامة تنمية إطار يف البيئة ومحاية لالستمرار قابلة واقتصادية اجتماعية تنمية بني التوفيق

  2.املستقبلية احلاضرة واألجيال األجيال حاجات

 فهي، مشاركة مجيع أفراد ا�تمع فيها التنمية املستدامة تعتمد اعتمادا كبريا على هلذا ميكننا القول أن   

يف فتنمية الناس معناها االستثمار يف قدرات البشر سواء  ؛جل الناس بواسطة الناسأتنمية الناس من 

    3.حتقيقها إعطاء كل فرد فرصة املشاركة يف تعين، والتنمية بواسطة الناس الصحة أو املهاراتالتعليم أو 

                                         
، مداخلة مقدمة ضمن المستدامة التنمية رهانات ظل االقتصادية في المؤسسة في لالبتكار اإلستراتيجي البعد ،دالل عظيمي 1

 املؤمتر العلمي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة

    .07، ص2008أفريل  08 -07سطيف، أيام  –فرحات عباس 
  .04، ص مرجع سبق ذكره ،العياشي عجالن 2
، بدون ذكر بلد النشراملؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  ،ورسالة الجامعة في األلف الثالثالتنمية مصطفى األسعد،  3

  .24ص، 2000
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 التداول واسعة اآلن أصبحت قد املستدامة التنمية فإن وتعريفه، صطلحامل أصل كان مهما لكن   

 سائر قبل من كبريا قبوال القت حيث املختلفة، باملضامني وغنية املعاين ومتنوعة االستخدامات ومتعددة

 1.املتخصصني

  خصائص التنمية المستدامة: الفرع الثاني

  : وهذا ما سيتم عرضه يف ما يلي ،مسات متيزها عن مجيع أشكال التنميةعدة للتنمية املستدامة    

 للنمو الثابتة النظرة على يركز الذي التنمية مفهوم من أمشل مفهوم التنمية املستدامة إن :أوال   

 واالجتماعية الصحية اجلوانب لتشمل االقتصادية احلدود تتجاوز أبعاد هلا فالتنمية املستدامة االقتصادي،

 التنمية حماور أن جند ذلك إىل، إضافة األفراد حبياة ذات الصلة اجلوانب من وغريها والسياسية والثقافية

 2.بينها فيما ومتفاعلة متداخلة عالقة ذات املستدامة

 

 

 

 

 

                                         
مداخلة مقدمة ضمن ، الجزائر حالة :المستدامة للتنمية إستراتيجيةك المباشر األجنبي االستثمار ،حممد عمر و بوهزة سديرة بن 1

 املؤمتر العلمي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة

  .06، ص2008أفريل  08 -07سطيف، أيام  –فرحات عباس 
مداخلة مقدمة ضمن املؤمتر العلمي الدويل حول  ،الجزائر في مستدامة صحية تنمية اجل من ،عمار عماري و إلياس بومعراف 2

أيام  ،سطيف- جامعة فرحات عباس ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ،التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة

  .08ص ،2008أفريل  08 -07
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 املوارد من احلاضرة والالحقة األجيال حق تراعي تنمية فهي ،األجيال بني املساواة مراعاة: ثانيا   

 والثاين احلايل،  اجليل بني أفراد يكون األول نوعان، السياق هذا يف اإلنصافجند أن  ذ أنناوإ .الطبيعية

  .1الالحقاجليل  و احلايل  اجليل بني

 تعاون  عمليات على موحدة مبنية رؤية فهناك، احمللية اهليئاتو  الدولية اهليئاتبني  جديد تنسيق: ثالثا   

 .بالتنافسية يشتد  عامل يف

 فهي تنمية ا،هل أساسا الزمين البعد من تتخذ إذ مميزا�ا، أهم من وهذا ،ىاملد طويلة تنمية هي :رابعا   

 .القادمة األجيال ومستقبل مصري علىينصب اهتمامها 

 التوازن خلق كيفية يف وتبحث واجلنوب، الشمال بني الفرق بتجاوز �تم عاملي مدخل هي: خامسا   

 .والتنمية العاملي رايفغالنمو الدميو  بني

 2.النظام البيئي وتوازن الطبيعي املال الرأس على حملافظةا قصد بيئي تسيري عملية هي: سادسا   

 وأكثر تداخال أشد كو�ا يف التنمية عن ختتلف املستدامة التنميةمن خالل كل ما سبق يتضح لنا أن    

ميثل منوذجا للتنمية يف العامل من خالل التأكيد على عدم إحلاق أصبح مفهوم التنمية املستدامة ف. تعقيدا

سواء بسبب استنزاف املوارد الطبيعية والتلوث البيئي أو بسبب الديون العامة  ،الضرر باألجيال القادمة

، أو غريها من بسبب عدم االكرتاث بتنمية املوارد البشريةحىت مل عبئها األجيال الالحقة أو اليت تتح

 . لق ظروفا صعبة يف املستقبل نتيجة خيارات احلاضرخت اليت من شأ�ا النتائج السلبية

 

  

                                         
مداخلة مقدمة ضمن املؤمتر العلمي الدويل حول التنمية  ،المستدامة ةيالبشر  التنمية في بعد عن التعليم دور ،ميالكر  عبد سناء 1

 - 07أيام  سطيف،-جامعة فرحات عباس ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ،املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة

  .07ص ،2008أفريل  08
مداخلة مقدمة ضمن املؤمتر العلمي الدويل  ,ق التنمية المستدامةمساهمة التنمية البشرية في تحقي ،سلمى قطاف ة وخلوط رمية 2

 ،سطيف-جامعة فرحات عباس ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ،حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة

 .06ص ،2008أفريل  08 -07أيام 
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  المستدامة من أجل التنميةشراكة عالمية : المطلب الثاني

إقامة شراكة عاملية من أجل  إىل) 2015- 2000(األلفية اإلمنائية الثامن من أهداف اهلدف يسعى    

 ات، السيما إقامة شراكات بني الدول املتقدمة والدول النامية، على اعتبار أن هذه الشراكالتنمية

  .فيما يلي شرح أكثر ملضمون هذه الشراكات .اليت سبقتهاتحقيق األهداف التنموية لأساسية 

إقامة نظام تجاري ومالي يتسم باالنفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ المضي في : الفرع األول

  وعدم التمييز

تواجه العديد من الدول حواجز جتارية على صادرا�ا حنو دول أخرى، لذلك خصص هذا اهلدف    

  1.إلقامة نظام جتاري عادل يشجع االنفتاح من خالل تعزيز وصول املنتجات إىل األسواق الدولية

 قل نموااألمعالجة االحتياجات الخاصة بالدول : الفرع الثاني

تتمثل هذه االحتياجات أساسا يف عدم قدرة الدول النامية حتقيق األهداف التنموية لأللفية، لذلك    

الذي عقد يف مونتريي على أمهية  2002شدد ا�تمع الدويل يف املؤمتر الدويل لتمويل التنمية لعام 

فتعهدت الدول املاحنة ببذل جهود ملموسة من  ،ية ألجل حتقيق التنمية يف الدول الناميةاملساعدات الرمس

من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدات، ومت التأكيد على هذه  % 07أجل ختصيص نسبة 

 ةمل تف �ذه االلتزامات سوى مخس 2008يف عام  هلكن ،2005عام العاملية املساعدات يف القمة 

 .وهي السويد ولكسمبورغ والنرويج والدمنرك وهولندا ؛لتنميةدول من الدول األعضاء يف جلنة مساعدات ا

على ضرورة الوفاء بااللتزامات املتعلقة  2009أكدت قمة العشرين اليت عقدت يف أفريل لذلك    

األزمة املالية أثرت على عدة  باهلدف التنموي الثامن ملنع تصعيد األزمة املالية فتصبح أزمة تنموية، ومبا أن

أحدثت اخنفاضا ملحوظا يف الدخل القومي اإلمجايل، فمن املتوقع أن تقل كمية  ، كمادول متقدمة

                                         
–، التقرير العريب الثالث، األمم املتحدةاالقتصادية العالمية على تحقيقها و آثار األزمات 2010األهداف التنموية لأللفية  1

 .99جامعة الدول العربية، ص 
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املساعدات الرمسية للتنمية القادمة من هذه الدول، حيث وصلت املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل أعلى 

  2008.1مستوى عاملي هلا عام 

جة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتخاذ تدابير على المستويين المعال: الفرع الثالث

  مل ديونها ممكنا في المدى الطويلالوطني والدولي لجعل تح

تركز النماذج التقليدية الستدامة الديون على قدرة الدولة على سداد ديو�ا، إال أنه من منظور اهلدف    

. ن ما إذا كانت الديون تعوق التنمية االقتصادية والبشرية أم الالتنموي لأللفية فيقصد باستدامة الديو 

حيث تقاس نسبة خدمة الديون إىل الصادرات مقدار عبء الدين اخلارجي من حيث قدرة االقتصاد 

  2.على تغطية خدمة الديون من عائدات الصادرات إىل الدول األجنبية

نية إلتاحة العقاقير األساسية بأسعار التعاون مع شركات المستحضرات الصيدال: الفرع الرابع

 ميسورة في الدول النامية

يرتبط إمجايل النفقات على املواد الصيدالنية بشكل وثيق بالناتج احمللي اإلمجايل للدولة وبإمجايل    

ترتبط نسبة . من الناتج احمللي اإلمجايل % 1,5إىل  % 1,35نفقا�ا على الصحة، اليت ترتاوح عادة من 

النفقات اخلاصة يف الدول النامية ارتباطا عكسيا بالدخل؛ و مبعىن آخر تعترب الدفعات اخلاصة سببا 

  .الرتفاع نسبة اإلنفاق على العالج

خاصة التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، : الفرع الخامس

 االتصالتكنولوجيا المعلومات و 

ا تكنولوجي امعها وعدا بتحقيق تقدم املعلومات واالتصاالت يف العامل وحتمل تنتشر ثورة تكنولوجيا    

العاملية  األزمة املالية و ما يلفت االنتباه هو أن. قتصاديات الدول الناميةطوير إتيف  من شأنه أن يسهم

الطلب على خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث أظهرت قطاعات  حتد من مل) 2008(

يزال طلب العمالء على توصيالت االنرتنت  ؛ إذ الاهلاتف احملمول واألقمار الصناعية مرونة غري عادية

                                         
 .104مرجع سبق ذكره، ص و آثار األزمات االقتصادية العالمية على تحقيقها،  2010األهداف التنموية لأللفية  1
 .110نفس املرجع، ص   2
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. امليف األسواق الرئيسية مبختلف أحناء الع دافع للنموعايل السرعة عرب اهلواتف الثابتة واحملمولة مبثابة 

نمو ال قيقيلعب دورا رئيسيا يف حتقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن القول أن وعليه 

  1.اقتصادي عرب مجيع القطاعات التجارية واالقتصادية

  2015تمويل أجندة التنمية ما بعد الشراكة و : الثالث مطلبال

األمر الذي وضع  ،جراء تداعيات األزمة املالية العاملية 2010منذ سنة  اشهدت عملية التنمية تباطؤ     

،2015حتديا أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة لوضع أجندة للتنمية بعد سنة 
تعمل من خالهلا  2

  .لتنمية املستدامةامتويل  د موارداألزمات اليت قد �د ختفيف آثار

  .تمويل التنمية المستدامةو  البنك الدولي: الفرع األول

 مهمة نتيجة التفاقية بريتون وودز، حينها أوكلت له 1944سنة  لإلنشاء والتعمري أنشأ البنك الدويل   

يف تلك الفرتة، وتعاظم  يهالتحوالت الكربى اليت طرأت علبسبب اتنظيم العالقات االقتصادية الدولية 

، بغرض اقتصاديات الدول الناميةنتيجة أزمات املديونية اليت طرأت على أغلب بعد ذلك أكثر  دوره

   .إقتصاديا�االقيام باإلصالحات الالزمة إلعادة هيكلة مساعد�ا على 

سنوات وبعد  ،نشاطه بتمويل عملية بناء الدول األوروبية بعد احلرب العاملية الثانيةالبنك الدويل بدأ    

  .ركز البنك عملياته يف متويل التنمية يف الدول النامية ،من القرن املاضي اخلمسينات

سنة وبفرتة مساح  20إىل  15يقدم البنك الدويل قروضا للدول األعضاء بفرتة سداد ترتاوح ما بني    

مليار دوالر أمريكي  11,5قدم البنك الدويل قروضا بقيمة  2002، خالل سنة سنوات 5إىل  3تقدر بـ 

مليار  8,1، كما قدم يف نفس السنة قروضا ميسرة بدون فوائد قدرت بـ دولة 40مشروع يف  96لتمويل 

سداد هاته القروض ، حيث تراوحت فرتة مشروع يف الدول املنخفضة الدخل 62دوالر أمريكي لتمويل 

  .سنوات 10سنة وبفرتة مساح قدرت بـ  40إىل  35ما بني 

                                         
 .112مرجع سبق ذكره، ص ثار األزمات االقتصادية العالمية على تحقيقها، وآ 2010األهداف التنموية لأللفية  1
 .اجلمعية العامة لألمم املتحدة ستتبىن جمموعة جديدة من أهداف التنمية املستدامة: 2015سبتمرب  27إىل  25من  2
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لتحقيق التنمية املستدامة، من خالل تقدميه لقروض متس  حاليا يدعم البنك الدويل الدول األعضاء   

متويل يل املشاريع املتعلقة بالصحة والتعليم، و ، متاستقرار األمنمتويل ، من بينها؛ مجيع جوانب التنمية

   1.مشاريع الطاقة، متويل مشاريع محاية البيئة

  ةالشراكة األجنبية لتمويل التنمية المستدام: الفرع الثاني

خالل املؤمتر الثالث حول متويل التنمية وزير الدولة للشؤون املالية يف اهلند،  Jayant Singh أكد   

تحقيق ل أساسية جنبيةالشراكة األ"ن أ، 2015جويلية  15املنعقد يف أديس أبابا عاصمة إثيوبيا يوم 

من أجل ممثلو احلكومات على احلاجة للشراكة األجنبية  ، وأختتم هذا املؤمتر مبوافقة"التنمية املستدامة

  2 .يل التنمية املستدامةو مت

التنمية املستدامة اليت يتوقع تبنيها خالل أهداف  آليات متويل ديدحتيف هامة املؤمتر ركيزة  هذا شكل   

السيما ما جاء يف  .عقد يف نيويوركنتساليت  ،القمة اخلاصة لألمم املتحدة من أجل التنمية املستدامة

من " جاءت حتت عنواناليت ، بنوك التنمية متعددة األطراف وصندوق النقد الدويلاملذكرة املشرتكة بني 

  ."ة يف متويل التنميةو ر ث: مليارات إىل تريليونات

ما  املستدامة متويل التنميةمن أجل  املؤسسات تلكرؤية مبدئية للدور اجلماعي ل هذه املذكرةت طرح    

 رمسيةاإلمنائية ال موالاأل يفل منطي يمع الدويل إىل إحداث حتو سيحتاج ا�ته أفادت أنو  .2015سنة  بعد

 تمويليةتلبية االحتياجات ال من أجل" بالرتيليونات"إىل استثمارات " باملليارات" من االستثمارات

استخدام االستثمارات العاملية تتطلب أفضل كما أشارت املذكرة إىل أن تلك  .ألهداف التنمية املستدامة

مليار دوالر مساعدات خارجية رمسية تقدمها  135ممكن لكل دوالر متاح من املنح، بداية من 

تربعات خريية، وحتويالت، وتدفقات بني بلدان اجلنوب، ومساعدات  :كل من  تشملو  احلكومات،

                                         
ضمن متطلبات نيل شهادة  مذكرة مقدمة، البك اإلسالمي للتنمية وتمويل التنموية في الدول اإلسالمية، عالم عثمان  1

 .36-35، ص 2007-2006املاجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

2 Un partenariat réel global pour réussir le développement durable : 
http://www.uneca.org/fr/stories/un-partenariat-r%C3%A9el-global-pour-r%C3%A9ussir-le-

d%C3%A9veloppement-durable ) 2015أوت  22: مت اإلطالع عليه يوم(  
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أكدت املذكرة على  إىل الرتيليونات املطلوبة،وللوصول .عن استثمارات أجنبية مباشرةرمسية أخرى فضال 

الذي ميثل  ن استثمارات القطاع اخلاصوالسيما مالقطاع العام  من اليةالتدفقات امل تكونينبغي أن  أنه

  1 .يف هذه املذكرة أكرب مصدر حمتمل للتمويل اإلضايف

هذا هو املسار من املليارات إىل الرتيليونات الذي ينبغي أن تدعمه مجيع البلدان وا�تمع الدويل    

املذكرة ركزت على الدور  ومن املالحظ أن هذه ،هداف التنمية املستدامةأللتمويل وحتقيق الرؤية التحّولية 

   .التمويلي للشراكات العاملية بني القطاع العام واخلاص

العديد  يةاجلزائر احلكومة باشرت ، يف اجلزائر حتقيق اهلدف الثامن من أهداف األلفية اإلمنائيةبشأن  أما   

على العامل اخلارجي من بني تلك فتح نمو نظام جتاري ومايل متعدد األطراف  إقامةجل ألمن النشاطات 

فتح املفاوضات  ،اجلبائي النظام إصالح ،التأمني، إصالح قطاع القطاعات املصرفية النشاطات؛ إصالح

اخلاصة  االحتياجاتتلبية  كذلك ،إىل املنطقة العربية للتبادل احلر االنضمام ،يةملمع منظمة التجارة العا

   .املساعدات املالية واملساعدات الغذائية والطبية منتطورا  األقلللدول 

السيما بعد تعثر مسرية  ،العامليفاجلزائر تعترب إحدى الدول اليت أبدت رغبتها لالندماج يف االقتصاد    

التنمية يف ظل األزمة النفطية وبلوغ حجم املديونية مستويات عالية، فعملت على تشجيع االستثمارات 

األجنبية من خالل تكريس مبدأ محاية االستثمار عن طريق الضمانات املمنوحة وتسهيل املعامالت 

اتفاقية دولية ثنائية ومتعددة  41ما يقارب  امكما عمدت إىل إبر . الضريبية والتخفيف من أعبائها

تباع إسرتاتيجية عززت اجلزائر هذا اخليار بإ. األطراف يف جمال تشجيع ومحاية االستثمارات املتبادلة

عرف بالشراكة األجنبية كوسيلة جديدة لتشجيع أكثر الستقطاب االستثمارات األجنبية، املشاركة أو ما ي

مبدينة فالونسيا  2002أفريل  22التفاقية الشراكة مع االحتاد األوريب يف  راجلزائ ويرتجم ذلك بتوقيع

أين أولت اجلزائر أمهية كبرية هلذه االتفاقية بتعديلها لقانون النقد والقرض وكذا قانون . سبانيةاإل

                                         
مت اإلطالع عليه ( http://www.worldbank.org/mdgs/post2015ar.html : 2015التمويل من أجل التنمية ما بعد  1

 )2015أوت  22يوم 
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ل وقانون املنافسة، مما يؤكد أمهية الشراكة كإطار للمعامالت االقتصادية يف ظ 2001االستثمار سنة 

 . املستجدات العاملية الراهنة

 الشراكة األجنبية في الجزائر: المبحث الثالث

أين  مشاريعها االستثمارية متويل الداخلية من أجل مواردها على استقالهلا بداية يف اجلزائر اعتمدت   

 موارد نقصو  1986سنة  النفطية األزمة بعد لكن ،شكلت عائدا�ا من احملروقات أساس تلك املوارد

دخول تسعى من خالهلا إىل تشجيع  جديدة تطبيق إصالحات إىل اجلزائرية احلكومة عمدت، الدولة

 . اجلزائر إىلأجانب ستثمرين م

 أساسيات حول الشراكة األجنبية في الجزائر: المطلب األول

اجلزائري، مع  لقانونا جاء يف الشراكة األجنبية وفقا ملل اسنحاول من خالل هذا املطلب تقدمي تعريف   

  .اإلشارة إىل خمتلف أنواع الشراكة األجنبية اليت مت العمل �ا يف خمتلف القطاعات داخل اجلزائر

 تعريف الشراكة األجنبية في القانون الجزائري: الفرع األول

لوائح تأطريية حول مبادئ  2010و 2009من القانونني املاليني التكميليني  4جاءت يف املادة رقم    

أقرت يف جمملها أن الشراكة هي الشكل الوحيد جلميع  ،شاء استثمارات أجنبية داخل اجلزائرإن

ماعدا االستثمارات األجنبية  ،االستثمارات األجنبية يف مجيع القطاعات مبا فيها البنوك وشركات التأمني

على  %51الوطين متثل ها إال إذا كانت ملكية املستثمر ؤ إذ ال ميكن إنشا ،الناشطة يف جمال العقارات

على مجيع  % 49-51قاعدة  2014بعدها أدخل قانون املالية . األقل من رأس املال االجتماعي

 %30نشاطات االسترياد باستثناء نشاطات التجارة اخلارجية اليت حددت ملكية املستثمر الوطين فيها 

 1.على األقل من رأس املال االجتماعي

 

                                         
1Guide investir en Algérie, Edition 2014, P 53- 54. 
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على  للشراكة األجنبية حسب القانون اجلزائري سنعرج أوالاملعتمد تعريف القبل أن نشرع يف إعطاء      

  :من القانون املدين على النحو التايل 416لشراكة مبضمو�ا الواسع وفقا للمادة تقدمي تعريف ل

الشراكة عقد مبقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان، أو أكثر على املسامهة يف نشاط مشرتك "

ة من عمل أو مال أو نقد، �دف اقتسام الربح الذي ينتج أو بلوغ هدف اقتصادي ذي بتقدمي حص

  1."منفعة مشرتكة، كما يتحملون اخلسائر اليت قد تنجر عن ذلك

كل مشروع استثماري الذي "أما خبصوص الشراكة األجنبية فقد عرفها املشرع اجلزائري على أ�ا    

من التمويل الذي يأيت إما من اخلارج أو إعادة استثمار الشركات األجنبية حسب  يكون جزء أو كل

القانون اجلزائري املوجودة والقائمة على رؤوس أموال أجنبية يف إطار مشاريعها لتوسيع قدرات اإلنتاج يف 

  :ميكن أن تشمل هذه االستثمارات علىو . نفس النشاط و نفس املوقع

شركات منجزة قبل ظهور وصدور قانون املالية التكميلية لعام (ألجنيب إمجايل رأس املال ا: أوال

2009.( 

الشراكة مع املستثمرين الوطنيني املقيمني كما هو منصوص عليه يف قانون املالية التكميلي : ثانيا

  2.لألجانب % 49للجزائريني و % 51، أي 2009لسنة 

  ة في الجزائرأنواع عقود الشراكة األجنبية المبرم: الفرع الثاني

 عقودسنتطرق لبعض هذه ال ،أجنبيةشركات شراكة مع عدة  عقوداجلزائرية  أبرمت خمتلف الشركات   

 . من أجل التعرف على أهم أنواع الشراكة األجنبية اليت مت إبرامها

 

 

 

                                         
 .90، ص 1999الديوان الوطين لألشغال الرتبوية  يعدل و يتمم القانون املدين، 1988ماي  3املؤرخ يف  14-88قانون رقم  1
d-http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration- املوقع الرمسية للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 2

investissement )23/02/2013: مت اإلطالع عليه يوم(. 
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  عقود تقسيم اإلنتاج: أوال   

عقد القتسام اإلنتاج مع شركة  SONATRACHالوطنية لنقل وتسويق احملروقات  الشركةأبرمت     

)Amerada Hess(  مليون دوالر على أن تستفيد  550بقيمة  ،2000أفريل  16األمريكية بتاريخ

SONATRACH  كما أبرمت أيضا   .من العوائد % 51منSONATRACH  عقد مع شركة

، ينص على اقتسام منتوج الغاز الطبيعي بتكلفة تقدر 2000سنة  )Gaz de France(الغاز الفرنسية 

  .مليون أورو 25بـ 

 عقود اإلنتاج في اليد: ثانيا   

صناعي خاصة يف سنوات السبعينات الاعتمدت اجلزائر على هذا النوع من العقود يف حتقيق نسيجها    

اجلزائرية مبالغ ضخمة من خالل املخططات االقتصادية يف ظل االقتصاد املخطط، إذ صرفت الدولة 

على هذه العقود بسب كون اخلزينة آنذاك يف حالة مالية يسرية نظرا الرتفاع أسعار البرتول هذا ما يسمح 

  .بزيادة متويل هذه املخططات

 اتفاقية التعاون في مجال البحث و التطوير: ثالثا  

يتخذ العقد يف هذا ا�ال عدة ، و هذا النوع من العقود يعرف كثريا يف جمال البحث عن احملروقات   

حمتكرة من قبل شركة  تعد هذه العقودو عقد حبث وتنقيب أو عقد حبث واستغالل،  :صور منها

SONATRACHومن بني العقود اليت أبرمتها 86/14 ، هذا ما نص عليه القانون ،

SONATRACH بريتش برتوليوم شركة عقد شراكة مع  ؛يف جمال البحث والتنقيب جند)B.P ( يف

سنة االستغالل  24سنتني للبحث، أربع سنوات أشغال، (سنة  30 وميتد إىل �1995اية ديسمرب

 .مليار دوالر SONATRACH 15,10حصة بلغت  ،مليار دوالر 3 قيمة هذا املشروع ،)واإلنتاج

دخول، واهلدف من هذا العقد هو المليون دوالر كحق  50دفع الشريك األجنيب مبوجب هذا العقد 

  1.مث تسويقه هإنتاجو  البحث عن الغاز يف عني صاحل

                                         
1
 .41-37أوشن ليلى، مرجع سبق ذكره، ص  
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  الشراكة الخدماتية: رابعا   

مؤسسة النوع من العقود سوى يف قطاع السياحة، حيث أبرم عقد تسيري بني  اأبرمت اجلزائر مثل هذ   

يسند مبوجب هذا العقد تسيري فندق احلامة إىل  ، إذ Accorالشركة الفرنسيةالتسيري السياحي للوسط و 

  .Accorشركة سوفيتال وهي فرع من فروع الشركة األم 

لتسيري فندق مطار هواري بومدين حتت عالمة  1999نوفمرب  10بني الطرفني يف  كما أبرم عقد ثان    

)Mercure ( اململوكة للشركة الفرنسيةAccor،  2000.1وذلك يف بداية سنة  

  تنظيم الشراكة األجنبية في الجزائر: الثانيالمطلب 

من  بعيناتحديثا إمنا يعود ذلك إىل الس اهتماما جنبيةاجلزائر بالشراكة مع دول أ اهتماممل يكن    

  .كما يليلقوانني اليت مت اعتمادها  فيما يلي سنحاول سرد ا .العقد املاضي

  قوانين االستثمار في الجزائر: الفرع األول

ضمن قطاع احملروقات  1986–1982–1966–1963لقد مت إدراج قوانني االستثمار لسنوات    

  2.يف تلك الفرتة كانت تنشط يف هذا ا�ال األجنبية ألن كل االستثمارات

  63/277قانون االستثمار : أوال

أمهية بالغة  هذا القانون أوىل، 1963أوت  20يف  63/277صدر قانون االستثمار رقم    

منه على  23حيث نصت املادة  3.للمستثمرين األجانب بصفة عامة والشركاء األجانب بصفة خاصة

  :يلي ما

                                         
 .19-18ثلجون شوميسة، مرجع سبق ذكره، ص  1
اجلزائر، بدون تاريخ النشر، ص  –، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون االقتصاد الجزائري ماضيه و حاضرهعبد العزيز وطبان،  2

49. 
 .6،  ص 1999اجلزائر،  –، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون الجزائرقانون االستثمارات في عليواش قربوع كمال،  3
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 اقتصادملؤسسات وطنية أو مؤسسات ذات  بإنشائهاإن الدولة تتدخل بواسطة االستثمارات العمومية "

خاصة  اشرتاكي اقتصادسية لتحقيق خمتلط مبشاركة الرأمسال األجنيب والوطين من أجل مجع الشروط األسا

  1".النشاط الذي ميثل أمهية حيوية بالنسبة لالقتصاد الوطين ييف القطاع ذ

ضمانات خاصة للشركاء  وكذا ،تضمن هذا القانون ضمانات عامة يستفيد منها كل مستثمر أجنيب   

اجلباية على األقل  استقرارون، حرية التنقل واإلقامة، املساواة أمام القان :املتمثلة أساسا يفاألجانب، و 

خاصة يف القطاعات  اشرتاكي اقتصادوكل هذا �دف جتميع الشروط الضرورية إلقامة  .سنة 15ملدة 

  .الوطين االقتصاديف  ملهمةا

لكن مل حيقق هذا القانون األهداف املنتظرة منه يف حتفيز االستثمار وتشجيع الشراكات األجنبية     

للدخول إىل سوق الطاقة اجلزائري، وهذا راجع حلملة التأميم اليت كانت تقوم �ا احلكومة اجلزائرية خالل 

مسيت  1963 يف قطاع احملروقات سنةوطنية  مؤسسةأنشأت أول  أين 1964،2و 1963سنيت 

ؤرخ يف امل 491-63مبوجب مرسوم  SONATRACHباملؤسسة الوطنية لنقل وتسويق احملروقات 

 1963.3ديسمرب 31

  66/284األمر رقم : ثانيا

تضمن  حيث ،ليحل حمل القانون السابق 1966،4سبتمرب  17يف  66/284صدر األمر رقم     

أي الرتخيص من الدولة للقيام ب اشرتاط :مثلة يفاملتاألجنبية واخلاصة  االستثماراتبعض القيود على 

جند  وخبصوص هذه األخرية. مجلة من الضمانات واملنافع املمنوحة للمستثمر األجنيبحتديد  استثمار،

                                         
أوت  20، الصادر يف 53املتضمن قانون االستثمارات، اجلريدة الرمسية عدد  1963جويلية  26مؤرخ يف  63/227قانون رقم  1

 .774، ص 1963

، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف الحالية االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعاتأمال يوسفي،  2

 .17، ص 1999القانون، فرع قانون الدويل و العالقات الدولية، جامعة اجلزائر، 
 .23ص  ،1964اجلريدة الرمسية لسنة  3
سبتمرب  17، الصادر يف 80يتضمن قانون االستثمارات، اجلريدة الرمسية عدد  1966سبتمرب  15مؤرخ يف  66/284أمر رقم  4

1966. 
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مما  ،عدم اسرتجاع الدولة للمؤسسات املرخص هلا إال إذا فرضت ذلك دواعي التنمية االقتصادية ؛منها

أما خبصوص املنافع فقد متثلت  .يرتتب على الدولة يف هذه احلالة التعويض لصاحل املستثمرين األجانب

  .يف استقرار النظام اجلبائي

كون أن عملية التأميم ظلت قائمة، إضافة إىل أن   مستثمرين أجانبمل يساهم هذا األمر يف جلب    

  1.ري و احملاكم اجلزائريةالفصل يف النزاعات كان خاضعا للقانون اجلزائ

  82/13القانون رقم : ثالثا

 2،تعلق بتأسيس الشركات املختلطة وتسيريهاالذي  1982أوت  31يف  82/13ون صدر القان   

ويندرج  ،وفقا هلذا القانون فإن الشركات املختلطة هي شركات أسهم خاضعة للقانون التجاري اجلزائري

  . ملربم بني املؤسسات الوطنية واألطراف األجنبيةقانو�ا األساسي يف إطار االتفاق ا

سنة و جيوز  15تنشأ الشركات املختلطة ملدة ختتلف حسب طبيعة النشاط على أن ال تتجاوز     

إعفاء كل  :متديدها، تستفيد الشركة املختلطة عند إنشاءها من جمموعة من االمتيازات اجلبائية أمهها

نوات س 5، اإلعفاء من الضريبة العقارية ملدة احلق على التحويل باملقابلاملشرتيات العقارية الضرورية من 

اإلعفاء من الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية خالل السنوات الثالثة ابتداء من تاريخ الشراء، 

اإلعفاء من الضرائب  ،، وأخريا%25و %50األوىل وختفيض يف السنتني الرابعة واخلامسة بنسبة 

  .املفروضة على األجر اإلضايف

 حق املشاركة يف التسيريكجمموعة من املزايا املمنوحة للشركاء األجانب   هذا القانون أيضا تضمن   

ركز على ضرورة مسامهة الطرف احمللي على األقل  هإال أن ،استثمارهاإمكانية حتويل األرباح غري املعاد و 

   3.الرأس املمن  %51نسبة ب

                                         
 .10عليواش قربوع كمال، مرجع سبق ذكره، ص  1
، الصادر يف 35يتعلق بتأسيس الشركات املختلطة و سريها، اجلريدة الرمسية عدد  1982أوت  28مؤرخ يف  82/13قانون رقم  2

 .1982أوت  31
 .25عليواش قربوع كمال، مرجع سبق ذكره، ص  3
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  86/14القانون رقم :رابعا

مما تطلب  1986عاشت اجلزائر أزمة اقتصادية نتيجة لرتاجع أسعار النفط وضعف اإلنتاج سنة    

فبادرت ضمن هذا  ،األمر البحث عن مصادر جديدة للتمويل بغية رفع قدرا�ا اإلنتاجية من النفط

لشركات األجنبية من القيام بأعمال البحث والتنقيب ا الذي مكن 86/141رقم  املنطلق بإقرار القانون

عن احملروقات السائلة واستغالهلا ونقلها عن طريق الشراكة مع الشركة الوطنية لنقل وتسويق احملروقات 

SONATRACH  كما ال ميكن للشريك . %51أين ال تقل نسبة مسامهة هذه األخرية عن

حالة إن وجد خالف بني الشركاء فيجب اللجوء للمحاكم األجنيب القيام بأنشطة نقل احملروقات، ويف 

  2 .اجلزائرية بصورة جربية لتسويته

صاحبة الرخصة  زات واحلقوق اليت تتحصل عليها الشركةتضمن هذا القانون جمموعة من االمتيا    

ختصيص  وكذااملنجمية متمثلة يف احليازة واحلقوق امللحقة املتعلقة بالدخول واملرور ومترير القنوات 

   3.األراضي واقتناءها بالتنازل أو بنزع امللكية

أما خبصوص النظام اجلبائي املتعلق باألعمال املنجمية فتتحدد نسبة اإلتاوات املطبقة على احملروقات     

على أساس كمية احملروقات السائلة املنتجة، مع إمكانية ختفيفها إىل  %20السائلة املستخرجة بـ 

على سبيل املثال، وهذا �دف تشجيع عملية ) ب(يف املنطقة  %12,50و) أ(ة يف املنطق 16,25%

  4.البحث والتنقيب يف املناطق الصعبة

                                         
أهم اإلنجازات  - ؛ التحديات)2012-1956(مسيرة قطاع المحروقات في الجزائر حممد التهامي طواهر و آخرون،  1

اجلزائر مخسون سنة من التجارب التنموية، ممارسة الدولة، و االقتصاد و ا�تمع، : مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويلواآلفاق، 

 .7، ص2012أوت  01اجلزائر، 
ونقلها باألنابيب،  واستغالهلامبجال التنقيب والبحث عن احملروقات  املتعلق، 1986أوت  19املؤرخ يف  86/14القانون رقم  2

 .1986، سنة 35اجلريدة الرمسية العدد 
 .86/14من القانون  23أنظر املادة  3
 .من نفس القانون 40أنظر املادة  4
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يف  %75كما ميكن ختفيضها إىل   %85ختضع النتيجة اإلمجالية لضريبة على األرباح مقدرة بـ     

لشريك األجنيب من الرسم ، كما تعفى كل من املؤسسة الوطنية وا)ب(يف املنطقة  %65و) أ(املنطقة 

  1.على النشاط وكذا مجيع الضرائب األخرى غري املذكورة اليت تفرض على نتائج االستغالل

  :هذه الشراكة يربم مقدما ما يلي و إلنشاء    

 ته الشراكة السيما حصص احيدد األسس املنظمة هل ،عقد بني املؤسسة الوطنية والشركة األجنبية

 .األرباح و اخلسائر املسامهة، وكيفية تقسيم

  برتوكول بني الدولة والشخص املعنوي األجنيب حيدد إطار مباشرة أعمال الشراكة، كما ينص هذا

الربوتوكول على االلتزامات املادية اليت يتحملها الطرف األجنيب وكذا التزامات الدولة اجلزائرية 

ميكن أن يتخذ االنتفاع حيث . فيما خيص انتفاع الشريك األجنيب يف حالة اكتشاف حقل ما

 2 :الذي حيصل عليه الشريك األجنيب األشكال التالية

 للشريك ) حسب الطريقة املتفق عليها يف عقد الشراكة أو على(عينا  ودفع نقدا أال

 3.له أجرااألجنيب يف حالة اكتشاف حقل قابل لالستغالل التجاري تعويضا ملصاريفه و 

 49أي (نسبة مسامهته يف عقد الشراكة احلصول على جزء من اإلنتاج مطابق ل%   

 4).كحد أقصى

مع تزايد حاجة اجلزائر إىل التمويل والسيولة النقدية من أجل تسديد خدمات الديون قامت بتعديل    

 1991.5هذا القانون سنة 

  

                                         
 .86/14من القانون رقم  49أنظر املادة  1

 .من نفس القانون 26أنظر املادة  2
 .من نفس القانون 23املادة أنظر  3
 .أنظر املادة نفسها 4
 .7حممد التهامي طواهر و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص  5
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  91/21القانون رقم : خامسا

ي جاء بأهم الذ 91/21بصدور القانون رقم  1991يف سنة  86/14مت تعديل القانون رقم 

  1:التعديالت كما يلي

  عند إبرام عقد الشراكة يف جمال استغالل حقل مكتشف يتم مراعاة التكاليف واملخاطر املالية

 .SONATRACHوالتقنية اليت تتحملها الشركة الوطنية 

 حيث مت استبدال عبارة احملروقات السائلة بعبارة احملروقات،  ،توسيع نشاط استغالل احملروقات

فاحملروقات السائلة هي النفط اخلام وسوائل الغاز الطبيعي، أما احملروقات تضم السائلة والغازية 

 . واجلامدة

  منع الشريك األجنيب من ممارسة أنشطة نقل احملروقات باألنابيب غري أنه ميكنه أن ميول وينجز

  حتدد ، حيثساب الشركة الوطنية القنوات واملنشآت املتعلقة بنشاط نقل احملروقاتويستغل حل

 .شروط التمويل واالستغالل ضمن عقد الشراكة كل من

بني الشركة الوطنية  احيث يربم مقدما عقد ،تضمن هذا القانون تسهيالت تتعلق بإبرام عقد الشراكة    

 خلصوص حصص املسامهة واالستثمارات وبرامج العملوالشريك األجنيب حيدد فيه أسس الشراكة وبا

 .مبوجب هذا القانون ال يربم بروتوكول بني الدولة والشريك األجنيب، كما أنه كذا انتفاع الشريك األجنيبو 

ميكن للشريك األجنيب أن يتحصل على االنتفاع يف حالة اكتشافه حلقل قابل لالستغالل، ويتمثل     

على نسبة من إنتاج احلقل املكتشف تعادل نسبة مشاركته أو حصوله على هذا االنتفاع يف حصوله 

وحيدد هذا  2حصة من إنتاج احلقل تعويضا ملصاريفه وخدماته أو يتحصل على تعويض نقدي أو عيين،

من  23كما مت إلغاء املادة   3.االنتفاع حسب اجلهد املايل والتكنولوجي املقدر من أجل استغالل احلقل

                                         
لبحث عن احملروقات ااملتعلق بأعمال التنقيب و  14/86يعدل و يتمم القانون  1991ديسمرب  04مؤرخ يف  91/21قانون رقم  1

 .1991ديسمرب  07الصادر يف  63نقلها باألنابيب، اجلريدة الرمسية عدد واستغالهلا و 
 .91/21من القانون  07أنظر املادة  2
 .من نفس القانون 02الفقرة  08أنظر املادة  3
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اليت تقضي استعادة الطرف األجنيب للمصاريف اليت أنفقها على اكتشافه واستفادته  86/14القانون 

 1).أجر(من عالوة حمددة 

يتم مبوجب هذا القانون الفصل يف املنازعات اليت قد تثور بني األطراف من خالل اجلهات القضائية     

 2.التحكيم الدويل يف حالة فشل عملية املصاحلة يتم اللجوء إىلو اجلزائرية املختصة، 

بعدما اقتصرت القوانني السابقة على الشراكة يف جمال احملروقات فقط توسعت القوانني واملراسيم     

  .1993اجلديدة يف إقرار قوانني جديدة ختص مجيع القطاعات انطالقا من سنة 

  93/12المرسوم التشريعي : سادسا

حيث �دف اجلزائر من خالله إىل حترير  3،االستثماربرتقية  93/12يتعلق املرسوم التشريعي     

االقتصاد الوطين وإرساء قواعد اقتصاد السوق من خالل فتح الباب أمام الرأس املال األجنيب والرأس املال 

  .زمة املديونية اليت كانت تعاين منها اجلزائر يف تلك الفرتة، من أجل إجياد حل ألاخلاص الوطين

مكلفة مبساعدة  ،املرسوم التشريعي وكالة لرتقية االستثمارات ودعمها ومتابعتهامبوجب هذا  تأنشأ    

  .املستثمرين يف استيفاء الشكليات الالزمة إلجناز االستثمارات

  01/03األمر رقم : سابعا

من أجل تشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية على حد سواء بطريقة  034/ 01صدر األمر رقم      

منافع جبائية حوافز و و  أمن قانوين، وذلك من خالل منح هلم متكن من دفع عجلة االقتصاد الوطين

                                         
 . من نفس القانون 13أنظر املادة  1
 .من نفس القانون 12أنظر املادة  2

 10، الصادر يف 64اجلريدة الرمسية عدد املتعلق برتقية االستثمار،  1993أكتوبر  05املؤرخ يف  93/12املرسوم التشريعي رقم  3

 .1993أكتوبر 
 .47يتعلق بتطوير االستثمار، اجلريدة الرمسية عدد  2001أوت  20مؤرخ يف  02/03األمر رقم  4
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مبدأ حرية االستثمار  يكز هذا األمر على أهم املبادئ جللب االستثمار وهمالية كافية، كما ر مجركية و و 

  .إقرار التحكيم الدويلإىل التأميم وحرية انتقال رؤوس األموال و  عدم اللجوءو 

الوكالة الوطنية لتطوير ا�لس الوطين لالستثمار، : ا القانون ثالثة أجهزة استثماريةأنشأت مبوجب هذ    

  .االستثمار، الشباك الوحيد الالمركزي

  05/07القانون رقم : ثامنا

ع عملية البحث عن احملروقات يف يشجالذي يهدف إىل ت 2005سنة 05/071صدر القانون رقم     

   .منعدمة التنقيب من خالل جعل قطاع احملروقات قطاعا منفتحا ومالئما لالستثمارمناطق 

مبوجب هذا القانون وكالتان وطنيتان مها الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات والوكالة  تأنشأ    

   2.تضم كل وكالة جملس استشاريإذ الوطنية ملراقبة نشاطات احملروقات وضبطها، 

  06/08األمر رقم : تاسعا

أين  06/08رقم وهو األمر  ،بإصدار أمر جديد لتشجيع االستثمار 01/03مت تعديل األمر رقم     

األجانب، فهو ال مييز بني املستثمر  وقام هذا األخري بتوسيع االمتيازات املمنوحة للمستثمرين الوطنيني أ

 3.الوطين من حيث احلقوق أو االلتزامات أو نوع املعاملة مهما كانت صفتهم أم جنسيتهم واألجنيب أ

 

 

 

 

                                         
  .2005جويلية  19الصادر يف  50يتعلق باحملروقات، اجلريدة الرمسية عدد  2005أفريل  28مؤرخ يف  05/07القانون رقم   1
 .05/07من القانون  12ادة أنظر امل 2

املتعلق بتطوير  2001أوت  20املؤرخ يف  01/03يعدل و يتمم األمر رقم  2006جويلية  15مؤرخ يف  06/08األمر رقم  3

 .2006جويلية  19، الصادر يف 47االستثمار، اجلريدة الرمسية، عدد 
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 06/10األمر : عاشرا

القانون اجلديد للمحروقات حيث  2006جويلية  29در يوم الصا 06/10ميثل األمر رقم     

متثلت أهم التعديالت اليت جاء �ا هذا األمر  2005،1الصادر سنة  05/07عدل ومتم القانون 

  :فيما يلي

مت تغيري ا�لس ، و 05/07 أنشأتا يف إطار القانون رقم اإلبقاء على الوكالتني اللتني .1

أين يكلف هذا األخري مبتابعة ممارسة مهام  ،جملس املراقبةاالستشاري لدى سلطة الضبط إىل 

 2.الوكالة يف إطار تنفيذ السياسة الوطنية يف جمال احملروقات

على  %51يف عقود الشراكة بـ  SONATRACHحتديد نسبة مسامهة الشركة الوطنية  .2

األقل، وتطبيق رسوم غري قابلة للحسم على األرباح عندما يتجاوز الوسط العددي الشهري 

مت حتديد ، حيث )14/86هذا يف إطار القانون (دوالر للربميل الواحد  30ألسعار البرتول 

  3.كحد أقصى  % 50كحد أدىن و  % 5هذه الرسوم بـ 

مما يدل  ،وىلاألدرجة الكانت ختص قطاع الطاقة ب  من خالل ما سبق يظهر جليا أن جممل القوانني     

  . إجيايب على االقتصاد اجلزائري، وملا هلا من أثر على أمهية انفتاح قطاع الطاقة على الشراكة األجنبية

  األجهزة المكلفة بتنظيم االستثمار في الجزائر: الفرع الثاني

، أنشأت اهليئات الوصية داخل اجلزائر االستثمارميع أشكال �دف تنظيم اإلجراءات املتعلقة جب    

 .بعض األجهزة اليت أوكلت هلا مهمة اإلشراف ومتابعة املشاريع االستثمارية

 

  

                                         
واملتعلق  2005أفريل  28املؤرخ يف  05/07م يعدل و يتمم القانون رق 2006جويلية  29مؤرخ يف  06/10األمر رقم  1

 . 2006جويلية  30الصادر يف  48باحملروقات، اجلريدة الرمسية عدد 
 .06/10من األمر  45أنظر املادة  2
 .من نفس األمر 12أنظر املادة  3
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  وطنية لتثمين موارد المحروقاتالوكالة ال: أوال

تسليم رخص التنقيب ملدة أقصاها سنتان، إذ تتوىل منح وحتديد مساحات يف هذه الوكالة  يرتكز دور    

البحث ومراقبة تطبيق عقود البحث واالستغالل، كما تقوم بتحديد وحتصيل اإلتاوات وحتويلها للخزينة 

  . استغالل احملروقاتوتنظيم املعلومات اخلاصة بالبحث و العمومية، 

 الوكالة الوطنية لمراقبة نشاطات المحروقات وضبطها: ثانيا

قوانني النشاطات التابعة هلذا القانون تطبيق  احملروقات، حيث تسهر علىيطلق عليها سلطة ضبط     

ة، دفرت الشروط التعريفات، االستعمال احلر ملنشآت النقل والتخزين، األمن الصناعي، احملافظة على البيئ(

، كما تتكفل )نشئات النقل والتخزين، تطبيق املعايري املعدة على أساس أفضل تطبيق دويلاملتعلق بإجناز م

  1.ل عرب األنابيببدراسة طلبات النق

  APSIترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها وكالة : ثالثا

مبوجب املرسوم التشريعي رقم  1993عام متابعتها دعمها و ترقية االستثمارات و أنشأت وكالة     

هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، تؤسس ، و 93/12

مكلفة مبساعدة املستثمرين يف استيفاء يف شكل شباك وحيد يضم اإلدارات واهليئات املعنية باالستثمار، 

لالزمة إلجناز يوم بتقدمي كل الوثائق ا 60وتقوم يف أجل أقصاه  ،الشكليات الالزمة إلجناز االستثمارات

   2.االستثمار

 CNI  المجلس الوطني لالستثمار: رابعا

رسم  :تتمثل أهم صالحياته يف، يرأسه رئيس احلكومة، هو جهاز اسرتاتيجي لدعم وتطوير االستثمار    

إسرتاتيجية لتطوير االستثمار وحتديد أولويا�ا، اقرتاح تدابري حتفيزية والفصل فيها، حتديد املناطق ذات 

                                         
 .05/07من القانون  12أنظر املادة  1
 .93/12من املرسوم التشريعي  07أنظر املادة  2
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األولوية يف االستفادة من امتيازات النظام االستثنائي، املصادقة على مشاريع اتفاقيات االستثمار، الفصل 

 1.املستثمرينكالة الوطنية لتطوير االستثمار و يف االتفاقيات املربمة بني الو 

 ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : خامسا

تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، أنشأت مبوجب هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري     

 :، وقد وضعت ونظمت يف شكل شباك وحيد، تتوىل متابعة االستثمار من خالل03/01األمر 

من احرتام استقبال املستثمرين املقيمني وغري املقيمني وإعالمهم باملزايا املتعلقة باالستثمار، التأكد 

  2.املستثمرين، تسيري صندوق دعم االستثمار اااللتزامات اليت وافق عليه

مهام الوكالة باالعتماد على نظام صريح ملنح االمتيازات  تعزز ت 06/08مع صدور األمر رقم     

أن و  3،للنظام االستثنائي من خالل إدراج معايري واضحة لتحديد املشاريع اليت تستفيد من االمتيازات

ا م أيام يف 10ملقررة يف إطار مرحلة اإلجناز، ورار االمتيازات اساعة إلصدار ق 72اه لوكالة أجل أقصل

  .خيصص القرار باالستغالل

اللتزامات احملددة مقابل االمتيازات املمنوحة مبساعدة لتسهر الوكالة على مراقبة احرتام املستثمرين     

ملها لتكاليف دراسة تتحصل الوكالة على إتاوة حمددة مقابل حتكما  4،اإلدارات اجلبائية واجلمركية

  5.ملفات املستثمرين

 الشباك الوحيد الالمركزي: سادسا

مت تأسيسه ضمن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، أنشأ خصيصا لتسهيل العمليات االستثمارية      

 باالستثمار،اهليئات اإلدارية املعنية لة و باعتباره املخاطب الوحيد للمستثمرين، يشمل ممثلني حمليني للوكا

                                         
 .01/03من األمر  19املادة أنظر  1

 .من نفس األمر 21أنظر املادة  2
 .06/08من األمر  03أنظر املادة  3
 .من نفس األمر 05أنظر املادة  4

 .من نفس األمر 14أنظر املادة  5
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اجلزائر العاصمة، البليدة، وهران، تلمسان، تيارت،  :وهي فقط يتواجد على مستوى بعض الواليات

  1.سعيدة، قسنطينة، عنابة، سطيف، جباية، باتنة، ورقلة، أدرار

من خالل كل ما سبق يتضح أن الشراكة األجنبية يف اجلزائر عرفت تنظيمات عديدة تتماشى    

لتؤول هذه األخرية يف النهاية لتطبيق قوانني ومبادئ  ،لة اقتصادية مرت �ا اجلزائرواحتياجات كل مرح

 لتمييز بني املستثمرين األجانب واحملليني،مبدأ إلغاء ا :مشجعة على جذب مستثمرين أجانب من أمهها

 . ضمان حرية انتقال األموال

نبية يف اجلزائر أن أغلب عقود الشراكة كما نستنتج أيضا من جممل التشريعات اخلاصة بالشراكة األج    

األجنبية قد وقعت يف قطاع الطاقة على حساب القطاعات األخرى دون طموحات االقتصاد اجلزائري 

  :هذا راجع لعدة عوامل أبرزهامقارنتها بالفرص املتوفرة فيه، و عند 

حيث يعترب املستثمرين  ؛جمال االستثمار واملخاطرة الدخولتردد املستثمرين اخلواص اجلزائريني يف  

 .احملليني مؤشر لالستثمار بالنسبة لألجانب

  2.املبالغة يف تقييم درجة خماطرة االستثمار داخل اجلزائر من قبل بعض املؤسسات األجنبية 

سنحاول يف الفرع التايل التطرق لدورها  ،يف االقتصاد اجلزائرياألجنبية من أجل معرفة أمهية الشراكة    

 .معادلة أساسية يف هيكل االقتصاد اجلزائري لميثيف تطوير قطاع الطاقة لكونه 

 

  

                                         
 .01/03من األمر  23أنظر املادة  1

2
مداخلة في ظل المناخ االستثماري الجديد،  قاتاالقتصاد الجزائري و الشراكة األجنبية خارج المحرو قدي عبد ا�يد،  

- املؤسسة اجلزائرية وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد، كلية احلقوق و العلوم االقتصادية: مقدمة ضمن امللتقى الوطين األول حول

  .11، ص 2003أفريل  23-22جامعة ورقلة، 
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   دور الشراكة األجنبية في تمويل قطاع الطاقة: الثالث طلبالم

تطورات قناة النتقال رؤوس األموال والة، مثلما مت ذكره يف املبحث األول، تعد الشراكة األجنبي   

   .ما يؤكد ذلك هو الشكل اآليتو  السيما يف اجلزائر التكنولوجية بني دول العامل

  حجم االستثمارات بالشراكة األجنبية المصرح بها): 01(شكل رقم 

  2014داخل الجزائر سنة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

-http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d املوقع الرمسية للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: المصدر

investissement ) 23/02/2013: يوممت اإلطالع عليه(.  

سنحاول يف  لذلك يف اجلزائر، تتضح أمهية الشراكة األجنبية كقناة للتمويل أعاله من خالل الشكل   

نتيجة للدور الذي  على قطاع الطاقة ناتركيز من خالل  هذا املطلب تبيان دورها يف االقتصاد اجلزائري

من  %79و من الناتج احمللي %35 نسبة متثل احملروقات إذ ،يف التنمية االقتصادية خريهذا األيلعبه 

  9904: عدد من املشاريع  املصرح �ا

  مليار دينار  2192:             يمة املاليةالق

 150959:         الشغلمناصب 

 االستثمارات المحلية االستثمارات بالشراكة

  105:  عدد من املشاريع املصرح �ا

  مليار دينار  170:             مة املاليةالقي

 18175  :       مناصب الشغل
 

  9799: عدد من املشاريع املصرح �ا

  مليار دينار  2022:         القيمة املالية

 132784:      مناصب الشغل
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ساعدت عائدات الطاقة على  ، حيث

مع وضع رسم سياسة  إىل قطاع الطاقة باملوازاة 

الشراكات األجنبية إىل بالتحديد لذلك سنتطرق 

 .معهالكون أن أغلب عقود الشراكة األجنبية قد وقعت 

   في ظل الشراكة األجنبية

 لسوق الطاقة واحملتكرة املنجمية للسندات

مع مستثمرين أجانب من خالل القانون 

SONATRACH  توقيف على الشراكة األجنبية هو

  )02الحظ الشكل رقم 

  )2011-1995(تطور إنتاج المحروقات في الجزائر 

  الوحدة مليون طن برميل مكافئ        

    
SONATRACH،  وباالعتماد على إحصائيات

http://www.aps.dz/en/economy/3543
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، حيثمن إيرادات ميزانية الدولة %60عائدات الصادرات وأكثر من 

 إىل قطاع الطاقة باملوازاة دة اقتصادية متينة نتيجة للدور والوظيفة املوكلني

لذلك سنتطرق . املناخ املالئم لتشجيع االستثمارتوفري 

لكون أن أغلب عقود الشراكة األجنبية قد وقعت  SONATRACHاليت عقدت مع شركة 

في ظل الشراكة األجنبية SONATRACHواقع أداء شركة 

 SONATRACHللسندات الوحيدة املالكة الشركة

مع مستثمرين أجانب من خالل القانون  هلا بإبرام اتفاقيات شراكة ا�ال قبل أن تفتح الدولة

SONATRACHكان اهلدف من وراء انفتاح شركة 

الحظ الشكل رقم (. 1986محروقات سنة التدهور املتوقع يف اإلنتاج الوطين لل

تطور إنتاج المحروقات في الجزائر ): 02(شكل رقم 

                                                                            

SONATRACHمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمتلف التقارير السنوية لشركة 

/3543-upstream-oil-and-gas-sonatrach-to-invest-$42

billion 22/08/2015مت اإلطالع عليه يوم (ا(  
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عائدات الصادرات وأكثر من 

دة اقتصادية متينة نتيجة للدور والوظيفة املوكلنيإرساء قاع

توفري طاقة متجانسة و 

اليت عقدت مع شركة 

واقع أداء شركة : الفرع األول

SONATRACH شركةتعترب 

قبل أن تفتح الدولة اجلزائرية

كان اهلدف من وراء انفتاح شركة . 86-14

التدهور املتوقع يف اإلنتاج الوطين لل

شكل رقم 

                                                 

من إعداد الطالبة باالعتماد على خمتلف التقارير السنوية لشركة  :المصدر

-42$: املوقع التايل

billion-over-five-years
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اإلنتاج الكلي  2008وإىل غاية  1995

للزيادة املستمرة يف كميات إنتاج الشركاء األجانب 

العديد من األسباب لعل أمهها  2008

بئر لالستكشاف أي  295هو ارتفاع عدد اآلبار املكتشفة؛ ففي إطار عقود الشراكة املربمة مت تنقيب 

مرت، و يف  89000بئر يف السنة، أما املعدل السنوي لألمتار اليت أجنزت فقد وصل حوايل 

حيث بئر يف السنة  29بئر لالستكشاف أي مبعدل 

ر بئ 555يف النهاية  إىل إجناز مرت لتؤدي 

 1.%19بئر مبعدل جناح  106إىل اكتشاف 

 حيث اجلزائر كل من قارة أمريكا اجلنوبية وأسيا وإفريقيا وحىت دول الشرق األوسط من

  حسب كل المنطقةعلى المحروقات 

 
، 2009، تقرير وزارة الطاقة و املناجم، اجلزائر، طبعة 

، ص 2009رير وزارة الطاقة و املناجم، اجلزائر، طبعة 
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1995يتضح أنه منذ سنة  02رقم من خالل الشكل 

للزيادة املستمرة يف كميات إنتاج الشركاء األجانب  نتيجة ،للمحروقات يف اجلزائر سجل تزايد ملحوظ

  .SONATRACHعلى حساب شركة 

2008-2000كان الرتفاع اإلنتاج الكلي من احملروقات بني الفرتة 

هو ارتفاع عدد اآلبار املكتشفة؛ ففي إطار عقود الشراكة املربمة مت تنقيب 

بئر يف السنة، أما املعدل السنوي لألمتار اليت أجنزت فقد وصل حوايل 

SONATRACH  بئر لالستكشاف أي مبعدل  260بتنقيب

مرت لتؤدي  83540بلغ املعدل السنوي لألمتار اليت أجنز�ا حوايل 

إىل اكتشاف  2008-2000لالستكشاف خالل الفرتة 

اجلزائر كل من قارة أمريكا اجلنوبية وأسيا وإفريقيا وحىت دول الشرق األوسط منو تصدرت بذلك 

  .)الحظ الشكل اآليت( معدالت التنقيب عن احملروقات

على المحروقات كثافة التنقيب ): 03(شكل رقم 

، تقرير وزارة الطاقة و املناجم، اجلزائر، طبعة 2008-2000حصيلة إنجازات قطاع الطاقة و المناجم للفترة 

                                         
رير وزارة الطاقة و املناجم، اجلزائر، طبعة ، تق2008-2000حصيلة إنجازات قطاع الطاقة و المناجم للفترة 

أوروبا 
الشرقیة

الجزائر أمریكا 
الجنوبیة

الشرق 
األوسط

أسیا إفریقیا

 

 

من خالل الشكل     

للمحروقات يف اجلزائر سجل تزايد ملحوظ

على حساب شركة 

كان الرتفاع اإلنتاج الكلي من احملروقات بني الفرتة    

هو ارتفاع عدد اآلبار املكتشفة؛ ففي إطار عقود الشراكة املربمة مت تنقيب 

بئر يف السنة، أما املعدل السنوي لألمتار اليت أجنزت فقد وصل حوايل  33مبعدل 

SONATRACHاملقابل قامت 

بلغ املعدل السنوي لألمتار اليت أجنز�ا حوايل 

لالستكشاف خالل الفرتة  منقب عليه

و تصدرت بذلك 

معدالت التنقيب عن احملروقات

شكل رقم 

حصيلة إنجازات قطاع الطاقة و المناجم للفترة : المصدر

   .20-19ص 

                                        
حصيلة إنجازات قطاع الطاقة و المناجم للفترة  1

19-20 .  

إفریقیا
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يف اجلزائر بلغ مستويات عالية ، يتضح أن تكثيف معدالت التنقيب 03من خالل الشكل رقم      

كان حافزا للشركاء  91/21القانون رقم أن  ل علىهذا ما يد، 2008و 2000خالل الفرتة مابني 

على احملروقات بصفة عامة، السيما آبار الغاز الطبيعي،  يف االستثمار داخل اجلزائر للتنقيب األجانب

القوانني واألوامر اليت خمتلف  إضافة إىل .يف السابق على احملروقات السائلةعقود التنقيب اقتصرت  حيث

احملفزة على ذلك من بينها التوسع يف ، 68/14سيما القانون  91/21رقم القانون  صدرت بعد

منذ البدء يف تطبيق القانون رقم  SONATRACHإذ متكنت  ؛االمتيازات املمنوحة للشركاء األجانب

عقد للبحث  81منها  2007عقد شراكة مع شركاء أجانب إىل غاية سنة  89بتوقيع حوايل  68/14

  1.عقود للتنقيب 08و

شهد اإلنتاج الكلي للمحروقات تراجع نتيجة للظروف االقتصادية العاملية؛ كاألزمة  2009منذ سنة     

، إال أن استمرار 2009سنة  خاللأي عقد شراكة  SONATRACHاملالية العاملية حيث مل توقع 

 بعض الشركاء األجانب يف تراجع إنتاج كل من  بسببكان   2010اخنفاض اإلنتاج الكلي منذ سنة 

من  حيث متكنت هذه األخرية. SONATRACHتناقص عدد عقود الشراكة املربمة مع شركة و  2احلقول

 3بئر واحد فقط يف إطار الشراكة، 2011، ومت اكتشاف سنة 2010إبرام عقدين فقط للبحث سنة 

لوطنية الذي حدد نسبة مسامهة الشركة ا 06/10صدور األمر ترجع أسباب ذلك إىل و 

SONATRACH  على األقل، كما مت من خالله أيضا تطبيق نظام  %51يف عقود الشراكة بـ

  .الرسوم على األرباح غري قابلة للحسم

يتضح أنه كان النفتاح قطاع  2013-2010والفرتة  2008-2000عند املقارنة بني الفرتة     

اآلليات (إجيابية على اجلانب التكنولوجي سواء يف جانبه التقين  ااحملروقات على الشراكة األجنبية آثار 

                                         
، دراسة حالة الجزائر بالرجوع إلى بعض التجارب العالمية –أثر تطور أنظمة استغالل النفط على الصادرات أمينة خملفي،  1

 - التجارية و علوم التسيري، جامعة قاصدي مرباحأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و 

 .321، ص 2011/2012ورقلة، 
مت اإلطالع ( http://www.djazairess.com/akhbarelyoum/77141: للنفط شركائها إنتاج انخفاض تتوقع سوناطراك 2

 )15/03/2013عليه يوم 

 .326 - 321أمينة خملفي، مرجع سبق ذكره، ص ص  3
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سامهت يف رفع عدد اآلبار احملفورة واملكتشفة، على  ،)املهارات و اخلربات(أو جانبه املعريف ) واآلالت

اعتبار أنه كلما زاد عدد هذه اآلبار دل ذلك على تطور اآلليات املستخدمة من خالل التعامل مع 

 sismique àفطية العمالقة اليت تتميز بتطورها التكنولوجي، من أمثلة هذه التكنولوجيا؛ الشركات الن

deux dimension (2D) & sismique à trois dimension (3D)  ومها من أكثر

  .التكنولوجيات استخداما للبحث والتنقيب عن احملروقات يف اجلزائر

  اكة األجنبيةظل الشر في  SONATRACH تطور ربحية: الفرع الثاني

حتقيق شركة  2008و 2000صاحب االرتفاع الكلي إلنتاج احملروقات بني الفرتة     

SONATRACH  أرباحا معتربة يف ظل سوق نفطية متيزت بارتفاع متزايد لألسعار كما نالحظه يف

    .اآلتينياجلداول و الشكل 

   SONATRACHتطور النتيجة الصافية لشركة ): 03(جدول رقم 

  2007-2000 للفترة

  مليار دينار جزائري: الوحدة                                                                                   

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  643  540  575  381  292  175  177  175  الصافيةالنتيجة 

  .SONATRACHمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمتلف التقارير السنوية لشركة  :المصدر

، 2007سجلت نتيجة صافية جد اجيابية سنة  SONATRACHمن خالل اجلدول يتضح أن     

ما يعادل جمموع ما  ته السنةيف ه SONATRACHسنوات القليلة املاضية، أين حققت المقارنة ب

صحاري "إىل بلوغ أسعار خام  ، ويرجع ذلك)جمموع ثالث سنوات( 2003- 2001حققته يف الفرتة 

دوالر للربميل  30 يف حني مل يكن يتجاوز سعره ،دوالر للربميل 74قيمة  2007 اجلزائري سنة" بلند

  . يف السنوات الثالث املذكورة
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 وهيهلا ة تراجعت قيمة النتيجة الصافية احملققة من قبل الشركة لتسجل أدىن قيم 2008منذ سنة     

لتحقق أعلى قيمة لنتيجة صافية  2010سنة  تفعارتلكن سرعان ما ، 2009سنة دينار جزائري  284

   )04أنظر اجلدول رقم ( على اإلطالق SONATRACHحققتها 

   SONATRACHتطور النتيجة الصافية لشركة ): 04( جدول رقم 

  2013-2008للفترة 

  مليار دينار جزائري: الوحدة                                                                                    

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  411  578  688  705  284  594  النتيجة الصافية

  .SONATRACHمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمتلف التقارير السنوية لشركة  :المصدر

إال أن النتيجة الصافية اليت حققتها  2008بالرغم من االرتفاع اجلنوين ألسعار النفط سنة       

SONATRACH  قد سجل يف بدايات سنة يف أسعار النفط اخنفضت لكون أن هذا االرتفاع السريع قد

 إىلتراجع سعر النفط اخلام  حيثنوفمرب، شهر دوالر للربميل يف  50ما دون فقط ليعاود االخنفاض إىل  2008

هذا راجع لتفاقم األزمة املالية العاملية ، و أعوام 4اخنفاض له طوال   قلأ مسجال بذلكديسمرب  5 يومدوالر  40,50

الطلب العاملي  اخنفض، أين 1929الكساد الكبري سنة أزمة وأ من نوعها منذ اعتربت األس اليت ،2008يف سبتمرب 

 500 ما يعادل أي برميل يوميامليون  86,1ليصل إىل  2007يف عام  مليون برميل يوميا 86,6النفط من على 

مليون برميل  1,6املخزون العاملي من النفط مبقدار  زيادةالطلب إىل  يف آلياتختالل هذا االأدى ألف برميل يوميا، 

، حسب 2008من عام مليون برميل يوميا خالل الربع الرابع  1,2، و2008يوميا خالل الربع الثالث من عام 

   1.تقديرات األوبك

                                         
  :على الرابط التايل، مقال منشور 2014سبتمرب  1، 2008، ما هي فرص تكرار سيناريو أسعار النفط في عام مد الشطيحم 1

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2014/09/01/؟2008-عام- يف-النفط- اسعار- سيناريو-تكرار-فرص-ماهيhtml، ) مت اإلطالع

  ).2014سبتمرب  12عليه يوم 
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بذلك أدىن  SONATRACHلتسجل  2009استمر االخنفاض يف النتيجة الصافية إىل غاية سنة       

، حيث رتفاع األسعار جمددانتيجة ال 2010لتعاود االرتفاع جمددا سنة . نتيجة صافية على اإلطالق

يف شهر له حقق متوسط أسعار النفط اخلام أعلى مستوى  أين 2014غاية االرتفاع إىل  استمر هذا

سعر النفط  توسطمرة أخرى ليصل م كبريادوالرا للربميل، لكنه سجل هبوطا   111عند  2014جوان 

  .دوالرات للربميل 10وهو هبوط كبري مبقدار  ،2015دوالر للربميل خالل شهر أوت  101 اخلام

إن الربح كقيمة مطلقة يف حد ذاته ليس له أمهية كمؤشر على أداء الشركات إال مبقدار ما يكون     

منسوبا إىل متغري يعرب عن حجم نشاط هذه الشركة لذلك سنقوم حبساب معدل الرحبية لشركة 

SONATRACH، ومن أبرز املعادالت املستخدمة حلسابه هي:  

  

  

  

  :حسب املعادلة أعاله سيتم التطرق لبيانات رقم األعمال من أجل حساب املؤشر كما يلي

  2013-2000للفترة  SONATRACHتطور رقم أعمال ): 05(جدول رقم 

 مليار دينار جزائري: الوحدة                                                                       

  رقم األعمال  السنوات  رقم األعمال      السنوات

2000  1670  2007  4346  

2001  1540  2008  5218  
2002  1569  2009  3532  

2003  1938  2010  4457  

2004  2376  2011  5495  
2005  3470  2012  5831  

2006  4223  2013  5324  

  .SONATRACHمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمتلف التقارير السنوية لشركة  :المصدر

    

  X 100) رقم األعمال / صايف نتيجة السنة املالية ) = (  %( مؤشر هامش صايف الربح 

 



 مدخل حول الشراكة األجنبية في الجزائر

ميكننا حساب مؤشر هامش صايف الربح 

SONATRACH 2000-2013  

  

05.( 

املوضحة يف  السنوات خاللمن خالل نتائج اجلدول السابق يتضح لنا أن معدل الرحبية شهد تذبذبا 

جيابية نتائج إ 2008-2000ققة يف الفرتة 

، عكس 2005سنة  خالل مليار دينار جزائري السيما

لألزمة  نظراأين شهدت تراجعا كبريا نظرا لرتاجع الصادرات وتراجع األسعار 

  احملقق يف رتاجعلنظرا ل ا بارزاالنتائج تراجع

فمنذ سنة  ،كميات اإلنتاج كما رأيناه سابقا واملرتبط أساسا باخنفاض كميات إنتاج الشركاء األجانب

10,48
11,5 11,2

15,1
16

2000 2001 2002 2003 2004
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ميكننا حساب مؤشر هامش صايف الربح ) 05(، رقم )04(، رقم )03(من خالل اجلداول رقم 

  . )04(النتائج مرتمجة يف الشكل رقم 

SONATRACHتطور معدل ربحية ): 04(شكل رقم 

05(، رقم )04(، رقم )03: (باالعتماد على اجلداول رقم طالبة

من خالل نتائج اجلدول السابق يتضح لنا أن معدل الرحبية شهد تذبذبا 

ققة يف الفرتة ، إال أنه على العموم ميكننا اعتبار أن النتائج احمل

مليار دينار جزائري السيما 500لشركة، حيث فاقت األرباح فيها سقف 

أين شهدت تراجعا كبريا نظرا لرتاجع الصادرات وتراجع األسعار  2009سنة 

  . 2008املالية العاملية اليت شهدها العامل يف أواخر سنة 

النتائج تراجعسجلت كل  2010على العموم ميكن القول أنه منذ سنة 

كميات اإلنتاج كما رأيناه سابقا واملرتبط أساسا باخنفاض كميات إنتاج الشركاء األجانب

16,6

12,8

14,8

11,4

8

15,82

12,52

9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%معدل الربحیة 

 

 

من خالل اجلداول رقم  

النتائج مرتمجة يف الشكل رقم و 

شكل رقم 

طالبةمن إعداد ال :المصدر

من خالل نتائج اجلدول السابق يتضح لنا أن معدل الرحبية شهد تذبذبا    

، إال أنه على العموم ميكننا اعتبار أن النتائج احملالشكل

لشركة، حيث فاقت األرباح فيها سقف ل

سنة ما حققته يف 

املالية العاملية اليت شهدها العامل يف أواخر سنة 

على العموم ميكن القول أنه منذ سنة    

كميات اإلنتاج كما رأيناه سابقا واملرتبط أساسا باخنفاض كميات إنتاج الشركاء األجانب

9,91

7,72

2012 2013
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 أمريكي إىلمليون دوالر  3504اخنفضت استثمارات الشركاء األجانب يف نشاط املنبع من  2010

    2013.1مليون دوالر أمريكي سنة  2235

جنبا إىل جنب شركاءها  SONATRACHحشدت  2010منذ  املسجل نظرا الخنفاض اإلنتاج   

مليار دوالر لزيادة إنتاج وتوسيع االحتياطات لكل من النفط والغاز  100األجانب استثمارات قدرها 

ر دوالر منها لزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي إىل مليا 42؛ 2018و 2014الطبيعي للفرتة ما بني 

هذه اإلسرتاتيجية �دف إىل . مليار دوالر لتوسيع االحتياطات 22مليون طن نفط مكافئ، و 225

برميل يوميا كأكرب حقل نفط يف اجلزائر،  400000احملافظة على تسجيل إنتاج حقل حاسي مسعود 

  2 .ن الغاز الطبيعي كقدرة إمجالية إىل حقل حاسي الرململيار مرت مكعب م 400مع إضافة حوايل 

من خالل  SONATRACHما سبق ذكره يتضح أن أداء كل   و) 04(من خالل الشكل رقم    

 SONATRACHفعند مقارنة نتائج رحبية  ،العقود اليت أبرمتها مع الشركات األجنبية كان جيدا

كة األجنبية عالقة طردية مع رحبية الشركة، األمر ميكن القول بأن للشرا ) 02(احملققة مع الشكل رقم 

 )اخلام نفطخاصة فيما خيص ال واإلنتاج االستكشاف(الذي يؤكد لنا ذلك هو تطور النشاط اخللفي 

فيما ظل النشاط األمامي مع الشركات األجنبية ملنافسة اع احملروقات الذي يعترب مفتوحا على القط

دون تطورات كبرية ويعاين من نقص يف  SONATRACHواحملتكر تقريبا من طرف ) نشاط التكرير(

  .االستثمارات

عن فتح عروض ملختلف معامل  2004ففي إطار تطوير معامل التكرير مت اإلعالن مع �اية     

د اتفاقية شراكة مع شركة صينية من عق SONATRACHالتكرير املتواجدة يف اجلزائر، فقد متكنت 

)CNODC (نشاء وحدة صغرية للتكرير على مستوى والية أدرار مع إنشاء شبكة لتوزيع املنتجات إل

ماليني طن يف السنة  6النفطية لسد احتياجات منطقة اجلنوب من احملروقات، بلغت قدرة هذه الوحدة 

                                         
 .19، ص 2014، تقرير وزارة الطاقة و املناجم، اجلزائر، طبعة 2013 حصيلة إنجازات قطاع الطاقة و المناجم 1
2
اإلطالع عليه يوم مت ( http://www.alarab.co.uk/?id=28485 :اإلنتاج لزيادة دوالر مليار 100 ستستثمر سوناطراك 

14/01/2015( 
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اة من ختفيض تكاليف نقل املشتقات كما سامهت هذه املصف  ،مليون دوالر 350برأس مال قدره 

  1.النفطية من الشمال أين توجد معامل التكرير إىل املستهلكني يف مناطق اجلنوب

على إثر كل ما سبق جند أن اجلزائر اتبعت سياسة تكثيف جهود التنقيب الكتشاف حقول جديدة    

 من جتديد اجلزائر متكنت فمن جهة  ملموسة،  نتائج حتقيقجنبا إال جنب شركاء أجانب مكنتها من 

 والتصدير اإلنتاج مستويات ارتفعت ومن جهة أخرى ،جديدة مناطق استكشافالنفطية ب احتياطا�ا

يف السوق لقطاع الطاقة اجلزائري احلصة السوقية  زيادة كل هذا أدى بدوره إىل الغاز، أو النفط من سواء

  .العاملية للمحروقات

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                         
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة واقع و آفاق الطاقة المتجددة و دورها في التنمية المستدامة في الجزائرتكواشت عماد،  1

، ص 2011/2012باتنة، -املاجستري يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة احلاج خلضر

99. 
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  :األول خالصة الفصل

م الذي تلعبه هتعد الشراكة األجنبية ظاهرة حديثة مبفهومها تسعى إليها خمتلف الدول نظرا للدور امل   

اخلربات بني خمتلف دول العامل، فهي يف توفري التمويل املطلوب إلقامة مشاريع إنتاجية ونقل التكنولوجيا و 

   .الدوليةفعالة للدخول إىل األسواق وسيلة 

دخل سياسة تشجيع الشراكة يف اجلزائر ضمن ت، لتمويللالبدائل االقتصادية  اجلزائر عنظل حبث ويف    

فالشراكة  .االستثمارات األجنبية املباشرة السيما يف قطاع الطاقةسياسة أمشل وهي سياسة تشجيع 

لكل من ، السيما بعد اكتسا�ا باقتحام األسواق الدوليةSONATRACH األجنبية مسحت لـ 

  . ا أدائها يف الصناعة العاملية للطاقةالذين رفع تقدمةلتكنولوجيات املاالتمويل و 

  

 
 

 

  



  
  

طار اإل: الفصل الثاني

حول الطاقات  العام

 المتجددة
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  :مقدمة الفصل الثاني

مناهج اهتمت نشأت علوم و  العديد من القضايا االقتصاديةلالرتباط املباشر بني الطاقة و  نظرا    

فمنذ اخرتاع اإلنسان لآللة البخارية مفتتحا  .غريهاو  ...،إدارة الطاقةبدراستها مثل اقتصاديات الطاقة و 

عند اكتشافه للنفط والغاز الطبيعي ليتزايد معهما  الصناعية ازدادت معدالت استهالكه للطاقة�ا ثورته 

أسواق الطلب على  إىلفاعلني دوليني جدد  حاليا السيما بعد دخول القلق من نضوب هذه املصادر،

 امتطلبات براجمهم معسعيان إىل احلصول على أكرب قدر من الطاقة متاشيا ن تاهلند اللتاالطاقة كالصني و 

صار و  ،خاطر اليت �دد أمن الطاقة العاملياملتزايدت مع حلول العقد الثاين من القرن احلايل ف .التنموية

عن مصادر بديلة للطاقة ميكن االعتماد عليها لتلبية مجيع حاجيات الطاقة يف من الضروري البحث 

   .املستقبل دون أن تنضب

ف بالطاقات املتجددة وأمهية استهالكها، بعدها نقوم بالتطرق للطاقات سنحاول التعريهذا الفصل يف    

   .املتجددة يف اجلزائر
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  أساسيات عن الطاقات المتجددة: المبحث األول

إن الطلب املتزايد على الطاقة يشري إىل احتمال حدوث فجوة بني إنتاجها واستهالكها مستقبال      

أدى إىل  السيما النفط منها، درااملص همن هذوأ ،التقليدية هانضوب مصادر السيما بعد التأكد من 

ف الضغط على يختف�دف املتوفرة لديها  الطاقات املتجددةمصادر باستغالل العديد من الدول اهتمام 

  .إنتاج النفط حاليا و�يئتها ألن تكون بديلة له مستقبال

  المتجددة اتالطاق مفهوم: المطلب األول

ات الطاق مصادر ، دعت كلها للعمل حنو استغاللمؤمترات وقمم دولية شكلت جلان حبث وأقيمت    

  .الحقا بعد عرض خمتلف تعاريف الطاقات املتجددةسندرجها  ملا توفره من إجيابيات عديدةاملتجددة 

  تعريف الطاقات المتجددة: الفرع األول

تتشكل الطاقات املتجددة من : كما يليالطاقات املتجددة   IEAتعرف وكالة الطاقة الدولية      

مصادر الطاقة الناجتة عن مسارات الطبيعية التلقائية كأشعة الشمس والرياح اليت تتجدد يف الطبيعة بوترية 

 1.أعلى من وترية استهالكها

طبيعية مصادر  املتجددة هي الطاقة املتولدة من اتالطاق: أيضا كما يلي الطاقات املتجددة تعرف    

 واملد واجلزركأشعة الشمس والرياح واملطر   يتكرر وجودها يف الطبيعة على حنو تلقائي ودوري متجددة

إذ تتميز مصادر الطاقات املتجددة بقابلية استغالهلا املستمر دون أن يؤدي ذلك إىل  2،واحلرارة األرضية

  .املصادر املتجددةبأطلق عليها  لكلذ استنفاذ منبعها

                                         
 )23/12/2013: مت اإلطالع عليه يوم( www.iea.org :موقع وكالة الطاقة الدولية 1

امللتقى الوطين حول اقتصاد البيئة والتنمية املستدامة، معهد مداخلة ضمن ، المسألة البيئية و التنمية المستدامةزرزور إبراهيم،   2

  .17، ص 2006 -7-6علوم التسيري، املركز اجلامعي باملدية، 
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الرياح واملياه والكتلة احليوية وعليه فالطاقات املتجددة هي الكهرباء اليت يتم توليدها من الشمس و     

 :وهي عدة أنواع اهلدروجني املستخرج من مصادر متجددة،هي كذلك الوقود احليوي و احلرارة اجلوفية، و و 

   .الطاقة احلرارية اجلوفية الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة املائية، طاقة الكتلة احليوية،

  خصائص الطاقات المتجددة: الفرع الثاني   

  : نذكر منهاخصائص ميز بعدة تاملتجددة ت اتأن الطاق يتضحمن خالل التعريف السابق   

الشمس هي املصدر األساسي للطاقات املتجددة سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة لذلك : أوال

 1 .الطاقات هناك من أطلق شعار الشمس أم

خملفات  هاوال ينتج عن ارتفاع درجة حرارة األرضيف أي أ�ا ال تتسبب  ،ةنظيف طاقات تعترب: ثانيا

   2.تضر بالبيئة هلذا أطلق عليها الطاقة اخلضراء

مثل طاقة احمليطات  ؛مدار اليوم ىبشكل دائم عل إنتاجها أنواع الطاقات املتجددة بعضل ميكن: ثالثا

وذلك  ،مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ؛متقطع اآلخر يكون بعضهاإنتاج والوقود احليوي، و 

 3.ةتغري مالرتباطهما بظواهر مناخية 

تاج ملوارد بشرية ذات حت وبالتايل فهي تقنيات جد متطورة، إن إنتاج الطاقات املتجددة يتطلب: رابعا

 .خربات عالية

أشكال خمتلفة من الطاقات املتجددة األمر الذي يتطلب استخدام تكنولوجيا مالئمة  تتوفر: خامسا

  .لكل شكل منها

  .متنح ملستخدميها استقاللية خاصة عن الشبكة املركزية لتوزيع الطاقةو  ،االستعمال ال مركزية :سادسا

                                         
  .287ص  ،2001 اإلسكندرية، ،دار املعرفة اجلامعية ،جغرافية الطاقة ،حممد مخيس الزوكة 1

  .205، ص 2000، دار الشروق، عمان، منظومات الطاقة و البيئة والسكان: و البيئة  اإلنسانهاين عبيد،  2

 ،مهوم عامل واهتمامات: مؤمتر البرتول والطاقةمداخلة مقدمة يف  ،الطاقة البديلة وتأمين مصادر الطاقة ،حممد مصطفي اخلياط 3

  .3ص ،2008أفريل  3- 2 ،مصر ،كلية احلقوق  -جامعة املنصورة
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لذلك هناك  ،املراوح هناك احلاجة لعدد كبري من األيام املشمسة والرياح القادرة على تدوير: سابعا

  .حاجة لنظام خزن الطاقة لأليام اليت ال توجد فيها الطاقة

بعد ما متت اإلشارة إىل كل هذه اخلصائص للطاقة املتجددة سنحاول اآلن معرفة الطبيعة االقتصادية    

  .06وفقا ملا جاء يف اجلدول رقم هلا من خالل مقارنتها مع الطاقة التقليدية 

  المتجددة مع الطاقة التقليدية اتمقارنة الطاق): 06(جدول رقم 

  )التقليدية(الطاقة الناضبة   )الجديدة(الطاقة المتجددة   أوجه االختالف

الشمس، الرياح، املياه، احلرارة   نوع مصدر الطاقة

  .اجلوفية، الكتلة احلية

  .الفحم، النفط، الغاز الطبيعي

  حمدودة  ال �ائية  المدة المتاحة من الطاقة

  متوسطة  جمانية  تكلفة تجهيز المصدر

  منخفضة  عالية  تكلفة التشغيل

حجم الوحدة الالزمة 

  لالستخدام

استخدام الوحدات الكبرية   الوحدات الصغرية اقتصادية

  حيسن السعر

  عامل أساسي لتلوث البيئة  منخفض جدا  تلوث البيئة

، 1983، الكويت، و الجنوب، مجلة النفط و التعاون العربيدور الطاقة في التعاون بين الشمال علي أمحد عتيقة،  :المصدر

  )الطالبة بتصرف. ( 66ص 

يوضح هذا اجلدول أنه بالرغم من أفضلية الطاقات املتجددة عن الطاقة التقليدية يف توفري اإلمداد     

دوري، وال لتوفرها يف الطبيعة بشكل مستمر و بالطاقة الال�ائي، وعدم وجود تكلفة لتهيئة مصادرها 

غري أ�ا من الناحية  ،على عكس الطاقة التقليدية إنتاجهاسالمة البيئة عند و تشكل عبئا يهدد أمن 

االقتصادية الزالت مل تصل بعد إىل مرحلة التنافسية اليت متكنها من احللول حمل الطاقة التقليدية حاليا 

  .الطاقات املتجددة الخنفاض تكاليف التشغيل بالنسبة هلذه األخرية وارتفاعها يف
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لتزويد املناطق الكبرية بالكهرباء إال أنه قد يكون  ةغري اقتصادي الطاقات املتجددة بالرغم من أن    

األسلوب األفضل من الناحية االقتصادية لالستعماالت الصغرية كتزويد املناطق الريفية واملعزولة 

األلواح الضوئية عادة ما تكون أقل من تكلفة ألن تكلفة توليد الطاقة املتجددة من خالل  ،بالكهرباء

أن تشكل بديال فعاال من للطاقات املتجددة يدل على أنه ميكن  وهذا ،توليد الطاقة من مولدات الديزال

حيث التكلفة يف املناطق النائية على عكس الطاقة التقليدية اليت تقوم صناعتها على اقتصاديات احلجم 

الطاقة اإلنتاجية استخداما أمثال فإنه سيؤدي إىل ارتفاع تكلفة إنتاج  يتم استخدام و إن ملالكبري 

  . الوحدة الواحدة

 الطاقات المتجددةب أسباب تنامي االهتمام: الثاني مطلبال

الطاقة يف  هالكمن جمموع است % 85 حنو) الغاز الطبيعيفط، الفحم، الن(توفر احملروقات حاليا    

غالبا ميكن حساب الكمية املتبقية من بعض ". هلذه املصادر أن تستمر؟ميكن  إىل مىت" لكنالعامل، 

الذي يعطي لنا أساسا طول مدة  )R/P(املصادر عن طريق ما يسمى مبعدل االحتياطات إىل اإلنتاج 

  .)R/P(استمرار إنتاج هذا املصدر إذا ما استمر إنتاجه بنفس املعدل 

عام، الغاز  46أن النفط سيستمر  2015سنة  العاملإلمجايل احملروقات يف  )R/P(تقدر معدالت 

عام، هذه األرقام بطبيعة احلال غري ثابتة فهي تستند على كميات إنتاج  118عام، الفحم  58الطبيعي 

ومن احملتمل أن تتغري هذه األخرية لتكثيف إنتاج الطاقات املتجددة عرب أرجاء  1،احملروقات يف كل سنة

  . العامل

الطاقات املتجددة هو يف خمتلف دول العامل لالهتمام ب القول أهم األسباب اليت دفعت لذلك ميكننا   

األساس القلق حول نضوب احملروقات، إال أنه يف الواقع توجد عدة أسباب سامهت يف انتشار الطاقات 

 :ن القلق حول نضوب احملروقات سنتطرق لكليهما بالتفصيل كما يليعاملتجددة ال تقل أمهية 

  

                                         
1   WHY ALTERNATIVES ARE IMPORTANT : http://www.renewable-energysources.com 
(12/08/2015) 
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مقابل   2014 مليون طن نفط مكافئ سنة

 2014إىل سنة  2013، و يعد ارتفاع االستهالك من سنة 

  1).05 الشكل رقم

حيث بلغت مسامهتها  ،يتميز منوذج الطاقة احلايل �يمنة مصادر الطاقة األحفورية على جممل تركيبته

م ( 11158,4أي ما يعادل  2014من الطاقة األولية سنة 

  2014 إلى سنة 1989تطور استهالك الطاقة في العالم من سنة 

 

 

Source : James’s Square, BP Statistical Review of World, London, 64

p 42. 

1  James’s Square, BP Statistical Review of World, London, 64th edition, June 201
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  معدالت استهالك الطاقة ارتفاع: 

مليون طن نفط مكافئ سنة 12928,4 حوايل لطاقة األوليةل العاملي 

، و يعد ارتفاع االستهالك من سنة 2013سنة  )م ط ن م

الشكل رقمالحظ ( 1998أبطئ منو عاملي الستهالك الطاقة منذ سنة 

يتميز منوذج الطاقة احلايل �يمنة مصادر الطاقة األحفورية على جممل تركيبته

من الطاقة األولية سنة  % 86,3االستهالك يف العامل 

تطور استهالك الطاقة في العالم من سنة ): 05(

: James’s Square, BP Statistical Review of World, London, 64th edition, June 201

                                         
James’s Square, BP Statistical Review of World, London, 64th edition, June 201

 

 

: ولع األالفر 

 ستهالكالابلغ    

م ط ن م( 12807,1

أبطئ منو عاملي الستهالك الطاقة منذ سنة 

يتميز منوذج الطاقة احلايل �يمنة مصادر الطاقة األحفورية على جممل تركيبته    

االستهالك يف العامل  من إمجايل

   .)ط ن م

( شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edition, June 2015, 

  

                                        
James’s Square, BP Statistical Review of World, London, 64th edition, June 2015, p 41-42. 
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 تمرة أخرى أكرب زيادة يف االستهالك العاملي للطاقة، حيث قدر  منطقة آسيا واحمليط اهلادئشكلت 

 تلك يعد استهالك الطاقة يفو  1،% 41,3حوايل  2014نسبة استهالكها من الطاقة عامليا سنة 

 ننفط املصدراالو  يبقى الفحملكن و ). 06 الحظ الشكل رقم(املسؤول عن هذا االرتفاع نطقة امل

   .يف املنطقة ن على االستهالك اإلمجايل للطاقة األوليةااملهيمن

  2014استهالك الطاقة حسب كل منطقة سنة ): 06( شكل رقم

 
 

Source : Renewables Global  Status 2015, Op.cit, p 42. 

يف  على االستهالك اإلمجايل للطاقة األوليةالنفط هو املهيمن  يتضح أن ني السابقنيلمن خالل الشك   

فيها بأكرب نسبة استهالك  الغازاليت حيظى سيا والشرق األوسط وبا وآمجيع املناطق األخرى باستثناء أور 

 .2014من إمجايل الطاقة األولية سنة 

                                         
1 Renewables Global  Status 2015, renewable energy policy network for the 21st century 

report, paris - france, 2015, p 42. 
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  أمن الطاقة: الفرع الثاني

كما الضغط على النفط والغاز،  من خالل تشري التوقعات إىل أن ارتفاع االستهالك العاملي للطاقة    

العشرين شكل النفط فعلى امتداد القرن . يف �اية املطاف إىل نضو�ما تطرقنا إليه آنفا، سوف يؤدي

املصدر الرئيسي للطاقة يف العامل، فبالرغم من سياسات تنويع املصادر الطاقوية اليت تزايدت عقب 

سنة  % 32,6تقدر نسبته  أنه يبقى املصدر األول للطاقة، و إال 1973الصدمة النفطية األوىل سنة 

، فيما يليه الفحم الذي ارتبطت أمهيته بالثورة الصناعية )م ط ن م( 4211,1أي ما يعادل  2014

رغم تراجع حصته من إمجايل  1973خالل القرن التاسع عشر فقد عرف استهالكه تزايد منذ سنة 

يف املقابل  .2014سنة  )م ط ن م( 3881,8أي ما يعادل  % 30حيث تقدر نسبته بـ  ،االستهالك

لذلك نتيجة االعتماد املكثف عليه كوقود بديل للنفط الغاز الطبيعي يشهد توسعا يف االستهالك  جند أن

 2014سنة  % 23,7بلغت نسبته  وقد، 1973حصته ضمن إمدادات الطاقة يف العامل منذ  ارتفعت

ك أما الطاقة املائية والنووية فكانت حصتهما من إمجايل استهال .)م ط ن م( 3065,5أي ما يعادل 

م ط ن ( 574و) م ط ن م( 879مما يعادل  % 4,4و  % 6,8حوايل  2014سنة  الطاقة يف العامل

  )07الحظ الشكل رقم ( ،على التوايل) م

يف الوقت احلايل يشهد العامل ارتفاع مستمر يف استهالك الطاقة املتجددة حيث بلغ استهالكها سنة    

مسجلة بذلك حصتها  2014سنة ) م ط ن م( 316,9 لريتفع إىل )م ط ن م( 283حوايل  2013

  .  07رقم كما هو موضح يف الشكل  % 2,5من االستهالك العاملي للطاقة 
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        Renewables Global  Status 201

: معطيات  

على املدى  أمن الطاقةهدد يمن خالل هذا الشكل يتضح لنا أن النموذج احلايل الستهالك الطاقة 

بعض الزيادات يف االحتياطات بالرغم من أن التقييم املستمر لالحتياطات الطاقة األحفورية يبني 

لتوافرها جتعلها يف النهاية قابلة للنضوب مع وجود تفاوت بني 

  ومتطلبات التنمية المستدامة

انبعاث كميات هائلة من الغازات واجلسيمات اليت تعمل من 

خالل تراكمها يف الغالف اجلوي على تغيري تركيبة اهلواء، وهذا ما يؤدي بدوره إىل حدوث خلل يف 

وما ينجم كتلوث اهلواء واملاء، التقلبات املناخية، تآكل طبقة األوزون، االحتباس احلراري 

  .احلياة النباتية واحليوانية بالزوال

ة كل هذه األسباب جمتمعة أدت إىل إدراك العامل أنه من الضروري رفع كفاءة استخدام مصادر الطاق

قررت منظمة ألجل ذلك تكون أكثر أمنا على البيئة، 

2,50%

32,60%

6,80%

4
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استهالك الطاقة حسب مصادرها سنة ): 07(شكل رقم 

2015, Op.cit, p 41 من إعداد الطالبة باالعتماد على : 

من خالل هذا الشكل يتضح لنا أن النموذج احلايل الستهالك الطاقة 

بالرغم من أن التقييم املستمر لالحتياطات الطاقة األحفورية يبني 

لتوافرها جتعلها يف النهاية قابلة للنضوب مع وجود تفاوت بني  اإال أنه من الواضح أن هناك حدود

  .املناطق املختلفة يف العامل للمدة املقدرة لنفاذ تلك االحتياطات

ومتطلبات التنمية المستدامة اختالل التوازن البيئي

انبعاث كميات هائلة من الغازات واجلسيمات اليت تعمل من إىل  التوسع يف استخدام احملروقات

خالل تراكمها يف الغالف اجلوي على تغيري تركيبة اهلواء، وهذا ما يؤدي بدوره إىل حدوث خلل يف 

كتلوث اهلواء واملاء، التقلبات املناخية، تآكل طبقة األوزون، االحتباس احلراري 

احلياة النباتية واحليوانية بالزوال ،من كوارث �دد احلياة البشرية

كل هذه األسباب جمتمعة أدت إىل إدراك العامل أنه من الضروري رفع كفاءة استخدام مصادر الطاق

تكون أكثر أمنا على البيئة،  للطاقة جديدةوالبحث عن مصادر 

23,70%

30,00%

4,40%

 

 

شكل رقم 

: المصدر 

من خالل هذا الشكل يتضح لنا أن النموذج احلايل الستهالك الطاقة     

بالرغم من أن التقييم املستمر لالحتياطات الطاقة األحفورية يبني ف. البعيد

إال أنه من الواضح أن هناك حدود

املناطق املختلفة يف العامل للمدة املقدرة لنفاذ تلك االحتياطات

اختالل التوازن البيئي: الفرع الثالث

التوسع يف استخدام احملروقاتأدى     

خالل تراكمها يف الغالف اجلوي على تغيري تركيبة اهلواء، وهذا ما يؤدي بدوره إىل حدوث خلل يف 

كتلوث اهلواء واملاء، التقلبات املناخية، تآكل طبقة األوزون، االحتباس احلراري   ؛النظام البيئي

من كوارث �دد احلياة البشريةهذا األخري  عن

كل هذه األسباب جمتمعة أدت إىل إدراك العامل أنه من الضروري رفع كفاءة استخدام مصادر الطاق   

والبحث عن مصادر  تقليديةال

الغاز الطبیعي

الفحم

الطاقة المتجددة

النفط

الطاقة المائیة

الطاقة النوویة
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ي يتناول مصادر الطاقة تكوين مؤمتر عامل 1981 سنةاألمم املتحدة يف دورة انعقادها الثالثة والثالثني 

االعتماد الكلي على الطاقة من عصر حول إسرتاتيجية الت تباعإحينها على  ، وأمجع املشاركوناملتجددة

اهتماما   مل تلق الطاقات املتجددةلكن  1.مصادر الطاقة البديلة واملتجددة غاللالتقليدية إىل عصر است

عرب  االذي مهد الطريق لالنتشار استغالهل املستدامة التنمية مفهوم ظهوريف ذلك الوقت إال مع  اكبري 

  . خمتلف دول العامل

 استغالل الطاقاتبالهتمام ل الطريق مهدت اليت التنمية املستدامة ؤمتراتم جاءت بهفيما يلي أهم ما    

     .املتجددة

  مؤتمر قمة األرض: والأ

 عاملي حشد أكرب شكل الذي ،1992 جوان14 يوم  بالربازيل دجيانريو ريو مدينة يف مؤمتر هذا عقد   

 هو املؤمتر هدف كان  2،العاملية أمهيته على إذ يدل امسه احملتدة، األمم إشراف حتت والتنمية البيئة حول

 حلماية املشرتكة املصاحل منطلق من املتقدمة والدول ناميةال الدول بني للتعاون عاملية بيئية أسس وضع

 إىل البيئية الظواهر على مرحلة الرتكيز من العاملي البيئي الوعي قمة األرض نقلت ثحي األرض، مستقبل

 البيئية واستمرار األزمات خلق عن ولةؤ املس واالجتماعية والسياسية االقتصادية العوامل البحث عن مرحلة

  .البيئة له تتعرض الذي املتزايد واالستنزاف التلوث

  

  

  

  

                                         
 .17، ص 1988، 2مصر، ط -دار الشروق، القاهرة حممد رأفت و علي مجعان، الطاقة املتجددة، 1

 - رسالة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، - دراسة تقييمية- التنمية المستدامة في الجزائر إشكالية ،زرنوح يامسينة 2

  .123ص  ، 2006-2005 ،اجلزائر ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ،فرع التخطيط
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   كيوتو مؤتمر: ثانيا      

 غازاتال انبعاث من احلد إىل األوىل بالدرجة يهدف، وكان 1997ديسمرب يف ؤمترهذا امل انعقد   

 الطاقة نظم زيادة استخدام، املختلفة القطاعات االقتصادية يف الطاقة استخدام كفاءة حتسني ،الدفيئة

   1 .الدفيئة غازات المتصاص املتاحة املصبات استخدام زيادة إىل باإلضافة ،واملتجددة اجلديدة

  مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة: ثالثا     

حيث مت التأكيد  يف مدينة جوهانسربج بإفريقيا اجلنوبية، 2002ديسمرب  04يوم  ؤمترهذا املانعقد    

لدعم التنمية املستدامة للعامل يف األلفية اجلديدة  لصادقة على خطة عمعلى مفهوم التنمية املستدامة وامل

 :هيو  اإلجراءات من عدد حول توصيات قدمت للدورة النهائية الوثيقة يف .21يف ما مسي باألجندة 

 التغيري إىل تؤدي اليت للحرارة الغازات احلابسة إطالق من التقليص إىل الرامية أهداف على املصادقة

   2 .املتجددة اتالطاق استخدامو  املناخي،

استخدام املوارد املتجددة والقابلة للتجدد لدفع النمو بعد هذا املؤمتر أصبحت التنمية املستدامة تعين    

من أجل تلبية  نظافة اهلواء واملاء واألرضب االقتصادي مع احملافظة على التنوع البيولوجي وااللتزام

  3 .احتياجات األجيال احلاضرة والقادمة

                                         
 حالة -المستدامة التنمية تحقيق في االقتصادية لمساهمة المؤسسة مدخل واالجتماعية البيئية المسؤولية ،الطاهر خامرة 1

قسم العلوم  ،ختصص اقتصاد وتسيري البيئة ،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ، -سوناطراك

  .27ص ،2007- 2006 ورقلة، – جامعة قاصدي مرابح ،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية  ،االقتصادية

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  ،- دراسة حالة الجزائر- آليات تمويل مشاريع التنمية المستدامة ،راضية مدي 2

 –جامعة حممد خيضر  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري   ،قسم العلوم االقتصادية ،ختصص نقود ومتويل ،املاجيستري

  . 19ص  ،2009-2008 ،بسكرة

امللتقى العريب حول دور مداخلة مقدمة ضمن  ،التنمية السياسية نموذجا: دور المرأة العربية في التنمية المستدامة ،بثينة فرتوري 3

  .67ص ،2008 ،الرباط ،املنظمة العربية للتنمية االدارية ،املرأة العربية يف التنمية املستدامة
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تلعب  أن أصدر تقرير تضمن ضرورة حيث ،الطاقات املتجددة ستغاللدعا ال منأول يعد هذا املؤمتر    

 للتغري واالقتصادية البيئية التهديدات مواجهةو  العاملي الطاقةأمن  يف رئيسيا دورا املتجددة الطاقة

بعض الدول  ا ملحوظا يفر وتطور اشتنا الطاقات املتجددة شهدت تطبيقاتمنذ ذلك احلني ف 1.املناخي

  .املتجددة اتالطاق جمال يف الرائدة الدول من تعد اليت أملانيا هابين الصناعية من

  الطاقات المتجددةاستهالك أهمية : المطلب الثالث

ملا على مستوى العامل،  خالل السنوات العشر املاضيةاملتجددة جبميع أنواعها  تتزايد أمهية الطاقات   

   .متثله من مصادر غري ملوثة للبيئة وغري ناضبة

  لطاقات المتجددة العالمي ل ستهالكاال: الفرع األول

، حيث اختلفت تطورا كبريا خالل السنوات العشر املاضية العامليف املتجددة  اتالطاقاستهالك تطور    

تشجيع لتطوير و  قيم استهالك الطاقات املتجددة من دولة ألخرى نظرا لسياسات الدعم املعتمد عليها

دولة  65فلطاملا ارتبط االستهالك باالستثمار، فهناك ما يقارب  االستثمار يف الطاقات املتجددة،

  .يبني ذلك )01(امللحق رقم و  2،املتجددةتستثمر يف الطاقات 

هالك األورو آسيوية قد سجلت أعلى قيمة الستأن الدول األوربية و  يتضح )1( رقم لحقاملمن خالل   

سبانيا إ، أما عن أملانيا و 2014سنة  )م ط ن م( 124,4بـ  تقدر الطاقة املتجددة يف العامل، إذ 

  3.الصدارة يف ما خيص استهالك الطاقة املتجددة ، فقد احتلوابريطانياوإيطاليا و 

يف  اليت عقدت قمة االحتاد األورويبيرجع ارتفاع استهالك الطاقات املتجددة يف الدول األوروبية إىل    

على خطة عمل لوضع سياسة  االتفاق تلك القمة أفرزتبشأن الطاقة وتغري املناخ،  2007 مارس 9

األعضاء بزيادة  27تعهدت الدول الـ  هاومبوجب ،2009من عام  ابتداءتنفيذها  يأوروبية للطاقة جير 

استهالك الطاقة حبلول سنة  إمجايليف املتوسط من %  20 حصتها من الطاقات املتجددة بنسبة 

                                         
 . 19ص  ،مرجع سبق ذكره ،راضية مدي 1
 .4ص ن، مرجع سبق ذكره،علي عبد اهللا العرادي 2

3 Renewables Global  Status 2015, Op.cit, p 38. 
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من استهالك وقود النقل من %  10 لدول األعضاء حتقيق ما ال يقل عنالتزمت ا ، حيث2020

عن %  20الكربون بنسبة  أكسيدمتت املوافقة على خفض انبعاث غاز ثاين  كذلك، و الوقود احليوي

.2020حبلول سنة  1990مستويات عام 
يتم تنفيذ هذه االلتزامات عن طريق تقدمي دعم وإغراءات  1

  .إضافة إىل قيام الدول األوروبية باالستفادة من جتار�ا فيما بينها ،مالية

قرية فيلدبولدزريد بوالية بافاريا لقب قرية الطاقة البديلة النموذجية سنة  تمنح خبصوص أملانيا فقدو    

 يف العيش ألكثر من سنة على الطاقاتنسمة  2570بعد أن جنح سكان القرية البالغ عددهم  2012

األكثر من ذلك صارت البديلة حدود االكتفاء الذايت و  ين ختطت القرية يف إنتاجها للطاقاتأ ،البديلة

على أن الطاقات البديلة هي مستقبل الطاقة يف  مما يدل لطاقة الكهربائية الفائضة إىل القرى ا�اورةتبيع ا

  2.العامل

حيث سجلت ) 01 رقم لحقاملالحظ (املتجددة يف العامل  عترب الصني املستهلك األول للطاقاتت    

أدىن قيمة الستهالك ، يف حني سجلت دول الشرق األوسط )م ط ن م( 53,1 حوايل 2014سنة 

أما خبصوص الدول . 2014سنة ) م ط ن م( 0,3ال تتجاوز جمتمعة قيمة ات املتجددة، إذ الطاق

إنشاء هيئة  من خالل املتجددة اتالطاق بتنميةاهتمت مصر  فقدالعربية فإننا جند مصر تتصدرها، 

تخدام نشر اس يفلوطنية للجهود املبذولة ا لتمثل نقطة االرتكاز 1986الطاقة اجلديدة واملتجددة عام 

، املتجددة اتوتوطني تقنيات الطاق املستوى التجاري ىلع املتجددة لتوليد الكهرباء اتتطبيقات الطاق

إسرتاتيجية جديدة للطاقة تعتمد بصفه رئيسيه  2007وقد أقر ا�لس األعلى للطاقة مبصر يف أفريل 

                                         
 .13تكواشت عماد، مرجع سبق ذكره، ص  1
2

 مداخلة مقدمة ضمن ،"واقع وآفاق"البديلة هربائية بين المصادر التقليدية و إنتاج الطاقة الكيوسف محيدي وعمر هارون،  

العلوم التجارية وعلوم  -العلمي الدويل الثاين حول الطاقات البديلة خيارات التحول و حتديات االنتقال، كلية العلوم االقتصادية امللتقى

  .10، ص 2014نوفمرب  19- 18التسيري، جامعة أم البواقي، 
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 0,1يف استهالك الطاقة املتجددة مبصر من  ابذلك ارتفاعأين سجلت  1،على مشاركة القطاع اخلاص

   2014.2سنة ) م ط ن م( 0,4لتقفز فيما بعد إىل  2008سنة  0,2إىل  2007سنة ) م ط ن م(

  أهمية الطاقات المتجددة: الفرع الثاني

أصبح غري قادر عن االستغناء عليها،  حىتتلعب الطاقة منذ اكتشافها دورا حيويا يف حياة اإلنسان    

لذلك من املمكن أن تلعب  للطاقة،ال تنضب األمر الذي استدعى التوجه حنو استغالل مصادر 

  ). 08الحظ الشكل رقم (  مستقبالمهما يف حياة اإلنسان حاضرا و الطاقات املتجددة دورا 

  أهمية الطاقات المتجددة ):08(شكل رقم 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 .59تكواشت عماد، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر

                                         
  .5ص  2009يوليو  -97جملة الكهرباء العربية، العدد ، الطاقة المتجددة في الوطن العربي، حممد مصطفي اخلياط  1

2 Renewables Global  Status 2015, Op.cit, p 38. 
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 اإلطار العام للطاقات المتجددة

طلبات يتضح أن الطاقات املتجددة قادرة على املسامهة يف تلبية مت

من إمجايل إنتاج  % 22,8 فلقد سجلت الطاقات املتجددة نسبة

  2014إنتاج الكهرباء في العالم سنة 

 

Source :Renewables Global  Status
 

ينظر لذلك  ا،متداخلة بني توفر مصادر الطاقة واستدامته

، من بني اإلجيابيات املتعلقة كأداة ملعاجلة العديد من االحتياجات والتحديات امللحة

  

  .والطاقة النووية ةاألحفوريباستغالل الطاقة 

؛ املسامهة يف النمو االقتصادي الشامل من خالل نقل التكنولوجيا واملهارات وخلق فرص العمل

  .07رقم للجدول  
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يتضح أن الطاقات املتجددة قادرة على املسامهة يف تلبية مت 08رقم من خالل الشكل 

فلقد سجلت الطاقات املتجددة نسبة إىل األبد،اإلنسان من الطاقة اليوم و 

  .2014الكهرباء يف العامل سنة 

إنتاج الكهرباء في العالم سنة  نسبة الطاقات المتجددة من إجمالي): 09

 
 

   

Renewables Global  Status 2015, Op.cit, p 31. 

متداخلة بني توفر مصادر الطاقة واستدامتهاملستقبلية نوعية احلياة لألجيال احلاضرة و 

كأداة ملعاجلة العديد من االحتياجات والتحديات امللحةللطاقات املتجددة  

 

  .التخفيف من انبعاث غازات االحتباس احلراري وتغري املناخ

باستغالل الطاقة املرتبطة  السلبية والبيئيةاحلد من اآلثار الصحية 

  .التكنولوجي واالبتكار تشجيع التطور

املسامهة يف النمو االقتصادي الشامل من خالل نقل التكنولوجيا واملهارات وخلق فرص العمل

 عامل موزعة طبقا 6492فالطاقات املتجددة أحدثت ما يقارب 

 

 

من خالل الشكل    

اإلنسان من الطاقة اليوم و 

الكهرباء يف العامل سنة 

09(شكل رقم 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

  

نوعية احلياة لألجيال احلاضرة و  إن   

للطاقات املتجددة  

 :يلي �ا نذكر ما

التخفيف من انبعاث غازات االحتباس احلراري وتغري املناخ: أوال

احلد من اآلثار الصحية : ثانيا

تشجيع التطور: ثالثا

املسامهة يف النمو االقتصادي الشامل من خالل نقل التكنولوجيا واملهارات وخلق فرص العمل: رابعا

فالطاقات املتجددة أحدثت ما يقارب 
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  2014سنة  عدد العمال في مجال الطاقات المتجددة): 07(جدول رقم 

الواليات   البرازيل  الصين 

المتحدة 

  األمريكية

  العالم  االتحاد األوروبي  بنغالدش  الهند

باقي دول   اسبانيا  ألمانيا

االتحاد 

  األوروبي

طاقة الكتلة 

  الحيوية

240   -  152  58   -  52  44  210  782  

الوقود 

  الحيوي

24  820  236  35   -  26  03  82  1453  

الغاز 

  الحيوي

90   -   -  85  09  49  01  19  264  

الطاقة 

الجوفية 

  الحرارية

    35      17  02  82  184  

الطاقة 

  المائية

 -  12  08  12  05  13  02  18  156  

الطاقة 

الشمسية 

  الضوئية

158

0  

 -    

  

143  

112  100  56  11  153  2273  

الطاقة 

الشمسية 

  الحرارية

350  30  41   -  12  29  31  546  

  843  166  24  138  01  48  51  32  356  طاقة الرياح

  6492  760  114  371  114  391  625  894  2640  اإلجمالي
Source : Renewables  Global  Status 2015, Op.cit, p 63. 
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 الطاقة الشمسية أن العدد األكرب من العمال ينشطون يف جمال يتضح) 07(من خالل اجلدول رقم    

الضوئية، أما خبصوص الدول فإننا جند أن الصني على غرار دول العامل توفر أكثر مناصب الشغل يف 

  .الطاقات املتجددة على رأسها الطاقة الشمسية الضوئيةجمال 

  أنواع الطاقات المتجددة :الثاني حثبالم

 يف إنتاج كل منمت إحراز تقدم كبري  لذلكللطاقة،  مهمةتشكل الطاقات املتجددة مصادر مستقبلية    

الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة املائية والطاقة احلرارية األرضية والوقود احليوي والكتلة احليوية، 

  ".مزيج الطاقة املتجددة"باسم يطلق عليها مجيعا و  ،وأمواج احمليط واجلزر

  الطاقة الشمسية: األول مطلبال

تشكل املصدر تعترب الطاقة الشمسية من أكرب مصادر الطاقات املتجددة على سطح األرض فهي    

يقصد بالطاقة الشمسية الضوء و ،متجددة وسواء كانت أحفورية أمصادر الطاقة  ختلفالرئيسي مل

إال أن الشمسية األشعة حاول اإلنسان االستفادة من  منذ القدمف .احلرارة املنبعثان من الشمسو 

مع بداية القرن  مع التقدم العلمي الذي وصل إليه اإلنسان إال أنه ،بقدر قليل وحمدودكان   هلاله استغال

  . فتحت آفاقا جديدة يف ميدان الطاقة الشمسية العشرينادي و احل

   .كاأليت  كما أشرنا إليه آنفا ميكننا التمييز بني نوعني خمتلفني للطاقة الشمسيةو    

 الشمسية الحرارية الطاقة: الفرع األول

يتم إنتاج الطاقة الشمسية احلرارية انطالقا من تقنيات املركزات الشمسية اليت تعمل على حتويل    

إلنتاج الكهرباء، ميكن حملطات  اإلشعاع الشمسي إىل طاقة حرارية تستخدم يف تدوير حمركات خبارية

الستفادة من لإنتاج الطاقة الشمسية احلرارية أن تعمل جنبا جلنب حمطات إنتاج الكهرباء التقليدية 

  ).كما هو احلال يف اجلزائر( توصيلها بنظام الشبكة الكهربائية

 1985سنة  يكيةأول حمطة للطاقة الشمسية احلرارية يف الواليات املتحدة األمر  Luzأنشأت شركة    

 اليت أجنز�ا شركة  PS10تليها حمطة  ،SEGSيطلق عليها حمطة  1)ميغاوات( 13,8بقدرة 

                                         
 .)م و(ئية، خنتصرها يف رمز قدرة الكهرباالوحدة لقياس : ميغاواط 1
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Abengoa Solar  شهدت  2014بعد ذلك ويف سنة  1).و م( 11سبانيا بقدرة إيف  2007سنة

إىل  2014الطاقة الشمسية احلرارية انتشارا واسعا يف عدة دول أين وصل إنتاجها اإلمجايل �اية سنة 

  .)و م( 4,350

  الطاقة الشمسية الحرارية في العالم  القدرة المركبة منإجمالي ): 08(جدول رقم 

                                             طميغاوا: الوحدة                                                                                     

اإلجمالي سنة  القدرة المضافة  2013سنة   2012سنة   الدول

2014 

 2,300 0  2,300  1,950  سبانياإ

 1,634 752  882  507  الواليات المتحدة األمريكية

 225 175  50  0  الهند

 100 0  100  0  العربية اإلمارات

 25 0  25  25  الجزائر

 20 0  20  20  مصر

 20 0  20  20  المغرب

 12 0  12  12  أستراليا

 10 0  10  0  الصين

 05 0  05  05  تايالند

 4,350 925  3,425  2,540  إجمالي دول العالم

sources :  
1) Renewables Global  Status 2014, renewable energy policy network for the 21st century 

report, paris - france, 2014, p 112. 

2) Renewables  Global  Status 2015, Op.cit, p 133. 

                                         
، جانفي 99، مقال نشر يف جملة الكهرباء العربية، العدد محطات مركزات الطاقة الشمسيةحممد مصطفى حممد اخلياط،  1

 .5، ص 2010
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إذ إنتاج الطاقة الشمسية احلرارية، أعاله يتضح أن هناك عشرة دول فقط تقوم ب دولمن خالل اجل   

بلغت نسبة الطاقة  حيث يف هذا ا�ال، إسبانيا والواليات املتحدة األمريكية دولتني رائدتني تعد كل من

الواليات املتحدة  حتوز كما. سنويا % 2 سبانياإاحلرارية الشمسية من إمجايل توليد الكهرباء يف 

الواقعة يف  Solanaهي حمطة ة الشمسية احلرارية يف العامل؛ و الطاق نتاجاألمريكية على أكرب حمطة لإل

 Arizona.1والية 

للطاقة الشمسية احلرارية إال أن يف السوق العاملية  مايهتريادتواصل حاليا لواليات املتحدة وإسبانيا فا   

   2.الدول العربيةك للشمس إىل مناطق عالية اإلشعاع املباشر جهايف إنتاالتحول  إمكانية هناك

  الطاقة الشمسية الضوئية: ثانيالفرع ال

ما و  لكهرباء يف إيطاليا،لمن الطلب السنوي %  7,8 وايلما يقدر حب الطاقة الشمسية الضوئية تليب    

بعض لدى الكهرباء  زويديف ت اكبري   ادور تلعب  ، لذلك فهييف أملانيا%  5يف اليونان و%  6رب ايق

الوحدة الواحدة منها باستخدام اللوحات الكهروضوئية وهذا تكاليف  خنفاضا استمرارنتيجة البلدان 

نب حتسني عمليات التصنيع اإىل ج polysilicon مادةالسيما  تكاليف املواد راجع بدوره إىل اخنفاض

دوالر  0,50إىل  2013إنتاج الطاقة الشمسية الضوئية سنة  تكاليف تقرتبا ، حيثفرات احلجمو  و

 3.4للواط

لتبلغ بذلك  2014سنة  5جيغاوات 178إىل  للطاقة الشمسية الضوئيةاإلنتاجية  قدرةإمجايل الوصل    

رتفاع إىل تزايد يرجع هذا اال،  و )09الحظ جدول رقم ( 2013جيغاوات عن سنة  40القدرة املضافة 

  .  القطاع السكينو يف احملطات التجارية  هاإنتاج

                                         
1  Renewables Global  Status 2014,  renewable energy policy network for the 21st century 
report, paris-france, 2014,  p 52. 
2Technology Roadmap-Solar Thermal Electricity, report of International Energy Agency- 

(iea), france, 2014, p 09. 
 .وحدة لقياس القدرة الكهربائية :الواط 3

4 Renewables Global  Status 2014, Op.cit, p 48. 
 ).ج و(وحدة لقياس القدرة الكهربائية خنتصرها يف رمز  :جيغاواط  5
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  2014الطاقة الشمسية الضوئية في العالم سنة المركبة من  القدرةإجمالي ): 09(دول رقم ج

  طجيغاوا: الوحدة                                                                                     

اإلجمالي سنة  القدرة المضافة   2013سنة   2012سنة   الدول

2014 

 38,2 1,9  36,3  32,6  ألمانيا

 28,1 10,6  17,5  7,0  الصين

 23,3 9,7  13,6  6,6  اليابان

 18,5 0,4  18,1  16,4  إيطاليا

 18,3 6,2  12,1  7,2  الواليات المتحدة

 5,6 0,9  4,7  4,0  فرنسا

 5,3 0  5,3  5,4  اسبانيا

 5,2 2,4  2,8  1,8  المملكة المتحدة

 4,1 0,9  3,2  2,4  أستراليا

 3,2 0,7  2,5  ـ  الهند

 28,2 6,3  21,9  16,6  العالم باقي دول

 178 40  138  100  إجمالي دول العالم

sources :  
1) Renewables Global  Status 2014, Op.cit, p 111. 

2) Renewables  Global  Status 2015, Op.cit, p 132. 

من تسجيل أكرب إضافة يف القدرة اإلنتاجية سنة متكنت الصني  أعاله، جند أن لجدولوفقا ل      

ال تزال حمافظة على أملانيا أن  جندالرغم من ذلك  ، علىفهي متثل لوحدها ثلث احملطات العاملية 2014

من إمجايل الطاقة حوايل الثلث أملانيا  نتجالطاقة الشمسية الضوئية، حيث ت إنتاجمرتبتها األوىل عامليا يف 
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الرغم من أن السماء بأملانيا متطر على مدار على ف 1.الشمسية الضوئيةانطالقا من الطاقة توليد الكهرباء 

حتوز على أكرب حمطة للطاقة  السنة و حتجب الغيوم أشعة الشمس حلوايل ثلثي النهار إال أن أملانيا

الكهرباء انطالقا  تولد فة إىل أ�ا، إضا"Neuhardenberg" ، يطلق عليهاالشمسية الضوئية يف أوربا

من القوانني الداعمة هلذا ا�ال هذا عائد جلملة من اإلجراءات و و  ،لوح مشسي 1236000من من أزيد 

فعلى سبيل املثال يوجد باجلامعات األملانية أكثر من  ؛أبرزها إجراءات توسيع قاعدة البحث العلمي

  2 .طاقة الرياحصصا حول تقنيات الطاقة الشمسية و خت 144

 منوا ملحوظا إال أنتشهد الضوئية، مسية بنوعيها، احلرارية و الطاقة الشجند أن من خالل ما سبق    

نحصر يف عشر دول كما هو احلال ينتشر يف مجيع أحناء العامل وال الطاقة الشمسية الضوئية ي إنتاج

ها يف وهذا راجع لكون اللوحات الكهروضوئية ميكن استخدام ،خبصوص الطاقة الشمسية احلرارية

حىت احملطات التجارية يف املقابل تستخدم تقنية املركزات الشمسية يف احملطات التجارية الكبرية البنايات و 

 . فقط

  

  

  

  

  

  

  

                                         
1 Renewables Global Status 2014, Op.cit, p 47. 

، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى العلمي الدويل الثاين حول البديلةنماذج رائدة في مجال الطاقة مراد كواشي و سعدية مزيان،  2

العلوم التجارية و علوم التسيري، جامعة أم البواقي،  - الطاقات البديلة خيارات التحول و حتديات االنتقال، كلية العلوم االقتصادية

 .11-10، ص 2014نوفمرب  18-19
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  الطاقة المائيةطاقة الرياح و : المطلب الثاني

الطاقة املائية منذ القدم ألغراض زراعية وغريها، سنحاول التفصيل اعتمد اإلنسان على طاقة الرياح و    

  .اآليت على النحوفيهما أكثر 

  طاقة الرياح: ولالفرع األ

 ذات تكنولوجيا عالية، تعد توربيناتعلى  هايرتكز اليوم إنتاجتستمد طاقة الرياح من حركة الرياح، و     

 ،ن الوقود األحفوري يف توليد الكهرباءع بديلوأفضل حل لطاقة ا لديناميكير دطاقة الرياح أكثر مص

 5000إىل  1981يف عام  1كيلوواط 100من  كهرباءفقد زادت قدرة توربينات الرياح على توليد ال

حيث  ؛الطاقة التقليديةتكاليف ل ةفسأصبحت مناتكاليف طاقة الرياح  أن نتيجة 2006 سنةكيلوواط 

دوالر بينما وصلت تكلفة إنتاج الكيلوواط من  1000بلغت تكلفة إنتاج الكيلوواط من طاقة الرياح 

   .دوالر 800الطاقة التقليدية إىل 

اعتمادا على التطور املتسارع، تابعت طاقة الرياح منوها الديناميكي العاملي ليصل جمموع الطاقة املركبة     

من التوربينات  هارغم من استمرار الضياع يف الطاقة نتيجة لصعوبات نقلالعلى ) ج و( 370 عامليا إىل

  2.املوجودة يف املناطق النائية إىل مراكز الطلب

  

  

  

  

  

  

                                         
 .وحدة قياس القدرة الكهربائية: الكيلوواط 1

2 Renewables Global  Status 2014, Op.cit, P 56. 
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  طاقة الرياح في العالم  القدرة المركبة منإجمالي ): 10(دول رقم ج

 طجيغاوا: الوحدة                                                                                  

 2014اإلمجايل سنة  القدرة املضافة   2013سنة   الدول

 114,6 23,2  91,4  الصين

 65,9 4,9  61,1  الواليات المتحدة

 39,2 5,3  34,3  ألمانيا

 23 0  23  سبانياإ

 22,5 2,3  20,2  الهند

 12,4 1,7  10,7  المملكة المتحدة

 9,7 1,9  7,8  كندا

 9,3 1  8,2  فرنسا

 8,7 0,1  8,6  إيطاليا

 5,9 2,5  3,5  البرازيل

 370 51  319  العالم إجمالي دول

Sourse : Renewables Global  Status 2015, Op.cit, p 135. 

ج ( 114,6 طاقة الرياح بإمجايل قدرة مركبة د سوقو قت الصنيأن  نالحظ من خالل اجلدول أعاله    

إلنتاج طاقة  أكرب سوق متثل ال تزالآسيا يتضح بذلك أن  تليها الواليات املتحدة،و  2014سنة ل )و

 اليهي، 2014لسنة  من الطاقة املضافة % 50ثل مت فهيللعام السادس على التوايل، الرياح يف العامل و 

رياح البحر جمال طاقة الرياح فهي تستغل  يفكبريا أوروبا تشهد حتوال  ف ،% 16وايل حباالحتاد األورويب 

  .offshore باستخدام تقنية
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  الطاقة المائية : نيالفرع الثا

تتوزع يف شكل حميطات، حبار، حبريات  ، فهيمن مساحة سطح األرض % 72تغطي املياه نسبة     

العديد من الدول باستغالل الوفرة اهلائلة لتلك املصادر املائية لتوليد الطاقة فأطلق وأ�ار، لذلك قامت 

  .عليها الطاقة املائية

املد سواء كانت مياه السدود أو حركة األمواج و  من تدفق املياه الطاقة املائية هي الكهرباء املستمدةف    

أكرب سد لتوليد الكهرباء من حركة املد واجلزر سنة أول و  مت بناء .اجلزر هلذا مسيت بالطاقة الكهرومائيةو 

شيد  مرت، 16و 12املنطقة بني اجلزر يف نظرا الرتفاع املد و  الفرنسية Saint-Malo يف مدينة 1961

م ( 240بقدرة  1966بدأ يف العمل سنة ، و "Rance" أطلق عليه اسم حمطةا و مرت  750السد بطول 

  1.)و

متتاز الطاقة املائية باخنفاض تكلفة إنتاجها يف حني أن عائد التشغيل مرتفع وهو ما يعين أن الطاقة    

من الطاقة الكهربائية  %80ال أدل على ذلك من كون األحفورية، و ألن حتل حمل الطاقة املائية جاهزة 

 37 قدرهازيادة حقق إنتاج الطاقة املائية عموما  .ائيةاملطاقة الاليت متد والية واشنطن باحتياجا�ا هي 

  .)11جدول رقم الحظ ( ).وج ( 1,055رب من التصل إىل ما يق )وج (

  

  

  

  

  

  

                                         
- 10، ص ص 2012جانفي  30، دراسات و قوانين): المتجددة ( ملف حول الطاقة المستدامة علي عبد اهللا العرادي،  1

12. 
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  2014الطاقة المائية في العالم سنة إجمالي استغالل ): 11(جدول رقم 

  طجيغاوا: الوحدة                                                                               

 2014اإلجمالي سنة  القدرة المضافة   2013سنة   الدول

 280 22  260  الصين

 89 3,3  86  البرازيل

الواليات المتحدة 

  األمريكية

 77 0  ـ

 24 1,7  ـ  كندا

 45 1,1  47  روسيا

 48 1,2  44  الهند

  ـ  ـ  22  تركيا

 1,055 55  1,000  إجمالي دول العالم

 

Sources : 

1) Renewables Global  Status 2014, Op.cit, p 110. 

2) Renewables  Global  Status 2015, Op.cit, p 131. 

 بلغت ، حيثاملنتجة للطاقة املائيةقائمة الدول تتصدر الصني من خالل اجلدول أعاله يتضح أن     

خم حمطات هذا راجع لكو�ا متلك أض ،2014يف �اية سنة  )وج ( 280 لطاقة املائيةها لإنتاج ةقدر 

 The Three Gorges(أشهرها سد املضائق الثالث  ،63البالغ عددها توليد للطاقة املائية و 

Dam( 2008ثالث أطول �ر يف العامل، و مت افتتاح السد سنة  "�ر اليانغتسي"شيد على  الذي 

 1.ائيةمن الطاقة الكهرم) م و( 22500و ينتج  مليار دوالر أمريكي، 30بتكلفة 

                                         
1
 Renewables Global  Status 2014, Op.cit, p 43. 
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الطاقة املائية لتلبية النمو الكبري يف الطلب  جمالسريع يف ال هاتواصل توسعتركيا مع ذلك جند أيضا أن    

إذ تعد تركيا ضمن أكرب عشر دول منتجة للطاقة املائية السيما بعد ما بلغت قدرة . الوطين على الكهرباء

  �2013.1اية سنة  )ج و( 22إنتاجها هلا 

  طاقة الحرارة األرضيةطاقة الكتلة الحيوية و : ب الثالثالمطل

كما تشمل  الزراعية اصيلاحملالكتلة احليوية جمموعة واسعة من املواد الطبيعية مبا فيها اخلشب و  شملت  

أما عن حرارة األرض فهي  .اتاحليوان أوواملواد العضوية املستمدة من النباتات  من النفايات على كل

  .احلرارة املتواجدة يف جوف األرضمتثل 

  طاقة الكتلة الحيوية: ولالفرع األ

من إمجايل استهالك  % 60حوايل  الطاقة احليوية التقليدية املنتشر استخدامها يف الدول النامية متثل   

باليد  احملاصيل الزراعيةاحلطب وبقايا احليوانات و  جتميع إنتاجها من خالل يتم طاقة الكتلة احليوية،

بالرغم من التطورات ف 2.احلرارة وبعض اإلضاءة للحصول علىأو  وحرقها عادة يف نريان مكشوفة للطبخ

 2ال تزال الطاقة احليوية التقليدية مصدرا وحيدا للطاقة لـ يف التكنولوجيات إنتاج الطاقة عموما احلاصلة 

فيما يلي سنقوم بعرض لإلنتاج العاملي  3.يف وسط إفريقيانسمة يعيش معظمهم يف جنوب آسيا و بليون 

  .من اخلشب املوجة إلنتاج الطاقة يف الشكل اآليت

 

 

 

 

                                         
1 Renewables Global  Status 2014, Op.cit, p 43. 
2 Renewables Global  Status 2014, Op.cit, p 36. 

أوراق عمل ، حبوث و آثار استغالل اقتصاديات الطاقة المتاحة المتجددة على الدول العربيةبوقرة رابح و بن واضح اهلامشي،  3

 07/08علوم التسيري، سطيف، ة و تاحة، كلية العلوم االقتصاديالكفاءة اإلستخدامية للموارد املالدويل حول التنمية املستدامة و  امللتقى

 .701، ص 2008أفريل 
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  اإلنتاج العالمي للخشب الموجه للحصول على طاقة): 10(شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: Renewables Global  Status 2014, Op.cit, p 43. 

نصف اإلنتاج العاملي من اخلشب قصد  أعاله يتضح أن أوروبا تنتج ما يقاربمن خالل الشكل    

مجايل نتاج اإلاإلبلغ  ، حيث% 33 كندا بنسبةو ها الواليات املتحدة األمريكية تليإنتاجها للطاقة، 

وهذا  2012 عن كمية اإلنتاج سنة % 13بزيادة قدرها حنو  2013سنة مليون طن  23.6 للخشب

ة حملطات الطاق) اخلشب بصورة رئيسية( للعدد الكبري للشركات الناشطة يف توريد املعداتاالرتفاع راجع 

بليون دوالر أمريكي  12إيرادات هذه احملطات حوايل  تبلغاحليوية للحصول على الكهرباء واحلرارة، 

 1.يف السنوات الثالثة القادمة % 30من املتوقع أن يرتفع هذا املبلغ حبوايل و  2012سنة 

                                         
1 Renewables Global  Status 2014, Op.cit, p 36. 

  االجمالي العالمي 

  مليون طن  24.1

  

  مليون طن 

  بقية العالم 

  بقية أسيا 

  الصين

  روسيا

  الواليات المتحدة ، كندا ، المكسيك 
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فهي متثل طاقة الكتلة احليوية ؛ من إمجايل استهالك طاقة الكتلة احليوية % 40أي أما النسبة املتبقية     

بديل ، فالوقود احليوي Biofuelsاحلديثة اليت يتم حتويلها باستخدام أساليب حديثة إىل وقود حيوي 

  Ethanolواإليثانول Biodiesel البيوديزل :أخضر للبرتول ومنه صنفان رئيسان يف السوق العاملية مها

يستخرج اإليثانول من قصب السكر والذرة والقمح . السائالن اللذان يتم إنتاجهما من حماصيل غذائية

من جممل  % 90وحبوب أخرى حتتوي على السكر أو النشاء، ويضاف إىل البنزين، ويشكل أكثر من 

حتتوي على الزيوت، مثل الصويا  مصادر نباتيةأما البيوديزل فيصنع من . إنتاج الوقود احليوي يف العامل

  1.وعباد الشمس وزيت النخيل ويضاف إىل الديزل

منذ السبعينات من القرن العشرين ظهرت فكرة استعمال الوقود احليوي يف جمال النقل، حيث أطلقت    

ات املتحدة ، تليها الوالي1979اإليثانول من القصب السكري سنة  الربازيل الربنامج الوطين إلنتاج

  2.تبعتها يف نفس السياق الصنيعة اإليثانول انطالقا من الذرة و األمريكية بإطالقها لربنامج صنا

وقود ل مجايلاإل ، ووصل اإلنتاج2014مليار لرت سنة  127,7 بلغ إمجايل إنتاج الوقود احليوي   

. لرت مليار 29,7إىل قد وصل وقود الديزل اإلمجايل لنتاج اإلكان ،  لرت راملي 94حوايل  إىليثانول اإل

  )12: جدول رقمالحظ (

  

  

 

  

  

                                         
1 

Renewables Global  Status 2014, Op.cit, p 36. 

، مداخلة مقدمة ضمن الوقود الحيوي السائل كأحد أهم مصادر للطاقة المتجددة و النظيفةبن حمياوي مسيحة، زبري عياش و  2

العلوم التجارية وعلوم  -امللتقى العلمي الدويل الثاين حول الطاقات البديلة خيارات التحول و حتديات االنتقال، كلية العلوم االقتصادية

 .3، ص 2014نوفمرب  19-18التسيري، جامعة أم البواقي، 
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  2014طاقة الكتلة الحيوية في العالم سنة  إجمالي استهالك): 12(جدول رقم 

  مليار لرت: الوحدة                                                                                  

 إجمالي الوقود الحيوي  البيوديزال  اإلثانول  الدول

 60,1 4,7  54,3  الواليات المتحدة األمريكية

 29,9 3,4  26,5  البرازيل

 4,3 3,4  0,9  ألمانيا

 3,9 1,1  2,8  الصين

 3,6 2,9  0,7  رجنتيناأل

 3,2 3,1  0,1  أندونيسيا

 3,1 2,1  1,0  دول افرنسا      

  2,5  0,7  0,4  هولندا

  2,3  1,2  1,1  تايالند

  2,1  0,3  1,8  كندا

  1,3  0,7  0,6  بلجيكا

  1,2  0,8  0,4  سبانياإ

  1  0  0  سنغافورا

  1  0,8  0,2  بولندا

  1  0,6  0,4  كولومبيا

  0,3  0,1  0,2  أستراليا

  127,7  29,7  94  إجمالي دول العالم

 

Source: Renewables  Global  Status 2015, Op.cit, p129. 
 

إليثانول، تليها لأعلى إنتاج  حققت يةمريكالواليات املتحدة األ أنمن خالل اجلدول أعاله جند     

   .النصيب األكرب من وقود الديزل احليوي تنتجأوروبا  يف حني جند أن الربازيل
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كما تسويقا،  يف جمال الوقود احليوي إنتاجا و  تعترب الربازيل من الدول اليت انطلقت خبطى واسعة   

اإلحتاد األوريب والصني لتستحوذ يف  كالواليات املتحدة األمريكية،  الدول الكبريةاستطاعت منافسة 

األوىل لإلنتاج العاملي للوقود احليوي مع الواليات املتحدة األمريكية، لذلك تعترب  اتبعلى املر  النهاية

 1.الربازيل حاليا االقتصاد األول يف العامل يف إنتاج الطاقة احليوية

ال تزال اوف االستدامة وسبل العيش املرتبطة باستخدام الكتلة احليوية من خالل ما سبق يتضح أن خم   

األراضي واملياه املستخدمة يف إنتاج تنافس إزالة الغابات، و ب حينما يتعلق األمرقابلة للنقاش خصوصا 

 ساهم ، حيثإنتاج اإليثانول ، السيماارتفاع أسعار هذه األخريةو  ةحماصيل الطاقة مع احملاصيل الغذائي

الدول املتقدمة هلذا عمدت العديد من احلكومات  السكر،هذا األخري يف رفع أسعار كل من الذرى و 

 يف سياسات دعم إنتاجه معظر يف أهدافها الطموحة إلنتاجه و املنتجة للوقود احليوي إىل إعادة الن

  .ةاملستدام دون حدوث مشكالت اقتصادية أو بيئي هإنتاجإمكانية وضع شروط فيما يتعلق ب

  الطاقة الجوفية الحرارية: الفرع الثاني

يقصد بالطاقة احلرارية اجلوفية احلرارة املخزونة حتت سطح األرض، تلك احلرارة اجلوفية تزداد مع زيادة    

تتوفر  . حيث خترج من جوف األرض عن طريق الينابيع الساخنة أو البخار أو الصخور الساخنة العمق،

. ترفيهية واليت تستخدم كحمامات عالجية أ ةالساخن هايينابيع طبيعية للمالعديد من الدول على 

بطاقة إنتاجية  1904أجريت أول جتربة لتوليد الكهرباء من خالل خبار جوف األرض يف إيطاليا عام 

  2.طألف كيلووا 280

                                         
، جملة حبوث اقتصادية عربية، لة المصريةإنتاج الوقود الحيوي في إطار االقتصاد العالمي مع إشارة خاصة بالحادينا جالل،  1

 .7، ص 2014، جانفي 64العدد 
، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى العلمي مكانة النفط ضمن مصادر الطاقة التقليدية و البديلةالسعيد بريكة و نور اهلدى عمارة،  2

العلوم التجارية و علوم التسيري،  -العلوم االقتصاديةالدويل الثاين حول الطاقات البديلة خيارات التحول و حتديات االنتقال، كلية 

 .9، ص 2014نوفمرب  19-18جامعة أم البواقي، 
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النظم : مها باستخدام نوعني من تكنولوجيا الطاقة احلرارية األرضية إنتاج الطاقة اجلوفية احلرارية ميكن   

اجلوفية احلرارية سنة  إنتاج الطاقة إمجايل وصل .املائية على أساس الينابيع الساخنة، واملضخات احلرارية

  .)ج و(12,8إىل  2014

  2014الل الطاقة الجوفية الحرارية في العالم سنة إجمالي استه): 13(جدول رقم 

  طجيغاوا: الوحدة                                                                              

  القدرة المضافة  2013 سنة  الدول

 )طميغاوا(

 2014 اإلجمالي سنة

 3,5 04  3,4  الواليات المتحدة األمريكية

 1,9 49  1,9  الفلبين

 1,4 62  ـ  اندونيسيا

 1,0  ـ  1,0  المكسيك

 1,0  ـ  0,9  نيوزلندا

 0,9 40  ـ  إيطاليا

 12,8 37  12  إجمالي دول العالم

Sources :  

1) Renewables Global  Status 2014, Op.cit, p 109. 

2) Renewables  Global  Status 2015, Op.cit, p 130. 

احلرارية األرضية أبطأ من مصادر الطاقة املتجددة األخرى على مدى الطاقة كان معدل االنتشار 

 ؤ يفاألسواق الناشئة اجلديدة تباط و بعض األسواق الناضجة أين تشهدالسنوات الثالثني املاضية، 

  1 .أنواع خمتلفة من الدعم األمر يتطلب ، مماالنمو

                                         
1 Valerio Micale and anathor, The Role of Public Finance in Deploying Geothermal: 

Background Paper, climate policy initiative, October 2014, p 2. 
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تسجلها الطاقة الشمسية على غرار األنواع من خالل ما سبق يبدو جليا مقدار الزيادة املعتربة اليت    

هذا ما ظى به من قبل العديد من الدول و األخرى من الطاقات املتجددة نظرا لالهتمام الكبري الذي حت

ع الطاقات املتجددة يف قطا  عموما ال يزال. ينعكس جليا على حجم االستثمارات املخصصة الستغالهلا

على رأسها منها جاذبية أكثر الدول السيما الدول الناشئة يشهد  نتاجهاإمن الواضح أن بداياته و 

  1.الصني

تقنيا�ا املتنوعة ميكن القول بأن مزايا التقنية واجلدوى ملختلف أنواع الطاقات املتجددة و بعد تطرقنا    

يف لذلك سنعمل  .املكان والزمان ياالقتصادية ألنظمة الطاقات املتجددة تعتمد بصورة كبرية على عنصر 

ات واحلوافز يف اجلزائر وكذا اإلمكان املتجددة الطاقاتتطوير  سرتاتيجيةإعلى تقييم  ملبحث اآليتا

   .اليت حتول بينها وبني املأمول منها التطرق ألهم التحديات مع الداعمة لتحقيقها

  الطاقات المتجددة في الجزائر: لثالمبحث الثا

على إيرادات احملروقات لكن مع حمدودية احتياطات اجلزائر ال تزال عملية التنمية يف اجلزائر معتمدة     

أدت باجلزائر إىل ضرورة وضع  تزايد الطلب احمللي عليها من جهة ثانيةو  من جهة من احملروقات

حتقيق و لطاقة ستدامة ابنية حتتية كافية التضمن إنشاء و  ناجحة تكرس مفهوم التنمية املستدامة سرتاتيجيةإ

  . ية االقتصاديةلتنمل أعلىمستويات 

من الطاقة على املديني  زائرختطيط احتياجات اجل إطاريف  اجلزائري قطاع الطاقةملف لدراسة نتاجا ف    

السيما بعد اخنفاض استهالك و  ،ويف سياق التطورات الدولية املتصلة حبماية البيئة املتوسط والبعيد

تقود احلكومة اجلزائرية  الطاقات البديلة يف املنطقة،احملروقات يف منطقة االحتاد األورويب وتشجيع إنتاج 

 2011فيفري  03 املصادقة عليه يوم املتجددة متتا لتطوير الطاقات اجلديدة و طموحو  اجديد ابرناجم

    . 2030واملمتد إىل غاية سنة 

                                         
1 Solar Concentration Workshop Report, ABENER-Engineering and Construction for 

Sustainability, World Bank, November 5th, 2008, p 25. 
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  تطوير استغالل الطاقات المتجددة في الجزائر ستراتيجيةإ: المطلب األول

موارد ال توسيع استخدام  سرتاتيجيةإالطاقات املتجددة ضمن  نشر إنتاج حاليا علىتعمل اجلزائر      

على ثالث مراحل؛ ففي املرحلة  سرتاتيجيةهذه اإل سيتم تنفيذ ة،ويالطاق هابغية تنويع مصادر  تنضب

كلية لتحكم   2013و 2012و 2011سنوات فيها ستكرس ) 2013-2011(األوىل املمتدة بني 

إذ  .الدويلاال جديدا على املستوى الوطين و جم الكو� ؛الطاقات املتجددةب املتعلقة قنياتالتو يف املعارف 

ع املعطيات مجقصد تعمل احلكومة اجلزائرية من خالل هذه املرحلة على جتريب خمتلف التكنولوجيات 

التكيف القادرة على اختيار أجنع التكنولوجيات من املشاريع النموذجية �دف من خمتلف الدراسات و 

   1.وضعها حيز التنفيذو  باجلزائربشكل جيد مع الظروف املناخية 

سيتم من خالهلا بداية نشر الربنامج، ليتم ) 2015- 2014(خبصوص املرحلة الثانية املمتدة بني و     

الشركة كون تلإلشارة سو . نشر الربنامج على نطاق واسع 2030- 2016يف املرحلة الثالثة املمتدة بني 

 املختصرة يف  Société nationale de l'électricité et du gaz  للكهرباء والغازالوطنية 

"Sonelgaz" ،مشاريع عدة تكفل باجناز تإذ س ،املتجددةاجلديدة و   صلب الربنامج الوطين للطاقاتيف

  2.وتوزيع الكهرباء إنتاجيف جمال  امدرجة يف هذا الربنامج نظرا إىل جتربته

  ستراتيجيةأهداف اإل :الفرع األول

 إىل غاية سنةطاقة الرياح اج الكهرباء من الطاقة الشمسية و إنت إسرتاتيجيةتأمل اجلزائر من خالل     

إمجالية  للكهرباء، مما يتطلب األمر إنشاء حمطات بقدرة من اإلنتاج الكلي  %40بنسبة  2030

   ).11شكل رقم الحظ ( ،)وم ( 12000

  

  

                                         
1 http://www.magharebia.com     2011- 04- 04              12:38  
2 http://www.magharebia.com     2011-04- 10             13:44      
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 الطاقات المتجددة في اإلنتاج الوطني للكهرباءتغلغل ): 11(شكل رقم 

 
  .9 ، اجلزائر، ص2011، مارس برنامج الطاقات المتجددة والفعالية الطاقويةمنشور وزارة الطاقة و املناجم،  :المصدر

انطالقا من  % 70يتضح أن اجلزائر تصبو إىل إنتاج الكهرباء بنسبة  )11(رقم من خالل الشكل     

ر ية اللتان سوف تكونان حمركا لتطو الكهروضوئ من الطاقة الشمسية % 10الطاقة الشمسية احلرارية و

وبالرغم من القدرات الضعيفة نسبيا إال أن الربنامج ال يستثين طاقة الرياح اليت جيب . اقتصادي مستدام

يف الشكل موضحة كما  2030من إمجايل اإلنتاج الوطين للكهرباء سنة  % 20أن تقارب حصتها 

  .اآليت

  

  



 اإلطار العام للطاقات المتجددة

  أهداف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الجزائر

  ميغاواط: الوحدة  

  .64، ص 2012، جملة كهرباء العرب، العدد الثامن عشر، 
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أهداف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الجزائر): 12

  .2030بحلول عام 

     

  

، جملة كهرباء العرب، العدد الثامن عشر، الطاقة الكهربائية في الجزائررمي بوعروج، 
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  1:وفقا للمراحل اآلتية 12ددة يف الشكل رقم هداف احملاألسيتم تنفيذ 

  الطاقة الشمسية الضوئية: أوال   

من املأمول أن ، 2013سنة  )م و( 25الطاقة الشمسية الضوئية يف اجلزائر  بلغت قدرة إنتاج   

على  2030، 2020، 2015سنوات  )ج و( 2.8، )م و( 946، )م و( 241قدرة تبلغ 

 .التوايل

 الطاقة الشمسية الحرارية: ثانيا   

من املأمول أن  ،2013سنة  )م و( 25الطاقة الشمسية احلرارية يف اجلزائر  إنتاجبلغت قدرة    

 2030، 2020، 2015سنوات  )م و( 7,200، )م و( 1,500، )م و( 325قدرة تبلغ 

 .التوايلعلى 

 طاقة الرياح: ثالثا   

 50من املأمول أن تبلغ   ،2013سنة  )م و( 10طاقة الرياح يف اجلزائر  إنتاجبلغت قدرة    

 .على التوايل 2030، 2020، 2015سنوات  )م و( 2,000، )م و( 270، )م و(

نتاج الكلي للكهرباء سنة اإلمن  % 40عدل مباملتجددة  ن سعي اجلزائر لبلوغ إدماج الطاقاتإ   

  :مشاريع التاليةلسيتم من خالل اإلجناز الفعلي ل 2030

 : بأدرار حظيرة طاقة الرياح 

هي عبارة عن ، و أدراروالية ب 2011سنة  يف اجلزائرانطلقت عملية جتسيد أول حظرية هوائية    

 )م و( 0,85ناعورة هوائية  قدرة كل واحدة  12مشروع شراكة جزائرية فرنسية، حتتوي على 

 ( 2030سنة  )ج و( 22من املفروض أن تبلغ قدر�ا ، )م و( 10لتبلغ قدرة احلظرية إمجاال 

  2).02أنظر امللحق رقم 

                                         
 .122، ص 2012، جملة كهرباء العرب، العدد الثامن عشر، الكهربائية في الجزائرالطاقة رمي بوعروج،  1

 .10/03/2014: تاريخ الزيارة portail.cder.dz املوقع الرمسي ملركز تطوير الطاقات املتجددة ببوزريعة 2
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 : هجينةال طاقة الشمسيةالمحطات إنتاج  

إتباع الطاقة الشمسية اهلجينة من خالل سعى اجلزائر إىل إجناز ثالث حمطات إلنتاج ت  

سيتم ، Abengoaلشركة اإلسبانية ركة اجلزائرية للطاقة وابني الشالشراكة األجنبية  إسرتاتيجية

  .اصفات املوجودة يف اجلدول اآليتإجيازها حسب املو 

   محطات الطاقة الشمسية الهجينة): 14(جدول رقم 

  القدرة   المنطقة  

  )طميغاوا(

   التكاليف المقدرة

  )دوالر أمريكي   106(

محطة الطاقة 

  الشمسية الثانية

  322  80  يالواد - املغري

محطة الطاقة 

  الشمسية الثالثة

  285 70  النعامة

محطة الطاقة 

  الشمسية الرابعة

  285 70  حاسي الرمل

Sourse : Amine Boudghene Stambouli, Promotion of renewable energies in Algeria: 
Strategies and perspectives, elsevier, 2010, p 5. 
 

 :حظيرة طاقة الرياح بتندوف 

 هجينةأول كهرباء هي احلظرية األوىل يف اجلزائر لكو�ا ستنتج مل يتم البدء يف إجنازها بعد و     

 1.ديزل وطاقة الرياح  بني

من الطاقات املتجددة املوجهة للطلب  % 40إضافة إىل هدف اجلزائر لبلوغ نسبة إنتاج الكهرباء      

من خالل  الطاقة اخلضراء يف جمال لتصبح رائدة ديناميكية، فهي حتاول أيضا 2030احمللي بغضون 

                                         
1 Nicolas Broutin, Les énergies renouvelables en Algérie, UBIFRANCE et les MISSIONS 
ÉCONOMIQUES, 30 Avril 2009, p 2. 
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منذ مطلع ف. خمصصة إلنتاج الكهرباء املوجهة للتصدير  )م و( 10000 إنشاء حمطات بقدرة إمجالية

ا�اورة يف وزيع الكهرباء من اجلزائر إىل الدول تلقرن املاضي بدأ ربط شبكات نقل و اخلمسينات من ا

فيما يلي حملة عن شبكات  ،)03الحظ امللحق رقم ( 1.تقاسم احتياطات الطاقة الكهربائيةإطار تبادل و 

  .املغربائر والدولتني ا�اورتني هلا تونس و الربط املوجودة حاليا بني اجلز 

  المغربالجزائر و لدولتين تونس و  ط الموجودة حاليا بينشبكات الرب): 15( جدول رقم

سنة   الخط  

  التشغيل

كيلو (التوتر

  )فولط

  

 الربط الجزائري

  التونسي -

   90  1952  تاجروين  -العوينات 

   90  1954  فرنانة -القالة 

   220  1980  تاجروين  -العوينات 

   150  1984  متلوي - جبل العنق

  

 الجزائري الربط

  المغربي -

   220  1988  وجدة -الغزوات 

   220  1992  وجدة -تلمسان 

   400  2011  )1(بوردمي  –سيدي علي بوسيدي 

   400  2011  )2(بوردمي  –سيدي علي بوسيدي 

  .63رمي بوعروج، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر

كقدرة إمجالية إلنتاج  )م و( 22000 من خالل كل ما سبق يتضح أن اجلزائر تسعى إىل تركيب   

منها موجهة للطلب احمللي،   )م و( 12000 ،2030الكهرباء من الطاقات املتجددة حبلول عام 

تكون العبا رئيسيا يف إنتاج الكهرباء من الطاقة ن �دف أل اجلزائرف .موجهة للتصدير )م و( 10000و

                                         
 .62رمي بوعروج، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ستفادة منها لتوفري الطاقة يف جب االفرصة و  يناملصدر  ينهذأن  رياح، العتبارهاالشمسية وطاقة ال

  .لتنميةا املستقبل والستمرار عملية

  أهمية تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر: الفرع الثاني

 إىلالطاقات املتجددة أمهية على قطاع الطاقة وعلى اجلزائر ككل، فيما يلي إشارة  تطوير سرتاتيجيةإل  

  :ذلك

تبعيتها االقتصادية  تقليصمن ستتمكن  املتجددة الطاقاتاجلزائر ملصادر عند استغالل : أوال

  .يف اجلزائرلتنمية ستمرار عملية امبورد طاقوي دائم و ضروري الدعمها للمحروقات و 

) 1998 -1986(خالل سنيت  السعر الذي عرفه السوق الدويل للنفط إن اال�يار الكبري يف: ثانيا

التخلص من التبعية املطلقة من ستتمكن اجلزائر  لذلك. كان له تأثري كبري على االقتصاد اجلزائري

  .كما جينبها الوقوع يف األزمات جمددا  ،املتجددة إنتاجها للطاقاتللنفط وأسعاره عند 

سيساهم يف توفري  وفقا للربنامج الوطين، الكهرباء إلنتاجالطاقات املتجددة  إنتاجإن : ثالثا

سُيخزن نصف الغاز كما  ،سنة 25 على مدىألف مليون مرت مكعب من الغاز  600 حوايل

وَ 
ُ
   .إضافية خالل نفس الفرتة عوائد مالية يف حني سيصدر الباقي مما سيكسب البالد ،فرامل

واحلفاظ عليه لنفط لاالستغالل املفرط ى تفادسحنو الطاقات املتجددة  اجلزائر توجهمن خالل  :رابعا

  .لألجيال القادمة

يف تطوير صناعة املقاوالت من شأنه أن يساهم الطاقات املتجددة  مصادر استغاللإن : خامسا

  .صب شغلا منريالفرعية احمللية و توف

يسمح بنقل الكهرباء إىل كل سالطاقات املتجددة  إنتاجإن التطور التكنولوجي املعتمد يف : سادسا

كون إمداد الكهرباء �ذه   .املناطق اليت مل يكن باإلمكان مدها بالكهرباء بالوسائل التقليدية من قبل

حدث مشاكل حقيقية كاإلفراط يف اهلندسة وتكاليف ألهايل املناطق املعزولة كان سي الطرق التقليدية

  .نقل الوقود
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حنو  اجلزائرالقطاعات واملساعدة يف دفع  ختلفتوفري الطاقة ملإسهام الطاقات املتجددة يف  :سابعا

  1.التنميةاستدامة 

 ، لذلكللجزائر اكبري   ياحتدالضخم يعد هذا الربنامج انطالقا من كل النقاط السابقة الذكر يتضح أن    

 . شركات فاعلةهيئات و ستعمل احلكومة على إجنازه إىل جانب مساعدة 

  الطاقات المتجددة في الجزائر نتاجإحوافز إمكانات و : المطلب الثاني

احملفز  اجلغرايف بالنظر ملوقعها املتجددة الطاقات ا يف إنتاجالستغالهل مةمهطبيعية  اجلزائر موارد لدى    

سنتناول يف هذا املطلب إمكانات اجلزائر من املوارد الطبيعية املتجددة مع اإلشارة إىل  على ذلك،

 .اإلجراءات املعتمدة لتشجيع استغالهلا

  مصادر الطاقات المتجددة في الجزائر: الفرع األول

ات االقتصادية للطاقات اإلمكان" the German Space Centre"ملاين للفضاء قدر املركز األ

يف  ترياواط ساعي 169,440ات الطاقة الشمسية احلرارية إمكان: املتجددة يف اجلزائر على النحو التايل

ت ( 35: ات طاقة الرياحيف السنة، إمكان) ت و س( 13.9ات الطاقة الشمسية الضوئية السنة، إمكان

 2.يف السنة) و س

  الشمسية طاقةال: أوال    

اليت تأهلها لتحتل املراتب األوىل عامليا، وهذا  تعترب اجلزائر من البلدان الغنية مبصادر الطاقة الشمسية     

أكد خرباء  حيث راجع إىل كرب مساحتها من جهة وإىل موقعها اجلغرايف االسرتاتيجي من جهة أخرى،

 3.ما يكفي احتياجات الكهرباء يف العامل بأسره تلبية هااجلزائرية ميكن حجم الصحراءجمال البيئة أن 

                                         
1 Renewable energy development in Algeria : http://inspiremagazine.anasr.org/feature-
renewable-energy-development-in-algeria/  18/05/2015   16 :11. 
2 Amine Boudghene Stambouli, Op.cit, p 04. 

 World Conservationالعاملمنصب نائب مدير مركز الرصد للحفاظ على  الذي يشغل، Kaveh Zahedi من بينهم 3

Monitoring Centreمقره يف كمربدج ،. 



 اإلطار العام للطاقات المتجددة: الفصل الثاني

 

132 

 

ساعة يف السنة إذ ميكن أن تصل  2000قدرت مدة سطوع الشمس على كامل الرتاب الوطين حوايل 

  1).16رقم جدول الحظ ( ،ساعة يف السنة كحد أقصى هلا يف اهلضاب العليا والصحراء 3900إىل 

  الشمسية في الجزائر إمكانات الطاقة) : 16(جدول رقم 

  الصحراء  المرتفعات  المناطق الساحلية  

  86  10  4  (%)المساحة 

وسط مدة سطوع الشمس مت

  )السنة/ساعة(

2650  3000  3500  

Source : Guide des Energies Renouvelables, Ministère de l’Energie et des Mines, Edition 
2007, p 39. 

من بني أهم مقومات الطاقة الشمسية باجلزائر وفرة األراضي الصحراوية املشمسة فيها إذ تقدر     

أكثر للطاقة  إنتاجمن مساحة اجلزائر مما يساعدها على  % 80هذه األخرية بأكثر من مساحة 

الشمسية، إضافة إىل قلة الغيوم يف تلك املناطق على مدار السنة إذ تعد صحراء اجلزائر من أكرب 

لذلك  .°60يف فصل الصيف أين تفوق درجة احلرارة  صحاري العامل متتاز باحلرارة الشديدة السيما

  .العاملة لدول تشري الكثري من الدراسات أن للجزائر فرصة كبرية لتصدير الطاقة الشمسي

من القرن املاضي الطاقة الشمسية يف اجلزائر يف الثمانينيات مصادر بدأت اجلهود األوىل الستغالل     

اعتمدت احلكومة خمطط اجلنوب عام  مابالتحديد عند ،إنشاء أول حمافظة للطاقات املتجددة عند

نسمة قاطنة يف  1000كيلواط لتزويد  100بقدرة  يف أدرار" حمطة ملوكة"، حينها أجنزت 1988

ء وحدة إلنتاج اخلاليا الشمسية قرية، كما مت توسيع نطاق نشاط مركز بوزريعة من خالل إنشا 20

  2.وحدة لتطوير تقنية السيليسوم �ذا املركزو 

                                         
 www.mem-algeria.org: املوقع الرمسي لوزارة الطاقة و املناجم 1

، حبوث وأوراق ستراتيجية البديلة الستغالل الثروة البترولية في إطار قواعد التنمية المستدامةاالكتاف شافية، علقمة مليكة و  2

ستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، سطيف، الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة اال عمل امللتقى

 .828، ص 2008أفريل  07/08
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  طاقة الرياح :ثانيا     

فللجزائر نظام ، أمهية يف اجلزائرأظهرت الدراسات احلديثة أن طاقة الرياح هي ثاين املوارد املتجددة       

 للمناطق اليت واملهمة الواسعة للمساحة نظراف. مرت يف الثانية 6إىل  2معتدل للرياح تقدر سرعتها ما بني 

  :يف اجلزائر فهي تقسم إىل منطقتني جغرافيتني نسبيا قوية لرياح تتعرض

 .السرعة ةمعتدلاليت تتميز برياح منطقة الشمال  .1

، السيما اجلنوب الغريب الشمال منها يف منطقةمنطقة اجلنوب اليت تتميز بسرعة رياح أكرب  .2

  1.للجزائر

 للبحوث الوطين املعهد داخل وجودها من عاما 57منذ طاقة الرياح  توربينة لإلشارة تقفو     

 أدرار بوالية )Institut National de Recherche Agronomique )INRA الزراعية

 60 لري تتيح مما اجليش الفرنسي، قبل من 1953 عام يف أجنزت ،)04 امللحق رقم الحظ(

  2.)أدرارو  واألرجنتني أملانيا(فقط  العامل توربينات يف كانت هناك ثالثة الوقت ذلك يف .هكتارا

  الطاقة المائية: رابعا    

تعكس أثار اجلفاف الذي ميز اجلزائر يف مباشرة بسقوط األمطار، و الطاقة الكهرومائية  يرتبط إنتاج    

لتصل إىل غاية  ،االستهالك احمللي للطاقة حصة الطاقة الكهرومائية من إمجالالسنوات األخرية اخنفاض 

                                         
1 Guide des Energies Renouvelables, Ministère de l’Energie et des Mines, Edition 2007, p 39. 
2  ADRAR - Nouvelle éolienne : http://www.delcampe.net/page/item/id,210532428,var,1953--ADRAR--

Nouvelle-eolienne--- Coupure-de-Presse-Coupure-de-Presse-Encart-Photo,language,F.html#.UzMS5qh5ObA, (Vu 
le 21 /03/2014). 
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سنة  % 6بعدما كانت تبلغ حصتها  2014لتتضاءل هذه النسبة سنة  2013سنة  % 0,12

1985. 

  طاقة الحرارة الجوفية :خامسا   

 واليةقاملة،  واليةكل من؛  يفتوجد األكثر شهرة منها ا، و ساخن ابوعين 200أكثر من  لدى اجلزائر   

الينابيع الساخنة ألغراض عالجية  ستخدمت الزالتحىت اآلن  .سطيفوالية بسكرة و  واليةخنشلة، 

اليت  ناطقمفبالنسبة لل. طاقةالميكن االستفادة من هذه الينابيع الساخنة لتوفري فقط، مع ذلك  وترفيهية

إلنتاج الكهرباء أو استخدامه يف  خبار تلك املياه الساخنة حرارة املياه ميكن استخدامة لديها ارتفاع درج

مثلما حيدث لتجفيف الصناعي استخدام البخار لل اثعلى سبيل املحتت ضغوط معينة  بعض الصناعات

  .  مصانع الورق أو غريهايف 

 أجهزة متطورةاستخدام من خالل توفري التدفئة أو التربيد لاستغالل درجة حرارة األرض كما ميكن     

حفر شبكة من األنابيب  عن طريقتوفري التدفئة خالل فصل الشتاء والتربيد خالل فصل الصيف  هاميكن

األحدث إلنتاج  اجلديد يعترب هذا النظام .دفن النظام الرئيسي حتت األرضرت و م 15- 10إىل أعماق 

  .اجلوفيةالطاقة احلرارية 

للطاقة  أماكن مهمةاجليوفيزيائية على وجود سات اجليولوجية، اجليوكيميائية و أكدت العديد من الدرا    

اجلوفية احلرارية يف اجلزائر، أين متكنت تلك الدراسات من حتديد ثالث أماكن يفوق فيها التدرج احلراري 

 ،)املديةب(، منطقة عني بوسيف معسكرمنطقة غليزان و : مرت وهي 100درجات مئوية على بعد  5

  1.تبسةمنطقة قاملة و ، )سيلةبامل(سيدي عيسى ومنطقة 

  

  

                                         
 . 17، ص 2014متر الطاقة العريب العاشر، أبوظيب، ديسمرب ؤ ، مالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :الورقة القطرية 1
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  اإلجراءات التحفيزية: الفرع الثاني

 نظيمت عن طريقتطوير الطاقات املتجددة ضمن أطر قانونية تنظم عملية تنفيذه  إسرتاتيجية توضع   

يف حدود اختصاص كل متويل استغالل املوارد الطبيعية املتجددة خمتلف اهليئات املعنية بتطوير و  مهام

اهليئات اليت تعمل على تشجيع إنتاج الطاقات ما يلي سنعمل على ذكر القوانني و فيو . واحدة منها

  .املتجددة يف اجلزائر

  اإلطار القانوني: أوال    

تنظيم اليت من شأ�ا ضبط و املتجددة يف اجلزائر مؤطر بالنصوص القانونية  إن تطوير الطاقات    

  :وهي كاأليت ،االستثمار يف هذا ا�ال

 1999جويلية  28المؤرخ في  99 – 09القانون رقم  .1

يهدف إىل حتديد شروط السياسة الوطنية  الطاقة، يف بالتحكميتعلق هذا القانون     

 هذا القانون خمتلف يشمل كماللتحكم يف الطاقة ووسائل تطويرها ووضعها يف حيز التنفيذ،  

ة من أجل ترشيد استهالك الطاقة وتطوير الطاقات املتجددة التدابري واإلجراءات املتخذ

مت  .صدار الغازات الدفيئةالتقليل من آثار النظام الطاقوي على البيئة من خالل ختفيض إو 

هي املتجددة  ألن موضوع تطوير الطاقاتاملتجددة يف هذا القانون  إدخال تنظيم الطاقات

  1.يف الطاقة التحكم أساليبإحدى 

  2002فيفري  05المؤرخ في  02 – 01القانون رقم  .2

فتح ا�ال  التوزيع العمومي للغاز، ينص هذا القانون علىيتعلق هذا القانون بالكهرباء و     

يف إنتاج الكهرباء خالل منح املتعاملني حق الدخول توزيع الكهرباء من فسة يف إنتاج و للمنا

  ز مع احلفاظ على مهام اخلدمة العموميةيبدون متيوتوصيلها إل الشبكة الوطنية للكهرباء 

                                         
1
 .36، ص 2007، اجلزائر، دليل الطاقات المتجددةمنشور وزارة الطاقة و املناجم،  
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اليت  2004الغاز يف جانفي كما مت وضع جلنة ضبط الكهرباء و . الكهرباء والغاز كنقل

  .تطبيق التنظيم اجلديد�تم بضمان احرتام و 

  2004أوت  04املؤرخ يف  04 – 09القانون رقم  .3

يتعلق هذا القانون بكيفية ترقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة، حددت     

ملطبقة التقنيات االتدابري العامة خبصوص املراكز واملعدات الكهربائية كالقواعد و من خالله 

كما ينص على إنشاء مرصد وطين للطاقات .اإلنارة العموميةعلى املنشآت الكهربائية و 

   1.املتجددة يعود عليه الفضل يف ترقية الطاقات املتجددة و تطويرها

 اإلجراءات التمويلية: ثانيا

متويلية وضعت عدة إجراءات يف اجلزائر تطوير الطاقات املتجددة إسرتاتيجية بغرض متويل مشاريع      

 مجيع فروع لالستثمار يف توفري الظروف املالئمةإنتاج الطاقات املتجددة من خالل تشجيع إىل دف �

  :، وهي كما يليالطاقات املتجددة جمال

يناط  ،2010عليه مشروع قانون املالية  طبقا ملا نصإنشاء صندوق وطين للطاقات املتجددة  .1

جددة، كما تضمن قانون املالية  الصادر يف جويلية إىل هذا الصندوق مهمة متويل الطاقات املت

 2.من عوائد احملروقات من أجل دعم هذا الصندوق % 1ختصيص نسبة  2011

- 03ميكن حلاملي املشاريع يف جمال الطاقة املتجددة االستفادة من املزايا املمنوحة مبوجب األمر  .2

واملتمثلة يف حوافز ومنافع جبائية  3،املتعلق بتطوير االستثمار 2001أوت  20املؤرخ يف  01

                                         
 .36، ص مرجع سبق ذكرهمنشور وزارة الطاقة و املناجم،   1

2 General Secretariat: Arab Maghreb Union, The Renewable Energy Sector in North Africa :  
Current Situation and Prospects, Expert Meeting about 2012 International year of 
Sustainable Energy for All, United Nations Economic Commission for Africa: Office for North 
Africa, Rabat, January 12-13, 2012, P 26. 

  http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables املوقع الرمسي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 3

  )2013/  12/  14 :مت اإلطالع عليه يوم(



 اإلطار العام للطاقات المتجددة: الفصل الثاني

 

137 

 

حرية انتقال رؤوس مالية كافية وأمن قانوين، وحرية االستثمار وعدم اللجوء إىل التأميم، ومجركية و 

 1.األموال وأخريا إقرار التحكيم الدويل

فس يف حتسني الفعالية الطاقوية املشاريع اليت تتنامجركية لتفعيل األنشطة و منح امتيازات مالية و  .3

 .ترقية الطاقات املتجددةو 

 .تقدمي إعانات لتغطية التكاليف الزائدة النامجة عن نظام التسعرية املطبق على الكهرباء .4

إنشاء الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة من أجل متويل هذه املشاريع و منح قروض بدون  .5

 .املؤسسات املاليةبدون ضمانات من طرف البنوك و فوائد و 

ند االسترياد بالنسبة للمكونات واملواد الرسم على القيمة املضافة عاجلمركية و ختفيض احلقوق  .6

 داخل اجلزائر يف جمال الطاقاتاملنتجات نصف املصنعة املستعملة يف صناعة األجهزة األولية و 

 .املتجددة

املتجددة من االمتيازات  يف جمال الطاقات املشاريعكل ذلك تستفيد كل األنشطة و زيادة على       

أدخلت سبق  إضافة إىل كل ما 2،التنظيم املتعلقني برتقية االستثماراملنصوص عليها يف إطار التشريع و 

حيث حدد  ،تعريفة التغذية هاالكهرباء من حمطات الطاقة املتجددة مبا في احلكومة أيضا حوافز إلنتاج

الطاقات املتجددة من طرف املستثمر الذي قام سعر شراء  2004املؤرخ يف  25/14القانون رقم 

. بإنتاجها حسب نوع التكنولوجيا املستخدمة الستغالهلا وحسب نسبة مسامهة املصادر املتجددة منها

ويف هذا الصدد حددت ثالثة أنواع من تعريفة التغذية يف حالة ما مت إنتاج الكهرباء من تطبيقات هجينة 

  :مع الطاقة الشمسية كما يلي

                                         
 .47يتعلق بتطوير االستثمار، اجلريدة الرمسية عدد  2001أوت  20مؤرخ يف  02/03األمر رقم   1

-http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies : الوطنية لتطوير االستثمار املوقع الرمسي للوكالة 2

renouvelables )2013/  12/  14: عليه يوم مت اإلطالع ( 
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عن نظريها األحفوري، شرط أن ال تقل  % 200م زيادة التعريفة للكيلوواط الساعي بنسبة تت .1

 .من إمجايل الطاقة املنتجة % 25نسبة مسامهة املصدر الشمسي عن 

عن نظري�ا األحفورية، إذا تراوحت  % 180زيادة تعريفة الكيلوواط ساعي املنتج بنسبة  .2

 . من إمجايل الطاقة املنتجة % 25إىل  % 20مسامهة املصدر الشمسي من 

عن نظري�ا األحفورية، إذا تراوحت  % 160زيادة تعريفة الكيلوواط ساعي املنتج بنسبة  .3

 .من إمجايل الطاقة املنتجة % 20إىل  % 15مسامهة املصدر الشمسي من 

عن نظري�ا األحفورية، إذا تراوحت  % 140زيادة تعريفة الكيلوواط ساعي املنتج بنسبة  .4

 .من إمجايل الطاقة املنتجة % 15إىل  % 10الشمسي من  مهة املصدرمسا

عن نظري�ا األحفورية، إذا تراوحت  % 100زيادة تعريفة الكيلوواط ساعي املنتج بنسبة  .5

 .من إمجايل الطاقة املنتجة % 10إىل  % 05مسامهة املصدر الشمسي من 

املنتجة من اخلاليا الشمسية فيتم زيادة ) الطاقة الشمسية الضوئية ( أما بالنسبة للطاقة الكهربائية 

عن نظري�ا األحفورية، و خبصوص الطاقة الكهربائية  % 300تعريفة الكيلوواط ساعي املنتج بنسبة 

عن نظري�ا  % 300املنتجة من الرياح يتم زيادة تعريفة تغذية الكيلوواط ساعي املنتج بنسبة 

  1.األحفورية

  إجراءات البحث و التطوير :ثالثا

أولوية املتجددة من خالل إعطاء  على تطوير املعارف واكتساب تكنولوجيات الطاقات اجلزائر تعمل   

 خمتلف نيوتثمالطاقات املتجددة  إلنتاجالطاقات املتجددة حافزا حقيقيا  إسرتاتيجيةللبحث لتجعل من 

                                         
: التعاون الدولي لتطوير الطاقات المتجددة في االقتصاديات العربيةإستراتيجيات الشراكة اإلقليمية و هواري عبد القادر،  1

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، كلية العلوم االقتصادية و علوم دراسة مقارنة لمشاريع إنتاج الطاقة الشمسية

 .97-96، ص 2010/2011 التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف،
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يع تشجفرض تأطريا نوعيا للموارد البشرية و ، هذا ما علمية أو بشرية، مادية سواء كانت القدرات اجلزائرية

الشكل و . املتجددة وخمتلف املتعاملني يف جمال الطاقات ني كل من اجلامعات ومراكز البحثالتعاون ب

 .يوضح ذلك 13رقم 

  التطوير في مجال الطاقات المتجددة في الجزائرهيكل البحث و : )13(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، مذكرة دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة االقتصاد الجزائري في ظل ضوابط االستدامةصباح براجي،  :المصدر

نيل شهادة املاجستري يف إطار مدرسة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة فرحات مقدمة كجزء من متطلبات 

  .163، ص 2011/2012، 1سطيف -عباس

ها من أجل ؤ مراكز حبث أخرى يف اجلزائر قد مت إنشامع إضافة كل هيئة على حدا بف يسيتم التعر    

  .املتجددة اتتشجيع البحث يف جمال الطاق

 :UDESوحدة تطوير التجهيزات الشمسية  .1

مهمة  ببومساعيل والية تيبازة وهي مكلفة بأداء 1988جانفي  09أنشأت هذه الوحدة يف    

  :إجناز مناذج جتريبية متعلقة مبا يليتطوير التجهيزات الشمسية و 

 ذات االستعمال املنزيل أو الصناعي ت الشمسية ذات املفعول احلراري و التجهيزا

 .والفالحي

 

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي واملناجموزارة الطاقة 

 SONALGAZ APRUE 

UDES اجلامعات CREDEG NEAL 
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 الفالحياالستعمال املنزيل و ذات الشمسية ذات اإلنارة الفولطية و  التجهيزات. 

  اليت تدخل يف تطوير التجهيزات التجهيزات واألنظمة الكهربائية، احلرارية وامليكانيكية و

 .ستعمال الطاقة الشمسيةالالشمسية 

 : APRUEترشيد استخدام الطاقة الوكالة الوطنية لترقية و  .2

رئاسي الرسوم املمبوجب  1987جتارية، أنشأت سنة هيئة عمومية ذات طبيعة صناعية و  هي   

تنفيذ  يفالرئيسية املناجم، تتمثل مهمتها ، تعمل حتت إشراف وزارة الطاقة و 1985الصادر عام 

  :وطنية للحفاظ على الطاقة من خاللالسياسة ال

 هاتعزيز كفاءة استخدام. 

  لطاقة ا للتحكم يف ربنامج الوطينالتنفيذ)PNME(. 

 ن، و عامة الناس، واملهني(داف خمتلفة الوعي ونشر املعلومات يف جمال إدارة الطاقة حنو أه

 ....)واملدارس 

 الصناعة، البناء، ( اليت متت املصادقة عليها مع خمتلف القطاعاتربامج تنفيذ خمتلف ال

 1 ...).النقل، 

 : CREDEG الغازمركز البحث والتطوير في الكهرباء و  .3

تتمثل مهامها األساسية يف البحث التطبيقي، التطوير  SONELGAZشركة فرعية �مع هي و      

املواد اليت هي يف طور االستغالل جي، معاينة التجهيزات الصناعية وحتليل سلوك األجهزة و التكنولو 

عرب  ءوتوزيع الكهرباإنتاج، نقل  ؛أي SONELGAZالتصنيع يف ميدان املهن القاعدية �مع و 

 :من بني صالحيا�ا ما يلي .ةترقية الطاقات اجلديدة واملتجدد ،شبكةال

 

                                         
1
(  http://www.aprue.org.dz/presentation.html: الطاقة خداماست وترشيد لرتقية للوكالة الوطنيةاملوقع الرمسي  

 ).13/01/2014: مت اإلطالع عليه يوم
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 ياإلرشاد واملساعدة يف امليدان الصناع. 

 األجهزة الكهربائية والغازية ذات االستخدام العمومي املصادقة على.  

 اختبار املعدات والتجهيزات الكهربائية والغازية. 

 علم القياس Métrologie.  

 اعتماد Accréditation.     

   الدراسات واالختبارات والبحث كل من إدخال التقنيات والتكنولوجيات اجلديدة يف

  .التطبيقي

 ةتطوير وترويج استخدام الطاقات املتجدد.  

 املوافقة واعتماد التجهيزات واللواحق الكهربائية الغازية. 

 املعايري الدالئل التقنية، (ومتابعتها ونشرها  تسيري املرجعيات التقنية والتكنولوجية

 1.)، وغريهاالنشرات

 :NEAL الشركة الجزائرية للطاقات الجديدة .4

 Newاليت تقابلها باللغة اإلجنليزية  Nealختتصر الشركة اجلزائرية للطاقات اجلديدة يف    

Energy Algeria ، عن طريق شراكة بني أكرب شركات الطاقة يف اجلزائر  2002أنشأت عام

املتخصصة يف  SIMإضافة إىل شركة  SONELGAZو  SONATRACHومها شركة 

  .% 10،  % 45 ، % 45: على التوايل وفقا للنسب التالية ،لغذائيةصناعة املواد ا

 :CDERمركز تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة  .5

  :يف ما يلي هتتلخص مهام ،ببوزريعة 1988مارس  22أنشأ املركز يف    

                                         
 12-11، العريب حول الطاقات املتجددةالجتماع ، مداخلة ضمن الجزائر برنامج الطاقات المتجددة في، نادية اولد علي 1

  .11-10، ص 2013نوفمري 
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  املعطيات من أجل تقييم دقيق للطاقات الشمسية وطاقة الرياح و طاقة   معاجلةمجع و

 .احلرارة اجلوفية و الكتلة احليوية

 صياغة أعمال البحث الضرورية لتطوير إنتاج الطاقات املتجددة واستعماهلا. 

  الطاقات املتجددة واستعماال�اصياغة معايري صناعة التجهيزات يف ميدان.  

 : UDTS وحدة تطوير تكنولوجيا السيلسيوم .6

حتت وصاية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، تتمثل  1988سنة هذه الوحدة أنشأت    

إجراء أعمال البحث العلمي واإلبداع التكنولوجي، م، تطوير تكنولوجيا السيلسيو  :ها يفاممه

العلوم وتكنولوجيات املواد واألجهزة نصف املوصلة للتطبيقات يف  اليف جم التكوين ملا بعد التدرج

تساهم هذه  ، كما)ختزين الطاقةالكهروضوئية، الكشف، البصريات اإللكرتونية، ( ميادين عدة

  1.يف تطوير السيلسيومبالتعاون مع عدة جامعات جزائرية الوحدة 

 : IARE المعهد الجزائري للطاقات المتجددة .7

يف جمال  أساسي يف جهود التكوين املبذولة من طرف الدولةبدور  هذا املعهد يقوم     

األمان، ميادين اهلندسة، األمن و  كل منهذا املعهد   يفيشمل التكوين  ،الطاقات املتجددة

     2.تسيري املشاريعالتدقيق الطاقوي، 

 :URAER  وحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة .8

تطمح  هي تابعة ملركز تطوير الطاقات املتجددة،بغرداية، و  1999أنشأت هذه الوحدة سنة    

هذه الوحدة لتكون قاعدة أساسية دولية لإلختبارات ومهزة إتصال جهوية يف جمال تطوير وتثمني 

                                         
 . 25 – 24، اجلزائر، ص 2011، مارس برنامج الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقويةمنشور وزارة الطاقة و املناجم،   1
 .25، اجلزائر، ص 2011، مارس برنامج الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقويةمنشور وزارة الطاقة و املناجم،   2
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التعاون مع اجلامعات  امن مهامه الطاقات املتجددة والتحكم يف التكنولوجيات احلديثة هلا،

  1.التدريب يف جمال الطاقات املتجددةالبحثية األخرى من خالل البحث و  كزاملرا و 

 وحدة األبحاث التطبيقية في مجال الطاقة المتجددة في المناطق الصحراوية .9

URERMS: 

،  1988أنشأت وحدة البحث يف الطاقات املتجددة يف الوسط الصحراوي بأدرار سنة      

هي مؤسسة و  ،حتمل اسم حمطة جتريب األجهزة الشمسية يف الوسط الصحراوي سابقا كانت

أساسا يف البحث العلمي، يتلخص نشاطها ت وصاية وزارة التعليم العايل و ذات طابع علمي حت

طوير الطاقات املتجددة يف املناطق الصحراوية وإعادة القيام بنشاطات البحث والتجريب وت

   2.هيكلة مؤسسات البحث

، لذلك يف أي جمال عامال حامسا الكتساب التكنولوجيات وتطوير املعارف العلمي يعترب البحث   

ة من طموحة لالستفادال السابقة الذكر ضمن إسرتاتيجيتهاتعمل اجلزائر إضافة إىل إنشاءها للوحدات 

فت مكاسب ا أضأجنبية، ولعل أهم اخلطوات اليتا مع مراكز أحباث تعاو�اخلربات األجنبية من خالل 

مة للسياسة الطاقوية يف اجلزائر هي انضمامها إىل مجعية املراكز الوطنية لرتشيد استهالك الطاقة يف مه

بدعم من االحتاد مت إنشاؤها  ،سبانياإتقع يف اليت  MEDENERحوض البحر األبيض املتوسط 

  .األورويب

  الجزائرانجازات وتحديات الطاقات المتجددة في : المطلب الثالث

إال أنه هناك عدة حتديات تواجه  تطوير الطاقات املتجددة جد طموحة إسرتاتيجيةأن الرغم من على     

فيما يلي سنحاول التطرق إىل كل من إجنازات وحتديات  .اجلزائر داخلالطاقات املتجددة إنتاج انتشار 

  .الطاقات املتجددة يف اجلزائر

                                         
1
 URAER : Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables :   

http://www.cder.dz/spip.php?article887  (vu le :02/09/2014) 
المتجددة في الجزائر، دراسة مقارنة بين مشروعي ديزرتيك سياسات و استراتيجيات استغالل و تطوير الطاقة كايف فريدة،  2

، مداخلة ضمن املؤمتر األول حول السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية وصحراء صوالر بريدر

 .08، ص 2015أفريل  08-07،  01وتأمني االحتياجات الدولية، طلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة سطيف 
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  )تقييم المرحلة األولى ( في مجال الطاقات المتجددةالجزائر أهم إنجازات : الفرع األول

إنتاج  من إمجايلمسامهة الطاقة الشمسية نسبة لرفع ملبذولة ا احلكومة اجلزائريةجهود يف إطار     

 .ألجل ذلكيف العديد من املناطق النائية يف اجلنوب واهلضاب العليا مت إجناز عدة مشاريع الكهرباء 

  :يلي املشاريع ما تلكتشمل 

أسرة يف املناطق اجلنوبية بواسطة استخدام تقنية األلواح الشمسية  1000توصيل الكهرباء إىل  .1

 1.متنراست، أدرار، إيليزي، تندوف: موزعة على املناطق التالية

  2.بئر بالطاقة الشمسية 96إضافة إىل جتهيز  ،منزل ريفي بالكهرباء 2170توصيل أكثر من  .2

ومسامهتها يف خمتلف األنشطة  إمجاال القدرات املركبة من الطاقات املتجددةعلى العموم ميكن شرح    

  .17 رقمللجدول وفقا 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
دراسة لواقع مشروع تطبيق الطاقة : مستدامة في الجزائرالطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية افروحات حدة،  1

 .155، ص 2012، 11، جملة الباحث، العدد الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر

، مذكرة مقدمة الستكمال شهادة حالة الجزائر –سياسة الطاقة و التحديات البيئية في ظل التنمية المستدامة بن نونة فاتح،  2

 .، بدون صفحة2006/2007ورقلة،  –املاجستري يف العلوم االقتصادية، كلية احلقوق و العلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح 
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  2012مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء في الجزائر سنة ): 17(جدول رقم 

  الواط: الوحدة                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Le bilan énergétique national, ministère de l’énergie et des mines, Algérie, 2013.   

فإنتاج  ،املتجددة يف اجلزائر ال يزال يف بداياته أن إنتاج الطاقات اجلدول أعاله يتضحمن خالل     

الوقود احليوي يبقى منعدما أما إنتاج الكهرباء انطالقا من املوارد الطبيعية املتجددة يظل هو اآلخر 

، مع العلم أن أول الالزمة لذلك التمويل والتكنولوجيات واخلربات كل من  وهذا راجع لنقص ،حمدودا

   .يوضح ذلك 18واجلدول رقم . 2011إنتاج جتاري للطاقات املتجددة كان سنة 

  في الجزائر المتجددة استهالك الطاقات:  )18( جدول رقم

  .مليون طن نفط مكافئ: الوحدة                                                                        

  0.05أقل من   *                                                                           

 
SOURCE: James’s Square, Op.cit, p 3. 

  القدرات المركبة  التطبيقات

  1352800  كهربة املنازل

  288400  الضخ

  48430  اإلضاءة العمومية

  498000  اتصاالت

  165630  أنشطة أخرى

  2353260  اإلجمالي

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنوات     

 اتاستهالك الطاق

المتجددة في 

  الجزائر

/     /     /     /     /     /      *  0.1  0.1  0.1  0.1   
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 سجلحيث  ،املتجددة يف اجلزائر حمدود االستهالك الفعلي للطاقاتأن  إىل 18رقم يشري اجلدول      

، 2012 لسنواتليحافظ على نفس كمية االستهالك ) م ط ن م( 0,1ألول مرة و  2010منذ سنة 

تقابله عدة ما يدل على أن إنتاج الطاقات املتجددة يف اجلزائر ، هذا على التوايل 2014 ،2013

  .سنقوم بذكر أمهها يف الفرع التايلحتديات 

  تحديات استغالل الطاقة المتجددة في الجزائر: الفرع الثاني

الرغم من كل اجلهود املبذولة من طرف احلكومة لتشجيع إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على       

فيما يلي . من الطاقة وغري قادر على تلبية احتياجات السكان املتزايدة اواقعها يبقى ضعيف إال أن

  .الطاقات املتجددة يف اجلزائراستغالل سنتطرق للعوائق اليت الزالت حتد من انتشار 

  .سبة استهالك المحروقاتارتفاع ن: أوال

لتزايد عدد السكان والغاز الطبيعي تسارعا مستمرا نظرا  املشتقات النفطيةعرف استهالك الكهرباء و     

تساهم يف تلبية كامل احملروقات ف، من جهة ثانية حتسن الظروف املعيشية للمواطنمن جهة و 

 52ما يعادل  2014حيث بلغ إمجايل االستهالك احمللي للطاقة لسنة  ،االحتياجات الوطنية من الطاقة

  1.)م ط ن م(

  

  

  

  

  

  

                                         
1 James’s Square, Op.cit, p 41. 
 



 اإلطار العام للطاقات المتجددة

  2014الطاقة في الجزائر سنة 

  
 James’s Square, Op.cit, p 41. 

 ،يتضح من الشكل أعاله أن اجلزائر معتمدة بصورة كلية على احملروقات لتلبية احتياجا�ا الطاقوية

كما يظهر أن ،  2014للطاقة سنة  من إمجايل االستهالك الكلي

سياسة الطاقة الوطنية املتبعة واليت ترتكز على املواد 

خاصة مصانع الغاز ( تطور صناعات الطاقة 

خر يشهد ارتفاعا طفيفا أما استهالك احمللي للنفط فهو اآل

 2013سنة ) م ط ن م(  17,5مقارنة بـ 

لسد العجز  % 15واردات املشتقات النفطية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 

  .جتديد املصايفيجة ملواصلة أشغال برامج �يئة و 

تعترب أسعار احملروقات عامال رئيسيا مؤثرا يف اجلدوى االقتصادية للطاقات املتجددة وحمددا 

قد ساهم إىل حد كبري يف عدم نشر اجلزائر 

64,81%
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الطاقة في الجزائر سنة  حصص استهالك: ) 14(شكل رقم 

.Square, Op.cit, p 41من إعداد الطالبة باالعتماد على إحصائيات

يتضح من الشكل أعاله أن اجلزائر معتمدة بصورة كلية على احملروقات لتلبية احتياجا�ا الطاقوية

من إمجايل االستهالك الكلي % 98,43 نسبة حيث متثل احملروقات

سياسة الطاقة الوطنية املتبعة واليت ترتكز على املواد ل وهذا راجع حصة أعلى حتتلنسبة الغاز الطبيعي 

تطور صناعات الطاقة  إضافة إىلاألكثر توفرا يف ميزان املوارد احمللية للطاقة 

أما استهالك احمللي للنفط فهو اآل، )املسال وحمطات توليد الكهرباء

مقارنة بـ ) م ط ن م(  18حيث بلغت قيمة استهالكه 

واردات املشتقات النفطية ارتفاعا ملحوظا بنسبة  يلسجويعود السبب يف ذلك إىل ت

يجة ملواصلة أشغال برامج �يئة و املسجل من املواد النفطية يف السوق احمللية نت

 دعم أسعار المحروقات

تعترب أسعار احملروقات عامال رئيسيا مؤثرا يف اجلدوى االقتصادية للطاقات املتجددة وحمددا 

اجلزائر  داخلملستقبلها، وال شك بأن اخنفاض أسعار احملروقات 

 . السكانالطاقات املتجددة بني املؤسسات و 

34,62%

0,19%

النفط

الغاز الطبیعي

الطاقة المتجددة

 

 

شكل رقم 

من إعداد الطالبة باالعتماد على إحصائيات :المصدر

يتضح من الشكل أعاله أن اجلزائر معتمدة بصورة كلية على احملروقات لتلبية احتياجا�ا الطاقوية    

حيث متثل احملروقات

نسبة الغاز الطبيعي 

األكثر توفرا يف ميزان املوارد احمللية للطاقة 

املسال وحمطات توليد الكهرباء الطبيعي

حيث بلغت قيمة استهالكه  2014سنة 

ويعود السبب يف ذلك إىل ت

املسجل من املواد النفطية يف السوق احمللية نت

دعم أسعار المحروقات: ثانيا

تعترب أسعار احملروقات عامال رئيسيا مؤثرا يف اجلدوى االقتصادية للطاقات املتجددة وحمددا     

ملستقبلها، وال شك بأن اخنفاض أسعار احملروقات 

الطاقات املتجددة بني املؤسسات و وعي تطبيق 

  

الغاز الطبیعي

الطاقة المتجددة
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  ضعف التسويق: ثالثا

ظم تكنولوجيا الطاقات املتجددة العديد من املشاكل التسويقية مما قد حيد من انتشار تعاين مع    

الطاقات املتجددة يف اجلزائر من جهة والتقليل من درجة منافستها من جهة ثانية، فعلى سبيل املثال 

  .تعاين بعض التكنولوجيات من صعوبة التخزين مما يدفع بالسكان الرتدد يف استخدامها

  استغالل الغاز الصخري: رابعا

الغاز الصخري هو صنف جديد من الغاز الطبيعي أطلق عليه الصخري لوجوده يف الطبقات الصخرية    

داخل األحواض الرسوبية، حتمل الطبقات الصخرية احملبوس فيها الغاز اسم األردواز لذلك هناك من 

   1 .يطلق عليه أيضا اسم غاز األردواز

يف شقه املتعلق  2013بدأت اجلزائر يف تطبيق قانون احملروقات اجلديد الصادر يف فيفري     

استغالل احملروقات الصخرية لتكون بذلك أول دولة يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا تتخذ باستكشاف و 

الغاز  تشري األرقام املتاحة حاليا إىل أن االحتياطات القابلة لالستغالل من. خطوة من هذا النوع

ذلك ل ،مليار مرت مكعب حسب تقرير الوكالة األمريكية للطاقة 10800 تقدر بـ داخل اجلزائر الصخري

مليار مرت  31,220بعد كل من الصني بـ  يف احتياطات الغاز الصخري املرتبة الثالثة عامليا اجلزائر حتتل

  2.مليار مرت مكعب 22,500مكعب واألرجنتني بـ 

الستخراج الغاز ف .معارضيف اجلزائر بني مؤيد و  الغاز الصخري استغالل يبقى بالرغم من ذلك    

أن األحجار اليت حيتبس فيها الغاز ال توجد �ا شقوق  بسببالصخري تستخدم تقنيات معقدة ومكلفة 

أو ثقوب األمر الذي جيعل استغالل الغاز الصخري صعب، لذلك ينتقد اخلرباء يف هذا ا�ال 

  . زايد للمياه وحيذرون من تلوث املياه اجلوفيةاالستهالك املت

                                         
مداخلة مقدمة ضمن املؤمتر األول حول السياسات موارد و إمكانات، : الطاقة في الجزائرجبار سعاد و ماحي سعاد،  1

 االستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية و تأمني االحتياجات الدولية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم

 .11،  ص 2015أفريل  07/08، 1 التسيري، جامعة سطيف

، مداخلة مقدمة واقع قطاع المحروقات الجزائري في ظل السياسات األوروبية الطاقوية الجديدةبقة الشريف و زغيب نبيل،  2

ضمن املؤمتر األول حول السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية و تأمني االحتياجات الدولية، كلية 

 .18،  ص 2015أفريل  07/08، 1لوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة سطيف الع
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  :الثاني خالصة الفصل

 البيئة، محايةحتقيق أمن الطاقة و  يف بالغة أمهية املتجددة اتللطاقيتضح أن  من خالل كل ما سبق      

 تقليصإنتاجها يؤدي إىل  يف التوسع أنو  ،للبيئة ملوث غريو  طاقةلل مصدرا غري ناضب باعتبارها

لذلك تسعى خمتلف دول العامل . البيئة على السيئ بأثرها املعروفة التقليدية الطاقة مصادر غاللاست

الالزمة لذلك، حيث جند أن العديد من  الدعم سياساتلطاقات املتجددة من خالل توفري إلنتاج ا

نتيجة لتطبيق  2014احتلت املراتب األوىل يف استهالك الطاقات املتجددة سنة  الدول األوروبية قد

�دف إىل أن تكون اجلزائر فهي  أما خبصوص .بشأن الطاقة وتغري املناخ قمة االحتاد األورويباتفاقيات 

حتديد  العبا رئيسيا يف إنتاج الطاقات املتجددة يف املستقبل سواء يف السوق احمللي أو الدويل من خالل

إىل غاية  2011انطالقا من سنة  طموحة إلنتاج كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إسرتاتيجية

، ألجل للكهرباء من اإلنتاج الكلي  %40حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتبلغ بذلك  2030

واقع لكن املتطورة،   املعرفة والتكنولوجيا ا لكل منكتسا�ذلك جلأت اجلزائر للشراكة األجنبية من أجل ا 

إنتاج الطاقة يف اجلزائر يؤكد صعوبة إحالل الطاقات املتجددة مكان األحفورية يف األمد القصري أو 

مع توجه اجلزائر إىل الغاز الصخري اليت تأمل أن يستطيع تلبية حاجتها املتزايدة على السيما املتوسط 

احمللية استمرار هيمنة الطاقة األحفورية  على السوق  إىل ، هذا ما يشريالغاز الطبيعي لالستهالك املباشر

  .للطاقة العامليةو 

  

 



  
  
  

 تمويل: لثالفصل الثا

 الطاقات المتجددة
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  :مقدمة الفصل الثالث

 يف الدولية الساحة على ارتفاعا ملحوظالطاقات املتجددة ارتفع حجم االستثمارات املوجهة ل   

 هذا طليعة يف النامية البلدان وكانت ،2014إىل غاية  2011، وبالتحديد منذ سنة األخرية السنوات

 عام حبلول دوالر مليار 89 إىل النامي العامل يف املتجددة للطاقات العاملي حيث ارتفع التمويل ،التقدم

املشجعة إال أن  الصورة هذه من الرغم على .2014لسنة  العاملي االستثمار إمجايل من وثلث ،2011

يف  تحدياتال من العديد يواجه املتجددة الطاقات إمكاناته، فتمويل كامل إىل بعد يصل مل القطاع

لذلك سنحاول يف هذا الفصل توضيح العقبات اليت . العديد من الدول سواء كانت متقدمة أو نامية

  .تواجه متويل الطاقات املتجددة مع التطرق إىل أهم اآلليات اليت سعت لدعم متويلها
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  معوقات تمويل الطاقات المتجددة: المبحث األول

على إشكالية يف توفري التمويل املناسب لكل الفرص االستثمارية الطاقات املتجددة عموما  تعاين    

 حث أمجع العديد من الباحثني على ضرورةالفجوة التمويلية هذه معاجلة مستوى دول العامل، من أجل 

  .لالستثمار يف الطاقات املتجددة القطاع اخلاص

 املؤسسات أظهرت اخلاص يف الطاقات املتجددة؟ وملاذافيم تتمثل أسباب عدم استثمار القطاع     

  .من خالل هذا املبحث هذا ما سنحاول اإلجابة عليها�ال؟  هذا يف حمدودا اهتماما املالية

  مفهوم التمويل: المطلب األول

، "املال قوام األعمال" يعد التمويل ركيزة أساسية ألي مشروع وما يؤكد ذلك املقولة الشهرية     

ال يتحول رأس املال النقدي إىل رأس مال  التمويلدون مهم يف تطور القوى اإلنتاجية فبوللتمويل دور 

  .منتج

احلاجة هلا، ال يتوقف هذا  الالزمة أوقات) السيولة النقدية(يعرف التمويل على أنه توفري األموال     

التعريف عند هذا احلد بل يقتضي التمويل حتديد مصدر تلك األموال املطلوبة ومن مث توجيهها 

لالستخدام األمثل مبا حيقق أكرب إيراد ممكن مما يسمح بإرجاع تلك األموال ملصادرها يف املواعيد 

  :يليلذلك على متخذ قرار التمويل مراعاة ما . والشروط احملددة

 . تكاليف احلصول على األموال حسب كل مصدر .1

  1.املخاطر احملتملة املتعلقة بكل مصدر لألموال .2

حدة املنافسة والتضخم والتطور  كل من  لقد ازدادت أمهية التمويل يف السنوات األخرية بازدياد

ل بأقل التكاليف التكنولوجي وغريها من العوامل، فأصبح بقاء املؤسسة مرهون بقدر�ا على توفري األموا

  .من خالل اختيار املصادر املناسبة حلاجا�ا

                                         
، جملة الواحات المتغيرات المالية المحددة لفاعلية قرار استخدام الديون كمصدر مالي في المؤسسةعبد ا�يد تيماوي،  1

 .64، ص 2011، جامعة غرداية، 13والدراسات، العدد للبحوث 
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  أشكال التمويل: الفرع األول

   :ما يلي منهاتمويل نذكر لل هناك عدة أشكال   

   التمويل المباشر: أوال    

هذا النوع من التمويل يعرب عن العالقة املباشرة بني املقرض واملقرتض واملستثمر دون تدخل أي وسيط    

التمويل يتخذ صور متعددة كما خيتلف باختالف املقرتضني  وهذا النوع من .مصريفمايل مصريف أو غري 

  ).حكومية مؤسسات، أفراد، هيئات(

 : المؤسسات .1

أو من عمالئها أو حىت  من مورديها ائتمانيةأن حتصل على قروض وتسهيالت املؤسسات تستطيع   

املدخرين الذين يرغبون يف توظيف أمواهلم دون أن  لجأ إىلأن ت ، كما ميكنهامن مؤسسات أخرى

   :التالية نواعتأخذ تلك األموال األ. االقتصادي للمؤسسة يرتبط نشاطهم مباشرة بالنشاط

  اخلاص عام أوال لالكتتابإصدار أسهم. 

  سنداتإصدار  . 

  التجاري االئتمان.  

  الذايتالتمويل. 

  اخل...تسهيالت االعتماد 

 :الحكومة  .2

من األفراد واملؤسسات  االقرتاضاملباشر عن طريق  تلجأ احلكومة يف بعض األحيان إىل التمويل   

من أهم و  ،متباينة األشكال ذات مدد زمنية خمتلفة وأسعار فائدة من خالل إصدار سندات متعددة

  1 .أذونات اخلزينة هذه السندات جند

  

                                         
 .10، ص 2009، األكادميية العربية، الدمنرك، التمويل الدولياجلباري،  الدين حمي عمر 1
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  التمويل غير المباشر: ثانيا    

أي كل  ،يف األسواق املالية والبنوك ةاملتمثلهذا النوع كل أساليب التمويل غري املباشرة و  شملي   

املالية وبعض  يف السوق املمتثلني املالينيحيث يقوم الوسطاء  ،مالينياملالية اليت فيها وسطاء  املصادر

على الوحدات  هاعيرات املالية من الوحدات االقتصادية ذات الفائض، مث توز ادخبتجميع اال البنوك

املالية الوسيطة حتاول أن توفق بني متطلبات مصادر  فاملؤسسات، )ذات العجز( االقتصادية اليت حتتاجها

هناك بعض أشكال التمويل غري املباشرة األخرى واليت تكون . ستثماراال ومتطلبات مصادر االدخار

  .ضمانات شكل على

  الفرع الثاني مصادر الحصول على التمويل

ميكن للراغبني يف احلصول على األموال العديد من املصادر املتنوعة ختتلف باختالف تصنيفا�ا      

  :ميكن تلخيصها يف ما يلي

 التمويل الداخلي: أوال    

و يدل ، فهأنشطتهملتمويل  أصحاب األعمالخمتلف ستعني به يعترب هذا التمويل مصدرا ذاتيا ي   

در إىل نوعني من االدخار ا املصقسم هذي 1.دون اللجوء للغري بذلك على قدر�م على متويل احتياجا�م

  :اومه

                                                            :االدخارات الطوعية .1

  : كل من  وهي االدخارات اليت حيققها األفراد واملؤسسات بشكل طوعي وتشمل

  يتضمن القطاع العائالت واألفراد واملؤسسات  الذي :ادخارات القطاع العائلي

اخلاصة، عادة ما يقاس حجم االدخارات هلذا القطاع بالفرق بني جمموع الدخول 

 .املمكن التصرف فيها واإلنفاق اخلاص على االستهالك 

                                         
، مذكرة مكملة لنيل دراسة حالة الشركة الجزائرية للكهرباء -محددات الهيكل المالي لمؤسسة االقتصادية جر، اعدوي ه 1

 .4، ص 2011- 2010قسنطينة،  -علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة منتوري  شهادة املاجستري يف
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 املشروعات  األرباح اليت حتققها كافةهذه االدخارات  تتضمن  :األعمال ادخارات قطاع

 : تنقسم هذه االدخارات إىل نوعني مها ،اعا�اإلنتاجية من مبي

تتضمن األرباح غري املوزعة اليت تتحفظ �ا الشركات  :ادخارات القطاع الخاص –

 . ا زادت أرباحها زادت ادخارا�امبالتايل كل، و املسامهة فقط

اع طملشروعات اليت ميلكها القوتتضمن أرباح ا :ادخارات قطاع األعمال العام –

 . العام، وهي عبارة عن الفرق بني السلع النهائية املنتجة وتكاليف إنتاجها

 : االدخارات اإلجبارية .2

وهي االدخارات اليت تفرضها الدولة على األفراد واملؤسسات بشكل إلزامي، إذ ختصم من       

 :دخوهلم بطريقة إجبارية وتشمل 

 فرق بني النفقات العامة واإليرادات تتمثل هذه االدخارات يف ال :االدخارات الحكومية

العامة، فهي مجيع املوارد املالية اليت حتصل عليها احلكومات من املصادر املختلفة وأمها 

 .  اإلصدار النقدي اجلديد واهلبات واملساعداتو الضرائب والرسوم 

 اليت تقوم الدولة خبصمها من األموال تشمل هذه االدخارات  :االدخارات الجماعية

قوانني معينة، حيث تتضمن أرصدة صناديق ل ابعض اجلماعات بشكل إلزامي وفق لدخو 

هي خاصة بالعاملني يف اجلهاز اإلداري للدولة ، و التأمينات االجتماعية بأنواعها املختلفة

    1.بالوحدات االقتصادية التابعة هلااهليئات العامة و و 

  التمويل الخارجي : ثانيا

 إذ، ية عندما تعجز املصادر الداخلية عن متويل خططها التنمويةاملصادر اخلارج إىلالدول عادة  لجأت   

  : التالية تصنف املصادر اخلارجية للتمويل إىل القنوات الرئيسة

  

                                         
 .12-11اجلباري، مرجع سبق ذكره، ص  الدين حمي عمر 1
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 : حصيلة الصادرات .1

 فهي ،بالنظر إىل أمهيتها تعترب حصيلة الصادرات املصدر الرئيس للموارد املالية املتدفقة إىل الدول   

يؤدي بدوره إىل زيادة الطلب على السلع  الذيزيادة اإلنفاق العام و   ارتفاع الدخل القوميتؤدي إىل

يشكل . واخلدمات مما يشجع املستثمرين على زيادة استثمارهم وبالتايل يتم انتعاش االقتصاد الوطين

  :املصدر من األموال معضلة أساسية يف الدول النامية وذلك لألسباب التالية اهذ

 قيمة الصادرات السلعية ويعود ذلك ألسباب عدة منها؛ ضعف اإلنتاج احمللي،  اخنفاض

زيادة الطلب احمللي على املنتجات احمللية، تدهور أسعار السلع األولية يف األسواق 

العاملية، زيادة إجراءات احلماية اجلديدة، التطور العلمي والتكنولوجي، ارتفاع أسعار 

 .السلع املصنعة

 غري املنظورة وتشمل هذه الصادرات خدمات النقل والصريفة  ضعف الصادرات

 .والسياحة والتأمني

  :االستثمارات األجنبية .2

التمويل الدول لسد فجوة  تلجأ إليهاإحدى مصادر التمويل اليت  متثل االستثمارات األجنبية     

مشكلة القروض  زيادة االستثمار وختفيف ستثمارات األجنبية عدة مزايا من بينها، ولالاحمللي

تصنف . اخلارجية، مبعىن أنه لالستثمارات األجنبية جانبني مهمني؛ جانب مايل وجانب تنموي

  1:االستثمارات األجنبية إىل صنفني رئيسني مها

 االستثمار األجنبي المباشر: 

هلم ا مما جيعل بسبب ملكيتهم الكاملة هليف دولة ما وهي االستثمارات اليت يديرها األجانب      

  .يف اإلدارة احق

  

                                         
1
 .13نفس املرجع ، ص  
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  مباشرالغير الاالستثمار األجنبي:  

  .املضيفةيف الدول اليت يشرتيها األجانب تضمن القروض أو األسهم والسندات احلكومية وي   

  المساعدات الخارجية .3

مثل  أو يف شكل برامج متويلية دولية استثماراتأو  يف شكل إعاناتتكون املساعدات اخلارجية      

 ، كما ميكن أيضا للدول بأنأطلقه اإلحتاد األورويب يف إطار الشراكة األورومتوسطية برنامج ميدا الذي

ما جيب . تقدم مساعدات إىل دول أخرى لدوافع اقتصادية أو إنسانية كتخفيف الفقر واألمراض

أت تتناقص حجم بد) الدول املتقدمة(اإلشارة إليه حاليا أن الدول املاحنة للمساعدات املالية 

مساعدا�ا إىل الدول الفقرية لألسباب التالية؛ وجود أزمات اقتصادية مستدمية، وكذلك ألسباب 

  .  سياسية

التمويل يعتمد بالدرجة األوىل على األسواق املالية الدولية مثل البورصات   هذا النوع منإن     

والتعمري وبعض  لإلنشاء الدويل أو البنك العامليصندوق النقد ك اإلقليميةالدولية أو  املاليةواهليئات 

  .اإلقليميةاملؤسسات 

                                                        القروض الخارجية      .4

إن القروض اخلارجية �يمن على بقية مصادر التمويل من حيث اختاذها النصيب األكرب من     

خرى من الثروة اليت للدول، ويقصد �ا؛ تلك املقادير النقدية واألشكال األالتدفقات األجنبية املوجهة 

ا تصبح هكذو  أو احلكومات إىل الدول ضمن شروط معينة يتفق عليها الطرفان تقدمها املنظمات

   1.فائدةار سعأرتتب عليها القروض التزامات خارجية وي

 حجم االستثمار في الطاقات المتجددة: المطلب الثاني

مليار دوالر  45,1تزايد حجم االستثمارات يف الطاقات املتجددة بصورة مستمرة فبعدما سجلت ي   

بلغ ، )19الحظ اجلدول رقم (  2014مليار دوالر أمريكي سنة  270لتصل إىل  2004أمريكي عام 

                                         
 .13نفس املرجع ، ص  1
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 6,6مليار دوالر مقابل  5,1منها حجم االستثمار يف البحث و التطوير من قبل اجلهات احلكومية 

.2014مليار دوالر من قبل اهليئات اخلاصة سنة 
1

  

  حجم االستثمار في الطاقات المتجددة حسب أنواعها): 19(دول رقم ج

  2014- 2004منذ  

  مليار دوالر: الوحدة                                                                                  

 2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنوات

الطاقة 

  الشمسية

12,0  16,3  22,1  38,0  

  

60,8  63,7  103,3  155,7  144,3  119,8  149,6  

     

 99,5  89,3  84,1  84,2  98,9  81,2  75,2  61,6  39,6  29,1  17,9  طاقة الرياح

طاقة الكتلة 

  الحية

7,4  9,6  12,1  15,8  16,9  13,9  16,0  17,4  12,4  9,3  8,4 

 4,5  5,5  6,4  7,2  5,7  6,3  7,8  7,1  7,6  7,2  2,6  الطاقة المائية

الوقود 

  الحيوي

3,9  9,6  28,4  28,7  19,2  10,2  10,1  10,4  7,0  5,5  5,1 

الطاقة 

  الجوفية

1,2  1,0  1,5  2,0  1,7  2,9  3,0  3,7  1,8  2,2  2,2 

 0,4  0,2  0,3  0,3  0,3  0,3  0,2  0,8  0,9  0,1  0,0  طاقة البحار

مجموع 

  االستثمار

45,1  72,9  112,1  153,9  181,8  178,5  237,2  278,8  256,4  231,8  270,2 

Source : Renewables Global  Status 2015, Op.cit, p 136. 

حققت مستوى قياسيا قد ات النظيفة لطاقل املوجهة ستثماراتاالمن خالل اجلدول أعاله يتضح أن     

وارتفاع أسعار النفط وأمن   بالتغري املناخي خاوف املتعلقة، فاملرغم تقلبات أسواق املال 2011 سنة هلا

  . ذلكإىل  املتجددة اتباستثمارات الطاق مجيعها تكومات دفعاحلالطاقة وزيادة الدعم املقدم من 

                                         
1 

Renewable Global Status 2015, Op.cit, p 136. 
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وإىل غاية  2004منذ سنة  أغلب االستثمارات قد حازت علىطاقة الرياح  أن أيضا دوليظهر اجل     

وهذا راجع لبدأ  مليار دوالر 61,6 االستثمارات فيها بلغت على سبيل املثال 2007 سنةفي ف ،2009

بعض الشركات األمريكية ذات رأس املال املغامر بتويل اهتمامها بفرصة االستثمار يف هذا السوق 

مليون دوالر يف مشروع طاقة الرياح  81حوايل  General Electric استثمرت شركة حيث ؛املتنامي

  1.يف كاليفورنيا )م و( 50بلغت طاقتها اإلنتاجية 

ذلك راجع و  طاقة الرياح يرتفع على حساب الطاقة الشمسية بدأ االستثمار يف  2010منذ سنة      

 ظهورو  إضافة إىل استمرار تطوير تكنولوجيا�ا النتشار إنتاجها يف الدول النامية خاصة العربية منها

  2.أنظمة هجينة إلنتاج الطاقة الشمسية

عود السبب يف يقات املتجددة لعامني متتاليني، و تراجع االستثمار العاملي يف الطا 2011بعد سنة     

 2012مليار دوالر لسنيت  58مليار دوالر و 100ذلك إىل تسجيل أوروبا هبوطا يف االستثمار بقيمة 

أملانيا وإيطاليا وفرنسا من دعم املشاريع اجلديدة األمر الذي أثر  انسحاب نتيجةعلى التوايل  2013و

  .بالسوق ككل

 عاتق على فقط يقع ال املتجددة الطاقات يف العاملية االستثمارات تراجعا جيب اإلشارة إليه أن مو     

كما  ،2013سنة  % 8,4 بنسبة خفضت استثمارا�ا قد املتحدة الواليات إذ أننا جند أن األوروبيني،

2012 سنة دوالر مليار 64 بـ مرة ألول الصينية االستثمارات اخنفضت
نتيجة لتدخل احلكومة الصينية  3

يف ضبط االستثمار للحد من زيادة املعروض وحتسني اجلودة السيما خبصوص تصنيع تكنولوجيا الطاقة 

يف توسيع  2012قبل سنة  ، حيث ساعدت االستثمارات الصينية)األلواح الشمسية(ية الضوئية سالشم

                                         
حلول من الطاقة النظيفة، مكتب برامج : جملة مواقف اقتصادية التطلع إلى طاقة ال تنضب، –الطاقة المتجددة مايكل إكهارت،  1

 .22، ص 2006اإلعالم اخلارجي، أمريكا، جويلية 
2 Renewables Global Status 2014, Op.cit, p 56. 

: العالمي االستثمار حجم تراجع وراء المتجددة الطاقة تكلفة انخفاض 3

http://www.alborsanews.com/2014/02/17/ )15/03/2015: مت اإلطالع عليه يوم.( 
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الذي  ،يف السوقحالة عدم التوازن بني العرض والطلب  أدى إىل خلقعملية تصنيع األلواح الشمسية مما 

ساهم بدوره يف خفض األسعار مما أدى إىل  ختلف أكرب عشر شركات يف الصني عن سداد ديو�ا حبلول 

  1 .2013شهر أوت 

كلفة إنتاج الطاقة العاملي يف الطاقات املتجددة إىل اخنفاض ت كما يرجع جزئيا تراجع االستثمار     

فضل مشاريع الطاقة أين يتم تسليم الكهرباء باستمرار انطالقا من أ 2ضوئية وطاقة الرياح،الشمسية ال

دوالر على التوايل  0,05دوالر  و 0,08يف العامل بـ   2014ضوئية و طاقة الرياح سنة  الشمسية ال

دوالر كيلواط من الوقود  0,14إىل غاية  0,045ساعي دون دعم مايل لكليهما مقابل للكيلو واط 

   3.ضوئية وطاقة الرياح أكثر تنافسيةذا ما جيعل الطاقة الشمسية الاألحفوري ه

دوالر  270,2 بذلكنتعشت االستثمارات العاملية يف الطاقات النظيفة مسجلة ا 2014يف عام     

 يعود هذا االرتفاع إىل التوسعو . بعد عامني من الرتاجع بالرغم من اإلخنفاض احلاد يف أسعار النفط اخلام

الدول  االستثمارات قفزت حيث النامية، البلدان داخل جديدة أسواق يف املتجددة للطاقات السريع

   ).15الحظ الشكل رقم (دوالر  مليار 131,3 إىل % 36 بنحوالنامية 

  

  

  

  

  

  

                                         
1 Renewables Global Status 2014, Op.cit, p 47. 

2
: العالمي االستثمار حجم تراجع وراء المتجددة الطاقة تكلفة انخفاض 

http://www.alborsanews.com/2014/02/17/ )15/03/2015: مت اإلطالع عليه يوم.( 
3 RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2014 Report, International Renewable 
Energy Agency (IRENA), JANUARY 2015, p 12-13. 
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 حجم االستثمارات في الدول النامية والمتقدمة في الطاقات

2014  

  الوحدة مليار دوالر                                  

  
Source : GLOBAL TRENDS IN RENEWABLE ENERGY INVESTMENT 2015
School of Finance & Management, Germany, 2015, p16.

هي يف تزايد مستمر إىل غاية  ةحجم استثمارات الدول النامي

استثمارات كل  قفزت، حيث 2013و

 أفريقيا جنوب ،دوالر مليار 7,4 اهلند

الطاقات  يف االستثمار حيث من دول نامية

 واملكسيك شيليالو  ندونيسياأ ا�ا موجهة إىل

 فقط % 3 بنحو املتقدمة االقتصاديات

http://www.unep.org/newscentre ) مت
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حجم االستثمارات في الدول النامية والمتقدمة في الطاقات): 15(شكل رقم 

2014-2004المتجددة  

                                                                    

GLOBAL TRENDS IN RENEWABLE ENERGY INVESTMENT 2015
School of Finance & Management, Germany, 2015, p16. 

حجم استثمارات الدول النامي من خالل الشكل أعاله جند أن

و 2012طفيفا سنيت إخنفاضا  هاعلى الرغم من تسجيل

اهلند دوالر، مليار 7,6 الربازيل دوالر، مليار 83,3

دول نامية 10 أكرب بني من مجيعا الدول هذه تعد .

ا�ا موجهة إىلاستثمار من  دوالر مليار من أكثر كانت

االقتصاديات يف املتجددة االستثمارات إمجايل ارتفع املقابل،

   2014.1سنة  دوالر مليار 138

                                         
 :العالم أنحاء جميع في الخضراء الطاقة مجال في االستثمارات

22/04/2015.(  
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شكل رقم 

                                              

GLOBAL TRENDS IN RENEWABLE ENERGY INVESTMENT 2015 report, Frankfurt 

من خالل الشكل أعاله جند أن    

على الرغم من تسجيل 2014

3 إىل الصني :من

.دوالر مليار 5,5

كانت ثحياملتجددة 

املقابل، يف .وتركيا وكينيا

138,9 حنو إىل ليصل

                                        
االستثمارات زيادة 1

22: اإلطالع عليه يوم

97

131,3
135 138,9

2013 2014



 تمويل الطاقات المتجددة: الفصل الثالث

 

162 

 

ة أوجد بيئة مالئمة من خالل كل ما سبق يتضح أن النمو املتسارع لسوق الطاقات املتجدد   

 50فرصا لتحقيق أرباح كبرية إال أنه أوجد كذلك حتديات وخسائر حمتملة قدرت قيمتها للمستثمرين و 

وينظر الرتفاع التكلفة الرأمسالية من أبرز هذه التحديات السيما عند مقارنتها مع  1مليار دوالر سنويا،

  .فيما يلي عرض ملختلف هذه التحديات. الطاقة األحفورية

    ار في الطاقات المتجددةمعوقات االستثم: المطلب الثالث

إن متويل استخدام تكنولوجيا الطاقات املتجددة ينطوي بالضرورة على صعوبات قد تكون بعضها     

خر يقتصر على تكنولوجيا الطاقات بشكل عام يف حني جند أن بعضها اآلمألوفة يف قطاع الطاقة 

  . تعد حائال دون انتشارها يف العديد من الدول ممااملتجددة يف حد ذا�ا 

  المخاطرارتفاع التكاليف و : الفرع األول

ينظر إىل ارتفاع كل من التكاليف واملخاطر املتعلقني بالطاقات املتجددة من أهم معوقات االستثمار     

  .ملخاطرواالتكاليف هذه فيها، فيما يلي شرح ألهم 

  ارتفاع التكاليف: أوال    

  :أسباب منها لعدة تكلفة أكثر تارخييا الطاقات املتجددة يعد إنتاج    

 كهرباء طويلة ومكلفة خطوط تتطلب اليت البعيدة املناطق يف املتجددة املوارد تقع ما غالبا .1

 .بغية إيصاهلا للسوق

الطقس هذا ما يؤدي  تأثريات بسبب غري متوفرة باستمرار املتجددة الطاقات بعض مصادر .2

 2.اإلنتاج وبالتايل ارتفاع التكاليفلطول فرتة 

تطلب ة حاليا ليست عالية الرتكيز مما يإن التكنولوجيا املبتكرة إلنتاج الطاقات املتجدد .3

ارتفاع  ، هذا ما يؤدي إىل استعمال العديد من األجهزة ذات املساحات واألحجام الكبرية

                                         
 .22مايكل إكهارت، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 Katy Hogg and Ronan O’Regan, Renewable energy support mechanisms: an overview, 
report of PricewaterhouseCoopers LLP, p 04. 
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أحد عوائق  هذا السبب يشكل ،املتجددة اتالطاقاستغالل التكلفة األولية ألجهزة 

 .انتشارها السريع

  تعدد المخاطر: ثانيا     

  : فيما يلي أمهها ،تتعدد املخاطر وتتداخل فيما بينها خبصوص الطاقات املتجددة      

 :تتمثل يف ما يلي :مخاطر سياسية .1

  كافية  قانونيةتوفر بيئة عدم. 

 الطاقات مشاريع من  ةاحتمال أن ترتاجع احلكومات عن اتفاقيات شراء الطاق

 .املتجددة

  التغريات يف املواقف السياسية فيما يتعلق باحلوافز الضريبية املتعلقة بتكنولوجيا

 ).مثال عدم التأكد من متديد فرتة العمل بالتخفيضات الضريبية(النظيفة  اتالطاق

 عدم التأكد من حتقيق عوائد من إنتاج الطاقات املتجددة. 

 طول فرتة اسرتداد التكاليف. 

 :تتمثل يف: مخاطر تقنية .2

  عدم توفر معطيات سابقة حول األداء املتميز هلذه التكنولوجيات وندرة مشغلي

 .الطاقة الذين أثبتوا جدار�م يف ذلك

  االفتقار إىل خدمات هندسية متخصصة واليد العاملة املاهرة ومعدات الغيار من

 .أجل التشغيل والصيانة

 فالطاقات املتجددة غري متاحة باستمرار إذ البد إشكالية ختزين الطاقات املتجددة ،

 1.من تطوير نظام لتخزينها

                                         
1
حلول من الطاقة النظيفة، مكتب : ، جملة مواقف اقتصاديةخريطة طريق االستثمار في الطاقة المستديمةستيفن باري و آخرون،  

 .42-41، ص 2006برامج اإلعالم اخلارجي، أمريكا، جويلية 
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 :تتمثل أساسا فيما يلي :مخاطر متعلقة بتوفر الموارد الطبيعية .3

  املوارد الطبيعية املتجددة املتوفرة مثال سرعة الرياح املعطيات حول عدم التأكد من

 .مدة اإلشعاع الشمسيو 

  رار كالتقطع يف اإلشعاع الشمسي الطبيعية املتجددة باستمعدم توفر بعض املوارد

 .هذا ما ينجم عنه التقطع يف اإلمدادات بالطاقةوهبوب الرياح، 

تعد مشاكل توصيل الطاقات املتجددة إىل شبكات النقل والتوزيع  :مخاطر البنية التحتية .4

استغالل  مثلجددة من بني أهم املخاطر اليت تعيق انتشار العديد من أنواع الطاقات املت

  1.البحريف طاقة الرياح 

  صعوبات الحصول على القروض وعدم توفر سياسات فعالة: الفرع الثاني

اليت تعوق  الصعوبات جند العديد منتكاليف وخماطر االستثمار يف الطاقات املتجددة إضافة الرتفاع     

   :عملية انتشار استغالهلا، لعل أمهها ما يلي

  صعوبات الحصول على القروض: أوال     

 أكثر أصبحت الطاقات املتجددة، ذلك يف مبا التحتية، البنية مشاريع لتمويل التقليدية إن املصادر    

 احلصول الصعب من أصبح الطويل، فعلى سبيل املثال املدى على املال رأس توفري على قدر�ا تقييدا يف

الطاقات  ملشاريع تتماشى مع متطلبات التمويلية األجلطويلة  استحقاق تواريخ مع مصرفية قروض على

 انسحبت الواقع قد ففي. التجارية البنوك املفروضة على والسيولة املال القيود على رأس املتجددة بسبب

 األزمة أعقاب السوق على من كبري حد إىل التحتية البنية متويل قطاع يف نشاطا األكثر البنوك بعض

 املال رأس من الكثري تستهلك القروض هذه أن وحقيقة السيولة مشاكل بسبب أساسا وذلك املالية،

  .األرباح يف نسبيا منخفضة ولكنها

                                         
 .42-41، ص رجعنفس امل 1
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 متويل على للغاية سليب تأثري 3من املتوقع أن يكون للوائح املصرفية اجلديدة لبازل  ذلك إضافة إىل    

الطاقات املتجددة، فاملتطلبات اجلديدة جترب املصارف مراعاة ميزانيا�ا من أجل إقراض مشاريع ذات 

 احلالية فالتوقعات. للمصارف بالنسبة للغاية مكلف هذا ما جيعل متويل الطاقات املتجددة عاليةخماطر 

   1.تكلفة وأكثر بكثري مالئمة أقل هي للطاقات املتجددة املصرفية القروض شروط أن تشري إىل

  عدم توفر سياسات فعالة: ثانيا     

إن أحد العوامل األساسية الضرورية لنشر تكنولوجيا الطاقات املتجددة هو تطوير األسواق اليت     

  :ستستقبلها، حيث اتسمت أسواق الطاقات املتجددة بالفشل نظرا للعوامل التالية

مقارنة بالقطاع العام بسبب عدم توفر الرحبية يف هذا ا�ال  قلة استثمارات القطاع اخلاص .1

 .)16الحظ الشكل رقم ( ،عن ارتفاع التكاليفأساسا النامجة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
1 Christopher Kaminker & Fiona Stewart , The Role of Institutional Investors in Financing 
Clean Energy, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No.23, 
OECD Publishing, August 2012, P  12. 
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  مقارنة بين التمويل العام والخاص للطاقات المتجددة ): 16(شكل رقم 

  2014-2004بين الفترة 

  دوالر مليار: الوحدة                                                                           

  

    Renewables Global  Status 2015, Op.cit, p136  من إعداد الطالبة باالعتماد على : المصدر

:معطيات  

 

من خالل الشكل أعاله يتضح أن القطاع العام يلعب دورا حامسا يف متويل الطاقات املتجددة عرب     

إنتاج الطاقات املتجددة من خمتلف أرجاء العامل على حساب القطاع اخلاص نظرا لقلة العوائد املرتتبة عن 

  .املبالغة يف تقدير املخاطر من جهة أخرىجهة و 

لسد  دة إىل مشاركة القطاع اخلاص واهتمامه أكثر من الرتكيز احلكوميحيتاج قطاع الطاقة املتجد    

، لذلك تشكل السياسة الفعالة واألطر التنظيمية على املستويني وهو مل حيدث إىل اآلن الفجوة التمويلية

احمللي والدويل ضرورة ال غىن عنها لتشجيع مستوى استثمار القطاع اخلاص الذي من شأنه أن يلعب 

   1.ال يف متويل الطاقات املتجددةدورا فعا

                                         
حلول من الطاقة النظيفة، مكتب برامج اإلعالم اخلارجي، : ، جملة مواقف اقتصاديةللمستقبلطاقة نظيفة بوال دوبريانسكي،  1

 .06، ص 2006أمريكا، جويلية 
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من إنتاج الطاقات  اجلدوى لتقييم واملستثمرين للمطورين املطلوبة عدم كفاية املعلومات .2

فعلى سبيل   1.املبالغة يف تقييم املخاطر اخلاصة �ا إىل يؤدي بدوره ما غالبا املتجددة هذا

املثال تفتقر دراسات اجلدوى لتقدير التكاليف اخلارجية ملصادر الطاقة؛ فالتكاليف اخلارجية 

هي عادة ما تكون غري مسعرة إذ ينظر إليها يف أغلب األحيان على أ�ا أثار جانبية لعملية 

 . اإلنتاج تتسبب يف ظهور تكاليف من نوع آخر يطلق عليها مصطلح التكاليف اخلارجية

من عناصر فشل السوق، فبمجرد وجودها يؤدي ذلك إىل  افالتكاليف اخلارجية تعترب عنصر 

توزيع غري عادل للموارد احملدودة، فهي تؤدي إىل االحنراف عن االعتماد على املزيج األمثل 

التقنية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية، و عليه فهي تؤدي إىل  وفقا للجوانبملصادر الطاقة 

 2.حنراف عن حالة كفاءة باريتواال

يعترب تسعري التكاليف اخلارجية حملطات إنتاج الكهرباء حسب مصادر الطاقة من أصعب    

العمليات اليت قد يواجهها اخلرباء العاملون يف هذا ا�ال إما بسبب قلة املعلومات أو تضارب 

خصان تقدير التكاليف اخلارجية يل اجلدوالن التاليان. ملية املقارنة صعبةاملعطيات مما جيعل ع

ملختلف مصادر الطاقة املطبقة على أشهر احملطات األوربية وحمطات الدول العربية األعضاء 

ومن  ،2012 سنةباملركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة طبقا لبيانات إنتاج الكهرباء 

اليف اخلارجية هي تأثري بني أهم اآلثار اليت يتم أخذها يف االعتبار عند حساب التك

  3.االنبعاثات على التغري املناخي والصحة واحملاصيل الزراعية واملباين

                                         
1
 Nicola Ehlermann-Cache, Public-Private Partnerships in the Middle East and North 

Africa, Handbook –OECD, 2014, p p 71-73.  
هو مصطلح اقتصادي استحدثه العامل االقتصادي اإليطايل فيلفريدو باريتو يطلق على حالة الكفاءة االقتصادية اليت  :كفاءة باريتو 2

حتدث عندما ال ميكن زيادة منفعة مستهلك أو سلعة ما إال عن طريق اإلضرار مبستهلك أو سلعة أخرى، وهي ختتلف عن حالة 

 .قق إال عندما يتم استنفاد كافة التفضيالتأفضلية باريتو؛ إذ أن حالة األمثلية ال تتح
الدول : دراسة حالة -التكاليف الخارجية لمحطات إنتاج الكهرباء بالمنطقة العربيةماجد كرم الدين حممود و رنا اجلندي،  3

 . 2، ص 2014، سلسلة تبسيط املعلومات التقنية، مصر، أفريل األعضاء بالمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة
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  تقدير العبء الكلي للتكاليف الخارجية إلنتاج الكهرباء): 20(جدول رقم 

  2012لسنة  وروبيةاألفي بعض الدول  

  أمريكي لكل كيلوواط ساعيسنت : الوحدة                                                   

الكتلة   نووي  غاز  نفط  فحم  البلد

  الحيوية

طاقة   مائية

شمسية  

  كهروضوئية

  رياح

  /  /  0.1  3-2  /  3-1  /  /  النمسا

  /  /  /  /  0.5  2-1  /  15-4  بلجيكا

  0.05  0.6  /  3  0.2  2-1  8-5  6-3  الدمنرك

  0.2  /  /  3.5  /  2-1  /  8-5  ستونياأ

  /  /  /  1  /  /  /  4-2  فنلندا

  /  /  1  1  0.3  4-2  11-8  10-7  فرنسا

  0.25  /  1  0.08  /  1  5-3  8-5  أملانيا

  /  /  /  /  /  /  /  8-6  يرلنداإ

  /  /  0.3  /  /  3-2  6-3  /  إيطاليا

  /  /  /  0.5  0.7  2-1  /  4-3  هولندا

  0.025  /  0.2  0.2  /  2-1  /  /  النرويج

  /  /  0.03  2-1  /  2-1  /  7-4  الربتغال

  /  /  0- 0.07  0.3  /  /  /  4-2  السويد

  0.15  /  /  1  0.25  2-1  5-3  7-4  بريطانيا

: دراسة حالة - ، التكاليف الخارجية لمحطات إنتاج الكهرباء بالمنطقة العربيةماجد كرم الدين حممود و رنا اجلندي: المصدر 

، ص 2014، سلسلة تبسيط املعلومات التقنية، مصر، أفريل الدول األعضاء بالمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة

3.  

ميكننا االستنتاج أن أكرب قدر من التكاليف اخلارجية إلنتاج  ،20رقم استنادا على بيانات اجلدول     

الكهرباء يف االحتاد األوريب يأيت من الفحم والنفط مث يليهم الغاز لتأيت الطاقات املتجددة يف األخري  
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تعدى سنتا واحدا لكل كيلوواط ضوئية حيث أن تكاليفهم اخلارجية ال تياح والطاقة الشمسية القة الر كطا

      1.ساعي

  تقدير العبء الكلي للتكاليف الخارجية إلنتاج الكهرباء): 21(جدول رقم 

 2012لسنة  في بعض الدول العربية 

  مليون دوالر: الوحدة                                                                                                     

الطاقة   غاز  نفط  فحم  البلد

  المائية

طاقة 

  الرياح

الطاقة 

  الشمسية

  المجموع

  3367  1  2  56  1785  1523  0  مصر

  836  0  0  2  795  39  0  الجزائر

  233  0  0  0  233  0  0  البحرين

  2064  0  0  18  350  1696  0  العراق

  691  0  0  0  66  625  0  األردن

  700  0  0  3  3  604  0  لبنان

  1386  0  0  0  210  1176  0  ليبيا

  1015  0  1  9  99  904  2  المغرب

  122  0  0  28  9  85  0  السودان

  1473  0  0  13  499  961  0  سوريا

  254  0  0  0  253  1  0  تونس

  229  0  0  0  29  200  0  اليمن

  37  0  0  0  0  37  0  فلسطين

  12315  1  3  129  4331  7851  2  المجموع

  .4ماجد كرم الدين حممود و رنا اجلندي، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر    

  

                                         
 .3ماجد كرم الدين حممود و رنا اجلندي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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من جممل  % 32يتضح أنه يف حني أن النفط ال ميثل أكثر من  ،21رقم من خالل اجلدول    

الطاقة الكهربائية املنتجة يف هذه الدول إال أنه أكثر تأثريا من حيث األعباء املالية اليت تتحملها الدولة 

ملعاجلة التأثريات السلبية على البيئة والزراعة والصحة الناجتة عن تشغيل حمطات اإلنتاج العاملة بالنفط 

  .مل التكاليف اخلارجيةمن جم % 64يف الدول األعضاء فهي متثل ما يقارب من 

حتملها أكرب حجم من التكاليف أعباء مالية نتيجة  كما تعد مصر من أكثر الدول اليت تتحمل   

مليون دوالر، يف حني  2063مليون دوالر يليها العراق بـ  3366اخلارجية أين سجلت ما يقارب 

  1.مليون دوالر 37قل قيمة مقدرة بـ أسجلت فلسطني 

ن أمهية هذه التكاليف والدور الكبري الذي قد تلعبه يف التأثري على صانعي القرار إال الرغم معلى     

 من املزيد خلق السياسات إىل صانعي من املستثمرون يتطلعلذلك  .أ�ا مل تنل بعد االهتمام الكايف

املتعلقة �ذا  وتقليل درجة املخاطر العوائد من خالل حتسني لالستثمار يف الطاقات املتجددة اليقني

تتناسب و فرتة حتقيق العوائد من لطويلة األجل إضافة إىل تسهيل احلصول على قروض  2ا�ال،

  .الطاقات املتجددة

جيب أن تتناسب العوائد  الستثمار يف الطاقات املتجددةل شراك القطاع اخلاصوعليه يتضح أنه إل       

لعدم توفر املعطيات الكافية األحيان  كثري منحيدث يف  ، وهو ما ال درجة املخاطر املتوقعة معاملتوقعة 

  .الالزمة لدراسة اجلدوى املالية اخلاصة بالطاقات املتجددة

 

 

 

  

 

                                         
 .4ماجد كرم الدين حممود و رنا اجلندي، املرجع نفسه، ص  1

2 David Nelson and Brendan Pierpont, The Challenge of Institutional Investment in 
Renewable Energy, report of Climate Policy Initiative, March 2013, p 04. 
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  تمويل الطاقات المتجددةدعم آليات : المبحث الثاني

اليت سامهت يف ارتفاع حجم الدعم املايل  آلياتهذا املبحث اإلشارة إىل خمتلف  سنحاول من خالل   

، حيث ميكن تصنيف الدعم املايل بطرق خمتلفة مثل لطاقات املتجددةاملوجه لاالستثمار العاملي احلايل 

الدعم املايل لالستثمار، منح رأس املال، قروض منخفضة الفائدة، إعفاءات ضريبية، املبالغ املسرتدة من 

   1.دات اخلضراء، تعريفة تغذية الشبكة للطاقات املتجددةالضرائب، التزامات الطاقات املتجددة، الشها

  والحوافز الضريبة" Quota" نظام الحصص اإللزامية: المطلب األول

 لتدعم الطاقات املتجددة ماليا، احلوافز الضريبية من أٌوىل األدوات اليت ظهرتيعد نظام احلصص و      

  .فيما يلي شرح لكليهما

  "Quota" اإللزاميةنظام الحصص : الفرع األول

سسات الكهرباء على أن متثل لزم مؤ بلجيكا احلصص اإللزامية اليت تطبقت كل من بريطانيا وبولندا و    

فعلى سبيل املثال تسعى احلكومة الربيطانية  2من مبيعا�ا للجمهور، امعين ااملتجددة جزء الطاقات

املتجددة على االستثمار من خالل منح حوافز مادية منذ أول أفريل  ملساعدة شركات إنتاج الطاقات

 ب هذه االلتزامات أن تساهم الطاقاتتتطل RO(،3(عن طريق التزامات الطاقة املتجددة  2002

 2003- 2002لقد كانت النسبة الواجب حتقيقها عام  ،املتجددة بنسبة معينة من الكهرباء املولدة

رباء بشراء االلتزامات من خالل قيام الشركات التقليدية لتوليد الكه ، يتم حتقيق هذه% 3حوايل 

تقوم هيئة شركات متخصصة تقوم بإنتاج الطاقات املتجددة، و  املتجددة من شهادات التزام بالطاقات

                                         
 .16تقرير جامعة الدول العربية، صاإلطار االسترشادي للطاقة المتجددة،  1

، ورقة حبثية مقدمة من خالل معهد واقع الطاقة المتجددة في الوطن العربي ومستقبلهارشيد هوايل و بعلي حسن مبارك،  2

  .9، ص 2008البحوث و الدراسات العربية، 
3 Renewables Obligation   :  جاءRO  يف انكلرتا وويلز، واسكتلندا، تليها أيرلندا  2002حيز التنفيذ يف عام

 .2005الشمالية يف عام 
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يف حالة عدم التزام الشركات التقليدية �ذا  1.بتنسيق ذلك Ofgemتنظيم قطاع الكهرباء الربيطانية 

  . ساعي كيلوواط  1000جنيه إسرتليين لكل  30إن عليها دفع غرامة مالية تقدر بـ االلتزام ف

  الحوافز الضريبية :الفرع الثاني

استخدمت العديد من الدول اإلعفاء الضرييب كحافز لتشجيع االستثمار يف الطاقات املتجددة،    

بل امتدت إىل إعفاء  تقتصر اإلعفاءات الضريبية على منتجي الطاقات املتجددة فقط مل حيث

سياسة رئيسية لتسهيل عملية نشر تغلغل  لذلك تعد اإلعفاءات الضريبية. أيضا مستهلكيها منها

  2 .املتجددة يف سوق الطاقة الطاقات

إضافة إىل اإلعفاءات الضريبية جند هناك ضريبة ثانية ميكن أن تكون هي األخرى حافزا لالستثمار     

ضريبة الكربون اليت يطلق عليها أيضا ضريبة التغيري املناخي اليت تسعر يف الطاقات املتجددة، وهي 

فرضت بريطانيا ضريبة . حسب كمية انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون الصادر عن استهالك الطاقة

على مستهلكي الطاقات األحفورية يف و كثيفة االستهالك للطاقة الالكربون على القطاع العام والشركات 

األمر الذي شجع أكثر استغالل الطاقات املتجددة يف  ،منهاحني أعفى استهالك الطاقات املتجددة 

األمر  أملانيا مما ساهم يف رفع مبيعاته إعفاء الوقود احليوي من ضريبة الكربون يفأيضا مت كما   .بريطانيا

   3.اثلة على السيارات الكهربائية ملدة مخس سنواتالذي دفع أملانيا إىل تطبيق سياسة مم

حتفيز و تعد احلوافز الضريبية وسيلة فعالة من حيث التكلفة للحد من استهالك الطاقة األحفورية     

 مباشر على غري أو مباشر بشكل الكربون تؤثر ضرائب أن االستثمار يف الطاقات املتجددة، إال أنه ميكن

لكون أنه عندما تفرض ضريبة الكربون على الشركات ذات االستهالك  ضاملنخف الدخل ذات الفئات

هذا األثر . األكرب للطاقة سرتتفع تكاليف منتجا�ا وبالتايل أسعارها هي األخرى ترتفع بصورة آلية

                                         
1 Renewables Obligation (RO):  https://www.ofgem.gov.uk/environmental-

programmes/renewables-obligation-ro (vu le: 23/03/2015) 
، مؤمتر الطاقة العريب الثامن، عمان، التطورات التقنية و االقتصادية عالميا وعربيا: مصادر الطاقة المتجددةهشام اخلطيب،   2

  .07-19ص ، ص 2006جوان 
 .8املرجع نفسه، ص 3
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الرجعي لضريبة الكربون ميكن التخلص منه من خالل إعادة تدوير جزء من إيرادات تلك الضرائب على 

   1 .دخل املنخفضالفئات ذات ال

يف األخري ميكن القول أن ضريبة الكربون أداة مالية هلا عالقة مباشرة بسوق الطاقات املتجددة فهي     

تؤدي من جهة إىل تشجيع االستثمار يف الطاقات املتجددة نتيجة لتقليل االعتماد على الطاقة 

الطاقات املتجددة إذا ما عمدت األحفورية ومن جهة أخرى ستساهم حصيلة هذه الضريبة يف متويل 

  .احلكومات على إعادة تدويرها يف جمال الطاقات املتجددة

   الشهادات الخضراء وتعريفة التغذية: الثاني مطلبال

انتشر استخدام الشهادات اخلضراء مؤخرا لدعم متويل الطاقات املتجددة على حساب تعريفة التغذية،    

فيما يلي شرح ألهم اخلصائص لكال . التغذية فعاال للكثري من األسبابإال أنه ال يزال استخدام تعريفة 

  .األداتني مع إبراز دورمها يف متويل الطاقات املتجددة

  الشهادات الخضراء: الفرع األول

تقوم بعض احلكومات السيما األوروبية منها مبنح شهادات خضراء ملنتجي الطاقات املتجددة     

وفرت فيهم املعايري املطلوبة، لذلك يعترب إصدار الشهادات اخلضراء آلية لتتبع إن ت) بالتحديد الكهرباء(

  .املتجددة وفقا ملختلف أنواعها تسجيل اإلنتاج من الطاقاتو 

، حيث كانت "Quota"ارتبط ظهور الشهادات اخلضراء يف البداية بنظام احلصص اإللزامية     

املطبق يف كل دولة، لكن مع شيوع استخدامها تواجد تستخدم كإثبات التوافق مع معايري نظام احلصص 

ملنتجي الطاقات املتجددة نتيجة  امالي اوعليه يتضح أن الشهادات اخلضراء حافز  .إمكانية تداوهلا

إلمكانية بيعها يف أي وقت واحلصول على السيولة، إضافة إىل اإليرادات الناجتة عن بيع الكهرباء يف 

                                         
1 Carbon tax : https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_tax (vu le: 04/03/2015). 
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كما أن للشهادات اخلضراء عدة مزايا من بينها إمكانية استخدامها كشهادة ضمان   1.سوق الطاقة

  2.مع إمكانية تداوهلا خارج الدولة الصادرة فيها للمحطات

 تعريفة التغذية: الفرع الثاني

املتجددة، فهي عبارة عن اتفاقية  الطاقة تكنولوجيات يف االستثمار لتسريع تستخدم تغذية التعريفة    

سنة فما فوق، تستخدمها احلكومات عادة  20طويلة األجل للطاقات املتجددة متتد عادة إىل  شراء

بلد  109 استخدم. قات املتجددة �دف تنظيم السوق وتوجيههلشراء الكهرباء املنتجة عن طريق الطا

  . 2012وبداية سنة  2011على األقل تعريفة التغذية يف الفرتة املمتدة بني أواخر سنة 

رفع قدرة الطاقة الشمسية  2012استنادا على استخدام تعريفة التغذية استطاعت أملانيا سنة     

من اإلنتاج الكلي  % 3,1لتمثل هذه القدرة املركبة  )ج و( 24,8إىل  )ج و( 7,5الضوئية املركبة من 

سنة   )ج و( 9,3كما جنحت إيطاليا يف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الضوئية بقدرة . للكهرباء

  .عن طريق استخدام سياسة تعريفة التغذية 2010

تعد سياسة تعريفة التغذية من أجنع السياسات املعتمدة لدعم االستثمار يف الطاقات املتجددة      

مستقرة لطول فرتة اتفاقية األسعار فيها تكون حمددة و وصول اإلنتاج للمستهلكني، و  تضمنلكو�ا 

  3.ا على أساس تكلفة الوحدة الواحدة من إنتاج الطاقات املتجددةالشراء، حيث حتسب األسعار فيه

ات اخلضراء من أجل تقييم مزايا قام االحتاد األورويب بإجراء دراسة مقارنة بني تعريفة التغذية والشهاد     

السيما بعد االنتشار الواسع الستخدام الشهادات  الكفاءة،وعيوب كل سياسة من حيث الفعالية و 

من اآلليتني سامهت يف زيادة  بناءا على هذه الدراسة اتضح أن كالو . وبيةيف بعض الدول األور اخلضراء 

                                         
1 Reinhard Haas and other, What can we learn from tradable green certificate markets for 

trading white certificates?, Act Innovate deliver  reducing energy demand sustainably, ECEEE 

2009 Summer Study, p 370. 
2 Marianne OSTERKORN and Xavier LEMAIRE, Emerging market for Green Certificates, 

reeep : renewable energy & energy efficiency partnership, p 09-10. 
3 Shahrouz Abolhosseini and Almas Heshmati, The Main Support Mechanisms to Finance 

Renewable Energy Development, IZA, Germany, May 2014, p3. 
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حصة إنتاج الطاقة يف أوروبا، مع ذلك حاولت العديد من الدول األعضاء التحول من استخدام تعريفة 

املتجددة يف ظل  التغذية إىل الشهادات اخلضراء لكون تعريفة التغذية ال تولد املنافسة يف سوق الطاقات

حتديد أسعار مستقرة لطول اتفاقية الشراء، يف حني أن الشهادات اخلضراء تتيح كل من السيولة النقدية 

  .واملنافسة يف السوق

مع ذلك أظهرت الدراسة أن سياسة تعريفة التغذية تعمل على ختفيض املخاطر من خالل قدرة     

فرتة اتفاقية الشراء، إضافة إىل أ�ا أكثر جاذبية للمستثمرين  املستثمرين على التنبؤ بالتدفق النقدي لطول

خربة أقل، فتعريفة التغذية تعمل على ختفيض احلواجز لالستثمار يف الطاقات املتجددة مما يؤدي  يذو 

ذلك إىل زيادة الدعم املايل احلكومي وبالتايل مشاركة عدد أكرب من األفراد وحتقيق مستويات أعلى حلصة 

  . املتجددة من إمجايل إنتاج الطاقةالطاقات 

إىل أنه ال توجد سياسة واحدة قادرة على تشجيع االستثمار يف الدراسة يف األخري خلصت      

حسب كل من  الطاقات املتجددة بل جيب تطبيق سياسات خمتلفة لذلك، حبيث تتحد السياسة املناسبة

  1.القدرة املطلوبة و مدة اإلنتاجالتقنيات املستخدمة و 

على إثر كل ما سبق يتضح أن السياسات اليت وضعت من قبل الدول املتقدمة يف العشريتني     

علق باالهتمام األخريتني حول ترشيد استهالك الطاقة وتنويع مصادرها قد أعطت مثارها السيما فيما يت

ل عديدة ، مع ذلك جيب لفت االنتباه إىل أن بعض هذه السياسات جنحت يف دو بالطاقات املتجددة

فسر جناح أو فشل سياسة معينة هو دراسة مدى مناسبتها آلليات السوق  ،وفشلت يف البعض اآلخر

  . املراد تطبيقها فيه

ميكن القول أن مجيع آليات الدعم اليت تطرقنا إليها آنفا هي عبارة عن أدوات مالية خاصة  يف األخري    

  .مات الرئيسية لسوق الطاقات املتجددةمن شأ�ا أن حتدد الس ،بتمويل الطاقات املتجددة

  

                                         
1 Shahrouz Abolhosseini and Almas Heshmati, Op.cit, p 5. 
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  الشراكة األجنبية كآلية لتمويل الطاقات المتجددة : المطلب الثالث

املتجددة عرب دول العامل يف تزايد ملحوظ إذ يتطلب جتسيدها تكنولوجيا عالية  اتإن مشاريع الطاق    

يف املتجددة  اتوأموال ضخمة، قد أثبتت الشراكة األجنبية دورها الكبري يف جتسيد خمتلف مشاريع الطاق

  .يةاملتجددة استنادا على الشراكة األجنب اتالعامل، فيما يلي جتارب بعض دول العامل يف جمال الطاق

  عربيةالدول ال بعض تجارب: الفرع األول

الرغم من تأخر الدول العربية يف استغالل مواردها الطبيعية املتجددة إال أ�ا قد عمدت مؤخرا على       

  .مصرمن جتربيت املغرب و  يلي سنعرض كالإىل الشراكة األجنبية لذلك، فيما 

  تجربة المغرب: أوال     

طاقة الرياح يف إطار الشراكة األجنبية املتمثلة بإنشاء أربع حمطات إلنتاج قامت احلكومة املغربية      

احملطة تقع  ،بنك االستثمار األوريبملانية للتعاون الفين املشرتك وبنك التعمري األملاين و أساسا يف اهليئة األ

 ،)م و( 10بقدرة مبوقع الفرج تقع ية ، والثان)م و( 3,5 بقدرة إنتاجيةاألوىل يف منطقة عبد اخلالد 

و األخرية مبنطقة الصويرا يبلغ متوسط إنتاجها  السنوي  ،)م و( 50 قدرةبالكوديا البيضاء ب تقع الثالثةو 

  .)ج و( 210

 تجربة مصر :ثانيا      

 )و م( 405توليد الكهرباء من الرياح بقدرة لطاقة الرياح يف مصر مت إجناز حمطة  من أجل إنتاج     

بالزعفرانة حيث مت إجناز وتركيب هذه احملطة من خالل تقسيمها إىل أربعة مشاريع وفقا للتعاون املتاح هلا 

يف  ،بالتعاون مع أملانيا )م و( 160كمرحلة أوىل بالتعاون مع الدمنرك مث إنتاج   )م و( 60حيث مت إنتاج 

إلضافة إىل استفادة املشروع األخري من قرض سبانيا باإبالتعاون مع  )م و( 85املرحلة الثالثة مت إنتاج 

مما  )م و( 120خر بقدرة إنتاجية آكما مت التعاقد على تنفيذ مشروع  .)م و( 90ميسر ياباين إلنتاج 
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مما جيعلها أكرب مزرعة رياح يف إفريقيا والشرق  )م و( 500يعين أن منطقة الزعفرانة ستستوعب أكثر من 

  1.األوسط

  سبانياإتجربة : الفرع الثاني

تباع إسرتاتيجية واضحة املعامل قصد استغالل ثروا�ا الشمسية يتجلى ذلك من سبانيا باإقامت     

اليت تقع   ANDADOLخالل إنشاءها لعدة حمطات مشسية حرارية وضوئية من أمهها احملطة الشمسية

كلم عن هضبة غواد   10ألندلس بني غرناطة وأملرييا وعلى بعد اسبانية حتديدا يف منطقة يف الصحراء اإل

يكس، وهي تابعة حملافظة غرناطة إداريا، تتكون هذه احملطة أساسا من أربعة حمطات جزئية لكل منها 

، سيتم التفصيل أكثر يف هذه احملطة باالعتماد على دراسة اجلزء األول )م و( 50طاقة إنتاجية مقدرة بـ 

  )05الحظ امللحق رقم . (ANDADOL 1ة منها و هي حمط

حيث تنتج احملطة طاقة عالية حينما ترتفع  2م 510120مساحة  ANDADOL 1تغطي حمطة     

ألف  200لتسد حاجة  2008، مت تشغيل احملطة سنة °40حرارة اجلو يف الصحراء األندلسية إىل 

اإلسبانية عة من الشركات األملانية و أجنزت هذه احملطة عن طريق شراكة بني جممو  .من الكهرباء مستهلك

لصناعة  شركة فاالبيغ األملانية، )املتابعةاإلجناز و املكلفة بالدراسة و (الشركة األملانية سوالر ميلينيوم  وهي

 5ورو إذ متثل أمليون  390رصد هلذه احملطة أكثر من  .ةسبانياإلشركة كوبرا األلواح الشمسية الالزمة، 

  2.مساعدة من طرف االحتاد األورويبورو منها أماليني 

ميكن القول بأن الشراكة األجنبية تلعب دورا مهما يف تشجيع إنتاج الطاقات  على إثر كل ما سبق     

وتوفري التمويل  املتجددة سواء يف الدول النامية أو املتقدمة من خالل تقاسم التكاليف واملخاطر

  .املطلوب

  

                                         
1
 .104 - 103هواري عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص ص  

 .148 -147نفسه، ص ص املرجع  2



 تمويل الطاقات المتجددة: الفصل الثالث

 

178 

 

  الطاقات المتجددةهيئات تمويل : لثالثا حثبالم

عملت العديد من اهليئات العاملية على االستثمار يف الطاقات املتجددة وكان هلا الفضل يف ارتفاع قيم    

  .عن هذه اهليئات عامة حملة العامل، فيما يلي أحناء مجيع لطاقات املتجددة يفل ةاملوجهاالستثمار 

  شركات التأمينصناديق التقاعد و : األول مطلبال

طويل األجل، التمويل التوفري  مات التأمني يف أن كليهما بإمكا�شركاشارك صناديق التقاعد و تت   

  . لذلك تعدان أهم آليتني لتمويل الطاقات املتجددة

  صناديق التقاعد: ولالفرع األ

وأصحاب العمل  من العمال هو مؤسسة مالية تعىن جبمع رسوم إلزامية أو اختيارية التقاعد صندوق   

ل مايل يف شكل راتب التقاعد عند تقاعدهم عن العمل �دف ضمان دخ هلم مستقبالتوزيعها  قصد

  . للفرد

 1يف جماالت شىت االستثمارنظرا للكم اهلائل من األموال اليت حتويها صناديق التقاعد تعمد أغلبها إىل    

مليار  12حوايل  العامل يف التقاعد صناديق كربأ بعض استثمرتمن بينها الطاقات املتجددة، حيث 

  .)17(الحظ الشكل رقم  ،2011 و 2004املمتدة بني خالل املدة املتجددة  الطاقة مشاريع دوالر يف

  

  

  

 

  

 

  

                                         
1 the campaigners network tracking the private financial sector, Report of SOMO, centre for 
research on multinational corporations for BankTrack. 
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  استثمارات صناديق التقاعد في الطاقات المتجددة

2011(  

  الوحدة مليون دوالر                                                                      

 

Source: Christopher Kaminker & Fiona Stewart , OP.cit, P 20.

يتضح أن صناديق التقاعد سامهت فعال يف متويل الطاقات املتجددة يف 

 مليون 4,5 من أكثر أورو، يستثمر فيه

التنظيف سامهت هذه األصول يف متويل عدة جماالت يف هولندا منها التعليم والبناء و 

 يف جمال االستدامة، بالتحديد لقضايا 

 والوقود الرياح وطاقة الشمسية لدعم مشاريع الطاقة
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استثمارات صناديق التقاعد في الطاقات المتجددة): 17(شكل رقم 

2011- 2004(في العالم  

                                                                      

Kaminker & Fiona Stewart , OP.cit, P 20. 

يتضح أن صناديق التقاعد سامهت فعال يف متويل الطاقات املتجددة يف أعاله من خالل الشكل 

  :ذلك على وهذه أمثلة ،

 "APG"صندوق التقاعد الهولندي

أورو، يستثمر فيه مليار 300 حوايل جمموعه ما "APG"أصول 

سامهت هذه األصول يف متويل عدة جماالت يف هولندا منها التعليم والبناء و . 

 حلول إلجياد جاهدا مع ذلك فهو حاليا حياول

لدعم مشاريع الطاقة أورو مليار 5استثمر فيه  الطاقات املتجددة الذي

 

 

شكل رقم 

                                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من خالل الشكل    

،العديد من الدول

صندوق التقاعد الهولندي: أوال

أصول  بلغت    

. هولندي شخص

مع ذلك فهو حاليا حياول ،غريهاوالطاقة و 

الطاقات املتجددة الذي
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االجتماعية من أجل تزويدها بتكنولوجيا  التحتية مشاريع البىن هذلك، باإلضافة لتمويل إىل وما احليوي

واملدارس، عالوة على ذلك جند أن حتسني كفاءة الطاقة  العجزة ودور كاملستشفيات الطاقات املتجددة

الطاقة  استهالك هذا الصندوق خفض وقد ،ناء يف هولندا راجع لدعم أصول هذا الصندوقيف قطاع الب

  .2010 بعام مقارنة 2011 سنة % 3 بنسبة األحفورية يف هولندا

 صناديق التقاعد الدنمركية: ثانيا

 مثل والتكنولوجيا، املتجددة للطاقات التحتية البنية طويلة يف لفرتة الدمنركية التقاعد صناديق استثمرت   

قدرت استثمارات  حيث. احليوية والكتلة احليوي والوقود املائية والطاقة الشمسية والطاقة الرياح طاقة

"ATP " استثمرته يف ) ك د(مليون  2,2مليون كورونة دمنركية منها  600يف جمال الطاقات املتجددة

يف شكل أسهم يف شركات تعمل يف ) ك د(مليون  2شكل أصول للبىن التحتية واستثمرت أكثر من 

  . قطاع الطاقات املتجددة

إمنا جتاوزت أصوله املتجددة الوطنية فقط و  مل يقتصر هذا الصندوق يف منح دعمه التمويلي للطاقات   

 1املالية احلدود الدمنركية من أجل متويل الطاقات املتجددة يف األسواق الناشئة عن طريق استثماره لـ 

  2011.1مليون أورو سنة 

  "BT Pension Scheme (BTPS)"صندوق التقاعد البريطاني: ثالثا

يعرف هذا الصندوق مبكانته الرائدة داخل اململكة املتحدة يف جمال االستثمار املستدام بأشكاله    

) ج إ( 50مليون جنيه إسرتليين و 75املختلفة مبا فيها الطاقات املتجددة، حيث استثمر هذا الصندوق 

  .على التوايل لدعم الطاقات املتجددة

 "CalPERS"صندوق التقاعد الكاليفورني: رابعا

 237 حنو اإلمجالية السوقية قيمته بلغت املتحدة األمريكية الواليات يف عام تقاعد صندوق أكرب هو   

بليون دوالر أمريكي، هلذا الصندوق التزامات طويلة األجل لكونه ينشط بصورة أساسية يف جمال 

                                         
1  Christopher Kaminker & Fiona Stewart , OP.cit, P 20. 
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 قضايا متويل عملية اعتماد يف هذا الصندوق على االستثمار جلنة وافقت 2011 سنة ففي. االبتكارات

 العوامل دمج هو املبادرة هذه من احلوكمة االجتماعية والبيئية كأحد أولويات اسرتاتيجيا�ا، والغرض

 إدارة لتحسني بأكمله الصندوق عرب خبصوص االستثمار القرار صنع عملية يف االجتماعية والبيئية

بلغت استثمارات هذا الصندوق يف الطاقات  2011 سبتمرب 30 يف .متناسقة بطريقة والفرص املخاطر

احليوي، مبا يف  والوقود الشمسية الطاقة على خاصة بصفة الرتكيز مع دوالر مليار 1,2 حنو املتجددة

  :ذلك

 يف أنشئت اليت) األوىل املرحلة( البيئة تتكنولوجيا يف استثمارات دوالر مليون 200 .1

 .2005 عام

 الطاقات املتجددة لالستثمار يف الثانية، املرحلة من كجزء دوالر، مليون 480 .2

 .النظيفة والتكنولوجيا

 .دوالر مليون 500 والتكنولوجيات النظيفة تتجاوزالشراكة جتاه الطاقات  التزامات .3

استهالك  ختفيض وهو اهلدف، هذا االستثمار مديري جتاوز سنوات، مخس وملدة الربنامج هذا �اية يف

  1.% 22,8بـ  الطاقة

  شركات التأمين: الفرع الثاني

واستثمارها يف عدة أشكال هي مؤسسة مالية تقوم بتجميع األقساط من املؤمن هلم شركات التأمني    

مضمونة بغرض توفري األموال الواجبة دفعها للتعويض عن خسائر املؤمن له الحقا ولتغطية نفقات مزاولة 

  2.نشاطها ولتحقيق الربح

                                         
1
 Christopher Kaminker & Fiona Stewart , OP.cit, P 20. 

 
دراسة حالة الشركات  -، دور محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرارات وفق معايير اإلبالغ المالي الدوليةطبايبية سليمة 2

، 1 ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري، جامعة سطيفالجزائرية للتأمين

 .32، ص 2013/2014



 تمويل الطاقات المتجددة

تستثمر العديد من شركات التأمني عرب خمتلف دول العامل يف جمال الطاقات النظيفة، فلشركات 

 عن نامجة تأمينات سبيل املثال هناك فعلى

لذلك سامهت العديد من شركات التأمني يف متويل الطاقات املتجددة، 

2011.  

  استثمارات شركات التأمين في الطاقات المتجددة 

2011(  

  الوحدة مليون دوالر                   

  
Source: Christopher Kaminker & Fiona Stewart , OP.cit, P 20.
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تستثمر العديد من شركات التأمني عرب خمتلف دول العامل يف جمال الطاقات النظيفة، فلشركات 

فعلى ،املناخ تغري ميزانيا�ا إىل خماطر كبرية لتعرض

لذلك سامهت العديد من شركات التأمني يف متويل الطاقات املتجددة، . وغريها والعواصف

2011سنة  مليار دوالر أمريكي 10,8حيث قدرت استثمارا�م حبوايل 

استثمارات شركات التأمين في الطاقات المتجددة ): 18(شكل رقم 

2011-2004(في العالم 

                                                                            

: Christopher Kaminker & Fiona Stewart , OP.cit, P 20. 

 

 

تستثمر العديد من شركات التأمني عرب خمتلف دول العامل يف جمال الطاقات النظيفة، فلشركات    

كبرية لتعرض التأمني إمكانية

والعواصف الفيضانات

حيث قدرت استثمارا�م حبوايل 

شكل رقم 
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طاقة الرياح قد حازت على أغلب استثمارات شركات  يتضح أن 18رقم من خالل الشكل       

  :جندسامهت يف متويل الطاقات املتجددة التأمني، ومن بني شركات التأمن اليت  

  شركات التأمين األلمانية: أوال

 الطاقات مشاريع يف وروأ مليار 1,5 إىل يصل ما الستثمار األملانية التأمني هدفت شركات      

 الطاقات يف وروأ مليار 1,3 جمموعه ما استثمرت قد 2012 مارس ، يف2012 حبلول سنة املتجددة

م ( 22 بلغت قدر�ا فرنسا يف الرياح؛ اثنان طاقة نتاجإلحمطات إضافية  لثالث شراءها بعد املتجددة

إحدى شركات وهي   "Allianz"فعلى سبيل املثال  .)م و( 16قدرها  بسعة أملانيا يف واألخرى ،)و

الطاقة  نتاجحمطات إل 7و ،)م و( 658 إمجالية بقدرة الرياح طاقة نتاجحمطة إل 34 التأمني األملانية متلك

 والطاقة الرياح طاقة يف "Allianz" استثمارات جتاوزت .)م و( 74 قدرها إمجالية بسعة الشمسية

 خالل منه % 25 إىل املبلغ هذا الشركة وزادت ،2011 عام أوائل مارك أملاين يف مليار 1 الشمسية

   2012.1سنة 

  شركات التأمين البريطانية: ثانيا

 :ما يليجند من بينها  

1. "Aviva" قدرة هائلة لالستثمار من لديها الربيطانية التأمني هي إحدى شركات 

 الطاقة مشاريع يف مباشرة الشركة تستثمر. عديدة يف الطاقات املتجددة مصادر

مليون أورو موزعة  250اخلاصة اليت بلغت  األسهم يف استثمارا�ا خالل من النظيفة

الغاز احليوي ومشاريع ى كل من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الكتلة احليوية و عل

 .طاقة الرياح

                                         
1
 Christopher Kaminker & Fiona Stewart , OP.cit, P 22. 
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2. "Prudential " سنة، وخبصوص  80تستثمر هذه الشركة يف جمال البنية التحتية ملدة

 الطاقة توليد من أجل )Carsfad(سد  ويل بناءالطاقات املتجددة فقد قامت بتم

 .1930 سنة سكتلنداأ يف الكهرومائية

 شركات التأمين األمريكية: ثالثا

 النظيفة، الطاقة يف دوالر مليار 2,2 من أكثر املتحدة الوالياتيف  التأمني شركات استثمرت      

). م و( 30 بقدرة تكساسيف  الضوئيةللطاقة الشمسية  مشروع أكرب يف حصة اشرتت أ�ا مؤخرا أعلنت

  :من بني هذه الشركات جند

1.  "Manuvie  "مبا يف جمال الطاقة لالستثمار خمصص استثمار فريق لديها وهي شركة تأمني 

دوالر  مليار 3استثمرت الشركة  سنوات أربع مدى املتجددة، على الطاقات مشاريع فيها

 والكتلة األرضية، احلرارية والطاقة الرياح طاقةمشاريع  الواليات املتحدة تشمل أمريكي يف

 55 بقيمة قرض الشركة وبشيء من التفصيل منحت .املائية والطاقة الشمسية، والطاقة احليوية،

 األمريكية اجلوية للقوات قاعدة على الشمسية للطاقة حمطة بناء من أجل أمريكي دوالر مليون

 دوالر مليون 120 بقيمة اقرض الشركة منحت أخرى، حالة ويف. )م و( 14ا بقدرة نيفاد بوالية

 والية يف سافانا �ر يف )م و( 20 احليوية قدر�ا الكتلة حمطة لبناء األمريكية الطاقة لوزارة

 .بالفحم يف الوالية تعمل حمطة حمل حتل أن شأ�ا من اليتو  اجلنوبية كارولينا

2. "MetLife "وأعلنت ،الطاقات املتجددة يف دوالر مليار 2,2 من أكثر استثمرت هذه الشركة 

 1.يف تكساس )م و( 30ضوئية بقدرة للطاقة الشمسية ال مشروع أكرب يف شراءها حلصة

 

 

 

 

                                         
1 

Christopher Kaminker & Fiona Stewart, OP.cit, P 23. 
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   الصناديق السيادية: الثاني مطلبال

تعد الصناديق السيادية أداة مالية مستحدثة من قبل هيئات حكومية إلدارة الفوائض املالية احملققة يف     

أنشئ أول  .مدفوعا�ا أو يف موازنا�ا العامة ألغراض استثمارية أو ادخارية داخلها أو خارجهاميزان 

 صناديق سيادية إنشاء عملية لتتواىل فيما بعد ،من طرف دولة الكويت 1953صندوق سيادي سنة 

برز  .ايليف باقي الدول منذ السبعينيات من القرن العشرين ومع بداية العقد األول من القرن احلأخرى 

دورها التمويلي لربامج التنمية يف خمتلف الدول بسبب ارتفاع أعدادها وحجم أصوهلا املالية وتدخلها يف 

  1.األسواق املالية العاملية

املتخصصة يف دراسة استثمارات احلكومات والصناديق  ،"SWF Institute"صنفت مؤسسة     

 2014صندوق التقاعد احلكومي النروجيي كأكرب صندوق سيادي يف أوروبا ويف العامل سنة  ،السيادية

مليار  773يب لالستثمار يف املرتبة الثانية بنحو جاء جهاز أبوظمليار دوالر، و  818مبوجودات قدرت بـ 

   2.دوالر

 خمتلف دول العامل من املتجددة يف املوارد يف ااستثمارا� تكثيف السيادية الثروة صناديق تواصل    

يف متويل الطاقات  مهماأ�ا �يئ نفسها لتلعب دورا بخالل أدوات استثمارية متنوعة مما يوحي 

  .فيما يلي حملة عن خمتلف الصناديق السيادية املسامهة يف متويل الطاقات املتجددة. تجددةامل

 الصندوق السيادي النرويجي :الفرع األول

تعد جتربة النرويج يف جمال صناديق الثروة السيادية من التجارب الرائدة يف العامل، قامت احلكومة      

 Government"حتت اسم صندوق النفط احلكومي  اسيادي اصندوق 1990النروجيية بتأسيس سنة 

Petroleum Fund The"  املتأتية من من أجل حتويلها  إليه الفوائض املالية احملققة يف املوازنة العامة

                                         
، الواقع و اآلفاق مع دراسة حالة الجزائر - دور الصناديق السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية بوفليح نبيل،  1

 .89، ص 3جامعة اجلزائر  -لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري أطروحة مقدمة 
: الثانى المركز فى واإلمارات األولى النرويج..يناير تصنيف حسب العالم في السيادية الصناديق أكبر 2

http://www.alborsanews.com/2014/01/28/  )12/05/2015: مت اإلطالع عليه يوم.( 



 تمويل الطاقات المتجددة: الفصل الثالث

 

186 

 

2006ارتفاع مداخيل صادرا�ا النفطية، بعد بضعة سنوات وبالضبط سنة 
غريت احلكومة امسه ليصبح  1

وزعت  .The Government Pension Fund – Global اإلمجايلصندوق املعاشات احلكومي 

الشمالية كا ييف أمر  % 33منها يف أوروبا و % 45عملة،  44دولة و بـ  80إمجايل استثماراته عرب 

 2.يف باقي أحناء دول العامل % 2,5يف أسيا و  % 17و

سنة أدخل الصندوق السيادي النروجيي مبادئ التنمية املستدامة يف سياساته االستثمارية منذ      

ولوجيا النظيفة يف كل من مليار دوالر يف شركات التكن 3.1حيث استثمر يف نفس السنة  ،2010

  .تزامنا مع انسحابه من العديد من القطاعات املضرة بالبيئة 3،الربازيلالصني واهلند و 

تستند السياسة االستثمارية اجلديدة للصندوق السيادي النروجيي إىل زيادة اجلدوى االقتصادية      

احلوافز املوضوعة من قبل لبيئة نتيجة للتطور التكنولوجي وأنظمة الضرائب و لمشاريع الصديقة لل

عوائد تلك املشاريع مقارنة باألنشطة التقليدية، �ا أن ترفع القدرة التنافسية و أاحلكومات اليت من ش

  4.من خالل إقباهلم على شراء املنتجات الصديقة للبيئة ستهلكنيإضافة لتزايد وعي امل

 شركة مبادلة للتنمية : الفرع الثاني

ربعة اليت متلكها حكومة ة األأحد الصناديق السيادي) Mubadala( يعد صندوق مبادلة للتنمية     

وشركة  )ADIC( يب لالستثمارجملس أبوظو ) ADIA(" يب لالستثمارظجهاز أبو "املتمثلة يف أبوظيب  و 

  . )IPIC( االستثمارات البرتولية الدولية

، يتوىل مبادلة مهام االستثمار يبمن قبل حكومة أبوظ 2002 سنةتأسس صندوق مبادلة للتنمية       

مارات اليت اهتمامه على إدارة االستث ركزحيث ي ،يبجوهرية للتنويع االقتصادي ألبوظ تالعمل يف جماالو 

  .منافع اجتماعية مستدامةتتطلب رأس مال مكثف وحتقق عائدات مالية جمزية و 

                                         
 .125-124بوفليح نبيل، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 AGE BAKKER, NORWAY’S SOVEREIGN WEALTH FUND, report of norges bank , 

26/05/2014, p 18.  
3 Christopher Kaminker & Fiona Stewart, OP.cit, P 26. 
4 http://www.alarab.co.uk/?id=52368 



 تمويل الطاقات المتجددة: الفصل الثالث

 

187 

 

فهو يركز على االستثمار يف مشاريع  اأمريكي امليار دوالر  66تبلغ قيمة حمفظة الصندوق أكثر من      

طويلة األجل وتأسيس العديد من الشركات املتكاملة عامليا بالشراكة مع أبرز الشركات العاملية الرائدة من 

  1.الدويلالقتصادية على الصعيدين احمللي و أجل ترسيخ مكانته التنافسية يف خمتلف القطاعات ا

: متمثلة يف سرتاتيجيةإقتصادية إتثمار ضمن قطاعات حدات أعمال الصندوق يف االستعمل و      

مبادلة  ،مبادلة لالستثمارات املالية ،مبادلة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمبادلة لصناعة الطريان، 

مبادلة للمشاريع  ،مبادلة للعقارات والبنية التحتية ،مبادلة للرعاية الصحية ،مبادلة للتكنولوجيا ،للبرتول

بي لطاقة شركة أبوظ" تعرف أيضا باسم" مصدر"أخريا وحدة و مبادلة للمعادن والتعدين  ،اخلدمية

  ".المستقبل

كإحدى   2006وحدة  مصدر شركة حكومية إلنتاج الطاقات املتجددة تأسست يف أفريل تعترب      

املتجددة  بناء حمفظة تضم كربى شركات الطاقاتالوحدات التابعة لصندوق مبادلة، تسعى إىل 

التطور عن طريق تقدمي رؤوس تساعد شركات حمفظتها على النمو و والتقنيات النظيفة الواعدة، كما 

  .األموال واخلربة اإلدارية

مليون  540البالغة أصوهلما  2تستثمر مصدر للطاقة النظيفة من خالل صندوقيها للتقنيات النظيفة     

 إلمارة جمزية إيرادات وحتقيق الضخمة للطاقة النظيفة ريعواملشا التقنيات تطوير دوالر أمريكي لدعم

 الشركة سعي إطار يف االستثمارات إلدارة نشطة سرتاتيجيةإ يّتبعان ومها خارجها،أبوظيب داخلها و 

  3.اليت ميكن أن تواجهها لمخاطرل اوفق املعدلة اإليرادات أفضل لتحقيق

  :التاليةمشاريع الطاقات النظيفة كل من داخل اإلمارة  مصدر تضم        

                                         
1 www.mubadala.com 

 
 2009و صندوق دويتشة بنك مصدر للتقنيات النظيفة تأسس عام  2006صندوق مصدر للطاقة النظيفة الذي تأسس عام  2

3 http://www.masdar.ae/ar/investment/detail/masdar-capital1 
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عد أحد هي تمليون دوالر، و  700للطاقة الشمسية  1بلغ قيمة مشروع مشس  ؛1حمطة مشس : أوال

، )و م( 100 بقدرة إنتاجية بلغتأكرب حمطات الطاقة الشمسية املركزية يف منطقة الشرق األوسط 

  1.ات قطع مكافئوحد 768من احملطة  تتكونو 

  .مصدرمدينة : ثانيا

على جزيرة صري بين  الطاقة الشمسية الضوئيةوحمطة  )و م( 30طاقة الرياح بقدرة  إنتاج طةحم :ثالثا

 .ياس

  :التالية املشاريع الدولية مصدرتضم  كما     

اليت تدير حمطات الطاقة الشمسية  Senerشركة مصدر و املشروع املشرتك مع  : Torresol: أوال

 .سبانياإاملركزة يف 

م ( 1000تبلغ قدر�ا )  مصب �ر التاميز( مصفوفة لندن لتوليد الطاقة من الرياح الساحلية : ثانيا

  .ع مشرتكو وهي مشر  ،)و

  .الرياح يف جزر السيشل حمطة إنتاج طاقة: ثالثا

نشطة إلدارة االستثمارات يف إطار السعي لتحقيق أفضل العائدات  سرتاتيجيةإيتبع الصندوقان      

 2.واحلد من املخاطر إذ تعترب أصول كل من مصفوفة لندن ومدينة مصدر من أهم مداخيل الصندوقني

 الطاقات مليون دوالر لتمويل مشاريع 350حنو  2015إضافة لذلك خصص الصندوق يف جوان 

، تقدم هذه التمويالت يف Irenaالوكالة الدولية للطاقة املتجددة  املتجددة حول العامل بالتعاون مع

  3.سنوات 7مليون دوالر وملدة  50شكل قروض ميسرة بقيمة 

  

                                         
  .21/12/2014، 08، جملة اخلليج لإلنشاء، العدد المتجددةتمويل مشاريع الطاقة ، نيفني عياد 1

http://www.gulfconstructionmagazine.com/Article/442 
2 www.mubadala.com (vu le : 24/05/2015)  

:    العالم في المتجددة الطاقة مشاريع لتمويل دوالر مليون 350 يخصص للتنمية أبوظبي صندوق  3

http://arabic.news.cn/arabic/2015-06/06/c_134303186.htm  )22/05/2015: مت اإلطالع عليه يوم.(  
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 شركة الصين لالستثمار: الفرع الثالث

مليار  1,6الشركة مؤخرا بشكل كبري يف الطاقات املتجددة، ففي طاقة الرياح استثمرت  تستثمر ا    

أول منتجة للطاقة يف الواليات  AESطاقة الرياح التابعة لشركة يف حمطة  2009سنة  اأمريكي ادوالر 

كما   AES.1من  % 15فأصبحت بذلك شركة الصني لالستثمار متلك حصة  ،املتحدة األمريكية

 " هواننغ للطاقات املتجددةيف حمطة الرياح  اأمريكي امليون دوالر  60قيمة  2011استثمرت الشركة سنة 

Huaneng Renewables".2  

الصينية  GCLمليون دوالر أمريكي يف حمطة  709,7قد استثمرت فأما خبصوص الطاقة الشمسية      

 تشجيع GCL تكرس ، حيثالعامل يف الشمسية الضوئية الشركات أكرب إحدىوهي  2011سنة 

 العامل يف امورد GCL أصبحت والتطوير، التوسع من سنوات بعد. العامل يف الشمسية لطاقةا استخدام

 يف وفرية وخربة العامل يف الشمسية للطاقة كبرية حمطات عدة GCL متتلكاأللواح الشمسية،  وادمل

  .الشمسية الطاقة حمطات وإدارة تشغيل

 طةيف نفس احمل 2014 سنة اأمريكي امليون دوالر  402قد استثمرت شركة الصني لالستثمار مؤخرا      

  3.هامن أسهم % 7,8لتملك بذلك حصة 

   الصندوق السيادي الكويتي: الفرع الرابع

يقع مقره  ،حتت اسم جملس االستثمار الكوييت 1953مت تأسيس الصندوق السيادي الكوييت سنة      

 هذا الصندوق كلف  ،يف لندن، يستقبل الصندوق مجيع اإليرادات العامة للدولة مبا فيها اإليرادات النفطية

، إال أنه FGFوصندوق احتياطي األجيال القادمة  GRFباستثمار أصول صندوق االحتياطات العامة 

                                         
1 U.S. power firm AES eyes China asset sales: 
 http://www.reuters.com/article/2012/02/21/us-aes-china-idUSTRE81K03Z20120221 (vu le: 
12/05/2014). 
2 CIC, Temasek Said to Be Among Key Investors in Huaneng Offering:  
http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-05-26/cic-temasek-said-to-be-among-key-
investors-in-huaneng-renewables-ipo (vu le: 11/05/2015). 
3  CIC reduces holding in GCL-Poly to below 5%: 

 http://www.financeasia.com/News/369250,cic-reduces-holding-in-gcl-poly-to-below-5.aspx (vu 
le: 11/05/2015). 
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اليت يقع  1982كهيئة حكومية تابعة لوزارة املالية سنة  )KIA(منذ تأسيس هيئة االستثمار الكويتية 

  1.ة الصندوقنيإليها بالكامل مهمة إدار  أوكلما حيث مهشهد مسار الصندوق حتوال  ،مقرها يف الكويت

 تابعة شركة ؛ وهي)NTEC( التكنولوجيا ملشاريع الوطنية اشرتت الشركة 2011يف شهر ماي     

 Heliocentrisةيف الشركة األملاني % 11حصة  KIA(،2( الكويتية االستثمار هليئة بالكامل

energy solution،3  دف�Heliocentris  إىل توفري حلول كفاءة وأنظمة إمدادات الطاقة من

 خاليا مثل نبعاثات الغازية الدفيئةاال منعدمة منتجات مع الديزل مولدات على استبدال هاخالل عمل

  4.اهليدروجني الشمسيالوقود و 

 الصندوق السيادي القطري: الفرع الخامس   

من أجل  ،جهاز قطر لالستثمار حتت اسم 2005عام  اسيادي اأسست احلكومة القطرية صندوق   

 هذا يستثمر .التقليل من خماطر اعتماد قطر على مداخيل احملروقاتو  ،الغازإدارة فوائض النفط و 

 دوالر يريمال 3حوايل  2012استثمر سنة حيث  5،خارجهاصندوق يف عدة جماالت داخل  قطر و ال

 يقع مقر 6.% 8,4ذه الشركة إىل لرتتفع بذلك حصته يف ه Iberdrola SAأمريكي يف شركة 

                                         
 .146بوفليح نبيل، مرجع سبق ذكره، ص  1

مليار  410مبوجودات قدرة بـ  2014احتلت هيئة االستثمار الكويتية املرتبة السادسة عامليا يف تصنيف الصناديق السيادية سنة   2

 .دوالر
3
 Kuwait Investment Authority Takes Stake in Heliocentris :  

http://www.fuelcelltoday.com/news-archive/2011/may/kuwait-investment-authority-takes-stake-
in-heliocentris (vu le: 11/05/2015). 
4 HELIOCENTRIS ENERGY SOLUTIONS AG : 

http://www.zonebourse.com/HELIOCENTRIS-ENERGY-SOLUT-9833278/societe/ (vu le: 

11/05/2015). 
 ).11/05/2015: مت اإلطالع عليه( /https://ar.wikipedia.org/wiki:  قطر لالستثمار جهاز 5

6 Christopher Kaminker & Fiona Stewart, OP.cit, P 26. 
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Iberdrola  إحدى  إذ تعد ،ونقل و توزيع و بيع الكهرباء إنتاجسبانيا وهي تنشط يف إالرئيسي يف

  1.أكرب الشركات العشر املنتجني للكهرباء والرائدة عامليا يف إنتاج طاقة الرياح

 الصندوق السيادي الماليزي: الفرع السادس

 مسامهة كشركة 1993 سبتمرب 3 يوم 1965 سنة الشركات قانون مبوجب Khazanah تأسست     

 29قدرت موجودا�ا بـ  ،شركة 50على حصص يف أكثر من  Khazanahتستحوذ  ،حمدودة عامة

 2012.2سنة  اأمريكي امليار دوالر 

على مدى ثالث سنوات يف و مليون دوالر  150باستثمار  2008سنة  Khazanahقامت      

 Beijing China Sciences Generalمشروع مشرتك مع شركة بكني لعلوم الطاقة والبيئة 

Energy & Environmental
من أجل تطوير مثانية حمطات لتحويل النفايات إىل طاقة يف  3

 يف الضخم املتجددة الطاقات سوق من حماولة من الصندوق لالستفادة املشروع هذا ويعترب. الصني

 4.الصني

صناديق التقاعد  مع مقارنة أقل أموال رؤوس لديها السيادية الثروة صناديق أن من الرغم على      

 خالل يتضاعف متويلها أن ومن املتوقع ،اخلضراء املشاريع إال أ�ا تعمل على متويل وشركات التأمني

  .الطاقات املتجددة إنتاجضرورة الدول ب وعي لتزايد املقبل نظرا العقد

  

 

                                         
1 EMCC case studies, Energy sector: Iberdrola- Spain, report of European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions, 2008, p1. 
2  Khazanah Nasional:  https://en.wikipedia.org/wiki/Khazanah_Nasional (vu le: 12/05/2015). 

 للسيطرة التقين والدعم العمليات، وإدارة والبناء، والتمويل، لالستثمار خدمات تقدم 1987و هي شركة حمدودة تأسست سنة  3

 معاجلة مرافق وتشغيل تصميم يف الشركة تشارك ذلك إىل باإلضافة. امللوثات انبعاث من واحلد الطاقة، وتوفري البيئي، التلوث على

 .البيئي التلوث
4
Malaysia's Khazanah to invest in China waste-to-energy projects : 

http://www.chinaknowledge.com/Newswires/News_Detail.aspx?NewsID=16741 (vu le: 
12/05/2015). 
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  آليات أخرى لتمويل الطاقات المتجددة: المطلب الثالث

 ؛هناك آليات أخرى لتمويل الطاقات املتجددة وهي جند اهليئات اليت تطرقنا إليها سابقاإضافة إىل     

  .السندات اخلضراء وصناديق التحكم يف الطاقة

  السندات الخضراء :الفرع األول

  ،العديد من املستثمرين تجدبات متويل الطاقات املتجددة اليت اخلضراء إحدى آليتعد السندات      

الطاقات  يف االستثمار وتشجع جاذبيتها من تزيد ممتازين مصدرين قبل من البارزة إصدارا�اكون أن 

  .)19الحظ الشكل رقم ( مغرية  جتارية املتجددة بعائدات

  الخضراء حسب نوع جهات اإلصدار اإلصدارات السنوية للسندات): 19(شكل رقم 

  

Source : New World Bank Green Bond Is a Story of Market Growth and Innovation:  
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/25/green-bond-story-market-growth-
innovation  (vu le: 12/05/2015). 
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 لسوق األساسي اهلدف وهو اخلاص القطاع من التمويل تعبئة يف مهما دورا املستثمرون هؤالء يؤدي    

 من واالهتمام التعبئة حجم يزداد اخلضراء السندات من جديد سند كل إصدار معو اخلضراء،  السندات

مصدري  من كل تنوع يف زيادة عامليا اخلضراء السندات سوق منو إذ يعكس ،مستثمرين آخرين

  .واملستثمرين السندات

يتم بيعها للبنوك املركزية وملؤسسات و البنك الدويل إصدار سندات معيارية مبليارات الدوالرات  عتادا     

استطاع البنك كما استثمارية كربى ملساعد�م على متويل أهدافهم اإلمنائية مع تقدمي عائد ثابت وممتاز،  

الدويل من خالل السندات اخلضراء تقدمي نفس املزايا مع تطبيق �ج فريد وهو الوصول إىل املستثمرين 

من خالل طرح سندات تناسب ليل املخاطر املناخية بعيدة املدى اللذين هلم املقدرة على دراسة وحت

  1. تدعم مشاريعهماحتياجا�م و 

بإصداره سند أخضر  لتمويل املناسب للطاقات النظيفةواصلت جهود البنك الدويل مؤخرا لتوفري ا    

السند سنوات، يعد هذا  10وألجل استحقاق  2015فيفري  19مليون دوالر يوم  600معياري بقيمة 

جلب هذا السند اهتمام العديد من . أكرب وأطول سندات البنك اخلضراء املعيارية الصادرة بالدوالر

  20.2رقم املستثمرين كما يوضحه الشكل 

  

  

  

  

  

                                         
1 New World Bank Green Bond Is a Story of Market Growth and Innovation:    

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/25/green-bond-story-market-growth-

innovation  (vu le: 12/05/2015). 
2 World Bank Issues its Largest USD Green Bond:  

http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/Largest_USD_Green_Bond.html (vu le: 13/05/2015). 
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  مليون دوالر 600المستثمرون في السند األخضر المعياري الصادر بقيمة 

Source : New World Bank Green Bond Is a Story of Market Growth and Innovation

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/25/green

innovation  (vu le: 12/05/2015). 

بينهم صندوقي  يضم السند األخضر املعياري حسب الشكل أعاله العديد من املستثمرين من

 Deutsche Bank، بنك الشرق األوسط و مشال إفريقيا 

 Nippon Life Insuranceإلدارة األصول العاملية، شركة 

للتأمني على احلياة، صندوق التقاعد املشرتك ملوظفي األمم املتحدة والبنك السويسري 

تتسع قاعدة املستثمرين يف السند األخضر املعياري اجلديد سريعا من خمتلف أحناء العامل مما يعكس 

الدومينيك،  مجهورية كل من الربازيل والصني،

1
 New World Bank Green Bond Is a Story of Market Growth and Innovation

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/25/green

innovation  (vu le: 12/05/2015). 
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المستثمرون في السند األخضر المعياري الصادر بقيمة ): 20

  

    

    

World Bank Green Bond Is a Story of Market Growth and Innovation

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/25/green-bond-story-market

يضم السند األخضر املعياري حسب الشكل أعاله العديد من املستثمرين من

، بنك الشرق األوسط و مشال إفريقيا )AP4و AP2(االستثمار السويسريني 

إلدارة األصول العاملية، شركة  BlackRock، شركات 

للتأمني على احلياة، صندوق التقاعد املشرتك ملوظفي األمم املتحدة والبنك السويسري 

Cantonal Banks.1  

تتسع قاعدة املستثمرين يف السند األخضر املعياري اجلديد سريعا من خمتلف أحناء العامل مما يعكس 

كل من الربازيل والصني،  تاستفادحيث  .بالطاقات املتجددة

                                         

New World Bank Green Bond Is a Story of Market Growth and Innovation

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/25/green-bond-story-market

  

الشرق 
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17%
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20: (شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

World Bank Green Bond Is a Story of Market Growth and Innovation:    

market-growth-

يضم السند األخضر املعياري حسب الشكل أعاله العديد من املستثمرين من      

االستثمار السويسريني 

Global شركات ،

Company  للتأمني على احلياة، صندوق التقاعد املشرتك ملوظفي األمم املتحدة والبنك السويسري

antonal Banks

تتسع قاعدة املستثمرين يف السند األخضر املعياري اجلديد سريعا من خمتلف أحناء العامل مما يعكس      

بالطاقات املتجددةاالهتمام املتزايد 

                                        

New World Bank Green Bond Is a Story of Market Growth and Innovation:    

market-growth-

   

أوروبا
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روسيا، تركيا، أوكرانيا، أوزباكستان، أورغواي، ندونيسيا، جاميكا، املكسيك، مقدونيا، الفلبني، أاهلند، 

البريو، تونس واملغرب من هذا السند املعياري اجلديد يف شكل قروض لتمويل برامج الطاقات املتجددة 

   :كما يلي  يف هذه الدول، فيما يلي عرض لبعض الدول املستفادة

 المغرب: أوال

ة الكلية للمشروع التكلف :المركزة الشمسية الطاقة دعم مشروع ورزازات .1

 البنك من املقدم التمويل للمشروع الكلية التكلفة مليون دوالر، تشمل 1438.00

  1.الدوالرات مباليني الدويل

 حكومة دةمساع القرض هذا من اهلدف يتمثل :الصلبة النفايات تنمية سياسة قرض .2

 والبيئي املايل األداء حتسني إىل سعىي الذي اإلصالحي برناجمها تنفيذ يف املغرب

 تقدر. املغرب يف البلديات مستوى على الصلبة النفايات إدارة لقطاع واالجتماعي

 نوعه منول األ قرضاليعترب هذا  2.مليون دوالر 132.70 ربنامجالتكلفة الكلية لل

  3.ا�ال هلذا البنك مينحه

 الصين: ثانيا

الشمسية  للطاقة نظم إقامة يف اخلضراء السندات من العائدات حصيلة ساعدت .1

من  النظيفة الطاقة حصة الصني مما أدى إىل زيادة يف املدارس أسطح على الضوئية

 .الكهرباء يف الصني استهالك إمجايل

                                         
-http://www.albankaldawli.org/projects/P122028/ma  :المغرب – المركزة الشمسية للطاقة ورزازات مشروع 1

ouarzazate-concentrated-solar-power?lang=ar )20/05/2015: مت اإلطالع عليه(. 

: الصلبة النفايات قطاع في التنمية سياسة ألغراض البنك من قرض ـ المغرب  2

http://www.albankaldawli.org/projects/P104937/solid-waste-sector-dpl?lang=ar )20/05/2015: مت اإلطالع عليه(. 

: بالمغرب البلدية الصلبة النفايات لتدبير التنمية سياسات قرض 3

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTARABICCOUNTRIES/MENAINARABICEXT/0,,

contentMDK:22128377~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:475954,00.html )20/05/2015: مت اإلطالع عليه(. 
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 يدعم املشروع: شنغهاي يف الكربون منخفضة ملدينة اخلضراء الطاقة دعم أنظمة .2

 التجارية املباين يف والعزل اإلضاءة أنظمة مثل الطاقة استخدام كفاءة حتسني

 .واحلكومية

  تركيا: ثالثا

 والتربيد، التدفئة ألغراض األرضية احلرارية والطاقة الكهرومائية، الصغرية املنشآت دعم     

 .الطاقة كفاءة يف ومشاريع

  تونس: رابعا

 الريف لسكان واالقتصادية االجتماعية الظروف حتسني مما أدى إىل: دعم مشروع حتلية املياه    

 املشروع للشرب، إذ يشجع الصاحلة املياه على احلصول خالل من الغربية الشمالية املنطقة يف

 لتحديات التخطيط على القدرة وزيادة الشرب ومياه الري مياه استخدام كفاءة زيادة علىكذلك 

  1.املناخ تغري ذلك يف مبا واملستقبلية، احلالية املياه إدارة

  FNME الجزائريصندوق التحكم في الطاقة : الفرع الثاني

يف العامل،  كبري حد إىل مستغلة غري فرصة متثل الطاقة استخدام كفاءة أن نالحظ أن املهم من    

فبغرض متويل مشاريع الربنامج الوطين لتطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر كلف الصندوق الوطين 

  .بذلك   Le fonds national de maitrise de l’énergieللتحكم يف الطاقة 

الذي  2000 –116واملرسوم رقم  09-99مبوجب القانون رقم  1999 سنة FNMEمت إنشاء      

كآلية لتمويل مشاريع برنامج التحكم   FNMEيعمل  2.حدد هذا األخري تفاصيل عمل هذا الصندوق

 2011إال أنه منذ سنة يف هذا ا�ال، �دف تشجيع االستثمار ) PNME 2007-2011(يف الطاقة 

لتمويل الوكالة الوطنية ختصص جزء من موارده   .له عملية متويل برنامج تطوير الطاقات املتجددة وكلأ

                                         
1
 New World Bank Green Bond Is a Story of Market Growth and Innovation:    

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/25/green-bond-story-market-growth-
innovation  (vu le: 12/05/2015). 

 . 2008ماي  28الصادر يف تاريخ  2000 –116و املرسوم رقم  1999جويلية  28املؤرخ يف  09-99القانون رقم  2
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ترشيد استهالك الطاقة يف حني تستخدم معظم موارده لتمويل مجيع املشاريع الطاقوية وذلك من لرتقية و 

  :رئيسيتني خالل عمليتني

 ). يق أرباحال �دف لتحق(منح قروض حسنة بأسعار منخفضة : أوال

  .لقروض من أجل تسهيل عملية احلصول على القروض من البنوكلتقدمي ضمانات : ثانيا

تعترب ضرائب استهالك الطاقة، املقتصرة على استهالك الكهرباء والغاز الطبيعي فقط، من أهم موارد   

االستهالك املرتفع مثل الشركات الكبرية ذات للطاقة فقط الصندوق، وهي تفرض على كبار املستهلكني 

  :مستويات هذه الضرائب كما يلي 2000 سنةحدد قانون املالية ل 1.للطاقة

 .للوحدة احلرارية بالنسبة للغاز الطبيعي دينار جزائري 0.0015 .1

 .دج للكيلواط ساعي بالنسبة للكهرباء 0.02 .2

وشركة  )SONELGAZ(حتصل هذه الضرائب من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز    

)SONATRACH( ، دج مليون 500تقدر املوارد السنوية للصندوق حبوايل .  

  :أن يستفيد من FNMEإىل جانب ضرائب استهالك الطاقة ميكن للصندوق 

 اإلعانات احلكومية. 

  حصيلة الضرائب املفروضة على األجهزة الكهربائية املستهلكة للطاقة اليت نص عليها

 .قانون التحكم يف الطاقة

 حصيلة سداد القروض. 

  2.املسامهات األخرىمجيع املوارد و  

                                         
 –سياسات اإلدارة الرشيدة لقطاع الطاقة كمدخل لتحقيق مسعى االستدامة في الجزائر شنيخر عبد الوهاب، سنوسي سعيدة و  1

، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى العلمي الدويل الثاين حول الطاقات "PNME"دراسة حالة البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة 

 19- 18وم التجارية و علوم التسيري، جامعة أم البواقي، العل -البديلة خيارات التحول و حتديات االنتقال، كلية العلوم االقتصادية

 .13 -12، ص 2014نوفمرب 
: ، مداخلة مقدمة ضمن حلقة عمل حول كفاءة استخدام الطاقةآليات تمويل التحكم في الطاقة في الجزائركامل دايل،  2

 .8- 7، ص 2008مرب نوف 25/26التصدي لتحديات الطاقة يف منطقة الشرق األوسط و مشال إفريقيا، تونس، 
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من بني املشاريع اليت قام صندوق التحكم يف الطاقة اجلزائري " Alsol"يعد مشروع مشس اجلزائر     

سخان ماء مشسي للقطاع األسري، يهدف هذا  1000بتمويلها، يسعى مشروع مشس اجلزائر إىل توزيع 

صناعة حملية للسخان الشمسي، استحداث سوق لسخان املاء الشمسي، تشجيع توطني : الربنامج إىل

يقوم صندوق التحكم يف الطاقة اجلزائري بتقدمي دعم مال مباشر هلذا  .التجهيز لدى األسر التعريف �ذا

   1.من تكاليفه % 45املشروع يبلغ 

يف مجيع أحناء العامل  من خالل عرضنا ملختلف اآلليات اليت عملت على متويل الطاقات املتجددة     

جند أن مجيعها قادرة على توفري التمويل الطويل األجل الذي يتناسب مع طول فرتة حتقيق العوائد من 

  .نقص الدور التمويلي للبنوك على مستوى العامل ته هوالحظ، وما مت مالطاقات املتجددة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
1
 .14، مرجع سبق ذكره، صشنيخر عبد الوهابسنوسي سعيدة و  
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  :الثالث خالصة الفصل

 املستخدمة حسب نوعية التكنولوجيات نسبيا عالية بتكاليف أولية عموماتتميز الطاقات املتجددة      

 متويل طويل األجلإىل هذا ما يعين أن الطاقات املتجددة حتتاج  منها، اخنفاض العوائدمع  إلنتاجها

 الصعب من يكون ما غالبا جلاأل طويل والتمويل، تشغيلها لتتمكن من تغطية تكاليفها على طول فرتة

 التنظيمية القيود :لألسباب التالية البلدان نتيجة من العديد يف عليه احلصول املستحيل من حىت أو

 تقييم على عدم قدرة املستثمرين ،املتجددة الطاقات جمال يف خربة وجود وعدم املفروضة على البنوك

من  اجلدوىو  ةاحملتمل املتجددة الطاقات ملوارد تقييمات إجراء إىل احلاجة، عليها تنطوي اليت املخاطر

أ�ا مع مشاريع البىن التحتية الكربى يف  تشابهي لذلك مين القول بأن إنتاج الطاقات املتجددة .إنتاجها

الصناديق السيادية على الرغم من ذلك جند أن . مكلفةو  ل فرتة حتقيق العوائد املنتظرة منهابطو متتاز 

العديد من و صناديق التقاعد وشركات التأمني والسندات اخلضراء و  اجلزائري وصندوق التحكم يف الطاقة

قد سامهت يف متويل  آليات الدعم املايل اليت طبقت يف العديد من الدول لتشجيع الطاقات املتجددة

. 2014سنة  مليار دوالر 270,2حيث بلغ إمجايل االستثمار يف الطاقات املتجددة  ،الطاقات املتجددة

إنتاج  طاتقد أثبتت دورها الكبري يف جتسيد خمتلف حمالشراكة األجنبية  لكن ما جيب اإلشارة إليه أن

، ألجل ذلك سنحاول يف سبانياإالعامل كما هو احلال يف املغرب ومصر ويف دول الطاقات املتجددة عرب 

  . الفصل الرابع تبيان دورها يف متويل وتطوير إنتاج الطاقة الشمسية اهلجينة يف اجلزائر

  



  

  

دور الشراكة : الفصل الرابع

الجزائریة اإلسبانیة في تمویل 

وتطویر محطة الطاقة 

 الشمسیة األولى
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  :الفصل الرابع مقدمة

سرتاتيجية الطاقوية يف اجلزائر بإبرام لالقتصاد اجلزائري فلقد بادرت االنظرا ألمهية قطاع الطاقة بالنسبة     

، الستغالل مواردها املتجددة عدة اتفاقيات شراكة مع مستثمرين أجانب يف جمال الطاقات املتجددة

أحد روافد ك  1986باعتبار أن الشراكة األجنبية قد أثبتت فعاليتها منذ أزمة اخنفاض أسعار النفط سنة 

إضافة إىل كو�ا وسيلة فعالة إلدخال التكنولوجيا املتقدمة لقطاع الطاقة يف  التمويل البديل للمديونية

" حمطة الطاقة الشمسية األوىل"، حيث مت تدشني أول حمطة إلنتاج الطاقة الشمسية أطلق عليها اجلزائر

ففي ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقات  .باتفاقية شراكة بني شركات جزائرية وإسبانية 2011سنة 

تكنولوجيا  وإكسا�ا طةاحملتوفري التكاليف املتعلقة بإنشاء املتجددة تعمل الشراكة اجلزائرية اإلسبانية إىل 

اهلجينة، لذلك سنعمل على التأكد من صحة ذلك  إلنتاج الطاقة الشمسيةعلى الساحة الدولية متقدمة 

 . من خالل هذا الفصل
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  الطاقة الشمسية في الجزائر كآلية لجذب الشراكة األجنبية:المبحث األول

رات مستمرة من ا�االت ولتشهد أيضا تطو مسية لتشمل العديد قد توسعت أحباث الطاقة الش    

فإنتاج الطاقة الشمسية بشكل فعال . �دف إىل زيادة كفاءة التقنيات الشمسية املستخدمة يف إنتاجها

فيما يلي سنحاول . يتطلب معرفة تفصيلية للعالقة بني الشمس واملوقع الذي سيتم اختياره الستغالهلا

  . جذب شركاء أجانب لالستثمار فيها داخل اجلزائرإبراز أمهية مواقع الطاقة الشمسية يف

  أهمية المواقع الشمسية في الجزائر: المطلب األول

من الطاقات املتجددة السيما  مهمةات ثاين أن اجلزائر تتوفر على إمكاناتضح لنا يف الفصل ال    

الشمسية منها، لدرجة أن احلكومة تعترب تلك اإلمكانات مبثابة ثروة ميكن حتويلها إىل حمرك للتطور 

أحدث الدراسات العاملية بأن مواقع الطاقة الشمسية يف اجلزائر  أظهرتحيث  ،االقتصادي واالجتماعي

  . من بني أحسن ثالثة حقول مشسية يف العامل

  عالميا في الجزائر الطاقة الشمسيةموارد تصنيف : ع األولالفر 

ة األمريكية من أكرب وأحسن مواقع إنتاج الطاقة صنفت اجلزائر وإيران ومنطقة أريزونا بالواليات املتحد   

مشاال وجنوب االستواء من أكثر  40الشمسية يف العامل، حيث تعترب املناطق الواقعة بني خطي عرض 

من  مشاال فإن هلا نصيبا وافرا 28مبا أن اجلزائر تقع على عرض  . تعرضا لإلشعاعات الشمسيةاملناطق 

يوما خالل السنة، حيث يتلقى املرت مربع من  320، إذ يصل عدد األيام املشمسة فيها إىل هذا املورد

  1.وبيةاجلنيزداد هذا املعدل يف املناطق ، و يف السنة كيلو واط ساعي 2650أشعة الشمس حوايل 

ما تتوفر عليه اجلزائر من صحاري شاسعة تسمح باستقبال كميات كبرية من أشعة على انطالقا    

 :إىل تطبيق نوعني من التقنيات الستغالهلا كما يلي تعمد االشمس فإ�

 

  

                                         
  .01ص املتجددة، اجلزائر، لة مركز تطوير الطاقات اجلديدة و ، مقال يف جمتسخين المياه بالطاقة الشمسية بالجزائرحمفوظ عمار، 1
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  Photovoltaic Cells (PV)نظام الخاليا الفوتوضوئية : أوال    

األلواح الشمسية املصنعة من مادة السيليكون وغريها، هلا هذا النظام هو عبارة عن جمموعة من     

  .القدرة على القيام بتحويل اإلشعاع الشمسي مباشرة إىل طاقة كهربائية

  تطبيقات الطاقة الشمسية الفوتوضوئية لبعض واليات الوطن): 22(جدول رقم 

  التطبيقات  الوالية 

  مسكن ريفي 45كهربة  .1  أدرار

  ضخ املياه  .2

  العموميةاإلنارة  .3

  ضخ املياه  اجللفة

  ضخ املياه  الوادي

  كهربة املنازل  غرداية

  مسكن ريفي 150كهربة   إليزي

  ضخ املياه  خنشلة

 االتصاالت .1  األغواط

  اإلنارة العمومية .2

  ضخ املياه  النعامة

 ضخ املياه .1  أم البواقي

  االتصاالت .2

  ضخ املياه  سعيدة

  االتصاالت  سطيف

  ضخ املياه  سوق أهراس

  مسكن ريفي 555كهربة   نراستمت

  ضخ املياه  تبسة

 مسكن ريفي 156كهربة  .1  تندوف

  اإلنارة العمومية .2

، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة دراسة حالة الطاقة المستدامة في الجزائر-الطاقة في ظل التنمية المستدامةذبيحي عقيلة، : املصدر

  . 242، ص 2008/2009قسنطينة، -املاجستري يف العلوم االقتصادية كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة منتوري
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  نظام القطع المكافئ :ثانيا     

لنظام من جمموعة يعد هذا النظام أحد األنظمة املستخدمة لرتكيز الطاقة الشمسية، إذ يتكون هذا ا     

يعتمد احملدد، و حجم الطاقة احلرارية  نتاجمن املرايا موزعة يف مصفوفات طبقا للمساحة الكلية املطلوبة إل

هذا النظام يف عمله على تركيز أكرب كمية ممكنة من أشعة الشمس على خزان أو أنبوب حيتوي على 

رارة مرتفعة جدا ليتحول إىل خبار يقوم ا يؤدي إىل تسخني هذا احمللول إىل درجات حممحملول ملحي، 

يوجد باجلزائر حمطة وحيدة تستخدم تقنيات القطع املكافئ وهي حمطة  1.الكهرباء نتاجربني إلو بتدوير ت

الطاقة الشمسية األوىل اليت مت إجنازها يف منطقة حاسي الرمل، أين بلغ اإلنتاج السنوي هلذه احملطة حوايل 

  2013.2سنة  )ج و( 11594

  واقع الطاقة الشمسية في الجزائر: الفرع الثاني

انطلقت اجلهود األوىل إلنتاج الطاقة الشمسية يف اجلزائر مع إنشاء حمافظة الطاقات اجلديدة يف     

  100 درةبأدرار بقملوكة حمطة  تز أجن يف ذلك الوقت، 1988الثمانينيات واعتماد خمطط اجلنوب سنة 

ء إنشامن خالل  مت توسيع نطاق نشاط مركز بوزريعة و قرية 20نسمة يف  1000كيلو واط لتزويد 

  3.وحدة لتطوير تقنية السيليسيوم �ذا املركزوحدة إلنتاج اخلاليا الشمسية و 

أطلقت  2010مل �تم اجلزائر بالطاقات املتجددة، لكن يف سنة  2009منذ ذلك الوقت إىل غاية    

مت توقيع ". صحراء سوالر بريدر"يطلق عليه  يةواليابان يةاجلزائر الشركات طموح بني  مشروع مشرتك

 بني وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وجامعة العلوم والتكنولوجيا 2010اتفاقية الشراكة شهر أوت 

 4.عن الطرف الياباين ةكالتني للتعاون الدويل والعلوم التكنولوجيلوهران عن الطرف اجلزائري وبني و 

                                         
، كلية التخطيط اإلقليمي و آليات تفعيل تطبيقات الطاقة الشمسية في إيجاد تنمية حضرية مستدامةمصطفى منري حممود،  1

 .09-08العمراين، جامعة القاهرة، مجهورية مصر العربية، بدون ذكر سنة النشر، ص 
 .09، ص مرجع سبق ذكرهيوسف محيدي و عمر هارون،  2
 .ص152بق ذكره،فروحات حدة، مرجع س3
مت اإلطالع عليه يوم ( http://www.arabic-military.com/t47102-topic:  بالجزائر" بريدر سوالر صحرا" مشروع 4

20/09/2015.( 
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 50 لتوفري 2050 عام حبلول الشمسية الطاقة إنتاج حمطات من يكفي ما إىل بناء يهدف هذا املشروع

  1).06الحظ امللحق رقم ( ، "العامل الكههيست اليت الطاقة من %

يعد هذا املشروع أحد االستثمارات اهليكلية يف جمال تطوير الطاقات املتجددة داخل اجلزائر، حيث     

تموين عدد من املنشآت الكربى يف مشال لدفع عجلة التنمية االقتصادية خاصة لستستند عليه اجلزائر 

حيث سيتم نقل الكهرباء املنتجة بواسطة نواقل جد متطورة تعمل ائر إىل جانب التصدير إىل أوروبا، اجلز 

عملية نقل هلا آثار إجيابية تتجلى يف احلد من تضييع الطاقة املرتتبة عن  ، اليتوفقا لتقنية تيارات مستمرة

سيكون هذا املشروع منوذجا مثاليا يف إنتاج الطاقة . الكهرباء بواسطة التقنية احلالية وهي التيارات املتناوبة

  2 .أساليب متطورةالشمسية من خالل االعتماد على ابتكارات و 

ال ضئيال لكهرباء بواسطة استخدام التقنيات الشمسية ماز ليف األخري ميكن القول بأن إنتاج اجلزائر    

يف حني أن العديد . جدا، هذا ما جعل الباحثني يطلقون على اجلزائر بأ�ا عمالق نائم للطاقة الشمسية

  .من املستثمرين األجانب أبدو رغبتهم لالستثمار داخل اجلزائر يف جمال الطاقة الشمسية

من خالل كل ما سبق يتضح أن اجلزائر ال تتوفر على اإلمكانات الشمسية اهلائلة فقط بل تتوفر      

على مواد تصنيع تقنيات إنتاج الطاقة الشمسية ذات جودة عالية أال و هي مادة السيليسيوم، و نتيجة 

شمسية أن تشهد ميكن للطاقة ال – أشعة الشمس والرمال –لوفرة هذين املكونني يف الصحراء اجلزائرية 

 .تطورات يف ميدان إنتاجها يف السنوات املقبلة

 

  

 

 

                                         
1 The Azimuth Project Solar breeder:  
http://www.azimuthproject.org/azimuth/show/Solar+breeder (vu le: 20/09/2015). 

مت اإلطالع عليه يوم ( http://www.arabic-military.com/t47102-topic:  بالجزائر" بريدر سوالر صحرا" مشروع 2

20/09/2015.(  
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 إمكانية تصدير الطاقة الشمسية: المطلب الثاني

بالرغم من تعدد تطبيقات الطاقة الشمسية اليت ميكن استغالهلا من الشمس إال أن معظم األحباث      

أن الكهرباء قد شاع  إىل سبب يف ذلكفيها تركز على إنتاج الكهرباء مبختلف الطرق املمكنة، و يعود ال

استعماهلا بشكل واسع نظرا إلمكانية حتويلها بسهولة إىل أشكال أخرى من الطاقة سواء حرارية أو 

  1.ميكانيكية، لذلك فمن املستحيل أن يستطيع اإلنسان االستغناء عنها مستقبال

إمكانات ا حتتويه من ملالطاقات املتجددة يف العامل  يدر اجلزائر أن تكون من بني أكرب مص تستطيع      

، خصوصا وأن املنظور العاملي اليوم ميضي حنو استغالل الشمس كمصدر من املوارد املتجددة هائلة

للطاقة وعدد من مصادر الطاقة األخرى كالرياح واملياه، فاجلزائر لديها أحد أكرب مصادر الطاقة 

  .ساعة كل عام 3000عة الشمس ألكثر من الشمسية يف العامل إذ تتلقى أش

حنو أوروبا،  يةمن الطاقة الشمس )و م(آالف  6ن تصدر اجلزائر حوايل أ 2020ينتظر حبلول عام       

االستخدام الواسع للطاقة ن أوهذا الرقم ميثل حوايل ُعشر االستهالك األملاين احلايل من الكهرباء، حيث 

 لبلدان األوروبية، فإسبانيا وإيطاليا وأملانيا تعتزم كلها استخدام الكهرباءد اهتماما كبريا لدى اول الشمسية

  2.األوروب نواقلمن الطاقة الشمسية يف اجلزائر ونقلها عرب ال نتجةامل

  مشروع ديزيرتيك :الفرع األول

مت ، "ديزيرتيك"املتجددة، تشرف عليه املؤسسة األملانية  اتيعترب ديزيرتيك أكرب مشروع للطاق     

 2009، وأطلق رمسيا يف جويلية ةاملشروع من قبل نادي روما واهليئة املتوسطية للتعاون يف الطاق طالقإ

مرتابطة يتم كهربائية يتمثل املشروع يف إقامة شبكة   .من قبل جمموعة من الشركات والبنوك األملانية

سعودية مرورا باجلزائر وتونس تزويدها من خالل حمطات مشسية متتد من املغرب إىل اململكة العربية ال

حبرية لنقل  نواقلتقوم هذه احملطات بتوليد وإنتاج الطاقة الشمسية وتصدير اجلزء األكرب منها عرب . وليبيا

                                         
، مقال منشور  يف جملة سلسة عامل املعرفة، ا�لس الوطين للثقافة و الفنون و تكنولوجيا الطاقة البديلةسعود يوسف عياش، 1

 .159، ص 1981، الكويت 38اآلداب، العدد 
2
 http://portail.cder.dz/ar/spip.php?article352 (vu le : 28/09/2015). 



 دور الشراكة الجزائرية اإلسبانية في تمويل وتطوير محطة الطاقة الشمسية األولى: الفصل الرابع

 

207 
 

متفرعة من دول اجلنوب باجتاه أوروبا، منها  نواقلوقد مت مبدئيا إقامة مثانية . التيار الكهربائي باجتاه أوروبا

سبانيا والثاين باجتاه إيطاليا إثنان من اجلزائر األول باجتاه إإسبانيا عرب جبل طارق و من املغرب باجتاه  ناقل

من ليبيا وآخر من مصر باجتاه اليونان وتركيا، ، وناقل من تونس نواقلعرب جزيرة صقلية، فضال عن 

لقدرات يهدف مشروع ديزيرتيك إىل استغالل ا. والباقي من بلدان اخلليج، السيما العربية السعودية

 20إىل  15الطاقوية غري األحفورية، السيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلنتاج الكهرباء وتوفري نسبة 

 . من حاجيات السوق األورويب %

  أهم مراحل مشروع ديزيرتيك: أوال   

 :وهي كاآليت 

يف جنوب  همفاوضات موسعة بني عدة شركات أملانية للشروع يف تنفيذ: 2009جانفي إىل جوان 10

 . املتوسط باجتاه أوروبا بحرال

شركة وبنكا أورويب أغلبها أملاين بالتوقيع على بروتوكول اتفاق إطالق  12تقوم : 2009جويلية  13

 .شروع مبدينة ميونيخ األملانيةامل

 2009أكتوبر  31االتفاق على اختيار مكتب دراسات ليكون عمليا قبل : 2009جويلية  14 

االتفاق مبدئيا على الشروع يف املرحلة ، و 2012يتضمن خمطط التمويل قبل �اية  ،شروعامللصياغة 

 1.للتأكد من فعالية التكنولوجيا املستخدمة )و ج( 1النموذجية التجريبية بإنتاج 

 قيمة مشروع ديزيرتيك: ثانيا   

مليار أورو  45مليار أورو منها  400قدر القائمون على مشروع ديزيرتيك قيمته اإلمجالية بأكثر من     

يف هذا  تساهم عدة شركات. )و م( 5خطا للتيار الكهربائي ذات الضغط العايل بقدرة  20إلقامة 

وقد أطلقت شركة  ،منها سيفيتال اجلزائرية وشركات ومؤسسات أملانية وبنوك وشركات أوروبية املشروع

                                         
1
 http://www.magharebia.com (vu le : 03/04/2011) 
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مل يتم حلد اآلن حتديد  ،إلطالق املشروع 2009جويلية  13التأمينات األملانية مبادرة لقاء ميونيخ يف 

  .ملشروع ومسامهة األطراف املعنيةاآليات متويل 

  موافقة الجزائر على مشروع ديزيرتاك أمر إيجابي ومن شأنه أن يعطي دفعا للمشروع: ثالثا    

مشروع ضخم إلمداد أوروبا بالكهرباء   ، وهي عبارة عنمبادرة ديزيرتيك الصناعية زائر يفتشارك اجل    

، شروعهذا املاجلزائر وأملانيا رغبتهما يف تنفيذ  أبدت 1،الطاقة الشمسية يف مشال إفريقياطات من حم

الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة اجلزائرية األملانية باجلزائر أن موافقة اجلزائر على مشروع حيث أكد 

كل   تجهحان الوقت لكي تإىل أنه وأشار  ،ديزيرتاك أمر إجيايب ومن شأنه أن يعطي دفعا للمشروع

ات الوطنية من جهة، ومن أجل جتياحار يف الطاقات املتجددة، من أجل تلبية اإلالبلدان حنو االستثم

  2.أخرى من جهةالتصدير 

 أهمية تصدير الطاقة الشمسية بالنسبة للجزائر: الفرع الثاني

 الطاقات املتجددة عن استغالل ةتصديرها للكهرباء الناجت لقاءالعائدات اليت جتنيها اجلزائر  ستشكل   

وعليه ميكن . سنة أخرى بنفس الوترية احلالية 20مباشرة إذا ما استمر تصدير احملروقات  ماليةفوائض 

  :حساب قيمة الفوائض املالية للطاقات املتجددة يف ظل الشروط السابقة كما يلي

  واط  1000000= )وم (1إذا علمنا أن 

  واط 10000000000=   )وم ( 10000فإن 

أن سعر  فإننا نفرتض .الدولية املعايري حسب أورو 1,8 و 1,5 بني يرتاوحوعلمنا أن سعر الواط الواحد 

  )متوسط السعر( أورو  1,65الواط الواحد هو 

أورو  16500000000=1.65× 10000000000= فإن قيمة الفوائض املالية املباشرة 

)...........01(  

                                         
1 http://www.magharebia.com (vu le : 03/04/2011)  

2http://www.taqat.org 21:28 2011-04-08  
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20  ×200 

 

160  ×1 

25 

1.27 

فماذا  ،سنة 25ز خالل مليار دوالر إضافية من توفريها للغا 200إذا كانت اجلزائر ستكسب 

  سنة؟ 20ستكسب خالل 

  مليار دوالر 200سنة                  25

  سنة                   ؟ مليار دوالر20

                  

  مليار دوالر 160=                            = سنة  20ومنه قيمة ما ستكسبه اجلزائر من فوائض مالية غري مباشرة خالل 

  

  دوالر 1.27= أورو  1وإذا علمنا أن 

  

  أورو 126مليار أورو أي ما يقارب   98,125=                         =  مليار دوالر 160فإن 

  

مليار   125 ,98=عام  20وعليه قيمة ما ستكسبه من فوائض مالية غري مباشرة خالل   

  )02........... (أورو

  :ميكننا تقدير قيمة الفوائض املالية اإلمجالية كما يلي) 02(و ) 01(من 

= 126000000000+ 16500000000= قيمة الفوائض املالية اإلمجالية للطاقات املتجددة 

  أورو142500000000
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  سبانيةالشراكة الجزائرية اإل: حث الثانيالمب

مسيت مبحطة الطاقة  2011 جوان 14 يوم اجلزائر اهلجينة يف الشمسية للطاقة حمطة أول افتتحت    

طة يف تيلغيمت على ته احملهتقع ، SPP1خمتصرة يف  Solar Power Plant Oneالشمسية األوىل 

كلم جنوب عن والية   120كلم مشال بلدية حاسي الرمل اليت تبعد هذه األخرية حبوايل   25بعد 

  . 2011جويلية  14دخلت احملطة حيز التشغيل يوم   1األغواط،

التوزيع العمومي املتعلق بالكهرباء و و  2002فيفري  05املؤرخ يف  02–01ففي إطار القانون رقم     

توزيع الكهرباء من خالل منح املتعاملني حق فتح ا�ال للمنافسة يف إنتاج و  للغاز الذي ينص على

أحد الشركات املنتجة للكهرباء  تعد SPP1 الكهرباء، فمحطة  الدخول و بدون متيز إىل شبكة

  .Sonalgazاملنافسة لـ شركة 

  سبانيةالتعريف بالشراكة الجزائرية اإل: المطلب األول

 02-01أبدت اجلزائر رغبتها يف استغالل مواردها الطبيعية املتجددة فعليا عند إصدارها للقانون رقم    

 2004فقبل سنة . دعوة رمسية دولية تعرب عن هذا االهتمام يف نفس السنةوإطالقها ألول  2004سنة 

مل تبدي اجلزائر أي خطوة لتشجيع إنتاج الطاقات الشمسية كغريها من الدول العربية السيما وإن كان 

يف تلك الفرتة عدد قليل جدا من الدول اليت استثمرت يف الطاقة الشمسية كالواليات املتحدة األمريكية 

  . سبانياانيا وإأملو 

مع اخليارات التكنولوجية يف تلك الدعوة وسحب مجيع الشركات  SPP1فبعد إشعار مشروع حمطة     

 شركة 12عددها  والبالغ عليها، احملطة بنفس املواصفات املعلنة يف املشاركة ضمن هذهاليت أبدت رغبتها 

   ؛وهي

  CME et Général Electric (USA) :أوال

                                         
: مت اإلطالع عليه يوم( NEAL :www.neal-dz.net املتجددة املوقع الرمسي الشركة املختصة يف تطوير الطاقات 1

20/04/2012.( 
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  ACS COBRA (Espagne) :ثانيا

  LAVALLIN (Canada) :ثالثا

  MITSUI- JGC (Japan) :رابعا

  VEATCH (Grande- Bretagne) :خامسا

  SIEMENS et Solar Millennium (Allemagne) :سادسا

  ALSTOM (France) : سابعا

  BLACK et BRC (Algérie) :ثامنا

سبانية �ذا املشروع من خالل اإل Abengoa خالل عملية املناقصة فوز شركة 2005مت يف جوان    

للكيلوواط ساعي املقرتح  دج 3,244 مقابل دج 3,122تقدميها أفضل سعر لبيع الكيلوواط ساعي بـ 

  1.سبانيةاإل COBRAمن طرف شركة 

جتهيزات متطورة مما فرض اللجوء للشراكة مع الشركة األجنبية وسائل و  SPP1تطلب إجناز حمطة     

Abengoa  ستغالل األمثل للطاقة الشمسيةالخربات متخصصة للالستفادة من تكنولوجيات و .

الدولة شركة  NEAL أن، باعتبار من نوعها سبانية شراكة أجنبية صناعيةلذلك تعد الشراكة اجلزائرية اإل

 NEAL اجلزائرية الشركة بني 2006 عام الشراكة اتفاقية وقعت. Abengoaملضيفة للشركة األجنبية ا

  .Abengoa سبانيةاإل والشركة

  اكةالشر أطراف التعريف ب: المطلب الثاني

، سيتم Nealو  Sonatrachو  Abengoaهم  SPP1 يف إنشاء حمطة الرئيسيون املسامهون    

  .التعريف بكل شريك على حدا

  

 

                                         
1 Hassi R'mel : La première centrale solaire est née :  http://www.sidielhadjaissa.com/article-
hassi-r-mel-la-premiere-centrale-solaire-est-nee-63546286.html (vu le: 12/09/2014). 
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  الطرف اإلسباني: الفرع األول

اليوم هي إحدى  Abengoaسبانية، يف مدينة إشبيلية اإل 1941عام  Abengoaأسست شركة   

الشركات العاملية اليت تسعى لتطبق التكنولوجيات املبتكرة يف قطاع الطاقة لتحقيق التنمية املستدامة، فهي 

املتجددة وكذا حتويل الكتلة احليوية إىل  ت توليد الكهرباء من مصادر الطاقاتتنشط أساسا يف جماال

   1.وقود حيوي وحتلية مياه البحر

ملل من املاء الصاحل  1,500ملل من الوقود احليوي، و  3,175خالل السنة  Abengoaتنتج     

عام من اخلربة يف سوق  Abengoa 70لـ . من الطاقة الشمسية احلرارية )م و( 2,446و للشرب، 

 البحوث جديدة من خالل استثمارها يف تكنولوجيات استحداث على منوها إذ تركز ،الطاقات املتجددة

الالزمة لتكرسها فيما  عارفامل وتطوير فهي تعمل على استقطاب ،العاملي الصعيد على واالبتكار والتنمية

  .اسرتاتيجيا�ا واكتساب ميزة تنافسية دولية لتعزيز االقتصادية مواردها جنب إىلبعد جنبا 

باحث  682مليون أورو يف السنة لفائدة البحث والتطوير، متلك  Abengoa 90,6تستثمر      

بلد، وهلا  80يف أكثر من  Abengoa ستثمريف وقتنا احلايل ت 2.براءة اخرتاع 190وحصلت على 

مكتب تستطيع من خالهلا التعامل مع التحديات اليت قد تنشأ يف األسواق الدولية،  35أكثر من 

لشكل رقم الحظ ا(، 2013 ديسمرب اإلمجالية يف مبيعا�ا من % 84نسبة  اخلارجية أنشطتها شكلت

21.(  

  

 

 

  

                                         
1 Innovative technology solutions for sustainability-Origin and development :  
http://www.abengoa.es/web/en/compania/nuestra_historia/#det7_2 (vu le: 12/05/2014). 
2
 Innovative technology solutions for sustainability- Our commitment: 

http://www.abengoa.es/web/en/compania/nuestro_compromiso/  (vu le: 12/05/2014). 
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Source : Innovative technology solutions for sustainability

http://www.abengoa.es/web/en/presencia/abengoa_en_el_mundo/internacionalizacion/

12/05/2014). 

 يف للشركة فرع أول بإنشائها ،1963

 منتصف سنوات يف. شيليالو  بريوالو  

الوالیات المتحدة 
األمریكیة

أمریكة الجنوبیة

28%

19%
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Abengoaالتوزيع الجغرافي لمشاريع ): 21(شكل رقم 

Innovative technology solutions for sustainability-Internationalization

http://www.abengoa.es/web/en/presencia/abengoa_en_el_mundo/internacionalizacion/

Abengoa 1963 عام ألول مرة يف سبانياإ خارج

واملكسيك وروغواياألو  الربازيل يف الحقا التوسع

إسبانیا باقي دول العالم أوروبا برازیل

16%
15%

12%
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شكل رقم 

Internationalization: 

http://www.abengoa.es/web/en/presencia/abengoa_en_el_mundo/internacionalizacion/ vu le: 

Abengoa غامرت    

التوسع قبل األرجنتني،

برازیل

10%
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 دخلت الثمانينيات ويف واجلزائر، املغرب يف االستثمار Abengoaمن العقد املاضي بدأت  السبعينات

  1.املتحدة الوالياتاستثمارا�ا 

 إحراز الشراكة من سرتاتيجيةإالعامل، متكنها  أحناء مجيع يف رائدة مشاريع بتطوير Abengoa تقوم    

منشآت صناعية مبتكرة  وبناء تصميم يف عامليا الرائدة الشركة تصبح أن يف هدفها حنو يوم كل تقدم

  2.املستدامة، أهم مشاريعها هي كاآليت التنمية حتقيق يف تسهم للطاقة

  الواليات المتحدة األمريكيةمشاريع في  :أوال     

  Arizonaيف والية Solanaأكرب حمطتني للطاقة الشمسية املركزة يف العامل؛ األوىل حمطة أجنزت      

 Californieيف والية   Mojaveالثانية حمطة، و 2014سنة  )م و( 280بلغت قدر�ا اإلنتاجية 

  . 2014سنة  )م و( 250بقدرة إنتاجية 

   بيمشاريع في أبوظ: ثانيا      

يف  )م و( 100بلغت قدر�ا  1مشس  وهي أول حمطة للطاقة الشمسية يف الشرق األوسط تز أجن      

  .2013مارس 

   الشيليمشاريع في  :ثالثا      

حيز التشغيل  هذه األخرية دخلت Minera El Tesoroحمطة للطاقة الشمسية املركزة أجنزت       

  .2012يف نوفمرب 

  

  

  

                                         
1 : Innovative technology solutions for sustainability-Internationalization: 

http://www.abengoa.es/web/en/presencia/abengoa_en_el_mundo/internacionalizacion/ vu le: 

12/05/2014). 
2 ABENGOA Report, Integrated Solar Combined Cycle: Innovative technology solutions for 

sustainability, Spain, p 6. 
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  جنوب إفريقيامشاريع في  :رابعا     

الطاقة  إنتاج هذه األخرية على نوعني من تكنولوجياحتتوي Khi Solar One  حمطة تز أجن     

، والثانية برج للطاقة )م و( 100اإلنتاجية  قدر�االشمسية؛ األوىل لواقط مشسية قطع مكافئ تبلغ 

 1.)م و( 50بقدرة  2013أوت  27الشمسية دخل حيز التشغيل 

  الطرف الجزائري: الفرع الثاني     

  .التعريف �ماسيتم ، فيما يلي Nealو  Sonatrachيضم الطرف اجلزائري كل من شركة   

  Sonatrachشركة  :أوال     

نظرا للدور الذي يلعبه قطاع احملروقات يف بناء االقتصاد اجلزائري، قررت اجلزائر بعد االستقالل    

االهتمام �ذا القطاع وذلك عن طريق إنشاء الشركة الوطنية لنقل وتسويق احملروقات مبوجب املرسوم 

  . 1963ديسمرب  31املؤرخ يف  63- 491الرئاسي 

حيث تسري املوارد الرئيسية يف  ،املكانة األبرز يف تطوير االقتصاد الوطين Sonatrachحتتل شركة     

اجلزائر من نفط وغاز اللذان يعتربان القلب النابض يف تطوير وترقية االقتصاد الوطين، فهي تعمل يف 

تنشط . مشتقا�اويل وتسويق احملروقات و ألنابيب، حتالنقل عرب التنقيب عن احملروقات، اإلنتاج، و ا

Sonatrach   كذلك يف توليد الكهرباء والطاقات اجلديدة واملتجددة فهي تعتمد بذلك على

  .تنويع أنشطتها سرتاتيجيةإ

التنويع تتبع  سرتاتيجيةالالنفطية يف العامل، فباإلضافة  كذلك من أهم الشركات  Sonatrachتعد    

Sonatrach تدويل أنشطتها يف عدة دول من العامل؛ مايل، النيجر، ليبيا، مصر،إسبانيا،  سرتاتيجيةإ

برقم أعمال و  ).22الحظ الشكل رقم (، إيطاليا، الربتغال، بريطانيا، البريو، الواليات املتحدة األمريكية

  :املراتب التالية Sonatrachحتتل  2013سنة  مليار دج 5324يقارب 

 

                                         
1
Abengoa Solar : https://fr.wikipedia.org/wiki/Abengoa_Solar (vu le: 13/05/2014). 
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 .أول شركة نفطية يف إفريقيا .1

 .رابع عشر شركة نفطية عاملية .2

 .ثالث عشر شركة عاملية للمحروقات السائلة .3

 .خامس وعشرون شركة نفطية من حيث عدد املوظفني .4

 .ثالث ُمصّدر عاملي لغاز البرتول املميع .5

 .رابع ُمصّدر عاملي للغاز الطبيعي املميع .6

 1.خامس ُمصّدر عاملي للغاز الطبيعي .7

  على الصعيد الدولي Sonatrachمشاريع ): 22(شكل رقم 

  
  .19، مرجع سبق ذكره، ص 2013حصيلة إنجازات قطاع الطاقة و المناجم :المصدر

                                         
  ).23/09/2014عليه  اإلطالع مت(http://www.sonatrach.com/ar/sonatrach-en-bref.html   :  بإيجاز سوناطراك 1
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إمناء خمتلف أشكال األعمال املشرتكة يف  :املهام التاليةب Sonatrachإضافة إىل كل ما سبق تقوم      

وحيازة كل حقيبة أسهم واالشرتاك يف رأس  بمع شركات جزائرية أو أجنبية، اكتسا هااجلزائر وخارج

 تساهم إنشاؤها يف اجلزائر أو يف اخلارج، يف كل القيم املنقولة األخرى يف شركة موجودة أو سيتم  املال

Sonatrach ذلك فهي تدعم إنتاج الطاقات املتجددة لتحقيق التنمية املستدامة ليف تشجيع محاية البيئة

  .Neal هي شركة يف جمال الطاقات املتجددة و يف إنشاء شركة خمتصة  يف اجلزائر من خالل مسامهتها

  Nealشركة : ثانيا    

 New Energyاليت تقابلها باللغة اإلجنليزية  Nealختتصر الشركة اجلزائرية للطاقات اجلديدة يف     

Algeria ، شركة  ؛عن طريق شراكة بني أكرب شركات الطاقة يف اجلزائر ومها 2002 سنةأنشأت

Sonatrach   وSonalgaz  إضافة إىل شركةSIM لغذائية وفقا املتخصصة يف صناعة  املواد ا

  .% SIM 10 و % Sonelgaz 45 و % Sonatrach 45: للنسب التالية

على منطلق  Nealتقوم شركة  ،اجلزائر العاصمة –يقع املقر الرئيسي للشركة يف منطقة دايل ابراهيم     

يف الطاقات اجلديدة ، لذلك فهي تسعى إىل أن تكون رائدة "للتنبؤ بالمستقبل هي اختراعهأفضل طريقة " 

  .قصد املسامهة يف خلق الثروة ،السيما على الصعيد اإلقليمي يف الطاقة الشمسية املتجددةو 

كذا هيكلة و  على دراسة اجلدوى ملختلف املشاريع اخلاصة بالطاقات املتجددة Nealتعمل شركة    

. إضافة إىل أ�ا تقوم باختيار الشركاء واإلشراف على املشاريع ،القيام جبميع الرتتيبات املاليةاملشروع و 

فمن خالل كل هذه األدوار يظهر جليا أن الشركة تدعم بقوة عملية حتفيز انتشار الطاقات املتجددة 

  1.داخل اجلزائر

املتجددة سطرت الشركة بعض النقاط الرئيسية  سرتاتيجية الوطنية لتشجيع الطاقاتومن أجل دعم اال    

 : و جعلتها إحدى أولويا�ا يتم ذكرها كما يلي

  

                                         
1
  ).04/03/2013: مت اإلطالع عليه يوم( /Neal :http://www.neal-dz.netاملوقع الرمسي لشركة  
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 .الطاقة الشمسيةج الكهرباء من الطاقات اجلديدة واملتجددة السيما طاقة الرياح و دعم إنتا  .1

كفاءة استخدام خصص يف جماالت الطاقات اجلديدة واملتجددة و إنشاء معهد للتدريب مت .2

 .الطاقة

وتقنية الطاقة   (CSP)سامهة يف تطوير الصناعة احمللية من تقنيات الطاقة الشمسية احلرارية امل .3

 . (PV)الشمسية الضوئية 

 .إقامة مشاريع مبتكرة الستخدام تكنولوجيا الطاقات املتجددة .4

 .إدارة مشاريع الطاقات املتجددة من خالل دراسة اجلدوى إىل غاية تسويق الطاقة املنتجة .5

  1.األفراد ذوي االختصاص يف الطاقات املتجددةالطلبة و تدريب  .6

  أسباب اللجوء للشراكة األجنبية: المطلب الثاني

تتعد أسباب جلوء الدول التفاقيات الشراكة األجنبية حسب ما تطرقنا إليه يف الفصل األول سواء     

  .هاتطأنشبالنسبة للدول املضيفة أو الشركات اليت ترغب يف تدويل 

  طرف الجزائريلبالنسبة ل: ألولالفرع ا

اخلضراء بكل ما حتتويه من تقنيات حديثة حتافظ على  الطاقة تتكنولوجياالعامل إىل  شركاتتتجه     

كإنتاج   ؛تلك التكنولوجيا وكثرة تصاميمها وتنوعها اهلائل يف خدمة كافة األغراض كثرةوسط   ، ففيالبيئة

  .   كحد أدىننيتطلب تطبيقها إنفاق املاليمكلفة و  الكهرباء واحلرارة وغريها إال أننا جند أ�ا

اخلضراء لكن يف الطاقة  تاء العامل على تطوير تكنولوجياتعمل العديد من الشركات يف خمتلف أحن     

فمن املهم  2.ا تفشلمنه % 75وما يقارب  ،الشركات تنجحهذه الواقع أن نسبة صغرية جدا من 

                                         
 ).04/03/2013: مت اإلطالع عليه يوم( /Neal :http://www.neal-dz.netاملوقع الرمسي لشركة  1

2 Michele Parad, The Global Cleantech Innovation Index 2014, THIS PUBLICATION HAS 

BEEN PUBLISHED IN PARTNERSHIP BETWEEN, sweden, 2014, p 10. 
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املتمثلة يف اإلشارة إىل أن احلاجات التمويلية تتفاوت عند خمتلف مراحل عملية تطوير التكنولوجيا و 

  .كما هو موضح يف الشكل املوايل  التسويقالبحث والتطوير و 

  الطاقات المتجددة مقارنة بعدد تتكنولوجياتكاليف ):  23(شكل رقم 

  النظيفة الشركات المنتجة للتكنولوجيا

  

  
مجموعة من االعتبارات : ، ترجمة غادة حيدر، التحديات أمام تكنولوجيا التخفيفمارتينا شدياق و دينيس تريباك: المصدر

، أوت UNDP -اإلمنائي املتحدة األمم ، تقرير برنامجلصانعي السياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواحهة تغير المناخ

  .13،ص 2008
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 الطاقة تتكنولوجياية مرتفعة نظرا الرتفاع تكاليف تطوير تدفقات مالن الاملراحل املبكرة مطلب تت    

كما يوضحه ) التكنولوجيات اخلاصة بالطاقة التقليدية(اخلضراء مقارنة بالتكنولوجيات املنافسة هلا 

تمويل اخلاص غري أن احتمال توفر ال ،، مما يدفع الدول للتكثيف جهود أكرب لالستثمار23رقم الشكل 

ضعيف نظرا إىل ارتفاع املخاطر املرجحة، لذلك عند هذه املرحلة قد يصبح من الضروري احلصول على 

  ). إعانات للبحث والتطوير( املباشرة  اتاملساعد

اخلضراء املرحلة التجارية، ولضمان حدوث النشر يف  الطاقة تتكنولوجياعندما تبلغ مرحلة تطوير     

من تأمني حوافز الشراء وغريها من السياسات احملفزة كضرائب الكربون وغريها، يف مرحلة مبكرة البد 

إىل جانب العديد  خماطرةأموال مويل من القطاع اخلاص مثل رؤوس هذه املرحلة قد تربز بعض أشكال الت

  .اخلضراء الطاقة تتكنولوجياملختلفة من أجل توسيع نطاق نشر من آليات التمويل ا

 تكنولوجياختطي احلواجز اليت تعيق اعتماد من املهم اإلشارة إىل ضرورة تعزيز حوافز الشراء من أجل     

توسيع عملية جل ذلك يشهد العامل منافسة دولية لتعزيز و أل 1.اخلضراء عرب خمتلف دول العامل الطاقة

اجلزائر إحدى الدول ويف هذا السياق تعد  .اخلضراء من دولة ألخرى تطوير ونقل تكنولوجيات الطاقة

تكنولوجيا إنتاج الطاقة لعالية اجلودة إلنتاج الطاقات املتجددة بصفة عامة و  تاليت تفتقر لتكنولوجيا

بغية  Abengoaسبانية ، لذلك جلأت السرتاتيجية الشراكة مع الشركة اإلالشمسية اهلجينة بصفة خاصة

 تطوير من رواد Abengoa فـ . تطورة إىل اجلزائرحتويل التكنولوجيا املتقدمة من تقنيات وخربات إدارية م

العامل باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية املركزة  يف اهلجينة الشمسية الطاقة حمطات إنتاج أكرب

Concentration Solar Power "CSP" ، حيث أنشأت أول حمطة للطاقة الشمسية اهلجينة يف

 20تبلغ قدرة الطاقة الشمسية منها  )م و( 470يف بقدرة إمجالية  2010 سنةعني بين مطر باملغرب 

                                         
مجموعة من االعتبارات لصانعي : التحديات أمام تكنولوجيا التخفيفمارتينا شدياق و دينيس تريباك، ترمجة غادة حيدر،  1

،ص 2008، أوت UNDP -اإلمنائي املتحدة األمم ، تقرير برنامجالسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواحهة تغير المناخ

13-14. 
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يف  Agua Prieta II، أما حمطة 2011يف اجلزائر سنة  SPP1 ، لتليها عملية إنشاء حمطة )م و(

  1.املكسيك فهي حتت قيد اإلجناز

الطاقة الشمسية تتحكم  سرتاتيجية الشراكة مع دول أجنبية بغية حتويل تكنولوجيااتباع اجلزائر الإن     

تكلفة حقوق امللكية الفكرية يف تطوير ونشر التكنولوجيات النظيفة ارتفاع  عدة أسباب لكن أمهها افيه

 تحيث تلعب قوانني محاية امللكية الفكرية الدولية دورا كبريا يف حتفيز االستثمار يف تكنولوجيا 2.عموما

حلماية امللكية الفكرية وفقا ألنواعها من براءات االخرتاع،  الطاقة النظيفة، وتتعدد اإلجراءات القانونية

والعالمات املسجلة وغريها، إال أن براءات االخرتاع متثل أهم هذه اإلجراءات لصعوبة احلصول عليها، 

 15فهي توفر للمخرتع احلق يف استبعاد اآلخرين من إنتاج اخرتاعه لفرتة زمنية حمددة عادة ما ترتاوح بني 

سنة، فرباءة االخرتاع تعد نوع من امللكية الصناعية اليت تتيح ملالكها إمكانية بيعها أو بيع جزء  20إىل 

  3.منها أو تأجريها للغري مقابل عوائد، إضافة إىل مقاضاة من يستخدمها دون إذنه

قوق تزيد من تكلفة الوصول إىل أن هذه احل ،النامية منهاالدول شركات السيما الشركات ترى بعض     

يف ظل غياب  تاخلضراء وبالتايل تشكل عائقا أمام استخدام هذه التكنولوجياالطاقة  تتكنولوجيا

يف املقابل، يشدد ممثلو . أو إلصدار الرتاخيص هلاآليات دولية جديدة لشراء حقوق امللكية الفكرية 

ة الفكرية وبراءات االخرتاع للمبتكرين بغية احلصول البلدان الصناعية على احلاجة إىل منح حقوق امللكي

  4.تسويق التكنولوجيات النظيفةالكايف من احلوافز ألجل تطوير و  على القدر

  

 

  

                                         
1 ABENGOA Report, Integrated Solar Combined Cycle: Innovative technology solutions for 
sustainability, Op.cit, p 4-5. 

 .09مارتينا شدياق و دينيس تريباك، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .بن نونة فاتح، سياسات الطاقة و التحديات البيئية يف ظل التنمية املستدامة، مرجع سبق ذكره، بدون صفحة 3
 .09مارتينا شدياق و دينيس تريباك، مرجع سبق ذكره، ص  4
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  لطرف اإلسبانيبالنسبة ل: الفرع الثاني

حملافظة على مكانتها �ا حتاول جاهدة السياسة تدويل أنشطتها إال أ Abengoaبالرغم من اتباع      

الدولية كإحدى أكرب الشركات املنتجة واملوردة لتكنولوجيا الطاقة الشمسية املركزة يف العامل من خالل 

محاية ملكيتها الفكرية كما نالحظه يف  قصدسرتاتيجية الشراكة بدال من تصدير إبتكارا�ا إتطبيق 

  .الشكل التايل

  Abengoa شركة ستراتيجية الشراكة لدىا): 24(شكل رقم 

  
 
Source : Solar Concentration Workshop, ABENER-Engineering and Construction for 
Sustainability, World Bank, November 5th, 2008, p 16. 
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الشراكة لتنفيذ مجيع  سرتاتيجيةإعلى تعتمد  Abengoaيتضح أن  24من خالل الشكل رقم     

على  Abengoaسرتاتيجية الشراكة تعمل أمهية يف حتقيق أهدافها، إضافة المشاريعها ملا هلا من 

 مواقع متميزة الستغاللويعد اختيارها للجزائر يف حمله، فللجزائر . اختيار أنسب املواقع لالستثمار فيها

 الطاقاتلدرجة األوىل من أهم مصادر ، أين اعتربت الطاقة الشمسية باآنفاكما رأيناه  الطاقة الشمسية

إضافة  ،املتجددة املتوفرة يف اجلزائر حاليا نظرا الحتواء اجلزائر على عدة مناطق متتاز بسطوع مشسي كبري

إىل ذلك ال تشكل املساحات املطلوبة الستغالل الطاقة الشمسية عائقا أمام اجلزائر الستعمال األلواح 

خاصة بإنشاء حمطات (أم كبرية  )لالستعمال الفردي(الشمسية سواء كانت تتطلب مساحات صغرية 

مساحة مشمسة طوال  2مليون كم 36منها  2كم  2381741حيث تقدر مساحة اجلزائر ) جتارية

 . العام

يف اجلزائر هي منطقة  SPP1من بني أهم املناطق اليت اختريت من طرف الشركاء لبناء حمطة      

لإلشعاع الشمسي يف اجلزائر حيث بلغ  يعترب موقع احملطة من أحسن املناطق استقباالحاسي الرمل، 

ساعات يف اليوم، باإلضافة إىل وجود أرضية مستوية اليت  9,5حوايل  فيهامتوسط اإلشعاع الشمسي 

م عن مستوى سطح البحر، سرعة الرياح تقل 700تسمح بوضع املرايا الشمسية عليها، ترتفع املنطقة بـ 

يف  °45، درجة احلرارة القصوى تصل إىل غاية  % 39ثا، متوسط الرطوبة السنوي أقل من /م 5عن 

  )07الحظ امللحق رقم . ( ملم 100شهر أوت، كمية األمطار السنوية حوايل 

ة بالغة إلنتاج الطاقة مزايا ذات أمهيعلى وفر منطقة حاسي الرمل تإضافة إىل كل هذه اخلصائص ت  

  1:هي كاآليتالشمسية و 

لتشغيل احملطة، إذ حتتوي مدينة حاسي الرمل على أكرب نطقة على الغاز الطبيعي الكايف توفر امل .1

 .حقل غاز يف اجلزائر

                                         
1

 Projet Centrale Hybride Solaire Gaz de 150 MW : http://www.mem-
algeria.org/francais/index.php?page=projet-centrale-hybride-solaire-gaz-de-150-mw  (vu le: 
13/05/2014). 
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تتوفر املنطقة على كميات معتربة من املياه اليت توفرها عملية تدوير املياه انطالقا من حمطة معاجلة  .2

ما يتناسب مع استخدام هذا مرت مكعب يوميا، و  3000إىل  2500املياه اليت توفر ما يقارب 

 . تكنولوجيا مرايا القطع املكافئ الشمسية اليت حتتاج للمياه بوفرة لإلنتاج

طة من حمطة توليد الكهرباء التقليدية، احملبالشبكة الكهربائية الوطنية لقرب  إمكانية توصيل احملطة .3

 .و بالتايل ضمان توزيع اإلنتاج

  SPP1 سبانية في تمويل وتطوير محطةدور الشراكة الجزائرية اإل: لثانيالمبحث ا

توصلنا يف الفصل السابق إىل أن مشاريع الطاقات املتجددة تتميز بقلة العوائد وارتفاع درجة املخاطر    

العزوف عن االستثمار فيها، لذلك تعاين مشاريع الطاقة املتجددة إىل األمر الذي يدفع باملستثمرين 

 حمطةسبانية يف متويل الذي تلعبه الشراكة اجلزائرية اإلم إبراز الدور نقص يف التمويل، يف هذا املبحث سيت

   .الطاقة الشمسية األوىل

  سبانيةيكل المالي للشراكة الجزائرية اإلاله: المطلب األول

 80مليون أورو، مت توفري التمويل املطلوب بنسبة  350بتكلفة قدرت حبوايل  SPP1أنشأت حمطة     

هذا األخري من أكثر البنوك التجارية اجلزائرية شهرة يف العامل، إذ يعترب  1،اخلارجيمن البنك اجلزائري  %

رائدا من حيث التعامالت مع اخلارج خاصة يف ميدان الضمانات البنكية، فللبنك اجلزائري اخلارجي 

لدولية ارة اوالثاين البنك العريب لالستثمار والتج) باريس(فرعني يف اخلارج؛ األول البنك الدويل العريب 

   ).يبأبو ظ(

إضافة إىل اعتماد احملطة على قرض مصريف من البنك اخلارجي اجلزائري قصد متويل استثمارا�ا فهي    

واهليكل التمويلي أدناه يبني كافة وسائل التمويل اليت . اعتمدت أيضا على أسهم مالكي احملطة يف ذلك

  .استخدمتها احملطة

                                         
1 La première central hybride algérienne inaugurée aujourd’hui à Hassi R’mel :  
https://portail.cder.dz/spip.php?article1456 (vu le: 13/03/2013). 
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  SPP1الهيكل التمويلي لمحطة ): 25( شكل رقم

  

  
Source : Michael Geyer, Dispatchable - Solar Power for Deserts, ABENGOA SOLAR Solar 
Power for a Sustainable World, p 14. 

  

تتضح عموما العناصر املكونة للخصوم؛ وهي ديون طويلة األجل وحقوق  أعالهالشكل من خالل    

مقابل ) Neal - 14 % Sonatrach % 20( % 34 بلغت مسامهة الطرف اجلزائري، حيث امللكية
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فبفضل الشركة  Abengoa- 15 % COFIDES.(1 % 51(سبانيني للمستثمرين اإل % 66

آخر متمثل سباين إاحلصول على التمويل من مستثمر  SPP1استطاعت حمطة  Abengoaسبانية اإل

  . COFIDESسبانية  يف املؤسسة املالية اإل

التمويل  توفري إىل �دف ،1988 عام يف سبانية تأسستإمؤسسة مالية  COFIDESتعد     

كما  سبانيا بغض النظر عن درجة تطور البلد املضيف،إداخل وخارج  املتوسط والطويل األجل للمشاريع

القدرة على تعبئة  COFIDESلـ  .تهاأنشطسبانية من أجل تدويل الشركات اإلتعمل على مساعدة 

مليون أورو ألي مشروع، كما ختصص جزء من مواردها لتمويل املشاريع يف األسواق  2000أكثر من 

يشرتك يف . املخاطر تقاسم إطار تعمل يفواخلاص، و  تنشط يف قطاعي العام الناشئة والبلدان النامية،

  2:كل من املؤسسات التالية  COFIDESرأس مال 

1. Spain Export And Investments )ICEX :(سبانيا للتصدير واالستثمارشركة إ. 

2. Official Credit Institute )ICO :(سباينإ اموهو بنك ع ؛الرمسي االئتمان معهد. 

3. Spanish National Innovation Company )ENISA :(بانيةاالوطنية الي الشركة 

 .لالبتكار

4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria )BBVA :(BBVA  جمموعة مصرفية

هي ثاين أكرب مؤسسة مصرفية يف دولة، و  37تنتشر خدما�ا يف  متكونة من عدة بنوك، إسبانية

 تضم مساهم، 1000000عميل، و مليون 35 متلك املكسيك ،و  أمريكا الالتينيةإسبانيا و 

 بني أكرب من 68 املرتبة BBVA احتلت 2005 عام يف .موظف 95000و فرع 7410

 3.العامل أحناء مجيع يف بورصات 9 يف مدرجة و هي العامل، يف ماليةمؤسسة  100

                                         
1 Michael Geyer, Dispatchable - Solar Power for Deserts, ABENGOA SOLAR Solar Power 
for a Sustainable World, p 14. 
2
 ABOUT US:  http://www.cofides.es/en/index.php?id=27 (vu le : 02/02/2015). 

3 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banco_Bilbao_Vizcaya_Argentaria (vu le: 12/03/2015). 
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5. santander Bank: االحتاد األورويب يف بنك أكرب إسبانيا، يعد يف مقره عاملي جتاري بنك 

 1.العامل السوقية يف القيمة حيث من األكرب ابنك 15 ومصنف من بني

6. Banco Sabadell :جماالت تعمل يف مجيع بنوك، عدة مكونة من سبانيةإ مصرفية جمموعة 

 .فرع 1387 من أكثر التمويل، لديها

7. Banco Popular :2 .اسبانيا يف مصرفية جمموعة أكرب رابع هي  

8. Bank of Latin America's development )CAF :( ،بنك التنمية ألمريكا الالتينية

 3 .يقع مقره الرئيسي يف فنزويال

هذه تعمل . COFIDES من رأس مال % 53املؤسسات املالية الثالثة األوىل حتوز على نسبة    

الناس،  حياة وحتسني الفقر من احلد املستدامة، مساعدة التجارية األعمال يف النمو تعزيز :على األخرية

سبانية اليت تسعى لتحقيق لأللفية من خالل تشجيع املؤسسات اإل اإلمنائية األهداف حتقيق يف املسامهة

دعمها ماليا إضافة إىل تعزيز تدويل أنشطتها  عن طريقأهداف التنمية املستدامة السيما البيئية منها 

  4.سبانياإخارج 

. املتعلق بنوعية اخلدمات املقدمة للعمالء ISO-9001 على 2005منذ  COFIDES حصلت   

 تمليون أورو، منذ بداية نشاطها وصل 2000القدرة على منح أكثر من  COFIDESحاليا لـ 

مشروع يف  670مليون دوالر يف املشروع الواحد، حيث استثمرت ما جمموعه  30استثمارا�ا إىل حوايل 

  .دولة 74أكثر من 

                                         
1 Santander Bank : http://banksspain.com/banks/santander-bank (vu le: 12/03/2015). 
2Banco Popular Español : https://en.wikipedia.org/wiki/Banco_Popular_Espa%C3%B1ol (vu le: 
12/03/2015). 
3 CAF – Development Bank of Latin America : 
https://en.wikipedia.org/wiki/CAF_%E2%80%93_Development_Bank_of_Latin_America (vu 
le: 12/03/2015). 
4 the Association of European Development Finance Institutions: http://www.edfi.be/ (vu le: 
12/03/2015). 
 



 دور الشراكة الجزائرية اإلسبانية في تمويل وتطوير محطة الطاقة الشمسية األولى: الفصل الرابع

 

228 
 

خارجية، أسهم من مصادر داخلية و  ؛اتسمت بالتنويع احملطة متويلعليه ميكن القول أن مصادر و    

احملطة اعتمدت يف بداية نشاطها على نوعني من التمويل مها التمويل أي أن . ديون طويلة األجلو 

 املمتلك الذي ميثل رأس مال احملطة أما النوع الثاين فهو التمويل باإلقراض واملتمثل يف الديون الطويلة

  .األجل

  .خصائص التمويل: المطلب الثاني

طلوب إلنشاء احملطة، فزيادة على التمويل ا يف توفري التمويل اململعبت الشراكة األجنبية دورا مه      

، استطاعت أن تتحصل على أغلب التمويل من طرف بنك الدولة املضيفة ركةاملمتلك لألطراف املشا

  . Sonatrachهو البنك اجلزائري اخلارجي من خالل عقده التفاقية مباشرة مع الشريك و 

طية التمويل الالزم إلنشاء احملطة يف ظل املقدرة على االستثمار لوحدها وتغ Abengoaليس لشركة    

شراكة مع شركات جزائرية لتوفري التمويل األمر الذي دفعها لعقد اتفاقية التكلفة املبدئية املرتفعة جدا، 

املطلوب السيما يف حالة تردد خمتلف املستثمرين على االستثمار يف احملطة لكو�ا أول مشروع جتاري 

بالتايل هم يتوقعون ارتفاع درجة املخاطرة لعدم التأكد من حتقيق اجلزائر و تاج الطاقة الشمسية يف إلن

فاملستثمرون سواء كانوا مؤسسات مالية أو مؤسسات أعمال أو  .عوائد عن االستثمار يف هذا املشروع

حىت أفراد فهم يستثمرون مدخرا�م يف خمتلف ا�االت قصد حصوهلم على عائد من هذه االستثمارات، 

ثمر يتخلى عن منفعة آنية على أمل احلصول على منفعة أكرب يف املستقبل، ويرتبط حتقيق العائد فاملست

لكن حتقق هذه التدفقات مرهون بعوامل ، و املتوقع من هذه االستثمارات على تدفقات نقدية مستقبلية

  .ةومىت اخنفضت احتمالية حتقق هذه التدفقات ارتفعت درجة املخاطر  ،خارج سيطرة املستثمر

طة تأكيدا على إمكانية احملطة من حتقيق تدفقات احملتعد اتفاقية شراء الكهرباء املنتجة من لذلك      

قصد تغطية احتياجاته اخلاصة للكهرباء بعقد اتفاقية  Sonatrach، حيث قام الشريك مستقبلية نقدية

عن مصادر الطاقة التقليدية قدر  شراء كل الكهرباء املنتجة من احملطة بسعر مميز عن سعر الكهرباء الناتج

طة جماورة حملطة توزيع احملفكما أشرنا إليه سابقا فإن . سنة 25ساعي ملدة لكل كيلواط  دج 3,122بـ 

بالتايل متكنت احملطة من توصيل الكهرباء املنتجة ، و يف منطقة حاسي الرمل) Sonelgazفرع (الكهرباء 
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لشركة  تلف مصانع استخراج الغاز التابعةعها بعد ذلك على خمبالشبكة الكهربائية يف املنطقة ليتم توزي

Sonatrach.  

 40- 12طة فقد قدر بـ حوايل احملوبالرجوع إىل تكلفة إنتاج الكيلواط الساعي من الطاقة الشمسية يف    

  ).08الحظ امللحق رقم (  .دج 4262,90 – 1278,87أي ما يعادل  1دوالر أمريكي

حسب باتفاقية شراء الطاقة الشمسية املنتجة وإمنا النقدية للمحطة ليس مرهونا و قات إن ضمان التدف    

خمتلف املخاطر املتعلقة اإلملام بكيفية التعامل مع  هو مرهون كذلك بقدرة الشركاء على تشغيل احملطة و

، وهي شركة Abener، لذلك مت عقد اتفاقية تشغيل وصيانة احملطة مع شركة خدمةبالتكنولوجيا املست

 كذا صيانة تكنولوجيا، متخصصة يف تشغيل األنظمة اهلجينة و Abengoaسبانية تابعة للشركة األم إ

  .املركزات الشمسية يف حالة حدوث أي خلل تقين

يتوقع البنك اجلزائري اخلارجي من اتفاقية شراء الكهرباء املنتجة من الطاقة الشمسية اهلجينة واتفاقية    

مبثابة تأكيد على سداد  بأ�ماكة متخصصة هلا سجل حافل بالنجاح يل من قبل شر الصيانة والتشغ

تدفقات نقدية نتيجة لضمان إنتاج وبيع الطاقة الشمسية، وما يؤكد  وبالفعل حققت احملطة 2.القرض

وبالتايل  2011،3ج سنة د  468نتيجة صافية من احملطة قدرها  Sonatrachذلك هو حتقيق الشريك 

، وهذا دليل على أن احملطة 2011كنتيجة صافية سنة   دج 3343احملطة حققت حوايل نستنتج أن 

  .الديون اليت عليها على تسديد رةداق

 األجل طويل االستثمار السرتداد اليقني من قدر أكرب وعليه ميكن القول أن اتفاقية الشراء توفر    

الربح، يف حني أن اتفاقية التشغيل والصيانة تعمل على تقليل درجة  لتحقيق املواتية الظروف وخلق

ثنائية التمويل مناسبة  نعالجياملخاطر السيما املخاطر املتعلقة بالتكنولوجيا املستخدمة، هذان العامالن 

من  كالف. هذا ما يسمح بدوره جبذب مستثمرين خواص، من خالل ضمان العائد وتقليل املخاطر

                                         
1 Solar Concentration Workshop, Op.cit, p 18. 

، 08نفني عياد، متويل مشاريع الطاقة املتجددة، جملة اخلليج لإلنشاء، العدد : هذا ما متت اإلشارة إليه أيضا يف مقال 2

http://www.gulfconstructionmagazine.com/Article/442 )21/12/2014: طالع عليه يومإلمت ا.( 
3 rapport annuel sonatrach, 2011,p 34. 
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الصيانة ركيزتان مهمتان يعتمد عليهما املستثمر يف اختاذ اتفاقية التشغيل و الطاقة املتجددة و اتفاقية شراء 

  .قرار االستثمار من عدمه

لإلشارة هناك العديد من اهليئات اليت تعمل على توفري التمويل ملشاريع الطاقات املتجددة، فعلى    

،Quantus energy شركة سبيل املثال
بتمويل حمطات إنتاج الطاقات املتجددة تقوم هذه الشركة  1

  :هيو ثالثة شروط أخرى   إضافة إىلوجوب توفر االتفاقيتني السابقتني بشرط

 قابل و غري مشروط غري االتفاق هذا يكون أن جيب: اتفاقية استغالل الطاقة المتجددة .1

  .لإللغاء

 أن جيب طاقة املتجددةالستغالل ال اختيارها سيتم اليت التكنولوجيا إن :إثبات التكنولوجيا .2

 .بدون أي مشاكل الوقت من لفرتة املواقع من العديد يف تعمل ظلت قد تكون

جيب أن يكون لفريق العمل سجل حافل من األعمال الناجحة ملشاريع : خبرة وفريق عمل ذا .3

املتفق مماثلة للمشروع، مبعىن أن يكون قادرا على إجناز املشروع يف الوقت احملدد و باملواصفات 

  .عليها

لعوائد هي األخرى يف ضمان حتقيق احملطة لكن ما جيب اإلشارة إليه أن احلكومة اجلزائرية تساهم    

من خالل الدعم املايل املقدم هلا عن طريق إعفاءها من تقدمي الضريبة للوكالة الوطنية لتطوير مالية 

  . سنوات 5االستثمار ملدة 

     

 

 

 

  

                                         
1 Getting a Power Project Ready for Financing:  
http://www.quantusenergy.com/Getyourprojectready.html (vu le: 12/06/2015). 
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  :سبانية إجيابيتني أساسيتني ومهاوط يتضح أن للشراكة اجلزائرية اإلالشر و من خالل كل هذه االتفاقيات 

 .تغطية التكاليف العالية جدا للمحطة وضمان حتقيق العوائد بتقليل املخاطر .1

  . جذب مستثمرين جدد سواء أجانب أم مستثمرين من القطاع اخلاص .2

املتبقية ال يستند فقط على التمويل إن شروط إنتاج الطاقة الشمسية كغريها من الطاقات املتجددة    

، هذا ما )26الحظ الشكل رقم ( وإمنا على توفر كل من التكنولوجيا واخلربات الالزمة لتشغيلها 

  .  سنتطرق إليه يف املطلب املوايل

  شروط إنتاج الطاقات المتجددة): 26(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مهوم عامل و اهتمامات : ، مداخلة نشرت يف مؤمتر البرتول و الطاقةالطاقة البديلة و تأمين الطاقةحممد مصطفى اخلياط،  :المصدر

  .14، ص 2008أفريل  3-2جامعة املنصورة، مصر، -أمة، كلية احلقوق
 
 
 
 

  

 التمويل

 بشرية متخصصة خبرات التكنولوجيا
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  .خصائص التكنولوجية المكتسبة: المطلب الثالث

، فالفكرة األساسية هلذه ISCCالطاقة الشمسية اهلجينة باستخدام تكنولوجيا  SPP1تنتج حمطة      

مع تقنيات إنتاج الطاقة  "الغاز" باء من املصادر التقليدية للطاقةالتكنولوجيا هو دمج تقنيات إنتاج الكهر 

ئ على صفوف ملرايا احلوض املكاف SPP1حتتوي حمطة  ."تقنية احلوض املكافئ " الشمسية احلرارية

مرت  180000مرت، حتتل هذه املرايا مساحة  100طول كل واحدة فيها  ،القطات مشسية 224تشمل 

توصل هذه احملطة بأنبوب غاز بقدرة ، من الطاقة الشمسية )م و( 20وم هذه املرايا بتجميع مربع، تق

  1.)م و( 150، إذن قدرة هذه احملطة بلغت  )م و( 130

عند    Luz Solar Internationalألول مرة من طرف شركة  ISCCأقرتح استخدام تكنولوجيا    

، 1990بناءها حملطة إنتاج الطاقة الشمسية يف والية كاليفورنيا باستخدام تقنيات احلوض املكافئ سنة 

إيطاليا، حيث تعترب أول -صقلية يف ARCHIMEDEمت جتسيد هذه التكنولوجيا فعال يف حمطة و 

؛ منها )م و( 385إلنتاج الطاقة الشمسية اهلجينة بقدرة إمجالية ISCC حمطة تستخدم تكنولوجيا 

  .طاقة مشسية حرارية )م و( 5تنتج من الغاز و )م و( 380

كقدرة إمجالية مركبة لتقنيات احلوض   )م و( 157هناك ما ال يقل عن  2014اعتبارا من عام     

، مبا يف ذلك حمطة ISCCتكنولوجيا  املكافئ يف العامل إلنتاج الطاقة الشمسية اهلجينة باستخدام

Martin Next Generation Solar Energy  من  )م و( 75اليت تقع يف والية فلوريدا بقدرة

يف اجلزائر بقدرة  SPP1، حمطة )م و( 20الطاقة الشمسية احلرارية، حمطة بين مطهر يف املغرب بقدرة 

  2.)م و( 17و أخريا حمطة يزد يف إيران بقدرة  )م و( 20، حمطة الكرميات يف مصر بقدرة )م و( 20

                                         
1
 Hassi R'mel : La première centrale solaire est née :  http://www.sidielhadjaissa.com/article-

hassi-r-mel-la-premiere-centrale-solaire-est-nee-63546286.html (vu le: 12/09/2014). 
2
 Bandar Jubran Alqahtani, Integrated Solar Combined Cycle Power Plants : Paving the 

Way for Thermal Solar, Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the 

degree of Master of Science, Department of Environment, Duke University, 2015, p 1-2. 
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ألجل املزايا اليت توفرها ملنتجي الكهرباء اليت سيتم  ISCCتستخدم العديد من احملطات تكنولوجيا    

  :ذكرها كاآليت

 .زيادة حصة استخدام الطاقة الشمسية يف خمتلف دول العامل .1

 .األداء العايل إلنتاج الكهرباء .2

 .بالتايل محاية البيئةأكسيد الكربون و  انبعاث غاز ثاينخفض  .3

 .توليد الكهرباء بأسعار تنافسية للغاية مقارنة باملصادر التقليدية .4

 .احلد من خماطر تقلبات أسعار مصادر الطاقة التقليدية .5

 . بالتايل متديد مدة نضو�استخدام مصادر الطاقة التقليدية و التقليل من ا .6

لتقنيات التقليدية يضمن استمرار إنتاج الكهرباء يف حالة إن دمج تقنيات الطاقة الشمسية مع ا .7

مل تقرتن تقنيات الطاقة الشمسية يف حالة  ما حجبت الغيوم أشعة الشمس يف فصل الشتاء و

 .بنظام ختزين الطاقة

إن إنتاج الطاقة الشمسية اهلجينة ال يستدعي بالضرورة إنشاء حمطات جديدة، إذ ميكن إضافة  .8

، وبالتايل ميكن القائمة مسية مباشرة حملطة إنتاج الكهرباء من املصادر التقليديةتقنيات الطاقة الش

 1 .التشغيل والصيانة وحىت تكاليف رأس املال كل من  للمحطة ختفيض تكاليف

  :كما يلي  SPP1يف حمطة  ISCCاستخدام تكنولوجيا  مزاياعلى إثر كل ما سبق ميكن توضيح    

 .طن سنويا 33000خفض انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون حبوايل  .1

  2 .من الغاز سنويا مكعب مرت ماليني 7 من أكثر حفظ .2

يف إدخال تقنيات إنتاج الطاقة الشمسية  سامهت Abengoaالقول بأن شركة  ناميكن لذلك     

، فشركة ISCCاملتمثلة يف تكنولوجيا  SPP1حمطة الطاقة الشمسية األوىل  إىلاحلرارية املتقدمة 

                                         
1
Innovative technology solutions for sustainability-Technology, Abengoa Research: 

http://www.abengoa.com/htmlsites/boletines/en/septiembre2011/tecnologia/ (vu le: 12/05/2014). 
2
 Mesures Radiométriques et Eoliennes en temps réel - Site CDER Bouzareah, Alger : 

portail.cder.dz (vu le: 12/03/2013). 
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Abengoa اهلدف من هذه اجلائزة نحها البنك اإلفريقي للتنمية، و نالت اجلائزة الثالثة للتميز الذي مي

حيث برهنت شركة  ،يف حتقيق استدامة الطاقة داخل إفريقياAbengoa هو االعرتاف مبسامهة شركة 

Abengoa  إنتاج الطاقة الشمسية اهلجينة يف العديد من الدول صيانة حمطات على خرب�ا يف تشغيل و

  1.مما أدى إىل تعزيز مكانتها الدولية

سبانيني، ففي كل وحدة من إعمال  7عامل جزائري و 60عامل منها  67يبلغ عدد عمال احملطة       

 SPP1سبانيني حبكم اخلربة املسبقة، فنتيجة الكتساب حمطة إوحدات احملطة يشرف عليها عمال 

سبانيني اإلنتاج من االحتكاك بالعمال اإل يف وحدةعامل جزائري  24متكن  ISCCللتكنولوجيا 

حيث يستفيد العمال اجلزائريني من  ،وحدة الصيانةل النسبةواالستفادة من خربا�م، كذلك هو األمر ب

مشرفني  06يف وحدة الصيانة منهم عامل  12 همبلغ عدد الذي ،ISCCتكنولوجيا اخلربة يف صيانة 

  .تقنيني 03مهندسني و 03و

بإرسال فرق حبث متكونة من جامعيني وخمتصني إىل احملطة  Nealتقوم شركة  إضافة على ذلك،     

   .شركات عاملية رائدة ارباالستفادة من جتو إلجراء البحوث والدراسات املتعلقة مبجال الطاقة الشمسية 

احملطة قد عمل على رفع نسبة مسامهة الطاقات  يفيف األخري ميكن القول أن إنتاج الطاقة الشمسية     

  . سواء على مستوى اجلزائر أو على املستوى الدويل ،لطاقةالكلي ل نتاجاإلاملتجددة يف 

  

                                         
: للتنمية اإلفريقي البنك بجائزة تفوز ألبينغوا والغاز الشمسية للطاقة الهجينة مطهر بني عين محطة 1

http://www.bahrainnewsgazette.com/%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8

%BA%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-

%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84  /

 )12/03/2015: مت اإلطالع عليه يوم(
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كل شريك   سبانية من خالل مسامهةور الرئيسي للشراكة اجلزائرية اإلمن خالل كل ما سبق يظهر الد     

  .يلطة موضحة يف الشكل التايف متويل وتطوير الطاقة الشمسية يف احمل

  ةفي تمويل وتطوير الطاق اإلسبانية دور الشراكة الجزائرية): 27(شكل رقم 

 في محطة الطاقة الشمسية األولى  الشمسية 

  

  

  

  

  اتفاقية  مباشرة                  إرسال فرق اتفاقية  مباشرة                        أسهم      أسهم    

  بحث  

     

            توفير                                                      

   شراء                      لتكنولوجياتوفير ا                              

  طاقةال       
 
 

  
  
  

       التشغیل و الصیانة                    

  توفیر التمویل  و نقل المعارف إلى 
   عامل جزائري 36 

                                                                                          

                                                                  
  
  

  من إعداد الطالبة: المصدر

هود املبذولة من طرف مجيع الشركاء إلنتاج الطاقة الشمسية من خالل الشكل أعاله تتضح اجل     

اتفاقية شراء الطاقة اهلجينة داخل احملطة وحتقيق عوائد مالية عن طريق تقليل املخاطر بتوفر كل من 

  .واتفاقية الصيانة
 
 
 

COFIDES Neal 

  
Abener 

  SPP1محطة 

Abengoa 
 

Sonatrach 

البنك الجزائري 

 الخارجي
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  :الرابع خالصة الفصل

من خالل دراسة حالة احملطة يتضح لنا جليا أنه ليس بإمكان كل طرف من أطراف الشراكة أن يقوم     

فلوال الشراكة ملا متكنت . بتجسيد احملطة وتشغيلها مبفرده، السيما يف ظل العوائق املالية والتكنولوجية

 الشمسية اهلجينةإلنتاج الطاقة  ISCCمن احلصول على التكنولوجيا  Nealو  Sonatrachالشركتني 

على مستوى أحدث التكنولوجيات  ISCC تكنولوجيامحاية امللكية الفكرية، إذ تعد بسبب قوانني 

 Abengoaومن جهة أخرى ليس مبقدور شركة . هذا ما يتطلب خربات مؤهلة لتشغيلها، و دول العامل

لعدم توفرها على التمويل الالزم  ISCCلوحدها بالرغم من امتالكها تكنولوجيا  االستثمار يف احملطة

هذا ما جيعلنا ندرك الدور الذي تلعبه الشراكة يف جتسيد . إلنشاء احملطة نتيجة الرتفاع التكلفة املبدئية

  .يف اجلزائر حمطات إنتاج الطاقة الشمسية خصوصا وحمطات إنتاج الطاقة عموما
 



  
  
  

   خاتمة
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I. خالصة عامة: 

انطالقا من كل ما سبق ذكره يتضح أن أغلب عملية إنتاج الطاقات املتجددة يف اجلزائر أو يف العامل    

قروض ميسرة، األمر الذي كان له األثر ة أجنبية متضمنة مساعدات مالية و تتم يف إطار اتفاقيات شراك

نتائج الفرضيات فيما يلي  تكنولوجيا عالية،معدات ذات فنية مؤهلة و اإلجيايب يف احلصول على خربات 

  .هذه الدراسة كما يليأهم النتائج املتوصل إليها من خالل اليت مت اختبارها إضافة إىل 

II. نتائج اختبار الفرضيات: 

و القيام  SPP1سبانية حملطة الطاقة الشمسية األوىل بعد إجراء دراسة حالة الشراكة اجلزائرية اإل    

 :بتحليل كل املعطيات املتوفرة عن احملطة متكنا من إظهار النتائج التالية

 للشراكة مع شركة Nealو  Sonatrachتني يعد السبب الرئيسي للجوء الشرك .1

Abengoa  املتخصصة إلنتاج الطاقة  اترب و اخلهو اكتساب التكنولوجيا املتقدمة

 .الشمسية يف احملطة

 Nealو  Sonatrachإىل الشراكة مع كل من الشركتني  Abengoa شركة أتجل .2

موقع احملطة املتميز  إضافة إىل أن ،عدم قدر�ا على توفري التمويل الالزم إلنشاء احملطة بسبب

 .إىل تدويل أنشطتها Abengoa شركةيف دفع سبب يعد هو اآلخر 

 :التاليةسبانية يف النقاط ر التمويلي للشراكة اجلزائرية اإليربز الدو  .3

 350بلغت تكلفة جتسيد حمطة الطاقة الشمسية األوىل : تغطية التكلفة المبدئية 

 .، إن من الصعب على أي شركة توفري هذه األموال مبفردهامليون أورو

 تردد البنوك على  على الرغم: الحصول على قرض من البنك الجزائري الخارجي

مستوى العامل يف تقدمي القروض لتمويل الطاقات املتجددة نظرا الرتفاع درجة 

البنك اجلزائري اخلارجي  املخاطر اخلاصة �ا، إال أن اتفاقية شراء الطاقة دفعت

 .لتدفقات نقديةها حتقيقمن تأكده لتقدمي قرض للمحطة ل

 إن جلوء كل من Sonatrach  وNeal سبانية الشركة اإل مع إىل الشراكة

Abengoa بإضافة مستثمر أجنيب آخر و هو املؤسسة  تلتجسيد احملطة مسح
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قامت Abengoa شركة وعليه يتضح أن ، COFIDESسبانية  املالية اإل

 .ؤسسات املالية لدولتهااملبنقل مجيع املعلومات عن احملطة لدى 

إن آلية دعم التمويل املطبقة يف احملطة هي تعريفة التغذية، حيث عمدت شركة  .4

Sonatrach  إضافة على . سنة 25على شراء الطاقة الشمسية املنتجة من احملطة ملدة

 .ANDIسنوات من قبل  05ذلك استفادة احملطة من إعفاء ضرييب ملدة 

هذا ما نتج  ISCCولوجيا سبانية بنقل التكناإل Abengoaمسحت الشراكة مع شركة  .5

 :عنه من نقل لفوائدها املتمثلة يف

  طن سنويا 33000خفض انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون حبوايل. 

 من الغاز سنويا مكعب مرت ماليني 7 من أكثر حفظ. 

  نقل املعارف من اخلرباء اإلسبانيني إىل العمال اجلزائريني عن طريق اإلشراف يف

 .احلرارية اهلجينة من تشغيل وصيانة وغريها الطاقة الشمسية تجماالخمتلف 

 اهلجينة تدريب الطلبة و املختصني على تقنيات الطاقة الشمسية احلرارية. 

   اجلزائر داخلرفع نسبة مسامهة الطاقة الشمسية يف إنتاج الطاقة. 

III. نتائج الدراسة: 

 :فصوله توصلنا إىل النتائج التاليةبعد قيامنا بدراسة هذا املوضوع من خالل تطرقنا ملختلف 

إن أي شركة تتخذ خمتلف القرارات بنية تعظيم األرباح، يف حني أن إسرتاتيجية الشراكة من  .1

 .شأ�ا حتقيق أقصى قدر من األرباح لكل شريك

يت تشهدها الشركات؛ كالتحالفات سرتاتيجيا لألحداث املعاصرة الإالشراكة األجنبية خيارا  تعد  .2

جنده يصرح عن إبرامه التفاقية يوم إال و ظاهرة العوملة إمجاال، إذ ال يوجد اقتصاد الوالتكتل و 

  .الشراكة مع دول أجنبية

إن بروز الشراكة األجنبية كسياسة اقتصادية هي دون شك وليدة أوضاع االقتصاديات الصناعية  .3

كثري من املؤسسات املتطورة يف فرتة ما بني السبعينات والثمانينات، واجلديد يف األمر أن ال

الدولية بدأت مؤخرا يف اللجوء إىل الشراكة كشرط سابق أو مالزم للحصول على املوارد الطبيعية 
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بني مجيع األطراف املشاركة من أجل إحداث تكامل فيما بينها و واملساعدات التقنية واالقتصادية 

  .بغية حتقيق أهداف مشرتكة

ل ضعف كفاءة األساليب األخرى املستعملة ملعاجلة أكثر بفع األجنبية لقد تعزز وضع الشراكة .4

ميكن  Sonatrach، فبالنظر إىل خمتلف املؤشرات املالية لشركة يف اجلزائراملديونية اخلارجية 

  . القول أن للشراكة األجنبية دور إجيايب يف متويل قطاع احملروقات يف اجلزائر

 تقنياتو  جديدة الباحثون حول العامل إلجياد مصادر عملهلذا يالطاقة هي حمور احلياة العصرية  .5

   .للحصول عليها متطورة

رتكز حاليا حول الطاقة الشمسية إنتاج الطاقات املتجددة يف العامل بشكل واسع أين يينتشر  .6

طاقة الرياح، ذلك ألن الدول أدركت أنه آن األوان لالستثمار يف الطاقة املتجددة نظرا و 

  .للخصائص املميزة هلا

حشد تكنولوجيا و عملية التوجه للطاقات املتجددة مقاربة مشولية تدمج بني ابتكار ال تعد .7

  .االستثمار ووضع السياسات املناسبة لنشرها

تسعى اجلزائر إىل أن تلعب دورا رئيسيا يف السوق العاملي للطاقات املتجددة من خالل تبنيها  .8

ن خالله إىل إدماج طاقة الرياح �دف م لتطوير الطاقات املتجددة ةطموح ةوطني سرتاتيجيةإل

  .2030من إمجايل نسبة إنتاج الكهرباء حبلول سنة  % 40الطاقة الشمسية بنسبة و 

إن إمكانيات موارد الطاقات املتجددة متوفرة يف اجلزائر السيما منها الطاقة الشمسية إال أن   .9

تعتمد بدرجة كبرية على احملروقات يف اجلزائر املشكلة تكمن يف حمدودية استغالل هذه املوارد، ف

إنتاجها للطاقة مقارنة مما يعرضها ملخاطر عديدة من شأ�ا أن تشل عملية التنمية يف اجلزائر 

  .مستقبال

 نتاج حمطة الطاقة الشمسية األوىلهو مرتبط بإملتجددة ضعيفا يف اجلزائر و إنتاج الطاقات ا يظل .10

  .2014مليون طن نفط مكافئ سنة  0,1فقط، حيث قدر بـ 
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للتكنولوجيا املستخدمة  وفقا التكاليف املتعلقة بالطاقات املتجددةاملخاطر و  درجة تتفاوت  .11

يكون و بالتايل متويل الطاقات املتجددة  ،أكرب مبالغ استثمار إىل العموم حتتاج علىواملوقع، إال أنه 

  .طويل األجل

مما يظهر بأن الطاقات املتجددة برزت  2011شهد متويل الطاقات املتجددة ارتفاعا بارزا سنة   .12

الربح السيما بعد ما سببته مواهلم فيه ألجل خلق فرص للعمل و كمجال جديد لضخ املستثمرين أ

  . األزمة املالية العاملية من سحب واكتناز املستثمرين ألمواهلم

لطاقات املتجددة السيما يف ظل غياب اجزة عن تلبية متطلبات اقنوات التمويل عال تزال    .13

  .نظرا إىل اختالف مقاييس تقومي أخطار االستثماراستثمارات القطاع اخلاص 

سوق خاص  إنشاء إال أن ،املتجددة اتالتوجه للطاق تعزيزإىل  املباشر املايل النقل يؤدي  .14

  .  الزمبالطاقات املتجددة هو عامل مهم لتوفري التمويل ال

تلجأ العديد من دول العامل للشراكة األجنبية سواء النامية منها أو املتقدمة على حد السواء   .15

 يتإلنتاج الطاقات املتجددة، فالشراكة األجنبية تساهم بشكل كبري يف ذلك من خالل عملي

  .املخاطرتقليل د ختفيض التكاليف املرتفعة و قصبني الدول الدعم املايل التحويل التكنولوجي و 

الشراكة األجنبية بغية حتسني استخدام مواردها الطاقوية حرصها جلوء اجلزائر للتعاون و  يظهر  .16

  .التطور التكنولوجي على املستوى الدويلو  على االستفادة من اخلربات األجنبية

النتائج ا العديد من هل اجلزائر من املوارد املتجددة السيما الشمسية منهاإمكانات  استغالل إن  .17

  .ها وا�تمع الدويل بشكل عامئشركااإلجيابية للجزائر و 

واقع إنتاج الطاقة يف اجلزائر صعوبة إحالل الطاقات املتجددة مكان األحفورية يف األمد يؤكد   .18

 .ع توجه اجلزائر إىل الغاز الصخريالقصري أو املتوسط خاصة م
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. IV التوصيات واالقتراحات:   

االقرتاحات اليت من شأ�ا أن بقة ميكننا تقدمي بعض التوصيات و إىل النتائج السا من خالل توصلنا    

  :تشري إىل بعض النقاط املهمة اليت البد معرفتها كما يلي

رتب علمية خاصة حث العلمي يف الطاقات املتجددة واستحداث شهادات و ضرورة االهتمام بالب .1

 .اجلامعاتالبحث و لعلمي بني مراكز �ذا ا�ال، مع تنشيط البحث ا

 اتالتشريعات اليت من شأ�ا أن تشجع أكثر عملية االستثمار يف الطاقسن املزيد من القوانني و  .2

 .املتجددة

 .تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف الطاقات املتجددة .3

 .تكنولوجيات الطاقات املتجددة ستخدامتقدمي احلوافز الالعمل على نشر الوعي و  .4

 .اقتصاديًا املتجددة اليت ثبتت جدواها اتستخدام تقنيات الطاقنشر ا العمل على .5

ميكن لضريبة الكربون املطبقة على الشركات املنتجة للمحروقات من أن ترفع أسعار احملروقات يف  .6

اجلزائر، األمر الذي يؤدي أيضا إىل ارتفاع حىت أسعار املنتجات األخرى نتيجة ارتفاع أسعار 

 .للطاقات املتجددة من أجل ختفيض التكاليف مستقبالالتوجه لذا جيب  ،الطاقة

V  أفاق البحث: 

الطاقات املتجددة جد متشعب مما يتيح إمكانية التفصيل فيه أكثر لذلك متويل إن دراسة موضع      

  :ميكننا طرح املواضيع التالية للطلبة الراغبني يف دراسة هذا املوضوع و هي كاآليت

 .اء سوق للطاقات املتجددةدور التمويل األخضر يف إنش .1

 .دور الصناديق السيادية يف متويل الطاقات املتجددة .2

 .استخدام نظم املعلومات اجلغرافية ودورها يف تنمية الطاقات املتجددة .3

 .System Advisor Modelتقدير تكاليف مشاريع الطاقات املتجددة باستخدام   .4

 
 
 



  
  
  

 المالحق
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 في العالم المتجددةاستهالك الطاقة : 01الملحق رقم 

الدول             

  السنوات

2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

الواليات 

  املتحدة

19.6  20.6  22.7  24.7  29.5  33.6  38.9  45  50.6  58.6  65  

  4.9  4.3  4.2  3.9  4.1  3.4  2.6  2.7  2.6  2.5  2.3  كندا

  3.7  2.5  2.3  2.4  2.4  2.3  2.2  2.3  2.1  2.4  2.1  املكسيك

مجموع 

أمريكا 

  الشمالية

24  24.5  27.4  29.7  34.3  39.3  45.4  51.3  57  65.4  73.6  

  0.7  0.7  0.6  5. 0  0.5  0.7  0.7  0.7  0.7  0.3  0.3  األرجنتني

  15.4  13.2  10  9  7.3  5.9  5.5  5  4.3  4.2  3.7  الربازيل

  1.9  1.4  1.2  0.9  0.6  1  0.7  0.6  0.3  0.4  0.5  الشيلي

  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  كولومبيا

  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  *  *  *  *  *  *  اإلكوادور

  0.3  0.2  0.2  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  *  بريو

 ترينيداد

  وتوباغو

* * * * * * * * * * *  

  *  *  *  *  *  /  /  /  /  /  /  فنزويال

باقي دول 

أمريكا 

الوسطى و 

أمريكا 

  اجلنوبية

  

  

1.4  

  

  

  

1.3  

  

  

1.3  

  

  

1.5  

  

  

1.7  

  

  

2.1  

  

  

2.1  

  

  

2.1  

  

  

2.4  

  

  

2.5  

  

  

2.9  

  21.5  18.3  14.7  12.9  11  10  9  8.2  6.9  6.4  6.1  المجموع

  2.1  1.9  1.7  1.5  1.5  1.4  1.4  1.4  1.2  0.9  0.7  النمسا

  *  /  /  /  *  *  /  /  /  /  /  أذربيجان

روسيا 

  البيضاء

* * * * * * 0.1  0.1 0.1 0.1 *  

  3.1  2.8  2.5  2.2  1.8  1.5  1.2  1  0.8  0.6  0.5  بلجيكا

  0.7  0.6  0.5  0.2  0.2  0.1 * * * * *  بلغاريا

مجهورية 

  التشيك

0.2  0.2  0.2  0.3  0.4  0.5  0.7  1.2  1.3  1.5  1.7  

  4.1  7. 3  3.4  3.2  2.8  2.3  2.3  2.3  2.1  2.2  2.2  الدمنرك

  2.9  2.7  2.6  2.6  2.5  2  2.4  2.3  2.5  2.2  2.4  فنلندا

  6.5  5.9  5.5  4.3  3.4  2.8  2.3  1.9  1.4  1.1  1  فرنسا

  31.7  29.7  27.5  24  19  17.2  16.5  2. 15  11.7  9.7  8.3  أملانيا
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  2.0  1.4  1.3  0.9  0.7  0.6  0.6  0.5  0.4  0.3  0.3  اليونان

  0.6  0.5  0.6  0.6  0.6  0.6  0.5  0.3  0.3  0.4  0.2  ا�ر

 مجهورية

  أيرلندا

0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.7  1.1  1  1.1  1.3  

  14.8  13  11.4  8.4  5.8  4.6  4.1  3.8  3.5  3.1  2.9  إيطاليا

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  /  /  كازاخستان

  0.3  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  *  *  *  *  *  ليتوانيا

  2.6  3  2.8  2.8  2.5  2.4  2.1  1.7  1.8  1.7  1.2  هولندا

  0.6  0.5  0.5  0.4  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.2  0.2  النرويج

  3.9  4.2  3.4  2.4  1.8  1.4  1  0.7  0.5  0.4  0.2  بولندا

  3.6  3.6  3.1  2.8  2.8  2.3  1.8  1.4  1.1  0.8  0.6  الربتغال

  1.4  1.1  0.6  0.3  0.1  *  *  *  *  *  *  رمانيا

االحتاد 

  الروسي

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1  

  0.3  0.3  0.3  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  *  *  سلوفاكيا

  16  16.8  15  12.6  12.5  10.7  8.7  7.2  6.2  5.6  4.4  اسبانيا

  5.0  5  4.4  4  3.5  3.1  2.8  2.5  2.1  1.9  1.8  السويد

  0.6  0.5  0.4  0.4  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.2  0.2  سويسرا

  2.8  2.2  1.7  1.3  0.9  0.5  0.3  0.2  0.1  0.1  0.1  تركيا

  *  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  تركمانستان

  0.4  0.3  0.1  *  *  *  *  *  *  *  *  أوكرانيا

اململكة 

  املتحدة

2.1  2.7  3.1  3.3  3.8  4.5  5  6.6  8.1  10.9  13.2  

 * / / / / / / / / / /  أوزبكستان

باقي دول 

أوربا و 

  أوراسيا

0.4  0.5  0.7  1  1.1  1.2  1.3  1.4  1.7  1.8  2.1  

  124.4  115.5  101.8  85.9  71.2  61.4  54.7  48.3  40.7  35.2  30  المجموع

  0.1  0.1  0.1  0.1  *  0.1  *  *  *  *  *  إيران

  0.2  0.1  0.1  0.1  *  *  *  *  *  *  *  فلسطني

  *  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  الكويت

  *  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  قطر

العربية 

  السعودية

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  *  

اإلمارات 

العربية 

  املتحدة

 
/  

 
/  

 
/  

 
/  

 
/  

 
*  

  

 
*  

 
*  

 
*  

 
*  

  

*  

  

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *باقي دول 
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 مليون طن نفط مكافئ: الوحدة                                                                                      

 0.05أقل من      *                                                                              

الشرق 

  األوسط

  0.3  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  *  *  *  *  *  المجموع

  0.1  0.1  0.1  *  /  /  /  /  /  /  /  اجلزائر

  0.4  0.4  0.4  0.3  0.3  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  مصر

جنوب 

  إفريقيا

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6  

باقي دول 

  إفريقيا

0.5  0.6  0.7  0.6  0.6  0.8  0.9  0.9  0.9  1.2  1.8  

  2.9  1.7  1.4  1.3  1.3  1.1  0.9  0.8  0.9  0.8  0.7  المجموع

  4.1  3.4  2.8  2.1  1.9  1.7  1.7  1.6  1.4  1.2  0.8  أسرتاليا

  0.1  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  بنغالدش

  53.1  42.9  33.5  24.7  13.1  6.9  3.6  1.9  1.5  1.1  0.9  الصني

هونغ كونغ 

  الصني_ 

/  /  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

  13.9  11.7  10.9  9.2  7.6  6.3  4.8  4  3.3  2.3  1.9  اهلند

  2.2  2.3  2.2  2.2  2.1  2.1  1.9  1.6  1.5  1.5  1.5  اندونيسيا

  11.6  9.4  8.2  7.5  7.2  6.8  6.8  6.9  5.5  5. 6  5.4  اليابان

  O.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  *  *  /  /  /  ماليزيا

  2.3  2  2  2  1.8  1.6  1.3  1.1  1  1  0.8  نيوزيلندا

  0.1  *  *  *  *  *  /  /  /  /  /  باكستان

  2.3  2.4  2.4  2.3  2.3  2.4  2.4  2.3  2.4  2.2  2.3  الفلبني

  0.2  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  سنغافورا

كوريا 

  اجلنوبية

0.1  0.1  0.1  0.2  0.3  0.5  0.6  0.7  0.8  1  1.1  

  1.3  1.2  1.2  1.2  1  0.9  0.9  0.9  0.8  0.7  0.7  تايوان

  1.5  1  0.9  0.8  0.8  0.7  0.6  0.4  0.3  0.4  0.3  تايالند

  0.1  *  *  *  *  *  *  *  *  *  /  فيتنام

باقي دول 

أسيا جهة 

  احمليط اهلادئ

*  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  

  94.2  78.2  65.7  53.3  39.1  30.7  24.7  21.4  19.3  17.2  15.1  المجموع

مجموع 

  العالم

76  85.1  95.3  108.4  123.7 142.5  168  204.9  240.8  279.3  316.9  
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  محطة طاقة الرياح بأدرار: 02الملحق رقم 
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 الربط الكهربائي مع الدول المجاورة: 03الملحق رقم 
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أول توربينة رياح في الجزائر:  04الملحق رقم   
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  بغرناطة  ANDADOLموقع محطة : 05الملحق رقم 
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  الطاقة الشمسية التابعة لمشروع صحراء سوالر بريدر محطاتإحدى : 06الملحق رقم 
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 SPP1موقع محطة الطاقة الشمسية األولى : 07الملحق رقم 
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 SPP1الخصائص التقنية لمحطة الطاقة الشمسية : 08الملحق رقم 

 
 
 
 
 
 
 



  
  

قائمة المصادر 
 والمراجع
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I.  العربيةبالمراجع:  

، التقرير العريب و آثار األزمات االقتصادية العالمية على تحقيقها 2010ألهداف التنموية لأللفية ا .1

 .جامعة الدول العربية –الثالث، األمم املتحدة 

 .تقرير جامعة الدول العربية، اإلطار االسترشادي للطاقة المتجددة .2

أثر االستثمار األجنبي المباشر على اإلنتاجية و الصادرات في اليمن للفترة اجلائفي محدان عام علي،  .3

 .2007األردن، -رسالة ماجستري يف العلوم املالية و املصرفية، جامعة الريموك، إربد ،2005 – 1996

، مداخلة مقدمة مكانة النفط ضمن مصادر الطاقة التقليدية و البديلةنور اهلدى عمارة، السعيد بريكة و  .4

ضمن امللتقى العلمي الدويل الثاين حول الطاقات البديلة خيارات التحول و حتديات االنتقال، كلية العلوم 

 .2014نوفمرب  19- 18العلوم التجارية و علوم التسيري، جامعة أم البواقي،  - االقتصادية

، اجلزء الثاين، ، مركز الطباعة جلامعة اجلزائرهياكل المؤسسة -استراتيجيات  -محيط الشيخ الداوي،  .5

 .1998اجلزائر، 

 التنمية تحقيق في االقتصادية لمساهمة المؤسسة مدخل واالجتماعية البيئية المسؤولية ،الطاهر خامرة .6

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة املاجستري يف العلوم  ، - سوناطراك حالة -المستدامة

جامعة  ،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية  ،االقتصادية قسم العلوم ،ختصص اقتصاد وتسيري البيئة ،االقتصادية

 .2007-2006 ورقلة، – قاصدي مرابح

العاشر، أبوظيب، ديسمرب  ، مؤمتر الطاقة العريبالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الورقة القطرية .7

2014. 

( مجمعين صناعيين بالجزائر إدارة اآلثار المالية إلستراتيجية الشراكة حالتي  أمحد خملوف و آخرون، .8

اململكة  - مداخلة مقدمة ضمن مؤمتر الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص، إربد ،)صيدال و إسبات

 .2008األردنية اهلامشية، جوان 

، مداخلة تجربة المملكة األردنية الهاشمية: الشراكة في التعليمأسامة حممد عبيدات و خريية العبادي،  .9

  .2008اململكة األردنية اهلامشية، جوان  -الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص، إربدمقدمة ضمن مؤمتر 

، رسالة مقدمة االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات الحاليةأمال يوسفي،  .10

 .1999لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع قانون الدويل و العالقات الدولية، جامعة اجلزائر، 
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، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، حوافز االستثمار الخاص المباشرأمنور أوسرير و علي النذير،  .11

 .اجلزائر، بدون تاريخ النشر -، جامعة الشلف02العدد 

دراسة حالة الجزائر بالرجوع  –أثر تطور أنظمة استغالل النفط على الصادرات أمينة خملفي،  .12

قدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم ، أطروحة مإلى بعض التجارب العالمية

 .2011/2012ورقلة،  - االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح

 ، مذكرة لنيل درجة املاجستريالشراكة األجنبية و المؤسسات االقتصادية الجزائريةأوشن ليلى،  .13

 .2011يف القانون، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،

الشراكة بين القطاعين العام و الخاص كأداة لتحقيق التنمية بثينة احملتسب و رائدة أبوعيد،  .14

اململكة األردنية  - ، مداخلة مقدمة ضمن مؤمتر الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص، إربدالمستدامة

 .2008اهلامشية، جوان 

مداخلة  ،التنمية السياسية نموذجا: دور المرأة العربية في التنمية المستدامة ،بثينة فرتوري .15

 اإلدارية،املنظمة العربية للتنمية  ،امللتقى العريب حول دور املرأة العربية يف التنمية املستدامةمقدمة ضمن 

   .2008 ،الرباط

اديات الطاقة المتاحة المتجددة على الدول آثار استغالل اقتصبوقرة رابح و بن واضح اهلامشي،  .16

، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة و الكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة،  العربية

 .2008أفريل  07/08كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، سطيف، 

، رسالة ماجستري، كلية العلوم أفاقهاالشراكة األجنبية في الجزائر واقعها و بن عزوز حممد،  .17

 .2001االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

، حالة الجزائر –سياسة الطاقة و التحديات البيئية في ظل التنمية المستدامة ، بن نونة فاتح .18

ية، جامعة مذكرة مقدمة الستكمال شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، كلية احلقوق و العلوم االقتصاد

 .2006/2007ورقلة،  –قاصدي مرباح 

الواقع و اآلفاق  -دور الصناديق السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية بوفليح نبيل،  .19

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية مع دراسة حالة الجزائر

 .3زائر جامعة اجل - و علوم التسيري 

حلول من الطاقة النظيفة، : ، جملة مواقف اقتصاديةطاقة نظيفة للمستقبلبوال دوبريانسكي،  .20

 .2006مكتب برامج اإلعالم اخلارجي، أمريكا، جويلية 
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، مداخلة مقدمة الجزائر في مستدامة صحية تنمية اجل من ،عمار عماري و إلياس بومعراف .21

املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم  ضمن املؤمتر العلمي الدويل حول التنمية

 .2008أفريل  08 - 07سطيف، أيام - االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس

، واقع و آفاق الطاقة المتجددة و دورها في التنمية المستدامة في الجزائرتكواشت عماد،  .22

وم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العل

 .2011/2012باتنة، - التسيري، جامعة احلاج خلضر

، مذكرة لنيل الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل االستثمار األجنبي في الجزائرثلجون شوميسة،  .23

 .2006بومرداس، -وقرةدرجة املاجستري يف القانون، كلية احلقوق و العلوم التجارية، جامعة احممد ب

من مؤتمر ري ودي جانيرو  – والتنفيذ المبادئ المستدامة الشاملة التنمية ،هللا عبدا خبابه .24

مداخلة مقدمة ضمن املؤمتر العلمي الدويل حول التنمية املستدامة  ،2007إلى مؤتمر بالي  1992

 –والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس 

 .2008أفريل  08 - 07سطيف، أيام 

حالة -المستدامة العمل والبطالة كمؤشرين لقياس التنمية ،العايب عبد الرمحان دبقة الشريف و .25

جامعة حممد  ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ،العدد الرابع وإدارية،جملة أحباث اقتصادية  ،- الجزائر

 .2008ديسمرب  ،خيضر بسكرة

 .2000 القاهرة، ،المستدامة التنمية مبادئ ،شاهني �اء ترمجة موسشيت، وجالسد .26

، االقتصاد العالمي مع إشارة خاصة بالحالة المصريةإنتاج الوقود الحيوي في إطار دينا جالل،  .27

 .2014، جانفي 64جملة حبوث اقتصادية عربية، العدد 

مذكرة مقدمة  ،-دراسة حالة الجزائر-آليات تمويل مشاريع التنمية المستدامة ،راضية مدي .28

العلوم  كلية  ،قسم العلوم االقتصادية ،ختصص نقود ومتويل ،ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستري

 .2009- 2008 ،بسكرة –جامعة حممد خيضر  ،االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

، ورقة واقع الطاقة المتجددة في الوطن العربي و مستقبلهارشيد هوايل و بعلي حسن مبارك،  .29

 .2008حبثية مقدمة من خالل معهد البحوث و الدراسات العربية، 

، املكتبة العصرية األجنبي المباشر في عصر العولمةمحددات االستثمار رضا عبد السالم،  .30

 .2007للنشر و التوزيع، مصر، 
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مداخلة  ،مساهمة التنمية البشرية في تحقيق التنمية المستدامةة و سلمى قطاف، خلوط رمية .31

لعلوم مقدمة ضمن املؤمتر العلمي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية ا

 .2008أفريل  08 - 07سطيف، أيام - االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس

الوقود الحيوي السائل كأحد أهم مصادر للطاقة المتجددة و زبري عياش و بن حمياوي مسيحة،  .32

، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى العلمي الدويل الثاين حول الطاقات البديلة خيارات التحول و النظيفة

 19- 18العلوم التجارية و علوم التسيري، جامعة أم البواقي،  -حتديات االنتقال، كلية العلوم االقتصادية

  .2014نوفمرب 

، امللتقى الوطين حول اقتصاد البيئة و التنمية المسألة البيئية و التنمية المستدامةزرزور إبراهيم،  .33

  .2006 - 7- 6ة، املستدامة، معهد علوم التسيري، املركز اجلامعي باملدي

رسالة لنيل شهادة  ،-دراسة تقييمية-التنمية المستدامة في الجزائر إشكالية ،زرنوح يامسينة .34

-2005 ،اجلزائر ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ،فرع التخطيط -  املاجستري يف العلوم االقتصادية

2006. 

 ،دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية ،دراسات في اإلقتصاد والتنمية ،سعد طه عالم .35

 .2003 ،مصر-القاهرة

: ، جملة مواقف اقتصاديةخريطة طريق االستثمار في الطاقة المستديمةستيفن باري و آخرون،  .36

 .2006حلول من الطاقة النظيفة، مكتب برامج اإلعالم اخلارجي، أمريكا، جويلية 

إشارة خاصة : مع تركيز التخصيص على اإلدارة البيئية التنمية المستدامة ،سحر قدوري الرفاعي .37

التجارة -مداخلة مقدمة ضمن املؤمتر العريب اخلامس حول املنظور االقتصادي للتنمية املستدامة ،للعراق

  .2006سبتمرب  ،اجلمهورية التونسية ،املنظمة العربية للتنمية االدارية ،-الدولية وأثرها على لتنمية املستدامة

، مركز دراسات الوحدة المشروعات العربية المشتركة الواقع و اآلفاقسعود برقاوي، مسيح م .38

 .1988العربية، سلسلة الثقافة القومية، بريوت، ماي 

، مداخلة مقدمة ضمن المستدامة ةيالبشر  التنمية في بعد عن التعليم دورمي، الكر  عبد سناء .39

والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية املؤمتر العلمي الدويل حول التنمية املستدامة 

 .2008أفريل  08 - 07سطيف، أيام - وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس

سياسات اإلدارة الرشيدة لقطاع الطاقة كمدخل لتحقيق سنوسي سعيدة و شنيخر عبد الوهاب،  .40

، "PNME"دراسة حالة البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة  –مسعى االستدامة في الجزائر 
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مداخلة مقدمة ضمن امللتقى العلمي الدويل الثاين حول الطاقات البديلة خيارات التحول و حتديات 

نوفمرب  19- 18العلوم التجارية و علوم التسيري، جامعة أم البواقي،  -االنتقال، كلية العلوم االقتصادية

2014. 

التنمية المستدامة بين تراكم رأس المال في الشمال واتساع الفقر في  ،الفالحيصاحل عمر  .41

 .2004 ،سطيف- جامعة فرحات عباس ،العدد الثالث ،جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،الجنوب

دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة االقتصاد الجزائري في ظل صباح براجي،  .42

مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة املاجستري يف إطار مدرسة الدكتوراه يف  ،ضوابط االستدامة

 .2011/2012، 1سطيف - العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة فرحات عباس

دور محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرارات وفق معايير اإلبالغ المالي ، طبايبية سليمة .43

، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، كلية العلوم ت الجزائرية للتأميندراسة حالة الشركا -الدولية

  .2013/2014، 1االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة سطيف 

  .2006، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، العولمة االقتصاديةعبد احلميد عبد املطلب،  .44

 .1993، الدر اجلامعية، بريوت، االستثماراقتصاديات اإلدارة و عبد السالم أبو قحف،  .45

، مؤسسة شباب اجلامعة، نظريات التدويل و جدوى االستثمارات األجنبيةعبد السالم أبوقحف،  .46

 .1998القاهرة، 

مؤسسة شباب  ،األشكال و السياسات المختلفة لالستثمارات األجنبيةعبد السالم أبوقحف،  .47

  .2003اجلامعة، القاهرة، 

، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون االقتصاد الجزائري ماضيه و حاضرهن، عبد العزيز وطبا .48

 .اجلزائر، بدون تاريخ النشر –

المتغيرات المالية المحددة لفاعلية قرار استخدام الديون كمصدر مالي في عبد ا�يد تيماوي،  .49

 .2011، جامعة غرداية، 13، جملة الواحات للبحوث و الدراسات، العدد المؤسسة

 .17ص ،2000 ، دار حافظ للنشر والتوزيع،التنمية االقتصادية ،عبد الوهاب األمني .50
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