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يف الذكرى
ال ميكننا أن نوايس أنفسنا أبدا لرحيل صديقنا نزمي زويوش،
الرئيس السابق ملجمع سوناطراك وخبري استشاري مرموق اكن
للسيد حسين رشف مرافقته طيلة فرتة طويلة من حياته املهنية
داخل سوناطراك وكذلك يف أمعاله االستشارية .غادرنا نزمي يف
ً
ً
ً
حافل بالتقدير.
جسل
تارك وراءه
 4نومفرب ،2020
حصل عىل هشادتني يف اهلندسة (املدرسة العليا للكهرباء
 Supélecواملعهد العايل للنفط  IFPيف فرنسا) ،واكن له دور
حامس يف مرحلة ما بعد التأممي عام  .1971جنح يف مضان
مسرية مهنية رائعة ،حيث اكن مهندسا يف حقل القايس مث يف
مصلحة حقول آبار النفط ،ومدير حقل حايس مسعود النفيط،
رئيس مقاطعة حايس مسعود ،مدير اإلنتاج ،نائب املدير العام
لملواد اهليدروكربونية ،وأخريًا مدير عام سوناطراك بعد أن اكن
ممث ً
ال هلا يف ميالن.
مل يكن تقاعده اإلداري هس ً
ال ،فاكنت االستشارات واملراقبة
التكنولوجية وعامل اإلعالم معله األسايس حىت آخر ساعة من
حياته .تعود مسامهته األخرية يف دراسة االنتقال الطاقوي يف
مؤسسة فريدريتش ايربت إىل أسبوع قبل وفاته ،مما يعين أنه
رحل واق ًفا ،اليشء الذي متناه دامئا.
توفيق حسين ورضوان مالك

مقدمة

1
مقدمة
ال يزال االقتصاد اجلزائري يعمتد بشلك كبري عىل احملروقات،
يف وقت مير فيه العامل بأزمة متعددة األبعاد ليست اجلزائر
مبنأى عهنا .من الصعب أن نكون ُممطئنني حول املستقبل القريب
وحول الطرق اليت ميكن أن تسلكها بعض البلدان للخروج من
األزمة .من الواحض أنه ال يوجد منوذج شامل للخروج مهنا.
بالنسبة للجزائر األمر مرتوك لتبين رؤية تمنوية شاملة .وعلهيا
أن حتدد أولوياهتا نظرا الخنفاض مواردها املالية ،مكا جيب
أن تضمن أنواع األمن األربعة ،ويه األمن القويم ،واألمن
الطاقوي ،واألمن الغذايئ ،واألمن اليحص .سنكتيف يف هذه
الدراسة باحلديث عن األمن الطاقوي.
ومبا أن موارد المتويل احمللية يف أدىن مستوياهتا ،فلك ما
سيتبىق هو االمتثال للرشوط اليت تفرضها املؤسسات املالية.
يف الواقع لن يكون هناك متويل إ ّ
ال إذا اكن موجها للتمنية
املستدامة اكالقتصاد األخرض .مكا أن القيود االجمتاعية
الناجتة عن رؤية اقتصادية عفا علهيا الزمن واليت قضت عىل
الطبقات الوسىط وجعلت الطبقات الفقرية عاطلة عن العمل مل
تعد مقبولة .واآلفاق تضيق وتنغلق أمام شباب ال ميكنه فعل
يشء جتاهها .بالنظر إىل التغري املنايخ احلايل ،فإن الطبقات
السياسية القامئة مهتمة وحنن نهشد ضغطا سياسيا من
قبل أنصار البيئة .لضامن االنتقال إىل تمنية أكرث استدامة
ومسؤولية جتاه البيئة ،وقبل لك يشء إىل كوكب أكرث قابلية
للحياة ،جيب علينا إصالح قطاع الطاقة بشلك جذري وهتيئة
ً
عدال ،وذلك من خالل
الطريق املناسب ملستقبل أنظف وأكرث
ً
مهام يف
طاقة متجددة  .٪ 100يلعب الفاعلون السياسيون دورًا
هذا التحول .هلذا السبب أصبح من الرضوري المساح للحاكم
والسياسيني وخمتلف أحصاب املصلحة باالجمتاع ومناقشة
األدوات وأفضل املامرسات اليت تحمس بتنفيذ هذا االنتقال.
سيوحض هذا الهنج جدوى هدف الطاقة املتجددة بنسبة ٪100
يف عام  2050يف اجلزائر .جيب حتقيق هدف  ٪30من الطاقات
املتجددة يف استخدام الطاقة حبلول عام  2030وف ًقا اللزتاماتنا
الواردة يف مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ .COP21
وسيكون من الرضوري حتديد هدف يعكس رؤية سياسية مشرتكة
تلعب دو ًرا حموريا يف جتسيد ممارسات واسرتاتيجيات الطاقة
العاملية والوطنية واحمللية .ينبيغ حتديد هدف مطوح طويل
األجل يظهر عن الزتام سيايس .سيتيح ذلك للك من املستمثرين
والساكن احملليني كلك امتالك رؤية سياسية طويلة املدى .مكا
أنه سمينح ملختلف اجلهات الفاعلة املشاركة ،الفرصة لفهم
دورمه يف هذا التغيري بشلك أفضل والدور الذي ميكهنم القيام
به يف حتقيق هذا اهلدف املشرتك   .
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حتليل الوضع
جحم املرشوع األويل حلايس الرمل .يتعلق األمر بثالث حمطات
املغي (رش ًقا) وحايس الرمل
طاقة بقدرة  300ميغاوات يف
ّ
(وسط) والنعامة (غر ًبا).

يف اجلزائر ،مكا هو احلال يف لك العامل ،يعد قطاع الطاقة أمه
العوامل يف تغري املناخ.
أشار تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة
وأيضا مكتهبا يف مشال إفريقيا يف عام  2011إىل أن اجلزائر
لدهيا احتياطيات كبرية من النفط والغاز الطبييع وتعمتد إىل
حد كبري عىل هذه املوارد لتوليد املداخيل من عائدات التصدير.
ميثل قطاع الغاز والنفط  ٪45.9من الناجت احمليل اإلمجايل
اجلزائري .مكا ميثل إمجايل صادرات احملروقات ما يقرب من
 ٪98من إمجايل جحم الصادرات لعام ( 2007اللجنة االقتصادية
ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة .)UNECA 2011

اكنت هذه املشاريع ،اليت طورهتا  ،NEALتمكلة لربناجم الطاقة
المشسية الذي بدأ برتكيب أول حمطة طاقة جهينة تعمل بالغاز
الطبييع والطاقة المشسية يف حايس الرمل يف يوليو .2011
وخالل الفرتة  ،2020-2016مت التخطيط لبناء أربع حمطات طاقة
حرارية بقدرة ختزين إمجالية تبلغ حوايل  1200ميغاوات ،مث
 500ميغاوات سنو ًيا حىت عام  2023و 600ميغاوات سنو ًيا
حىت عام  .2030اكن لك هذا حتد ًّيا للويب النفط.

بفضل الصادرات السنوية اليت بلغت  56.1مليار دوالر أمرييك
واليت حققهتا سوناطراك يف عام  ،2010تعد اجلزائر رابع
أكرب مصدر للغاز الطبييع املسال يف العامل ،ثالث أكرب مصدر
للغاز النفيط املسال وخامس أكرب مص ّدر للغاز الطبييع.
يضاف إىل ذلك ارتفاع اسهتالك الطاقة يف هذا البلد الواقع
يف مشال إفريقيا ،بسبب المنو االقتصادي والمنو الساكين
وزيادة اسهتالك الطاقة للفرد .حيث ارتفع متوسط اسهتالك
الطاقة بنسبة  ٪ 5.7بني عايم  2002و( 2011اللجنة االقتصادية
ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة .)UNECA 2011
يف اجلزائر ،يق ّدر متوسط سطوع المشس السنوي بـ 3000
ساعة ،مبتوسط يبلغ  6.57كيلو واط ساعة/مرت مربع يف اليوم.

مبساحة  ٪86من الصحراء الكربى ومبوقعها اجلغرايف ،متتلك
اجلزائر أمه حقل مشيس يف العامل .إذا أردنا مقارنة الطاقة
المشسية بالغاز الطبييع ،فإن إماكنات الطاقة المشسية
للجزائر تعادل جحم  37000مليار مرت مكعب سنو ًيا ،أكرث
من  8أضعاف احتياطيات الغاز الطبييع يف البالد ،مع فارق
إضايف يمتثل يف كون موارد الطاقة المشسية قابلة للتجديد،
عىل عكس الغاز الطبييع (اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة
لألمم املتحدة .)UNECA 2011
أطلقت رشكة تطوير الطاقات املتجددة New Energy Algeria
( ،)NEALأول مرشوع جهني للطاقة المشسية والغاز جكزء

من برناجم شامل للطاقة المشسية وطاقة الرياح ،واليت تعد
اإلماكنات األكرب يف اجلزائر .بالنسبة ملرشوع حايس الرمل،
مت تقدمي طلب متويل من البنك الدويل .عملا أنه توجد مخسة
مشاريع أخرى فقط يف العامل قد حصلت بالفعل عىل اتفاقية
ائمتان ميرسة بقمية  50مليون دوالر .بعد ذلك ،يف عام ،2006
مت إطالق برناجم تمكييل لثالث حمطات طاقة مشسية جهينة
تعمل بالطاقة المشسية والغاز ،واكنت هذه احملطات ضعف
6

مؤسسة فريدريش إيربت  -اجلزائر  %100طاقة متجددة

3
ملاذا السيع حنو طاقة متجددة  ٪ 100يف اجلزائر؟
تعترب اجلزائر ثالث أكرب احتيايط للصخر النفيط يف العامل
ً
أيضا أهنا دولة
وف ًقا لرشاكت جيولوجية أمريكية ،حيث ثبت
قادرة عىل إمداد الكوكب اكمال بالكهرباء المشسية أو الكهرباء
اخلرضاء .بفضل مساحهتا الكبرية ،ميكن للجزائر تطوير لك
من الكهرباء الضوئية والطاقة احلرارية المشسية ،عملا بأن هناك
اختالفات مهمة بني هذين النوعني من التمنية.

ملاذا اسهتداف الطاقات املتجددة  ٪100يف اجلزائر أو باألحرى
ملاذا تطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر؟ وف ًقا لتقرير اللجنة
االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة لعام  ،2011فإن
ريا
اجلزائر ،ويه دولة مركزية يف مشال إفريقيا ،استفادت كث ً
منذ استقالهلا يف عام  1962وخاصة بعد الصدمة النفطية
األوىل يف السبعينيات ،من طاقات الكربون (الغاز والنفط)
املوجودة يف باطن األرض .م ّثلت ومت ّثل طاقات الكربون هذه
 ٪ 95من العائدات بالعملة الصعبة للبلد وأكرث من نصف الناجت
احمليل اإلمجايل (.)UNECA 2011

حىت لو مت تصنيف اجلزائر كثالث أكرب خمزون من الغاز
الصخري يف العامل (والذي ال يزال يتعني إثباته من خالل
الدراسات والتنقيب) ،فإهنا حتتل بال شك املرتبة األوىل يف
العامل يف جمال الطاقة المشسية .االختالف الكبري هو أن الغاز
الصخري حمدود ،بيمنا الطاقة المشسية يه احتيايط غري
حمدود (أو عىل األقل طاملا أن المشس ال تزال مرشقة) .ناهيك
عن تقنية إنتاج الغاز الصخري عن طريق التكسري اهليدرولييك،
اليت تتطلب موارد مائية كبرية ،خاصة يف بلد يعاين من حش
يف املياه مثل اجلزائر.

ويعاين اقتصاد الدولة ،الذي يعمتد بشلك شبه حرصي عىل
هذه الطاقات ،من التذبذب يف األسعار يف السوق العاملية.
مع مرور الوقت ،بدأت االحتياطيات يف النفاد ،بيمنا ازدادت
احتياجات السوق الوطنية خاصة من الغاز الذي يعترب العنرص
األمه يف إنتاج الكهرباء .تزامن ذلك تقري ًبا مع ظهور الغاز
الصخري واتضح أن اجلزائر حتتوي عىل احتياطيات كبرية
من هذه الطاقة يف الصخر النفيط أو خصور املصدر ،ويه
خصور املصدر نفهسا اليت ولّدت اهليدروكبون التقليدي .نعمل
عىل األرحج من السلطات اجليولوجية األمريكية بنا ًء عىل مسح
باألمقار الصناعية أن اجلزائر لدهيا ثالث أكرب احتيايط يف
العامل.

أيضا إىل أن هناك مصد ًرا ً
وجتدر اإلشارة ً
ثالثا للطاقة حيرتم
الظروف املناخية وهو الطاقة النووية .اليت تنطوي عىل العديد
من املخاطر مثل معاجلة النفايات النووية .باإلضافة إىل ذلك،
فإن حادثة تشرينوبيل ،بعد حادثة ثري مايل آيالند يف الواليات
املتحدة ،أحلقت أرضا ًرا جسمية بصورة الطاقة النووية ،واليت
ترضرت بشدة ،إن مل نقل فقدت مسعهتا تقري ًبا بعد حادثة
فوكوشميا .مما أجرب اجلزائر عىل االختيار بني الصخر النفيط
والطاقة المشسية.

لقد اكن األمر هبة من المساء ألن الغاز الصخري جاء يف
الوقت املناسب للتعويض عن االخنفاض يف احتياطيات الغاز
التقليدية والطلب املك ّثف عىل الغاز حبجم اسهتالك يقارب ضعف
اسهتالك الكهرباء .يف الوقت نفسه ،حدث انتعاش يف استخدام
الطاقات املتجددة ،وخاصة طاقة الرياح والطاقة المشسية
بدرجة أقل للتعامل مع االضطرابات املناخية اليت اكنت متر
هبا األرض ،واليت تنبأت مبستقبل قامت لألجيال القادمة .جيب
التأكيد يف هذه املرحلة عىل أن هذه االضطرابات املناخية اكنت
تقري ًبا ناجتة عن االستخدام املفرط لطاقات الكربون.

ميكن أن يواجه الغاز الصخري والنفط الصخري خماوف
اخنفاض االحتياطات التقليدية والطلب الداخيل املزتايد لفرتة
زمنية حمدودة ،لكن ،كيف سيصبح األمر إذا مل تصل الصناعة،
اليت تسامه بشلك حمدود يف الناجت احمليل اإلمجايل ،إىل
مستوى المنو املرغوب؟ سيتوجب إنتاجهام بتلكفة مقبولة ،األمر
الذي جيعل البلد يقوم بتقليل نفقاهتام وعدم إنتاجهام بتاكليف
تقرتب أو تتجاوز السعر العاملي.

يف ذلك الوقت ،أدى ارتفاع أسعار الطاقة يف العامل إىل تطور
كبري حنو الغاز الصخري ويف نفس الوقت النفط الصخري ،ال
سميا يف الواليات املتحدة (مما أدى تقريبا إىل االكتفاء الذايت
يف الطاقة يف هذا البلد الذي اكن من أكرب املستوردين).

حىت لو ُأعيط لك األضواء اخلرضاء ،فال ميكن أن يكون
الصخر النفيط ح ً
ال إال لفرتة حمدودة ،ألنه مثل الغاز الصخري
التقليدي أو النفط يوفر احتياطيات حمدودة فقط .ليس هذا هو
احلال مع مصادر الطاقة املتجددة (مكا يظهر من امسها) واليت
يه يف األساس الطاقة المشسية وطاقة الرياح يف اجلزائر.
االحتياطيات ال حرص هلا ،ومكا قلنا أعاله ،طاملا أن المشس
ترشق ،ستكون الطاقة المشسية متوفرة .سيكون األمر نفسه
بالنسبة لطاقة الرياح.

اختارت بلدان أخرى مهمتة بالتقليل من اضطرابات املناخ تطوير
مصادر الطاقة املتجددة ،فحمس ذلك هلذه البلدان بتخفيض
فواتري الطاقة اخلاصة هبا مع زيادة اإلنتاج احمليل (أوىص
مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ  ،COP21باإلمجاع ،باحلد من
منو درجات احلرارة العاملية لتجنب الكوارث احملمتلة مستقبال).
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لقد ثبت أن تاكليف النفط الصخري باهظة ،خاصة مع األزمة
اليت نعيهشا مع جاحئة كورونا .لقد رأينا كيف أن رشاكت اكنت
تعترب غري قابلة للغرق ،أعلنت إفالهسا بعد أسابيع قليلة من هبوط
أسعار الطاقة العاملية.

حمطات طاقة جهينة تبلغ لك مهنا  300ميغاوات ليق استحسان
مرفق البيئة العاملي  ،GEFعىل وجه التحديد صندوق املناخ
املسي من طرف البنك الدويل الذي منح قرضًا ميرسًا
األخرض
ّ
بقمية  160مليون دوالر (. )2011 Banque mondiale

يف الوقت نفسه ،فإن تلكفة إنتاج كيلوواط من مصادر متجددة
تنافهسا بشدة تلكفة إنتاج كيلوواط من طاقات الكربون (الغاز
باخلصوص) .سعر تلكفته اآلن أقل ،حىت مع مراعاة تاكليف
التقطع .يف الواقع ،ال تتوفر الطاقة المشسية وطاقة الرياح
بشلك دامئ (لي ً
هتب فهيا الرياح ،لكن مت التعامل
ال أو يف فرتة ال ّ
مع هذا املشلك بنجاح كبري .بالنسبة للجزائر ،ميكن لطاقات
الكربون املتاحة أن جتنّب إزعاج التقطع يف مصادر الطاقة
املتجددة ،إىل غاية التحمك يف تقنيات التخزين.

اكنت هذه الصناديق مبثابة رافعة لمتويل الربناجم بأمكله .ومع
ذلك ،اكن لويب النفط قو ًيا مبا يكيف جلعل احلكومة يف ذلك
الوقت ترفض هذا المتويل .لكن اإلرادة السياسية مواتية اليوم،
لذلك جيب علينا االخنراط يف مسار ميكن أن جيذب املستمثرين
األجانب ،وحيدد العقبات القامئة أمام تطوير الطاقات املتجددة،
وحيرتم البعد االجمتايع أيضا.

التخفيف من آثار تغري املناخ

باإلضافة إىل ذلك ،فإن طاقات الكربون (النفط عىل وجه
اخلصوص) اكنت تبدو وكأنه ال ميكن االستغناء عن يف نشاط
النقل ،بيمنا نالحظ إىل كبري ،أن صناعة السيارات ،اهلجينة
والكهربائية ،حتتل ماكنة مركزية أكرث من احلرارية .نذكر أن
هناك بالفعل طائرات حم ّيدة للكربون وقريبًا السفن !

اهلدف األول لالخنراط يف مسىع التمنية املستدامة سيكون
احرتام الزتامات البلد ببنود مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ
 .COP21وال ميكن القيام بذلك إال من خالل احلومكة الرشيدة،
وهو أمر مطلوب بأي حال من األحوال عند استعراض التقارير
اليت سيمت إرساهلا.

باختصار ،بفضل االحتياطات الالهنائية والتاكليف احملدودة
والتنافسية ،من البدهيي أن تفرض الطاقة املتجددة نفهسا يف
اجلزائر ،خاصة وأن الكهرباء اخلرضاء املن َتجة بوفرة ميكن أن
توجه للتصدير؛ ملاذا ال نتصور ضفيت البحر األبيض املتوسط
مرتبطتني باكبالت نقل التيار الكهربايئ املبارش يف املستقبل
القريب؟ باإلضافة إىل ما قلناه للت ّو ،فإن تطوير الطاقات املتجددة
يف اجلزائر سيجعل التخفيف من آثار تغري املناخ ممكنا بالتأكيد.
لذلك جيب عىل اجلزائر ،عىل غرار الدول األخرى ،أن تسامه يف
ماكحفة االضطرابات املناخية واالرتفاع يف درجات احلرارة.

تعزيز املرونة واألمن الطاقوي
ُينظر إىل األمن الطاقوي من منظور منوذج اسهتالك الطاقة.
ويشلك هذا مضانا لزتويد الدولة بالطاقة اليت تغيط مجيع
االحتياجات حىت عام  .2050وسيمشل هذا المنوذج بالطبع
االحتياجات املعقولة للطاقة ملختلف القطاعات االقتصادية .نعين
باملعقولية االحتياجات العادية ،أي إيقاف التبذير املزنيل .من
الرضوري إدراج احتياجات احملاور اجلديدة للتمنية خارج إطار
احملروقات ،وكذلك المنو الدميوغرايف الذي يتجاوز .٪2

بفضل طبيعهتا الالحمدودة ،ستكون الطاقة املتجددة يف مصلحة
البالد وستقدم حال هنائيا ملشلكة االفتقار إىل األمن الطاقوي.
إذا اكنت الطاقات الكربونية قد سامهت بشلك كبري يف حل
مشلكة التوظيف ،فإن الطاقة املتجددة ستشلك ً
أيضا مصد ًرا
ً
مهم خللق فرص العمل باإلضافة إىل الوظائف اليت تتطلب
تدري ًبا عايل املستوى .ستعمل هذه الطبيعة املزدوجة عىل تعزيز
املشاركة احمللية وحتفزي التمنية االجمتاعية.

سيكون استخدام الطاقة الكهربائية يف اجلزائر  ،٪20وبالتايل
 ٪80طاقة حرارية .وبالتايل ،يستلزم األمن الطاقوي إنتاجا
مك ّيفا للطاقة .القرار السيايس بتخفيض حصة استخدام الطاقة
احلرارية لتخصيص ما يقارب  ٪80للكهرباء يف القطاعات
التكنولوجية غري منطيق .يف الواقع ،تعىط األولوية للطاقة
الكهروضوئية وحدها .فاستخدام الطاقة احلرارية المشسية مت
حظره بقرار وزاري .لن يكون هناك نظام طاقة مرن مع هناية
الغاز التقليدي.

ريا ،باإلضافة إىل حل املشلكة األساسية املمتثلة يف توفري
أخ ً
الطاقة بتلكفة مقبولة ،فإن تطوير مصادر الطاقة املتجددة سيح ّد
من تلوث الغالف اجلوي وجيعل من املمكن املسامهة يف حتسني
الصحة البرشية.

خدمة االقتصاد احمليل وخلق فرص معل

انطالقا من مبدأ أنه من الرضوري احلصول عىل الطاقة ويف
ً
وأيضا
النطاق الذي توفره الطبيعة من احتياطات حمدودة
الحمدودة بتاكليف تنافسية لصاحل الطاقة ذات الطبيعة الالهنائية،
مع إماكنية تصدير لكهيام ،كيف سيكون اخليار؟ ينبيغ عىل
اجلزائر أن ختتار الطاقة املتجددة.

املفهوم جيدًا أن االخنراط يف التمنية املستدامة جيعل جتسيد
الركزية األساسية واليت يه البعد االجمتايع ممك ًنا .خلق
فرص العمل يف صناعات الطاقة املتجددة هو حقيقة واقعة.
اخليارات التكنولوجية مهمة .ومع ذلك ،فإن إماكنية خلق الوظائف
ال ختضع لشلك موحد .سيكون من الومه ،عىل سبيل املثال،
االعتقاد بأن تصنيع اخلاليا الكهروضوئية هو احلل .لقد ثبت أن
خلق الوظائف يف سلسلة القمية اخلاصة بالطاقة الكهروضوئية
ميثل  ٪18فقط لتصنيع اخلاليا.

وجتدر اإلشارة إىل أن اجلزائر قد رشعت يف برناجم تطوير
الطاقات املتجددة بداية من  .)UNECA 2011( 2003ومع ذلك،
ومكا ورد يف املقدمة ،فإن الربناجم الذي أطلقته  ،NEALرشكة
حماماة جتارية مسؤولة عن تطوير الطاقات املتجددة ،مع ثالث
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حتفزي التمنية االجمتاعية واملشاركة احمللية
متتد اجلزائر ألكرث من  2مليون كيلومرت مربع .وتقع مواردها
الطبيعية بشلك رئييس يف اجلنوب ،بيمنا يستفيد مهنا ساكن
المشال ،الذين ميثلون أكرث من  ٪80من الساكن .أدت املركزية
يف صناعة القرار االقتصادي إىل خنق مجيع املبادرات
احمللية .إهنا اآلن مسألة دجم رفع القيود اإلدارية القامئة يف
رؤية التمنية .تلك القيود والعراقيل يه املصدر األكرب للفساد.
جيب أن نفكر يف التمنية احمللية عىل شلك مناطق حرة .تعين
احلومكة اجليدة أن منوذج التمنية سيكون من نوع سلسلة الكتل
( )block chainمدعو ًما بعملة مشفرة .سيقترص دور اإلدارة
عىل أمن املوقع ،قرارات االستمثار ستكون حملية .لكن سيمت
حتديد التوجه التقين االقتصادي مسب ًقا .سيتوجب علهيا احرتام
سيادة الدولة وستكون من بني األولويات املتعلقة بأنواع األمن
األربعة املذكورة أعاله.

تقليل التلوث وحتسني الصحة البرشية
جيب علينا اآلن أن نتحمل مسؤولياتنا خللق اخلدمات ،وبالتايل
وظائف متعلقة بإجراءات محاية البيئة ،مثل الفرز االنتقايئ
ومعاجلة النفايات وإعادة التدوير واسع النطاق .يف الواقع،
فميا يتعلق بإعادة تدوير املواد واألدوات للجزائر ،ويه بلد كبري
يمتتع باملوارد ،جيب حل مشلكة إعادة تدوير النفايات العضوية
اليت أصبحت خارجة عن السيطرة يف المشال .يف احلقيقة،
بناء سكك حديدية كهربائية من المشال إىل اجلنوب أمر ميكن
تصوره .سيمت نقل النفايات العضوية بالقطار من المشال إىل
اجلنوب لتخصيب األرايض املخصصة للزراعة الصحراوية.
ويرجع عائدا محمال بالرمل ،وهو مورد نادر للبناء يف المشال.
إن كهربة وسائل النقل أمر هسل بالنسبة لبلد يمتتع بأكرب
إماكنات مشسية .أظهر لنا وباء كورونا نتاجئ االخنفاض يف
استخدام سيارات االحرتاق الداخيل .إن بناء البنية التحتية
واملركبات الكهربائية يف متناول اليد العاملة اجلزائرية.

9
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4
الطاقات املتجددة يف اجلزائر
سيكون من الرضوري البدء يف إجراء تقيمي دقيق للطاقة املتجددة
يف اجلزائر .الحظنا أنه مع حمطة حايس الرمل اهلجينة ،مت
التخطيط لثالثة مصانع أخرى بقوة  300ميغاوات للك مهنا .اكن
جيب أن يحمس هذا بربناجم  1050ميغاواط للفرتة .2014-2006
إذا أخذنا تقرير جلنة األمم املتحدة حول الوضع احلايل واآلفاق،
فإننا نرى أهنا تبنت الربناجم الذي نفذه  NEALوقدم إىل مرفق
البيئة العاملية التابع للبنك الدويل.

والذي يزتايد باسمترار يف الواقع .السبب هو أن الدولة وحدها يه
القادرة عىل إنشاهئا.
ُتظهر أمثلة البلدان املامثلة عكس ذلك ،يف حني أن الرشكة الوحيدة
اليت أمكلت
مرشوعا بنجاح اكنت رشكة  ،NEALويه رشاكة
ً
جزائرية بالاكمل بني القطاعني العام واخلاص .األمثلة الناحجة
يف البلدان املجاورة أو يف أي ماكن آخر اكنت تكرارا للرشكة
اجلزائرية  .NEALتعترب  NEALرشكة لتطوير املشاريع ،ويه
تنرش اهلندسة التقنية واملالية ،وميكهنا أن تكون مسامها يف
الرشكة امللكفة باملرشوع املسؤول عن البناء والتشغيل والتسويق.

اكن مق ّررا بناء أربع حمطات طاقة حرارية مع ختزين بسعة
إمجالية تبلغ حوايل  1200ميغاوات ،مث تركيب  500ميغاوات
سنو ًيا حىت عام  2023و 600ميغاوات سنو ًيا حىت عام 2030

باإلضافة إىل ذلك ،تناولت عدة قوانني الطاقات املتجددة يف عام
 ،2002حيث أعىط قانون الكهرباء األولوية للطاقات املتجددة وحدد
إطار تطويرها .ومع ذلك ،مل يمت احرتام هذا اإلطار .متت املصادقة
عىل قوانني أخرى دون اخلروج عن نطاق النص األصيل .وفميا
يتعلق بالرتتيبات التنظميية ،جتدر اإلشارة إىل أن قانون الكهرباء
والغاز لعام  2012أعىط األولوية للطاقات املتجددة .لقد عطل هذا
القانون سوق الكهرباء .توقفت إحدى البورصات وأحد متعاميل
السوق .لقد مسح هذا بـ (( )feed-in lawقانون دخول الطاقات
املتجددة سوق الكهرباء) .لك هذا مت التشكيك فيه .سنجد يف امللحق
مصادر النصوص الترشيعية اليت تبني ذلك.

(.)UNECA 2011

اكن هناك برناجم  8000ميغاواط أيضا الذي اكن من املقرر أن
يكمتل يف عام  .2020لك هذا مت توقيفه .مت إطالق برناجم 22000
واط يف عام  .2011وقد منح القسط األكرب للطاقة المشسية
املركزية .يف عام  ،2014متت مراجعته الستبعاد الطاقة المشسية
املركزة وختصيص  13000ميغاوات للطاقة الكهروضوئية.
منذ العامني املاضيني ،مت تركيب حوايل  400ميغاوات من الطاقة
الكهروضوئية من قبل الرشاكت الصينية دون أي معلومات عن أداء
هذه احملطات (.)UNECA 2011

اكن االستنتاج أنه مل تكن هناك إرادة سياسية واحضة ،وال ميكن
توقع أي نتيجة .سنناقش العقبات احلقيقية اليت تعرتض تطوير
الطاقات املتجددة أدناه .اكن اإلجراء األكرث فعالية هو إهناء دمع
الوقود األحفوري الذي بلغ  15مليار دوالر سنو ًيا (شلك رمق .)1

دمع الطاقات املتجددة من خالل قواعد
وممارسات العمل

نتج عن تقيمي  2012هذا مراجعة لقانون املالية .مت وضع التوقعات
الح ًقا من خالل تقدير سعر التصدير وخصم التعريفة امجلركية

جيب االعرتاف أنه إذا اكن علينا ذكر مجيع املؤسسات اليت مت
إنشاؤها لتطوير الطاقات املتجددة ،فسيكون هناك عدد كبري مهنا،
شلك رمق : 1

دمع الطاقة (مليار دوالر أمرييك)

مليار دوالر

2012

2020

2030

0,197

4,352

7,232

الوقود

11

4,352

7,232

غاز

11

4,352

37

11,6

40,3

64,2

الكهرباء

املجموع
املصدر :حسين 2014
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يف السوق احمللية .و ُقدر الغاز بـ  8دوالرات  /مليون وحدة
حرارية بريطانية للتصدير ،واكن السعر يف السوق احمللية
 0.27دوالر  /مليون وحدة حرارية بريطانية .مت تقدير تلكفة
إنتاج الكهرباء بـ  8دج للكيلواط يف الساعة ،والسعر بـ 4
دج للكيلواط يف الساعة .يف عام  ،2018مت تقيمي دمع الطاقة
مبوجب قانون املالية مببلغ  15مليار دوالر .اكن تقيمي صندوق
النقد الدويل مماثال ،ما يقرب من  ٪10من الناجت احمليل
اإلمجايل (.)2014 Hasni

إنشاء املؤسسات الدامعة للطاقات املتجددة
وقد لوحظ أن العديد من املؤسسات مت إنشاؤها دون أن ترتمج
تطوير الطاقات املتجددة إىل واقع معيل .وبالتايل ،مل يمت
متابعة القوانني اخلاصة بالطاقات املتجددة والبيئة ،وما إىل
ذلك (انظر امللحق .)1

االستمثار يف مشاريع الطاقات املتجددة
عىل أوسع نطاق
الحظنا أن برناجم  1050ميغاواط للفرتة  2014-2006و8000
ميغاواط للفرتة  2020-2016ظل حربا عىل ورق ،بسبب االفتقار
إىل اإلرادة السياسية مع األخذ يف االعتبار أن إماكنات الطاقة
اجلزائرية ال تزال فريدة وممتزية.
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العقبات اليت حتول دون تطوير
طاقات متجددة  ٪ 100يف اجلزائر
التلوث البييئ أو تغري املناخ ،والتاكليف الصحية ،والتأثري عىل أمن
الطاقة مل تؤخذ بعني االعتبار .من الواحض أن هذا يؤدي إىل مقارنة
مشوهة بني تاكليف الطاقات املتجددة وتاكليف الوقود األحفوري.
مكا أرشنا بالفعل ،فإن هذا ال يؤدي إال إىل زيادة التشوه املوجود
بسبب مستوى الدمع املمنوح للوقود األحفوري .اإلطار القانوين
والتنظيمي مكا نرى يدمر متاما املزايا اليت مينحها قانون 2012
من أجل تعطيل لكي للطاقات املتجددة .سرنكز اآلن عىل غياب أي
رؤية اسرتاتيجية للتمنية االقتصادية الوطنية .انهتت ثقافة الريع إىل
القضاء عىل أي حماولة للتنويع.

بالرمغ من أن اجلزائر متتلك موارد مالية مهمة ،الحظنا أن الوصول
إىل رؤوس األموال والقروض اكن معقدًا للغاية ،إن مل نقل مستحيال
بالنسبة لبعض املستمثرين اخلواص .مل يذهب المتويل سوى إىل
مشاريع الوقود األحفوري الكبرية جدًا .مت حظر المتويل اخلاريج
حبجة أنه سيغرق الدولة يف الديون.
بدا أننا غري مدركني أن مرشوع حايس الرمل قد مت إطالقه من
خالل دعوة لملستمثرين الذين اكنوا سيقومون بمتويل املرشوع
بأنفهسم .باإلضافة إىل ذلك ،مت تصممي مجموعة مركبة من العقود
عىل شلك "متويل مشاريع" ( ،)project financeأي أن املرشوع
مضن نفسه دون الرجوع إىل الدولة .اكنت مديونية الدولة يف
الواقع غري واردة.

عدم وجود اسرتاتيجية اقتصادية واحضة ،مكا هو مرشوح أعاله،
جعل من املستحيل فهم أن املسار الوحيد املقبول حال ًيا من قبل
املمولني واملستمثرين هو التمنية املستدامة واالقتصاد األخرض
اخلايل من الكربون .من الواحض أن األزمة الصحية مل تقم
سوى بزنع الغطاء عن حدود التمنية االقتصادية احلالية .األزمة
االقتصادية احلالية يه عالمة عىل هناية عهد .أدى االفتقار إىل
اإلرادة السياسية وغياب القناعة من جانب سونلغاز ،املسؤولة عن
تنفيذ برناجم الطاقات املتجددة ،باإلضافة إىل تباين واحض يف
املصاحل ،أدى إىل فشل مجيع براجم الطاقات املتجددة.

االستمثار يف الطاقات املتجددة ال يؤيت مثاره برسعة .تطلبت
أحدث املشاريع ترتيبات مالية عىل مدى فرتة مخسة وثالثني عا ًما
لضامن قدرة تنافسية أفضل .هذه يه الطريقة اليت استطاعت من
خالهلا الطاقة المشسية املختلطة (الطاقة المشسية املركزة والطاقة
الكهروضوئية) اليوم ،مع التخزين ،احلفاظ عىل تاكليف  7سنت
 /كيلوواط ساعة ،انهتت مشلكة التقطع .توقعات  2021و2022
تشري إىل  6سنت  /كيلوواط ساعة و 5سنت  /كيلوواط ساع ة عىل
التوايل .وهذا يفرس التحدي الذي يواجه الوقود األحفوري ،والذي
أدى إىل ارتفاع أسعاره (.)IRENA 2020

لطاملا اعتقد صناع القرار الذين ليس هلم دراية مبجال الطاقة أن
األمن الطاقوي يف البالد يقترص عىل الكهرباء ،يف حني أن الكهرباء
ال متثل سوى  ٪20من استخدام الطاقة .مل يستوعبوا حقيقة
الطبيعة املتقطعة للطاقة الكهروضوئية والرياح ،مما قلل من أمهية
أشاكل الطاقة هذه يف حتديد منوذج اسهتالك الطاقة .يف الرؤية
االسرتاتيجية للتمنية االقتصادية ،سرنى أن عامل الغد سيتطلب
نوعية جديدة من املوارد البرشية اليت تظل املوارد احلامسة يف
جناح خطة التنفيذ.

العقبة الرئيسية تأيت بوضوح من لويب النفط الذي مل يكن يتوقع
ذلك .وقام قام بوضع هذه العقبة عن طريق دمع الوقود األحفوري
قدر اإلماكن .لقد رأينا أن هذا قد يصل إىل  15مليار دوالر يف
عام واحد .أما اإلجراء الوقايئ اآلخر الذي نفذه اللويب النفيط يف
اجلزائر ،باإلضافة إىل مجيع العقبات املذكورة أعاله ،فهو املطالبة
بعدم إماكنية جتسيد أي استمثار يف الطاقة املتجددة دون التصنيع
احمليل لملعدات .اكن اإلجراء احلامس لعرقلة تطوير الطاقات
املتجددة هو حتدي قانون  2012الذي ألىغ االحتاكرات وأدى إىل
حترير األسواق.

تفتقر اجلزائر إىل املوارد البرشية املتكيفة مع الرؤية اجلديدة
للتمنية االقتصادية املستدامة .لقد مت إلغاء املدارس ومعاهد
التكوين املوجهة لملهندسني والتقنيني املتخصصني يف الوقود
األحفوري أو الطاقات املتجددة ،مع االفتقار إىل مراكز تكوين
املسريين والتحضري للذاكء االصطنايع من خالل البيانات
الضخمة ( )big dataواالنتقال إىل اجليل اخلامس .مع ذلك
بإماكن تطوير مفاهمي سلسلة الكتل ( )block chainاملستندة
عىل العمالت املشفرة أحد احللول ملشلكة المتويل.

يف الواقع ،ومبوجب مرسوم تنفيذي ،عهدت وزارة الطاقة لرشكة
سونلغاز وحدها مبهمة تنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة .الحظنا أن
االلزتامات اليت مت التعهد هبا يف مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ
 COP21مل يمت احرتامها عىل اإلطالق .العوامل اخلارجية ،مثل
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إرساء اسرتاتيجية طاقات متجددة ٪ 100
يف املخطط الوطين للتمنية االقتصادية
يف الرشيط الساحيل يف المشال يف حني أن إنتاج الطاقة
يمت بالاكمل يف حايس الرمل وجنوب حايس الرمل .مبا أن
اإلماكنات الطاقوية لكها تقع يف الصحراء ،فال ميكن االسمترار
يف استرياد رأس املال التكنولويج والبرشي.

الحظنا أن إحدى العقبات الكربى أمام تطوير الطاقات املتجددة ظلت
تمتثل يف عدم وجود هنج تاكميل حيشد غالبية الفاعلني املركزيني
واحملليني وميس ،من بني أمور أخرى ،النقاط األربع التالية :
البداية تكون بااللزتام الصارم بالتمنية املستدامة ،أي االقتصاد
األخرض .يتضمن هذا ً
أوال هيلكة رؤية للتمنية االقتصادية املستدامة
هذه عىل أساس األهداف األمنية األربعة اليت سبق ذكرها.

اتضح أن أكرب املوارد اجلزائرية يه الطاقة احلرارية المشسية
ومن الهسولة مباكن جعل تكنولوجيا الطاقة احلرارية المشسية
يف متناول أيدينا .ميكن أن تسامه الطاقة الكهروضوئية يف
 ٪18فقط من االندماج يف إطار سلسلة القمية اخلاصة هبا،
أي  ٪62للرتكيب واألنشطة ذات الصلة (.)2020 IRENA

سيكون من اجليد تكريس هذه التمنية من خالل دسرتهتا .ميكن
احلصول عىل فكرة عن رؤية التمنية هذه يف امللحق .يبىق
موضوع الطاقة هو لك ما هيمنا هنا .فقط من خالل منوذج
السهتالك الطاقة ميكن فهم مزجي الطاقة املستقبيل لعايم 2030
و  .2050من العادي أن يظل العامل احلامس يف هذه الدراسة
هو االستدامة وتأثريها عىل املناخ وعىل البعد االجمتايع.

هذا ال يعين عدم احلاجة إىل دجم بقية سلسلة القمية .سيتطلب
جحم املشاريع املزمع تنفيذها تمنية موارد برشية كبرية.
سينبيغ حتديد حاجة كبرية نسب ًيا من أجل هدف حبجم 22000
ميغاواط .جيب أن هندف إىل توفري ما بني  12000إىل 20000
وظيفة .والبداية بإدارة املرشوع والرتكيب والتشييد والتلكيف
والصيانة .مكا جيب األخذ يف احلسبان أن األسواق املسهتدفة
ال جيب أن تقترص عىل االحتياجات احمللية ،مفن اجليل أن
أسواق التصدير ستكون مهمة أيضا.

إن أثر االنتقال الطاقوي عىل االقتصاد بصدد أن يصبح احلل
احلقييق للخروج من األزمة احلالية .يف الواقع ،ميكننا حتويل أي
هتديد إىل فرص .تظهر دراسات الواكلة الدولية للطاقة املتجددة
ريا .ويقدر التأثري عىل
( )IRENAأن التأثري عىل المنو سيكون كب ً
الناجت احمليل اإلمجايل وحده بنحو  367دوال ًرا للفرد ،وسيتبع
ذلك ً
أيضا منو يف الرعاية االجمتاعية (.)2020 IRENA

دمع البحث والتعلمي

جيب أن ترتكز إسرتاتيجية الطاقات املتجددة بنسبة ٪100
عىل خطة التمنية االقتصادية الوطنية .ميكن أن يصبح االنتقال
الطاقوي عام ً
ال رئيسيًا للتمنية االقتصادية وجيب أن ميثل أساس
اسرتاتيجية اقتصادية وطنية لضامن االزدهار املستدام طويل
األمد يف اجلزائر .من أجل حتقيق هذا اهلدف ،سيكون من
الرضوري اختاذ التدابري الرئيسية التالية.

علينا الوثوق يف االبتاكر ،فلقد رأينا كيف ميكن لالبتاكر أن
يقلل من تاكليف الطاقة املتجددة .أدى التحسن يف األداء بفضل
الرشاكت الناشئة إىل رفع الطاقة المشسية املتنوعة (احلرارية +
الكهروضوئية) إىل مستوى تنافيس ٍ
اكف مع الطاقات األحفورية
والنووية .حنن حباجة لنرش املعرفة والتكنولوجيا قدر اإلماكن.
مكا ينبيغ تجشيع البحث امليداين والتعاون الدويل .سيكون هذا
ممكنا إذا ظل السوق اجلزائري األمه يف العامل .سنتحدث عن
ذلك الح ًقا .هناك الكثري من األمثلة عىل ذلك ،لكن من الواحض
أن البحث جيب أن ينال القدر الاكيف من الدمع.

تعزيز االقتصاد احمليل
باإلماكن أن يؤدي االنتقال إىل مصادر الطاقة املتجددة بنسبة
 ٪100إىل تطوير لك من حمطات الطاقة الضخمة واحملطات
الالمركزية الصغرية ،ال سميا يف املناطق اليت ال تغطهيا
شباكت الكهرباء .جيب التنويه بأن منوذج الطاقة اجلزائري
يظل خصوصيا .يف الواقع ،يعيش أكرث من  ٪90من الساكن

وبالتايل ،هناك حاجة إىل دمع مسمتر للجامعات واللكيات
واملعاهد لتكوين املهندسني والتقنيني ،وأفضل طريقة يه أن
يعيط اإلطار الترشييع األولوية هلذا الربناجم التدرييب
والبحيث يف الطاقة املتجددة وكذلك لسياسات التعلمي.
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منوذج اسهتالك الطاقة

رؤية ضيقة يف خياراتنا الطاقوية .يف الواقع ،إن جمرد
فرض الطاقة الكهروضوئية خكيار وحيد من شأنه
أن يرض نتاجئ املخطط املختار .البد أن نعمل أن الطاقة
الكهروضوئية ال تكيف إال لالستعامل الكهربايئ الذي
ميثل  ٪20فقط من إمجايل استخدام الطاقة.

ينبيغ تصممي منوذج اسهتالك الطاقة عىل أساس تمنية
اقتصادية شاملة .فاملنطق السائد يف رمس اسرتاتيجيات التمنية
االقتصادية يف العامل يدجم الرؤى اليت تأخذ يف االعتبار ندرة
املوارد ،واحلاجة إىل تقليل االسهتالك  -ويه سبب رئييس
يف اضطراب املناخ  -والبحث عن التوزيع العادل لملوارد
واإلماكنيات املالية.

-

الب ّد أن يقود هذا الهنج هذه الدول إىل مضان أمن الطاقة واألمن
الغذايئ والمتاسك االجمتايع .لن يكون أمن الطاقة سوى
بارامرت واحد فقط .وستظل البارامرتات األخرى املهمينة يف
منوذج اسهتالك الطاقة خصوصية للك بلد .بالنسبة للجزائر،
فإن البارامرتات اليت جيب االحتفاظ هبا يه مكا ييل :

 فميا يتعلق بأمن المتوين  :تفرتض أمهية الطاقة أنه ال ميكنألي مستخدم ختزين الطاقة ،وبالتايل ال ميكنه محتل أي
حظر أو فشل يف المتوين.

توافق األنمظة الكهربائية مع بعضها (الشبكة الذكية
وشبكة النقل والتوزيع ).

مزجي الطاقة حبلول عام 2050-2030

طورت رشكة تطوير الطاقة املتجددة  NEALيف اجلزائر ،سيناريو
منوذج اسهتالك الطاقة املوصوف أعاله من خالل معايري التقيمي
السبعة .من الواحض أن لك منوذج هو منوذج خاص .لقد قلنا
بأن معيار أمن الطاقة ونظريه ،أي استقالل الطاقة ،مها أمه
املعايري .سنفهم من خالل املخطط التايل خصوصية اجلزائر.
منوذج اسهتالك ممشول حبق امللكية.

 فميا يتعلق بتغري املناخ ومؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ ،COP21البد للدول اليت وقعت عىل اتفاقية باريس لملناخ
احرتام الزتاماهتا.

سيكون من املهم إعطاء األولوية الستقاللية الطاقة وليس
فقط الستخدام الكهرباء  :من الواحض أن هذه النقطة
هتدف إىل مضان أمن الطاقة وأن أفضل خيار يبىق
استقاللية الطاقة .ومع ذلك ،ال جيب أن تكون لدينا

شلك رمق : 2
مزجي الطاقة يف اجلزائر ()2018

أمهية التاكمل الصنايع  :تعاين بعض الدول املنتجة من
االعمتاد الكبري عىل املوارد البرتولية .ولذلك فإن اهلدف
من التنويع االقتصادي هو تطوير صناعة خمصصة للطاقة.

-

 -توافق السعر مع مقارنة تاكليف الطاقات املختلفة.

-

فميا يتعلق باالستدامة ،فإن أفضل خيار الستقالل الطاقة
هو اخليار الذي يضمن توفر الطاقة عىل املدى الطويل.

غاز نفيط مسال
%1

ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺑﺮﺘﻭﻟﻴﺔ
% 20

غاز
% 79

املصدر  :جلنة ضبط الكهرباء

والغاز CREG 2018
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شلك رمق : 3
القدرات الطاقوية السنوية لقطاعات الطاقة املختلفة ( / 1MTEPسنة)
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الغاز الطبييع

املصدر  :حسين ،منوذج اسهتالك الطاقة

1

 ،mégatonne équivalent pétrole : MTEPوحدة قياس طاقة تعادل مليون طن نفط
ماكفئ ،ويه مكية الطاقة الناجتة عن احرتاق مليون طن من النفط اخلام.
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الطاقة المشسية احلرارية
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شلك رمق : 4
مقارنة بني قطاعات الطاقة املختلفة
الطاقة النووية
دون تلكفة التفكيك
دون تلكفة ختزين
النفايات

الغاز الطبييع

غاز خصري
دون تلكفة التخيل
عن اآلبار

الطاقة المشسية
الكهروضوئية
دون ختزين
دون شبكة ذكية
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تجشيع املشاريع الصغرية املتعلقة
باملجمتعات احمللية

احلرارية سيكونان أكرب بوضوح .ستكون الشباكت الصغرى
للكهرباء ( )micro gridsيف اجلنوب أكرث أمهية .يف الوقت
احلايل ،ليس لدينا حاجة لتطوير الشباكت الذكية (smart
 .)gridsهذا ال مينع من تطوير املدن اجلديدة املنصوص علهيا
يف املخطط الوطين للتخطيط العمراين لإلقلمي ،الذي سيتعني
مراجعته إلدماج اجلنوب ،فمل يعد بإماكننا االسمترار يف
االختناق يف المشال.

أكدنا عىل خصوصية اجلزائر فقلنا أن  ٪90من الطلب عىل
الطاقة يف المشال وغالبية اإلنتاج يف اجلنوب .إن غياب شبكة
ذكية ال يحمس بإنتاج المركزي كبري .يف الواقع ،ستتطلب إدارة
معليات اإلنتاج املتعددة للكهرباء أداة إلدارة شبكة ذكية ،بيمنا
يظل الطلب عىل الطاقة احلرارية هو الغالب ،بنسبة تفوق .٪70
يمتثل أحد اإلجراءات البسيطة يف فرض اللواحئ اليت تنص
عىل أن مجيع اإلنشاءات جيب أن حتتوي عىل عزل حراري
وف ًقا ملواصفات حمددة .مكا سيكون من الرضوري فرض
تركيب خسان مياه مشيس ،ولك ما يتبىق هو إطالق اإلنتاج
باملواصفات الفنية احملددة هلذه الخسانات .مع العمل أن هذه
األجهزة موجودة يف العديد من دول البحر األبيض املتوسط.
فميا يتعلق بالالمركزية يف إنتاج الكهرباء ،ال ميكن تصورها إال
من خالل حمطات الطاقة املتجددة اليت ال تقل عن  10ميغاوات
ريا لالهمتام للرشاكت
لشبكة كهربائية صغرية .ميثل هذا سو ًقا مث ً
اجلزائرية الصغرية واملتوسطة .ومن الصحيح أنه عندما يتوقف
دمع سعر الكهرباء أو الغاز ،فإن جحم سوق الكهرباء أو الطاقة

تعريف منوذج اسهتالك الطاقة ()2050-2030

ونالحظ أن براجم الطاقة املتجددة املو ّقفة مل تكن يف مستوى
االحتياجات .ميكننا أن نرى أنه حىت من خالل احلفاظ عىل
أهداف  13000ميغاوات من الطاقة الكهروضوئية ،لن نمتكن
من تلبية االحتياجات اليت مل يمت تقيميها وف ًقا لربناجم التمنية
االقتصادية غري اهليدروكربونية .ال ميكننا دمع توليد الكهرباء
بتوربينات الغاز عىل حساب أسواق التصدير .سيظل الغاز
وسيلة االنتقال الطاقوي حىت عام  .2050وهلذا ،جيب أن حنرص
إنتاج سونلغاز للكهرباء يف  60ترياواط للساعة ،وهو املستوى
احلايل بقدرة  20جيجاوات.
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شلك رمق : 5
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املصدر ،CREG :النتاجئ حسب منوذج حسين

سوف تتدارك الطاقة المشسية (احلرارية  +الكهروضوئية) البايق
بهسولة .حيث متثل  93ترياواط ساعة مكا هو يف اجلدول أعاله.
حنن نعمل أن التمنية الصناعية والزراعية سوف تنطوي عىل
احتياجات جديدة للطاقة والتدفئة بشلك أسايس .سيكون من
املمكن معاجلة هذا من خالل إماكناتنا المشسية .سيمت مناقشة
برناجم التطوير الح ًقا.

احتياجات الطاقة املوجهة
للتصديرللدول املغاربية وأوروبا وأفريقيا
ستكون الطاقة املوجهة للتصدير للدول املغاربية وأوروبا وأفريقيا
موضوع نقاشات سيمت تنظميها خالل املناقشات اجلارية يف
إطار مجموعة  5+5املوسعة .سنحتاج بالطبع إىل تدارك النقص
يف المتويل املرتبط باملواد اهليدروكربونية .ومن املؤكد أن تقيمي
هذه االحتياجات سيكون خمتل ًفا ،اعمتادًا عىل رؤى لك بلد،
ومجاعات الضغط البرتولية واملدافعني عن البيئة ،ولكن ،ميكننا
مع ذلك ،اقرتاح توليفة من هذه الرؤى.
سنصل إىل متوسط مزجي الطاقة العاملي هذا يف عام : 2050
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مزجي الطاقة يف اجلزائر ()2050
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البد من هيلكة برناجم تطوير الطاقة املتجددة لفرتة  2030من أجل
شبكة النقل الكهربايئ ،مع احرتام الزتامات مؤمتر األمم املتحدة
لتغري املناخ : COP21

السوق األوروبية :

تصدر اجلزائر ما يقرب من  65مليار مرت مكعب  /سنة من الغاز.

(République algérienne démocratique et populaire,
 .)Ministère de l’énergie 2020يستخدم أكرث من  ٪60من
الغاز لتوليد الكهرباء ( .)SONATRACH 2018إذا متكنا من تطوير
برناجم الطاقات املتجددة حبلول عام  ،2050فسنكون قادرين عىل
توفري ما يقرب من  30مليار مرت مكعب  /سنة من خالل التخلص من

–  2800ميغاواط كهروضويئ ()PV

–  11200ميغاواط من الطاقة المشسية احلرارية (األلواح
المشسية اإلهليليجية املركزة  :CSPحوض قطيع
ماكفئ وبرج مشيس)

توربينات الغاز املربجمة يف البداية.

–  10ميغاواط من طاقة الرياح

تصل قدرتنا احلرارية إىل حدود  170.000ترياواط ساعة،
أو  40.000متاب  /سنة .قام مركز الطريان والفضاء األملاين
( )DLR 2010بتجميع خرائط اإلشعاع المشيس لدول الرشق
األوسط ومشال إفريقيا .من الواحض أن هذا ميثل أمه مصدر
للطاقة يف حوض البحر األبيض املتوسط بأمكله .وجتدر
اإلشارة ،مع ذلك ،إىل أن هذه اإلماكنية ترجع إىل مستوى
اإلشعاع المشيس الذي يبلغ ضعف مستوى اإلشعاع المشيس
يف أوروبا .بالرمغ من ذلك ،فإن توفر مناطق حصراوية شاسعة
لرتكيب حمطات الطاقة المشسية هو قبل لك يشء ما يوفر هذه
اإلماكنات .الحظنا الصعوبات اليت تواجهها أوروبا يف العثور
عىل مواقع إلنشاء حمطات للطاقة المشسية .تتطلب حمطات
الطاقة المشسية مساحات كبريةُ .تظهر حالة حمطة الطاقة
المشسية املخطط هلا يف الرزاك (فرنسا) بوضوح الصعوبات
يف إقناع الساكن بقبول تركيب حمطات الطاقة هذه .وجتدر
اإلشارة إىل أن سوق الكهرباء األوروبية يف عام  2050سمتثل
 4.750ترياواط الساعة.

تشري تقديرات البنك الدويل للغاز احملرتق يف اجلزائر إىل أن أكرث
من  6مليارات مرت مكعب من الغاز يمت حرقها سنو ًيا.
ستكون إماكنات الطاقة السنوية يف اجلزائر مكا ييل :

		
– برتول
– غاز

		
– غاز خصري

 50متاب يف السنة

 85متاب يف السنة
 20متاب يف السنة

– الطاقة المشسية احلرارية  40000متاب سنويا أو
 40.000مليار مرت مكعب يف سنة (مركز الطريان
والفضاء األملاين .)DLR 2005
السوق املغاربية :

تقدر احتياجات اجلزائر من الكهرباء بنحو  150ترياواط للساعة يف
عام  2030حسب هيئة تسيري الكهرباء والغاز ( .)CREGجيب أن
تصل إىل  250ترياواط للساعة يف عام  ،2050طاملا مت احرتام
معايري االعتدال والكفاءة .فيصل االسهتالك احمليل إىل  ٪60من
توليد الكهرباء .هتدد هذه النفايات أمن الطاقة يف البالد .سيؤدي ذلك
إىل استنفاد احتياطات الغاز لدينا عىل املدى القصري .مل يعد من
الرضوري استخدام أكرث من  ٪60من الغاز املستورد لتوليد الكهرباء.
وباملثل ،جيب احرتام هذه القاعدة من قبل الدول األوروبية.

يقودنا االمتثال حلدود التبعية من حيث الطاقة إىل االعتقاد بأن 40
ألف ميغاواط من واردات الكهرباء اخلرضاء يف عام  2050من املغرب
الكبري ممكنة متا ًما .وجتدر اإلشارة إىل أن الطاقات املتجددة ،وخاصة
الطاقة المشسية ،وصلت إىل مستوى ٍ
اكف من التنافسية باستثناء
الطاقة احلرارية المشسية اليت مل تصل إىل مرحلة النضج .يف
الواقع ،الطاقة المشسية اليوم قادرة عىل منافسة الوقود األحفوري،
عىل الرمغ من اإلغراق الذي سببه النفط والغاز الصخري ،واحلال
نفسه بالنسبة للطاقة النووية .إن احمتال بيع حمطات الطاقة النووية
للقطاع اخلاص لن يؤدي إال إىل زيادة هذه التنافسية .سيحمس هذا
للدول األوروبية بالوفاء بالزتاماهتا اليت مت التعهد هبا يف مؤمتر األمم
املتحدة لملناخ  COP21و.COP24

يف ضوء اإلماكنات احلرارية المشسية للضفة اجلنوبية ،من املمكن
تلبية عرشة أضعاف اسهتالك الطاقة يف العامل .حبلول عام ،2050
سيكون مزجي الطاقة العاملي مكونا من الكهرباء بنسبة  .٪ 55يتعلق
األمر باحرتام الزتامات مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ COP24
واسترياد الكهرباء اخلرضاء املتوفرة بمكيات كبرية يف اجلنوب
واملنافسة لك ًّيا للوقود النووي والوقود األحفوري.

األمر املهم هو أنه بسبب هذه التنافسية ،مل تعد الطاقات املتجددة
حباجة إىل دمع .ميكن أن يذهب الدمع إىل متويل املشاريع .سيكون
هذا هو احلال يف املغرب الكبري ،لذلك لن يكون من الصعب العثور
عىلالمتويل.

يف الواقع ،ستحتاج اجلزائر إىل  250ترياوات للساعة لتلبية
احتياجاهتا من الكهرباء فقط ،حبلول عام  .2050لملرحلة 2030-
 ،2050جيب إضافة  20000ميغاواط من الطاقة احلرارية المشسية
و  2000ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية.

إن الهنج الذي نقرتحه ،والذي يتضمن ً
أيضا شبكة نقل كهربائية،
سيعاجل مشلكة نقص االستمثار يف شبكة نقل الكهرباء األوروبية.
ستكون تلكفة النقل أقل من تلكفة الغاز .باإلضافة إىل ذلك ،سمتنع
شبكة التيار املبارش املقرتحة حمطات إعادة تأهيل التيار من االتصال
مبارشة بالشبكة الكهربائية املوجودة .لن يكون هناك مزامنة إلدارهتا
وبالتايل لن يكون هناك خطر تعتمي .بالنسبة خلطة الطاقة ،لدينا
العنارص الرئيسية اليت تحمس لنا بالرتكزي عىل بعض األهداف
واختاذ قرار بشأن مجموعة من املشاريع.

بالنسبة للدول املغاربية األخرى ،جيب أن نعمل أن :

– املغرب يستورد  ٪15من احتياجاته من الكهرباء والغاز من أجل
إنتاج  ٪19من الكهرباء.
– مكا تعاين تونس من جعز يف الكهرباء ،وهذا يعين القيام
باستمثارات كبرية ألن  ٪56من الكهرباء التونسية ينتجه
الغاز اجلزائري.
– ليبيا لدهيا جعز كبري مع طلب يقارب  14ترياواط ساعة إلنتاج
 9ترياواط ساعة.

بالنسبة للجزائر ،جيب أن نستمكل األهداف العامة لملرحلة األوىل
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المشسية اهلجينة.

( ،)2030أي ما يقرب من  27000ميغاوات من الطاقة املتجددة .سيمت
استخدام الغاز احملرتق لتشغيل حمطات الطاقة يف الليل .سيكون
ً
مبارشا جبهد عايل جدًا .سيمت استخدام الغاز
نقل الكهرباء تيا ًرا
احملرتق لتشغيل حمطات الطاقة يف الليل .سيكون نقل الكهرباء عىل
شلك تيار مبارش جبهد عايل جدًا.

– عني أميناس عىل احلدود الليبية.
– أدرار يف جنوب غرب البالد.

حتديد الربناجم الشامل لتوليد
املنوعة
املتجددة
الطاقة الكهربائية يف الطاقة
ّ

نقوم بدجم قيود االستمثار يف هذه املقاربة .ال ميكن أن تتجاوز حصة
اجلزائر  .٪40هذا يتوافق مع حصة السلع واخلدمات يف االستمثار
الذي ستمت جزأرته .يف الوقت نفسه ،نشكك يف القاعدة السابقة اليت
حددت االستمثار األجنيب بنسبة  .٪49بالطبع ،مع تطوير قدراتنا
اإلنتاجية للسلع واخلدمات ،سزنيد حصتنا من المتويل .هذا ال يعين
أننا سزنيد حصة اجلزائر من رأس املال االجمتايع للرشاكت اليت
سيمتإنشاؤها.

البد من وضع برناجم توليد الطاقة الشامل من الطاقات املتجددة
املختلطة .وذلك يف آفاق  2050-2030لألسواق احمللية وأسواق
التصدير.
نذكر هنا هبيلكة املراحل :

وستصل التعديالت إىل حد إقامة مجيع تقنيات تطوير الطاقة جنوب
البالد يف منطقة حرة.

املرحلة  : 1بالنسبة حملطات الطاقة المشسية اهلجينة ،أي الطاقة
المشسية (احلرارية  +الكهروضوئية) املهجنة بالغاز احملرتق ،ليس
هناك ختزين حراري ويمت توفري النقل بواسطة الاكبالت الكهربائية
 ،HVDCيف التيار املسمتر واجلهد العايل  850كيلو فولط.

– ستكون حايس الرمل يه األوىل .ومتلك وحدها قدرة
عىل تطوير أكرث من  40.000ميغاواط يف حمطات الطاقة

شلك رمق : 8
برناجم 2030-2020

قدرات
التوليد

قدرات
النقل

السوق
اجلزائري

حايس الرمل
إسبانيا
فرنسا

6000
ميغاواط

6000
ميغاواط

6000
ميغاواط

30

حايس الرمل
رسدينيا
كورسياك
االحتاد األورويب

6000
ميغاواط
 +املغرب

8000
ميغاواط

6000
ميغاواط

4000
ميغاواط

4000
ميغاواط

30

عني أميناس
ليبيا
تونس
مالطا

6000
ميغاواط

6000
ميغاواط

4000
ميغاواط

مالطا 2000
ليبيا 1000
تونس 3000
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عني أميناس
حايس مسعود
حايس الرمل

6000
ميغاواط

6000
ميغاواط

4000
ميغاواط

2000
ميغاواط

18

مشاريع
املرحلة األوىل
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20

السوق
األورويب

تلكفة
االستمثار
التوليد 109$

تلكفة
االستمثار
النقل
109$
2

1,5

1

0,5

سعر
الكهرباء
 7سنت /
كيلوواط
ساعة
 7سنت /
كيلوواط
ساعة
 7سنت /
كيلوواط
ساعة
 6سنت /
كيلوواط
ساعة

مؤسسة فريدريش إيربت  -اجلزائر  %100طاقة متجددة

شلك رمق : 9
برناجم 2050-2030

قدرات
التوليد

قدرات
النقل

السوق
اجلزائري

أدرار
حايس الرمل

6000
ميغاواط

6000
ميغاواط

6000
ميغاواط

حايس الرمل
إسبانيا
مشال أوربا

12000
ميغاواط

12000
ميغاواط

12000
ميغاواط
 +املغرب

35

حايس الرمل
إسبانيا
مشال أوربا

12000
ميغاواط

12000
ميغاواط

12000
ميغاواط
 +املغرب

35

حايس الرمل
إسبانيا
مشال أوربا

12000
ميغاواط

12000
ميغاواط

12000
ميغاواط
 +املغرب

35

مشاريع
املرحلة الثانية

السوق
األورويب

تلكفة
االستمثار
التوليد 109$

18

تلكفة
االستمثار
النقل
109$
0,5

3

3

3

سعر
الكهرباء
 6سنت /
كيلوواط
ساعة
 5سنت /
كيلوواط
ساعة
 5سنت /
كيلوواط
ساعة
 5سنت /
كيلوواط
ساعة

املصدر :حسين 2019

بالرمغ من ذلك ،مل يمت إجراء تقيمي دقيق لـ  400ميغاواط من الطاقة
الكهروضوئية .من الرضوري إنشاء مراكز تعلميية حول املشاريع
الرائدة ،من أجل حتسني النتاجئ وتقدير إماكنات الطاقات املتجددة
بنسبة  .٪100جيب أن يكون تعلمي املواطنني ،وتبادل املعرفة،
واالتصال العام من أولويات صانيع القرار العموميني.

املرحلة  : 2سيكون حملطات الطاقة المشسية خمزن حراري.
ستتكون حمطات الطاقة المشسية بنسبة  ٪80من املكثفات
المشسية املاكفئة (حوض قطيع ماكفئ) و  ٪20من احلقول
الكهروضوئية .سيمت توفري التخزين بواسطة أبراج مشسية
باستخدام سائل نقل حراري قادر عىل محتل درجات حرارة أعىل
من  600درجة موئية .وسيمت النقل بواسطة اكبالت فائقة التوصيل
عالية احلرارة .ستكون يف قلب أنبوب ،حيث ستنقل املساحة
الوسيطة اهليليوم أو اهليدروجني السائل لضامن املوصلية الفائقة.
وسيمت مد األنابيب عىل طول الساحل الفرنيس لملحيط األطليس
للوصول إىل أملانيا .وسيكون ذلك بالطبع تيارا مبارشا .يف الوقت
نفسه ،ستضمن نقل اهليدروجني واهليليوم إىل السوق األوروبية.

استكشاف إماكنات خلق فرص العمل
هناك دراسة للواكلة الدولية للطاقة املتجددة ( )IRENAحللت خلق
فرص العمل يف قطاع الطاقة للعامل بأرسه ( .)IRENA 2020يف
ضوء هذه الدراسة ،نالحظ أن خلق فرص العمل سيكون أكرب يف
جمال الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة مقارنة بالوقود األحفوري الذي
ً
اخنفاضا يف فرص العمل ،مع خلق  ٪40من الوظائف .يف
سيهشد
الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة ،سيكون قطاع الطاقة المشسية هو
األمه .سيكون هيلك التوظيف يف سلسلة القمية مكا ييل ٪80 :
تقنيني ٪8 ،مهندسني ٪8 ،خرباء ٪4 ،للتسويق واإلدارة.

بناء مراكز نرش املعلومات
نقطة أخرى مهمة يه بناء املراكز اليت تنرش املعلومات عن طريق
رفع التعتمي عن بعض التجارب الناحجة يف الطاقات املتجددة
(خاصة مرشوع حايس الرمل) وتسليط الضوء عىل إخفاقاتنا .لقد
رأينا أن إحدى عقبات تطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر يعود
إىل نقص التواصل بني السلطات املركزية واحمللية .وهكذا أثر
انقطاع التيار الكهربايئ عىل حمطة الغاز احلرارية المشسية يف
حايس الرمل .ومع ذلك ،فهي تعمل مبوجب رشوط تعاقدية من
خالل الوفاء جبميع الزتاماهتا منذ عام .2011

جيب أن تكون احلاجة اإلمجالية للجزائر مليون وظيفة حبلول عام
 .2050هيلك االحتياجات سيكون  800ألف تقين و 80ألف مهندس
و 80ألف خبري و 40ألف موظف يف التسويق واإلدارة .تمشل
قطاعات سلسلة القمية تطوير املشاريع والتصنيع واملشرتيات والنقل
واخلدمات اللوجستية والبناء والرتكيب والتشغيل والصيانة.
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إرساء اسرتاتيجية طاقات متجددة  ٪100يف املخطط الوطين للتمنية االقتصادية

يؤكد التوجه العاملي هذه الدراسة ( ،)IRENA 2020ووف ًقا ملا قاله
ساول غريفيث وسام اكليش اللذان يقرتحان إزالة الكربون بالاكمل
من االقتصاد األمرييك ،فإن الشبكة ستحتاج إىل توسيع ألن لك
ريا
يشء تقري ًبا سيعمل بالكهرباء ،وبالتايل ،سيتطلب األمر عددًا كب ً
من العامل.

"فرتة تعبئة" مماثلة للجهود اإلمجالية اليت بذلت من أجل التسلح
خالل احلرب العاملية الثانية ،واليت خلقت ذروة  17.5مليون وظيفة.
ميكن هلذه األنشطة اجلديدة من الطاقة النظيفة يف القرن احلادي
والعرشين أن ختلق  25مليون وظيفة خالل فرتة انتقالية مكثفة
من ثالث إىل مخس سنوات ،واليت سزتيد إىل  5ماليني وظيفة
للحفاظ عىل املنظومة مبجرد إنشاهئا .حال ًيا ،توظف صناعة الطاقة
األمريكية حوايل  1.8مليون خشص ،أو  2.7مليون إذا حبسبان
موظيف حمطات الوقود .إن إزالة الكربون بشلك جذري من شأنه
أن خيلقً ،
بدال من تدمري ،عدة ماليني من الوظائف األمريكية ذات
األجور اجليدة .هذه الوظائف موزعة بشلك كبري جغراف ًيا ويصعب
نقلها ،مكا يقول التقرير (.)Griffith/Calish/Fraser 2020

" سيتطلب هذا ماليني الكيلومرتات من النقل والتوزيع اجلديد
ريا ،من ناحية
واحملسن للوصول إىل املستخدم الهنايئ .أخ ً
ّ
الطلب ،سنحتاج إىل تزويد  250مليون سيارة و 130مليون مزنل
و 6ماليني شاحنة ومجموع التصنيع العمليات الصناعية و5.5
مليون مبىن جتاري مبساحة  8مليار مرت مربع بالكهرباء " .يشري
التقرير (.)Griffith/Calish/Fraser 2020

جتدر اإلشارة إىل أنه وف ًقا لتنبؤات ما قبل جاحئة كورونا ،مت
التخطيط هلدف متوسط بني لويب النفط ولويب املناخ ،والذي اكن
سيعيط حصة كهرباء تبلغ  ٪ 55من الطلب العاملي عىل الطاقة.
جيب أن يتغري الوضع متاما بعد هناية الوباء.

قد تنشط هذه اخلطة النظام الكهربايئ للبالد ،وزيادته من 450
جيجاوات من الكهرباء اليت يمت توصيلها اليوم إىل  2000جيجاوات.
ومع ذلك ،وف ًقا للتقرير ،سينخفض الطلب اإلمجايل عىل الطاقة يف
البالد بأكرث من النصف ،نظ ًرا ألن اآلالت الكهربائية بشلك عام أكرث
كفاءة من تلك اليت تعمتد عىل االحرتاق .ووف ًقا للتقرير ،ستنخفض
احتياجات الطاقة اإلمجالية للواليات املتحدة من حوايل  98كواد
إىل حوايل  42كواد (" .)QUADالكواد" يساوي  1كوادريليون
وحدة حرارية بريطانية وميثل مكية كبرية جدا من الطاقة.

وسائل متويل برناجم تمنية الطاقات املتجددة
مكا سيكون من الرضوري اقرتاح وسائل متويل برناجم تمنية
الطاقات املتجددة بدون مديونية عىل الدولة .أنسب منوذج هو منوذج
متويل املرشوع.

يدعو تقرير "إعادة تسليك أمرياك" ( )Rewiring Americaإىل
شلك رمق : 10
هيلك متويل املرشوع ()project finance

املمولني

رشكة ميتسوي
سوميتومو املرصية
SMBC

األهسم
الفروض

رشكة املرشوع
(رشكة ذات أغراض خاصة)

مؤسسات
مالية أخرى
وكالت ائمتان
التصدير

عقد املبيعات

املتعهدون  /السوق

السداد

عقد التشغيل
و الصيانة

عقد األمعال اهلندسية
و التوريد و التشييد

متعاقدو االمعال
اهلندسية و التوريد
والتشييد

الرشاكت
املصدر :رشكة ميتسوي سوميتومو املرصفية

األرباح

SMBC 2020
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عقد توريد
املواد األولية

موردو املواد االولية

مؤسسة فريدريش إيربت  -اجلزائر  %100طاقة متجددة

التعاون بني خمتلف قطاعات احلكومة

من الواحض أن هذه الصيغة تتطلب بيئة أمعال شفافة وغري مقيدة
بدرجة اكفية لملستمثرين يف املشاريع ذات رأس املال الكبري .لقد
رأينا أن التوجه حنو احلصول عىل المتويل اخلاريج هو من أجل
االخنراط يف التمنية املستدامة واالقتصاد األخرض .احلمك الرشيد
رضوري من أجل الوفاء بااللزتامات املتعهد هبا يف مؤمتر األمم
املتحدة لملناخ .COP21

من الرضوري زيادة التعاون بني خمتلف القطاعات ومستويات
احلمك .جيب إنشاء منصات للحوار بني القطاعات والتخصصات
لتطوير إطار سياسات قوي وممتاسك وشامل من شأنه تهسيل
االنتقال الطاقوي .إن اهلدف العام هو صياغة توصيات سياسية
حول كيف ميكن للطاقات املتجددة بنسبة  ٪100أن تعزز التمنية
يف اجلزائر حىت تعود الفائدة عىل الساكن.

حتديد قيود االستمثار

يصف اجلزء األول من هذا التقرير بإجياز األسباب الرئيسية اليت
جتعل الطاقات املتجددة ليست فقط أولوية ولكهنا ً
أيضا املصدر
األول ملجموعة واسعة من الفرص للجزائر .بعد إعطاء ملخص
موجز لإلطار احلايل لسياسة الطاقة يف اجلزائر ،ستسلط هذه
الدراسة الضوء عىل العقبات الرئيسية أمام االنتقال حنو الطاقات
املتجددة يف البالد .يف ضوء هذه املعايري ،مت حتديد بعض
التوصيات الرئيسية .البد أن تكون هذه مبثابة مبادئ توجهيية ليس
فقط للحكومة واملرشعني اجلزائريني ،ولكن ً
أيضا مجليع الربملانيني
والفاعلني السياسيني وصانيع القرار الذين يرغبون يف حتديد
مستويات التحول حنو الطاقات املتجددة بنسبة  ٪100يف اجلزائر.

سيكون من الرضوري حتديد معوقات االستمثار واقرتاح التدابري
الالزمة إلزالة تلك القيود .للقيام بذلك ،جيب إصالح قواعد االستمثار.
إحدى اخلطوات يه مراجعة قاعدة  .51/49نقرتح هنجا يقوم عىل
مبدأ املناطق احلرة .سيحمس هذا بإصالحات أكرث جرأة ستبىق
حمصورة يف املنطقة احلرة.
اقرتاح إصالحات إلنعاش االستمثار
ريا ،جيب أن نقرتح إصالحات قادرة عىل تعزيز االستمثار.
أخ ً
تؤدي الرمقنة والبيانات الضخمة ( ،)big dataوالتحول حنو الذاكء
االصطنايع إىل االنتقال إىل الثورة الصناعية الرابعة .ميكننا
المتسك بفكرة فرانز فانون الثورية حني أوىص بتجنب متابعة معلية
التمنية يف البلدان املتقدمة واختاذ الطريق التكنولويج املخترص
املناسب .حصيح أن بلدنا سلك الطريق املعاكس بالعودة إىل الثورة
الصناعيةللسيارات.

من الرضوري وضع إطار سيايس واحض وممتاسك قادر عىل
حتويل قطاع الطاقة بشلك فعال من أجل حتقيق منفعة حقيقية
لالقتصاد والشعب اجلزائري ،وأن يقدم هذا اإلطار السيايس
خصائص معينة وأن يمت يمتحور حول قطبني رئيسيني .ال ميكن
للتغيريات اهليلكية املطلوبة لتجسيد برناجم الطاقات املتجددة بنسبة
 ٪100أن تقع عىل عاتق قطاع واحد .لذلك مت حتديد األنواع
الرئيسية التالية من التعاون :

مكا ذكرنا أعاله ،نويص ببدء رشاكتنا مع االحتاد األورويب من
خالل إنشاء منطقة جتريبية حمددة يف املناطق الرئيسية الثالث يف
اجلنوب .نقرتح إقامهتا يف منطقة حرة حتررنا من العراقيل احلالية
املرتبطة بقانون االستمثار التقييدي احلايل .ستكون املناطق احلرة
مستقلة مع مجيع املزايا من حيث اإلعفاء امجلريك ،والوصول إىل
الرشاكت األجنبية ،وختفيض الرضائب ،وتوافر األرايض وما
إىل ذلك .مكا سيتعني علينا متابعة تطور وسائل المتويل والعمالت
الرمقية .سنقوم بتطوير مفهوم سلسلة الكتل (سلسلة القمية).

احلوار العمودي  /إنشاء
حتالفات بني مستويات احلمك املختلفة
من الرضوري تكثيف التنسيق والتعاون ً
أوال عىل املستوى الداخيل،
سواء اكن عىل املستوى الوطين أو اإلقليمي أو احمليل .سيحمس
ذلك بتجسيد احلمك الرشيد داخل ًيا .سيعيط هذا بعد ذلك مصداقية
للتعاون الدويل ،يف وقت مير فيه العامل بأزمة وجودية كبرية .سيكون
من الصعب بالفعل العثور عىل المتويل .مييل املستمثرون إىل التقليل
من خماطر االستمثار .سيكون من الرضوري تقدمي مضانات
من خالل إقامة رشااكت بني أحصاب املصلحة وتعميق احلوار
السيايس .ميكن القيام بذلك من خالل املنمظات اإلقلميية مثل املغرب
الكبري وكذلك من خالل مجموعة  5 + 5املوسعة يف أملانيا.

من الواحض أن هذه املناطق لن تكون يف متناول الساكن حبرية.
سيمت تعزيز أمن املواقع ،وسيحمس ذلك بالقيام بالرتتيبات اليت قد
ال تنطبق عىل بقية البالد .وبعد عدة سنوات سمتتد هذه النتاجئ إىل
بقية البالد .نذكر أن إدارة املناطق احلرة ستكون مستقلة .سيكون
هذا مبثابة مثال عىل رغبة البالد يف الالمركزية االقتصادية.
املشاريع اليت سيمت اقرتاحها تنبع من هذا التعريف لملنطقة احلرة.

اجلزائر عضو يف الواكلة الدولية للطاقة املتجددة ( )IRENAلكهنا
ال تستفيد مهنا ألن ممثل اجلزائر هو وزارة اخلارجية ،وقد رفضت
وزارة الطاقة االخنراط فهيا يف ذلك الوقت .يحمس التعاون بني
األقالمي بالوصول إىل أسواق أكرب .من أجل هنج أفضل للطاقة
املتجددة بنسبة  ،٪100جيب أن نتخىل عن فكرة التوزيع املتوازن
لملشاريع .ألن إماكنات الطاقة ليست متجانسة يف املنطقة.

ستكون املنطقة احلرة مجمع علوم وتكنولوجيا مزودا مبراكز التكوين
والبحث .ستكون هناك رشااكت صناعية يف تصنيع معدات الطاقة
المشسية .وستكون هناك سلطة مالية إلدارة سلسلة الكتل (block
 .)chainستكون هناك أيضا مجتعات إلنشاء الرشاكت الصغرية
واملتوسطة .مكا ستقوم الرشاكت الصغرية واملتوسطة بالتعاقد مع
الرشاكت الكبرية املسؤولة عن املشاريع الكربى .ويمت املوافقة علهيا
من قبل مراكز التكوين املوجودة يف املنطقة احلرة .إنه هنج شامل
حيدد بالفعل مجيع مشاريع الرشاكة املنتظرة من البلدان املغاربية.

ال ميكننا اختاذ قرار بشأن اختيار املوقع وفرضه عىل املستمثرين،
متا ًما مكا ال ميكننا فرض قطاع الطاقة املتجددة عىل املستمثرين.
تقع املسؤولية عن خماطر االستمثار ومسؤولية قرار اختيار املوقع
23

اخلامتة

عىل عاتقهم .ومع ذلك ،حددت الدراسات الدولية اإلماكنات احمللية
للطاقات املتجددة للبلد بأمكله .يف هذا السياق ،من الرضوري اختيار
مناطق منوذجية للك قطاع طاقة متجددة .لذلك من الرضوري تويل
مسؤولية تعلمي وإعالم الساكن.
احلوار األفيق  /حتسني التعاون
بني خمتلف الفاعلني االقتصاديني
للقيام بذلك ،جيب التحقق من سالمة العوامل الرئيسية التالية :

– اإللغاء التدرجيي لدمع الوقود األحفوري بطريقة مقبولة
اجمتاعيًا.

– توجيه دمع مايل شفاف وقوي للطاقات املتجددة.

– سياسة بيئية مسمترة تدمع شباكت الطاقات املتجددة عىل
املدى القصري والطويل.
– تعزيز التغيريات التقنية واهليلكية الالزمة جلعل شباكت
الطاقات املتجددة يف وضع يتوافق مع نتاجئ منوذج
اسهتالك الطاقة.

– تطوير الرمقنة من خالل البيانات الضخمة ()big data

للقطاع االقتصادي بأمكله.

– تنفيذ اإلجراءات السياسية اليت تهسل استخدام شباكت
الطاقات املتجددة والطاقات النظيفة األخرى يف مجيع
استخدامات الطاقة حبلول عام .2050
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7
اخلامتة
مع ما ال يقل عن  ٪ 25من مجيع األموال املخصصة لدمع الرباجم
الصديقة لملناخ ،بيمنا بالنسبة للوقود األحفوري أو املشاريع
النووية فإنه من الصعب احلصول عىل الدمع مبوجب مبدأ ينص
عىل "ال رضر وال رضار" (املفوضية األوروبية .)2020

يعد تغري املناخ والقضاء عىل الفقر وعدم املساواة من أمه النضاالت
ً
ارتباطا وثي ًقا.
يف عرصنا .حنن نعمل أن هذين املوضوعني مرتبطان
لن نمتكن من القضاء عىل الفقر دون أن نحجن يف وقف تغري
املناخ .يف اجلزائر ،يواجه الساكن حتد ًيا إضاف ًيا  :الطلب عىل
الطاقة يزتايد باسمترار ،وال سميا الطلب عىل الكهرباء .األسباب
يه المنو االقتصادي والتصنيع املتسارع والمنو الساكين وزيادة
الرثوة الفردية.

لسبب بسيط للغاية ،ال يسهتدف الربناجم األورويب سوى طاقة
الرياح والطاقة الكهروضوئية ،ألن اإلماكنات احلرارية المشسية
غري موجودة يف مشال أوروبا ومنخفضة يف جنوب أوروبا.
تعود األسباب بالتأكيد إىل اخنفاض اإلشعاع المشيس مقارنة
باجلزائر ،ولكن بشلك خاص إىل عدم توفر أراض اكفية ملشاريع
الطاقة احلرارية المشسية الكربى .مت التعبري عن رفض الرشاكت
قبول تقليص األرايض الزراعية لصاحل هذه املشاريع خالل
احتجاج املواطنني عىل إنشاء حمطة كبرية للطاقة الكهروضوئية
يف الرزاك (فرنسا) .من الواحض أنه فميا خيص االحتياجات
األوروبية اليت تبلغ  4000ترياواط ساعة ،فإن التحدي كبري
للغاية بالنسبة لطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بدون ختزين
وبدون وعاء عقاري.

يف الوقت نفسه ،فشلت اجلزائر يف مسىع التنويع .تؤثر وارداهتا
بشلك عام عىل توازن السوق يف البالد وميثل دمع الطاقة ً
عبئ
حقيق ًيا عىل املزيانية الوطنية ( ٪ 10من الناجت احمليل اإلمجايل).
باإلضافة إىل ذلك ،تشري التنبؤات بشأن الطلب عىل الطاقة بأن
انبعاثات غازات االحتباس احلراري ،واليت ال تزال منخفضة
حال ًيا ،سزتداد بشلك كبري نتيجة هلذا التطور.
بدا من املثري لالهمتام أن نتناول عبء الطاقة هبذه الرؤية العاملية
اليت تظهر أن القوى االقتصادية اعمتدت عىل التحمك يف
املوارد االسرتاتيجية ،واليت تظل الطاقة يه أمه مورد بيهنا.
عرفت القوى الكربى املختلفة اليت وضعت بصمهتا يف الثورات
الصناعية الثالث كيفية مضان سيطرهتا عىل هذه املوارد بطريقة
غري مبارشة ،حيث اكنت اسرتاتيجيهتا تمتثل يف جتريد البلدان
الصغرية من ثرواهتا .يبىق عرص النفط هو األصعب عىل
اإلطالق مكا أنه سيرتك أثرا بارزا يف التارخي .اكن لدى هذه
الدول املفرتسة سيطرة حىت عىل الدول القومية الكبرية.

خالل املؤمتر الوطين لنواب الشعب الصيين يف 22
مايو  ،2020قدم رئيس جملس الدولة الصيين يل كه
تشيانغ ( )Li Keqiangإحدى األدوات الرئيسية للتحفزي

االقتصادي .خالل املؤمتر الوطين لنواب الشعب الصيين
يف  22مايو  ،2020قدم رئيس جملس الدولة الصيين
يل كه تشيانغ إحدى األدوات الرئيسية للتحفزي االقتصادي.
متثلت يف " سندات خاصة " بلغ مجموعها  3.75تريليون يوان
( 523مليار دوالر) يف عام  ،2020بزيادة  ٪ 74عن املبلغ يف
عام  .)Liu 2020( 2019يستخدم هذا المتويل ،وف ًقا لتقدير
احلكومات احمللية ،ملشاريع "األغراض اخلاصة" لدمع مزجي
من الصناعات اجلديدة والتقليدية .الرتوجي لملركبات الكهربائية
والطاقات املتجددة وغريها من املشاريع الصديقة للبيئة مؤهل
للحصول عىل متويل "الغرض اخلاص." 2

اكنت الهتديدات اليت عانت مهنا هذه الدول متناسبة مع األمهية
االسرتاتيجية لبعض املوارد االسرتاتيجية ،ويف املقام األول
الطاقات .والنتيجة يه اإلبقاء عىل هذه الدول يف ختلف مسمتر.
إذا عدنا إىل املنطق الذي ساد يف تعريف اسرتاتيجيات التمنية
االقتصادية هلذه الدول ،لكنّا قد رأينا رؤى تدجم ندرة املوارد ،واحلاجة
إىل تقليل االسهتالك الذي يشلك مصد ًرا رئيس ًيا لالضطرابات
املناخية ،والبحث عن اإلنصاف يف تقامس املوارد والوسائل املالية.
وهذا من شأنه أن يقود هذه الدول إىل مضان  :أمن الطاقة ،واألمن
الغذايئ ،والمتاسك االجمتايع من خالل العدالة االجمتاعية.

يف الواليات املتحدة ،مل حتتل الطاقة ماكنة بارزة يف حمادثات
اإلنعاش االقتصادي ،سواء الطاقة التقليدية أو الطاقة اخلرضاء.
ومع ذلك ،فإن مصاحل الطاقة املتجددة تضغط من أجل تغيري هذا
األمر ،وحتث واشنطن عىل إجياد حل وسط خسائر كبرية يف
الوظائف  :يف الواقع ،اكن عدد وظائف الطاقة النظيفة املفقودة يف
مارس وأفريل يرتفع إىل أكرث من ضعف عدد الوظائف اليت مت
إنشاؤها منذ عام .2017

يركز الربناجم األورويب إىل حد كبري عىل خلق فرص العمل،
مع دمع التقنيات املتجددة األوروبية الثقيلة ،وطاقة الرياح الربية
والبحرية والطاقة الكهروضوئية المشسية اليت هشدت سنوات
من المنو القوي لكهنا تعيش عاما صعبا ( )2020بسبب جاحئة
كورونا .قدمت املفوضية األوروبية حزمة حتفزي شاملة ،مما مينح
1الكتلة األوروبية  1.85تريليون يورو لتعزيز االنتعاش االقتصادي،

2
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يعمل منتدى الطاقة األورويب عىل مضاعفة عدد مـأدبات العشاء
حىت يلتيق أعضاء الربملان األورويب والصناعيون .مهمة إعالمية
أم مجاعات ضغط مؤيدة للوقود األحفوري؟ يف رحلة قصرية
إىل " منطقة رمادية " للوبيات يف بروكسل ،جرت مأدبة عشاء
ونقاش يف  17فيفري يف الربملان األورويب ،قبل أن يتوقف لك
يشء بسبب فريوس كورونا .وقد مجع هذا احلدث عددًا من
أعضاء الربملان األورويب وامللحقني من املمثلني الدامئني للدول
األعضاء واملسؤولني ،حول موضوع الساعة ،وهو "دور الغاز
والنفط يف الصفقة اخلرضاء األوروبية".
حنن اآلن نفهم أبعاد الهتديد الذي تشلكه الطاقات املتجددة
مقابل الوقود األحفوري .مل تقم مشلكة تغري املناخ سوى
بالكشف عن هذا الهتديد ،مكا أدى وباء كورونا إىل مفامقته.
لك هذه املعلومات مل تقم إال برشح دوافع اللوبيات النفطية .مكا
عارض لويب آخر أي أيضا الطاقة املتجددة ،وهو لويب الطاقة
النووية ،ولنفس األسباب .يف الواقع ،اكن سوق الكهرباء الذي
حتتفظ به الطاقة النووية مهددًا بالكهرباء اخلرضاء.
اكنت االسرتاتيجية اليت مت تنفيذها من قبل هذين اللوبيني تمتثل
يف إبقاء اجلزائر تستخدم الطاقة الكهروضوئية فقط ،مع العمل
أن إماكناتنا يف هذا املجال مل تتجاوز  7متاب يف السنة .تصل
احلرارة المشسية من جههتا إىل  40.000متاب يف السنة .بلدنا
لديه موارد كبرية .وهذا ما فهمه املستعمرون األوائل ذلك جيدًا.
اكنت بالدنا أغىن من بريو.
لقد أهدرنا سنوات مثينة بثقافة الريع املوروثة يف الواقع من
املستعمر .ال فائدة من الباكء عىل األطالل ،فشبابنا لن يغفر لنا.
هذا هو السبب يف أننا جيب أن نتصدى هلذا التحدي ،مع العمل
حصيحا.
أنه ال يوجد هنج ينبع من رؤية رجعية ميكن أن يكون
ً
سيكون عامل الغد خمتل ًفا متا ًما .ال ميكن مواجهة التحدي إال
مبشاركة مجيع اجلهات الفاعلة املعنية دون إقصاء .هذا هو
العامل الرئييس للنجاح.
من الرضوري إقامة شباكت بني الدول اليت تطور طاقاهتا
املتجددة بشلك فعال وناحج .يف الواقع ،عىل الرمغ من النجاح
احمليل ،فإن صناع القرار احلكوميني واجلهات الترشيعية
ليسوا عىل دراية بعدد كبري من املامرسات اجليدة وأدوات
السياسة الفعالة.
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امللحق  : 1النصوص املتعلقة بإدارة الطاقة
املرسوم رمق  235-85املؤرخ يف  9ذي احلجة عام  1405املوافق

قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  03نومفرب سنة  ،2008حيدد األجهزة
وأصناف األجهزة ذات اإلستعامل املزنيل اخلاضعة للقواعد اخلاصة بالفعالية
الطاقوية واملشتغلة بالطاقة الكهربائيةhttps://www.energy.gov.dz/Media/ .

لـ 25

غشت  1985واملتضمن إنشاء واكلة تطوير استخدام الطاقة وترشيده https://
www.energy.gov.dz/Media/galerie/decr_85-235_5b6861ef2a06e.pdf

galerie/arrete_inter._du_03_novembre_2008_5b694fe911ff0.pdf

مت تعديله مبوجب  :املرسوم التنفيذي رمق  314-04املؤرخ يف 25
سبمترب  2004املعدل واملمتم لملرسوم رمق  235-85املؤرخ يف  25غشت
 ،1985املعدل واملمكل ،واملتضمن إنشاء واكلة تطوير استخدام الطاقة
وترشيهده �https: / /www.energy.gov.dz/Media/galerie/decret_ ex

قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  29نومفرب سنة  ،2008حيدد تصنيف
الفعالية الطاقوية لألجهزة ذات اإلستعامل املزنيل اخلاضعة للقواعد اخلاصة
بالفعالية الطاقوية واملشتغلة بالطاقة الكهربائيةhttps://www.energy.gov.dz/.

Media/galerie/arrete_inter._du_29_novembre_2008_appareils_a_usage_domestique_soumis_aux_regles_specifiques_d'efficacite_energetique_et_fonctionnant_a_l'energie_electrique_5b69503d5600a.pdf

écutif_n_04-314_5b686241523c4.pdf

االقانون رمق  09-99املؤرخ يف  28يوليو

1999

املتعلق بالتحمك

يف الطاقة https://www.energy.gov.dz/Media/galerie/loi_99-
09_5b68630e15102.pdf

قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  29نومفرب سنة  ،2008حيدد األحاكم
العامة املتعلقة بكيفيات تنظمي وممارسة رقابة الفعالية الطاقوية لألجهزة ذات
اإلستعامل املزنيل اخلاضعة للقواعد اخلاصة بالفعالية الطاقوية واملشتغلة
بالطاقة الكهربائية( .ج ر رمق https://www.energy.gov.dz/Media/ .)12

املرسوم التنفيذي رمق  90-2000الصادر يف  24أبريل  2000بشأن اللواحئ

احلرارية يف املباين اجلديدة https://www.energy.gov.dz/Media/galerie/
decret_executif_n_2000-90_5b68637d205dd.pdf

galerie/arrete_inter._du_29_novembre_2008_modalites_d'organisation_et_d'exercice_appareils_a_usage_domestique_5b6950914075f.
pdf

املرسوم التنفيذي رمق  149-04املؤرخ يف  19مايو  2004الذي حيدد كيفية
تطوير الربناجم الوطين للتحمك يف الطاقة (PNME) https://www.energy.

قرار مؤرخ يف  21فرباير سنة  ،2009يتعلق بالومس الطاقوي للثالجات
واملجمدات واألجهزة املشرتكة ذات اإلستعامل املزنيل اخلاضعة للقواعد
اخلاصة بالفعالية الطاقوية واملشتغلة بالطاقة الكهربائيةhttps://www. .

gov.dz/Media/galerie/decr_04-149_5b6863c286420.pdf

املرسوم التنفيذي رمق  319-15املؤرخ يف  13ديمسرب  2015الذي
حيدد كيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رمق  131-302الذي عنوانه
“الصندوق الوطين للتحمك يف الطاقة والطاقات املتجددة واملشرتكة ” https:

_energy.gov.dz/Media/galerie/arrete_du_21_fevrier_2009_etiquetage
appareils_usage_domestique_soumis_aux_regles_efficacite_energetique_5b6950da0ecc4.pdf

/ /www.energy.gov.dz/Media/galerie/decret_executif_n_15-319_5b6864d0580c3.pdf

معدل مبوجب  :املرسوم التنفيذي عدد  121-16املؤرخ يف

قرار مؤرخ يف  21فرباير  2009يتعلق بالومس الطاقوي ملكيفات اهلواء ذات
االستعامل املزنيل اخلاضعة للقواعد اخلاصة بالفعالية الطاقوية واملشتغلة
بالطاقة الكهربائيةhttps://www.energy.gov.dz/Media/galerie/-arrete_ .

 06أفريل 2016

du_21_fevrier_2009_relatif_a_l'etiquetage_energetique_des_climatiseurs_a_usage_domestique_5b69515a43778.pdf

 RÉSEAU EXISTANT ÉLECTRIQUEاملعدل واملمتم لملرسوم التنفيذي رمق 319-

 15الصادر يف واحد ربيع األول  1437املوافق  13ديمسرب  2015الذي حيدد
كيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رمق  131- 302بعنوان “الصندوق
الوطين للتحمك يف الطاقة والطاقات املتجددة واملشرتةكة” �https://www.ener

قرار مؤرخ يف  21فرباير  2009يتعلق بالومس الطاقوي لملصابيح املزنلية
اخلاضعة للقواعد اخلاصة بالفعالية الطاقوية واملشتغلة بالطاقة الكهربائية.

gy.gov.dz/Media/galerie/decret_executif_n_16-121_5b68655e7d14f.
pdf

https://www.energy.gov.dz/Media/galerie/arrete_du_21_fevrier_2009_relatif_a_l'etiquetage_energetique_des_lampes_domestiques_5b695196e4dec.pdf

املرسوم التنفيذي رمق  168-17املؤرخ يف  22مايو  2017املعدل واملمتم
لملرسوم التنفيذي رمق  319-15الصادر يف أول ربيع األول  1437املوافق 13
ديمسرب  2015الذي حيدد كيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رمق
 131-302بعنوان “الصندوق الوطين للتحمك يف الطاقة والطاقات املتجددة

مرسوم تنفيذي رمق  495-05املوافق  26ديمسرب سنة  2005يتعلق

بالتدقيق الطاقوي لملنشآت األكرث اسهتالاك للطاقةhttps://www.energy. .
gov.dz/Media/galerie/decret_executif_n_05-495_5b69520e71cd1.pdf

واملشرتةكة” �https://www.energy.gov.dz/Media/galerie/decret_ex
ecutif_n_17-168_5b694d563e1ab.pdf

مت تعديله مبوجب  :املرسوم التنفيذي رمق  424-13املؤرخ يف  18ديمسرب
 2013املعدل واملمتم لملرسوم التنفيذي رمق  495-05املؤرخ يف  24ذو القعدة
 1426املوافق  26ديمسرب  2005بشأن تدقيق الطاقة لملنشآت اليت تسهتلك
مكيات كبرية من الطاقة.

قرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  22ديمسرب  2016بشأن حتديد مدونة
إيرادات ونفقات حساب التخصيص اخلاص رمق  131 - 302بعنوان “الصندوق
الوطين للتحمك يف الطاقة والطاقات املتجددة واملشرتكة”https://www. .
energy.gov.dz/Media/galerie/arrete_interministeriel_du_22_decem_bre_2016_nomenclature_des_recettes_et_des_depenses_imputables
sur_le_compte_d'affectation_speciale_n_302-131_5b694ef6d63dc.pdf

قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  29سبمترب  2010املتعلق بدفرت الرشوط
احملدد ملهنجية ،وتقرير املراجعة وملخصه ،والدليل املهنيج ،والقمي احلرارية،
وعوامل التحويل حلساب االسهتالك ،وطرق اعمتاد املراجعنيhttps://www. .
energy.gov.dz/Media/galerie/arrete_interministeriel_du_29_septembre_2010_cahiers_des_charges_calcul_de_la_consommation_ainsi_que_les_modalites_d'agrement_des_auditeurs_5b69541eab3af.pdf

القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  22ديمسرب  2016بشأن حتديد طرق
متابعة وتقيمي حساب التخصيص اخلاص رمق  131- 302بعنوان "الصندوق
الوطين للتحمك يف الطاقة والطاقات املتجددة واملشرتكة"https://www. .

معدل مبوجب  :مرسوم رائيس رمق  416-12مؤرخ يف  11اكنون األول
( 2012ج ر  )3باملصادقة عىل مذكرة التفامه بني حكومة امجلهورية اجلزائرية
الدميقراطية الشعبية وحكومة امجلهورية التونسية يف جماالت التحمك يف
الطاقة والطاقات املتجددة ،مت التوقيع علهيا يف اجلزائر العامصة يف 2
يولويو https://www.energy.gov.dz/Media/galerie/decret_presi� .2009

_energy.gov.dz/Media/galerie/arrete_inter._du_22_decembre_2016
_precisant_les_modalites_du_suivi_et_de_l'evaluation_du
compte_d'affectation_speciale_nd_302-131_5b694f28a6ac6.pdf

مرسوم تنفيذي رمق  16-05مؤرخ يف  11يناير سنة  ،2005حيدد القواعد
اخلاصة بالفعالية الطاقوية املطبقة عىل األجهزة املشتعلة بالكهرباء والغازات
واملنتوجات البرتولي.ةhttps://www.energy.gov.dz/Media/galerie/de� .

dentiel_n_12-416_5b6954f9ea707.pdf

cret_executif_n_05-16_5b694f7b63e7a.pdf

27

امللحق  : 2مصادر املعلومات اإلضافية

املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رمق  218-13املؤرخ يف  9شعبان عام
 1434املوافق  18يونيو سنة  2013الذي حيدد رشوط منح العالوات
بعنوان تاكليف تنويع إنتاج الكهرباءhttps://www.energy.gov.dz/Media/ .
galerie/decret_executif_13-218_(4)_5b684ba2e6348.pdf

معدل مبوجب  :املرسوم التنفيذي رمق  166-17املؤرخ يف  22ماي 2017

املعدل واملمتم لملرسوم التنفيذي رمق  218-13املؤرخ يف  9شعبان 1434

املوافق  18جوان  2013الذي حيدد رشوط منح العالوات بعنوان تاكليف

تنويع إنتاج الكهربا.ءhttps://www.energy.gov.dz/Media/galerie/de� .
cret_17-166_5b684c5741d24.pdf

قرار مؤرخ يف  2فرباير  2014احملدد ألسعار الرشاء املضمونة ورشوط
تطبيقها عىل الكهرباء املنتجة من املنشآت اليت تستخدم قطاع طاقة الرياح.
https://www.energy.gov.dz/Media/galerie/arrete_jo_23_2014_5b684cd5c6715.pdf

معدل مبوجب مرسوم  7ديمسرب  2016املمكل لملرسوم الصادر يف 2
فيفري  2014احملدد ألسعار الرشاء املضمونة ورشوط تطبيقها عىل الكهرباء
املنتجة من منشآت تستخدم قطاع طاقة الرياحhttps://www.energy.gov. .
dz/Media/galerie/arrete_du_7_decembre_2016_tarifs_drachat_garantis_et_conditions_application_electricite_produite_installations_eolienne_5b684d86efebe.pdf

قرار  2فيفري  2014الذي حيدد أسعار الرشاء املضمونة ورشوط تطبيقها
عىل الكهرباء املنتجة من املنشآت اليت تستخدم قطاع الطاقة المشسية
الكهروضوئيةhttps://www.energy.gov.dz/Media/galerie/arrete_ .
(3)_5b684e77277a4.pdf

معدل مبوجب مرسوم  22نومفرب  2016املمكل لملرسوم الصادر يف
 2فيفري  2014الذي حيدد أسعار الرشاء املضمونة ورشوط تطبيقها
عىل الكهرباء املنتجة من املنشآت اليت تستخدم قطاع الطاقة المشسية
الكهروضوئيةhttps://www.energy.gov.dz/Media/galerie/arrete_ .

du_22_novembre_2016completant_arrete_du_2_fevrier_2014_5b684fa45ca67.pdf

قرار صادر يف  1سبمترب  2014الذي حيدد أسعار الرشاء املضمونة
ورشوط تطبيقها للكهرباء املنتجة من املنشآت اليت تستخدم قطاع الطاقة
املشرتكةhttps://www.energy.gov.dz/Media/galerie/arrete_ .
(21)_5b684fffb0fd4.pdf

معدل مبوجب مرسوم  7ديمسرب  2016املمكل لملرسوم الصادر يف 1
سبمترب  ،2014الذي حيدد أسعار الرشاء املضمونة ورشوط تطبيقها عىل
الكهرباء املنتجة من املنشآت اليت تستخدم قطاع الطاقة املشرتكةhttps:// .
_www.energy.gov.dz/Media/galerie/arrete_du_7_decembre_2016
completant_arrete_du_1er_septembre_2014_5b68504c4cc61.pdf

مرسوم تنفيذي رمق  98-17مؤرخ يف  29مجادى األوىل  1438املوافق
 26فيفري  2017بشأن حتديد إجراءات طرح مناقصة إنتاج الطاقات
املتجددة أو املولدة للطاقة وإدماجها يف النظام الوطين الزتويد بالكهرباء.

القانون رمق  09-04لعام  ،2004املتعلق بالرتوجي للطاقة املتجددة يف إطار.
التمنية املستدامة.
هيدف املجلس الوطين للطاقة ،الذي سريأسه الرئيس ،إىل توجيه
اسرتاتيجية الطاقة يف البالد .بالنسبة للرئيس اجلزائري ،جيب أن تلعب هيئة
صنع القرار هذه دو ًرا رائدًا يف اسرتاتيجية الطاقة يف البالد ( 30يونيو
.)2020
أكد رئيس جملس الوزراء نور الدين بدوي ،امخليس  14نومفرب 2019
باجلزائر العامصة ،أن إنشاء اهليئة الوطنية للطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة
سميكن من مواجهة العقبات والصعوبات اليت تعرقل تنفيذ الربناجم الوطين عىل
أرض الواقع.
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املراجع

 مصادر املعلومات اإلضافية: 2 امللحق

Charlez, Philippe (2019) : L’énergie : un projet structurant pour relancer
l’Europe, Institut sapiens, https://www.institutsapiens.fr/lener/gie-un-projet-structurant-pour-relancer-leurope

Banque mondiale : https://www.worldbank.org/
Energy Intelligence : https://www.energyintel.com

Commission Européenne (2020) : Plan de relance pour l’Europe,
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/re
covery-plan-europe_fr

European Solar Thermal Electricity Association (ESTELA) : https://www
estelasolar.org/
Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems (IEG) : https://www.ieg.fraunhofer.de/en.html

CREG : Rapports annuels,https://www.creg.dz/index.php/publications/
rapport-d-activite

German Aerospace Center (DLR) : https://www.dlr.de/EN/Home/home_
node.html

DLR, German Aerospace Center (2005) : Concentrating Solar Power
for the Mediterranean Region (avec la contribution de Tewfik Hasni),
https://www.dlr.de/tt/Portaldata/41/Resources/dokumente/institut/system/publications/MED-CSP_complete_study-small.pdf

International Energy Agency (IEA) : https://www.iea.org/
International Renewable Energy Agency (IRENA) : https://www.irena.org/

DLR, German Aerospace Center (2010) : Renewable Energies in the
MENA Region: Potential for Sustainable Energy Provision and Export to
Europe (de Hans Müller-Steinhagen et Franz Trieb, https://www.dlr.de/
tt/Portaldata/41/Resources/dokumente/institut/DLR_Presentation_Re
newable_Energies_in_MENA_Region_MAR08.pdf

Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) : https://www.
iass-potsdam.de/en
National Renewable Energy Laboratory (NREL) : https://www.nrel.gov/

Griffith, Saul / Calish, Sam / Fraser, Laura (2020) : Rewiring America. A
/Field Manual for the Climate Fight, https://www.rewiringamerica.org
handbook
)Hasni, Tewfik (2014) : Les subventions à l’Energie (étude non publiée

Solar Power and Chemical Energy Systems (SolarPACES) : https://www.
solarpaces.org/
Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation (TREC) : https://
www.e5.org/cooperations-spin-offs/trec/

Hasni, Tewfik (2017) : La transition énergétique et les défis, Éditions
Universitaires Européennes

Oil & Gas Business, Le magazine des énergies : https://www.facebook.
com/OilGasBusiness/

Hasni, Tewfik (2019) : Le développement des deux rives (étude
non-publiée, présentée lors des discussions sur la transition énergé)tique dans le cadre des 5+5 élargis à l’Allemagne

Oil Price : https://oilprice.com/
United States Department of Energy : https://www.energy.gov/

Hasni, Tewfik (2020) : La « Guilde » et le Covid-19 face à la 4ièmeRévo
lution Industrielle, Generis Publishing

World Watch Institute : http://www.climatenetwork.org/profile/member/worldwatch-institute

IRENA (2020a), Renewable Power Generation Costs in 2019, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Pow
er-Costs-in-2019
IRENA (2020b), Global Renewables Outlook : Energy transformation
Abu Dhabi 2050 https://www.irena.org/publications/2020/Apr/Global-Renewables-Outlook-2020
IRENA (2020c), Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2020, Abu
Dhabi, https://www.irena.org/publications/2020/Sep/Renewable-Ener
gy-and-Jobs-Annual-Review-2020
IRENA (2020d) : Post-COVID Recovery : An Agenda for Resilience,
Development and Equality, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Post-COVID-Recovery
Liu, Yishuang (2020) : Ouverture de l’Assemblée populaire nationale,
aucun objectif de croissance fixé pour 2020, Le Quotidien du Peuple en
ligne, http://french.peopledaily.com.cn/Chine/n3/2020/0522/c31354html.9693291
République Algérienne démocratique et populaire, Ministère de
l’Énergie (2020): Bilan énergétique national - Année 2019, https://
www.energy.gov.dz/Media/galerie/bilan_energetique_national_2019_5f7b
107553bcd.pdf
SMBC (2020) : Products & Sevices, Turning Opportunity into Reality,
https://www.smbcgroup.com/americas/products-services/project-fi/nance
SONATRACH : Bilans annuels, https://sonatrach.com/rapports
UNECA (2011) : Le secteur des énergies renouvelables en Afrique du
Nord : situation actuelle et perspectives, Addis Abeba, https://www.
uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/renewable_energy_sector_in_north_africa_fr.pdf
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قامئة االختصارات

قامئة االختصارات
Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz

		
CREG
		

Concentrateur Solaire Parabolique

		
CSP

جلنة ضبط الكهرباء والغاز

األلواح المشسية اإلهليليجية املركزة

		

German Aerospace Center/Centre allemand pour
l'aéronautique et l'astronautique

		
DLR

Global Environment Facility

		
GEF

مركز الطريان والفضاء األملاين
مرفق البيئة العاملي

International Renewable Energy Agency/ Agence
internationale des Energies Renouvelables

		

		

		

		
IRENA

الواكلة الدولية للطاقة املتجددة

		

Mégatonne équivalent pétrole

		
MTEP

New Energy Algeria

		
NEAL

،وحدة قياس طاقة تعادل مليون طن نفط ماكفئ
ويه مكية الطاقة الناجتة عن احرتاق مليون طن
.من النفط اخلام

نيو ايرنيج آجلرييا

Photovoltaïque

الطاقة الكهروضوئية

		
		
		

		
		
PV

		

Société Nationale pour la recherche, la production,
le transport, la transformation et la commercialisation
des hydrocarbures Algérie

SONATRACH

 التحويل، النقل، اإلنتاج،الرشكة الوطنية للبحث
وتسويق احملروقات اجلزائرية سوناطراك

		
		

Société Nationale de l’électricité et du gaz

SONELGAZ

الرشكة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز

Commission Economique pour l'Afrique des
Nations Unies

اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة
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UNECA
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حول املؤلفني

طباعة

توفيق حسين هو مستشار خبري يف االنتقال الطاقوي ومهندس يف
التكرير والبرتوكمياويات .قىض معظم حياته املهنية يف رشكة سوناطراك
يف جمال الغاز الطبييع املسال مكهندس يف البداية حىت وصل إىل رتبة
نائب رئيس .يف عام  ،2002حتول إىل التمنية املستدامة والطاقات املتجددة
من خالل إنشاء رشكة ( ،New Energy Algeria (NEALويه رشكة لتطوير
ً
أيضا رئيس مجعية املهندسني يف املعهد اجلزائري
الطاقة املتجددة .وهو
للبرتول ورئيس مجعية  APEQUEلتطوير اجلودة والتمنية املستدامة يف
جمال األمعال.

مؤسسة فريدريش إيربت | مكتب اجلزائر
 175هنج كرمي بلقامس | تيمليل |  | 16000اجلزائر العامصة
https://algeria.fes.de/

لطلب املنشورات :

info@fes-algeria.org

ترمجة من الفرنسية  :خالد بن ساكمي

رضوان مالك هو مدير واكلة استشارات وعالقات عامة .وهو رئيس حترير
جملة .Oil & Gas Business

حيظر االستخدام التجاري للبيانات اليت تنرشها مؤسسة فريدريتش إيربت
( )FESدون إذن كتايب من املؤسسة.

نزمي زويوش مهندس يف االتصاالت ويف هندسة املاكمن .قىض اكمل
حياته املهنية يف رشكة سوناطراك ،حيث شغل منصب مدير استغالل
حقول النفط يف اجلنوب ،إىل منصب الرئيس التنفيذي لرشكة سوناطراك.
مكا سامه يف حتويل رشكة سوناطراك من رشكة نقل وتسويق حمروقات
بسيطة إىل عارش أكرب رشكة نفط يف العامل.

املعب عهنا يف هذا اإلصدار يه آراء املؤلّفني وال تعكس ّ
مؤسسة فريدريش إيربت.
بالضورة آراء
اآلراء
ّ
ّ
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توصيات من أجل اسرتاتيجية وطنية للطاقات املتجددة

بفضل طبيعهتا الالهنائية وتاكليفها احملدودة
والتنافسية ،من الواحض أن الطاقات املتجددة
يف اجلزائر أصبحت مطلوبة ،خاصة وأن
الكهرباء اخلرضاء املنتجة بوفرة ميكن أن
جحة للتصدير .من شأن تطوير الطاقة
تصبح ّ
املتجددة يف اجلزائر أن جيعل التخفيف من
آثار تغري املناخ ممكنا .جيب عىل اجلزائر،
مثل البلدان األخرى ،أن تسامه يف ماكحفة
االضطرابات املناخية وارتفاع درجات
احلرارة.

ستكون الطاقة املتجددة مفيدة للبالد
وسزتودها بإجابة هنائية لملشلكة اليت
يطرحها االفتقار إىل أمن الطاقة .إذا اكنت
الطاقات القامئة عىل الكربون قد سامهت
بشلك كبري يف حل مشلكة التوظيف ،فإن
ً
ً
مهم
أيضا مصد ًرا
الطاقة املتجددة ستشلك
خللق فرص العمل العادية ،باإلضافة إىل
الوظائف اليت تتطلب تدري ًبا عايل املستوى.
ستعمل هذه الطبيعة املزدوجة عىل تعزيز
املشاركة احمللية وحتفزي التمنية االجمتاعية.

ملزيد من املعلومات :

https://algeria.fes.de

سيكون من الرضوري حتديد هدف يعكس
رؤية سياسية مشرتكة جيب أن تلعب دو ًرا
مركز ًيا يف تنفيذ ممارسات واسرتاتيجيات
الطاقة العاملية والوطنية واحمللية .البد من
حتديد هدف مطوح طويل األجل يوحض
االلزتام السيايس .سيتيح ذلك للك من
ّ
كلك امتالك
املستمثرين والساكن احملليني
عىل رؤية سياسية طويلة املدى .مكا أنه
سيعيط اجلهات الفاعلة املختلفة الفرصة
لفهم دورمه يف هذا التغيري بشلك أفضل
والدور الذي ميكهنم القيام به يف حتقيق هذا
اهلدف املشرتك.

