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:ملخص

 و خاصة يف ظل عدم االستقرار اليت تشهده. واحد من اهم البدائل اليت تعول عليها الدول لتحقيق تنميتها االقتصادية، تعترب الطاقات املتجددة حاليا
 من،  ووضع خطط و اسرتاتيجيات مستقبلية، حنو تطوير تكنولوجياهتا يف هذا اجملال،  لذلك فقد تسارعت جهود الدول خاصة الصناعية منها.االسواق النفطية
.اجل ضمان سيطرهتا على السوق الطاقوية اجلديدة
 فمع توصلها لقناعة بالدور الذي ميكن ان يلعبه االستثمار يف الطاقات املتجددة يف دفع عجلة التنمية،والدول املغاربية رغم تأخرها باللحاق هبذا الركب
 فقد سارعت لوضع جمموعة من اخلطط واالسرتاتيجيات اليت. خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وامتالكها إلمكانيات هامة من هذه الطاقة.االقتصادية هبا
.تضمن هلا االنتقال القتصاديات الطاقة املتجددة
 مع. والدور الذي ميكن ان تلعبه يف حتقيق التنمية االقتصادية هبا،وسنحاول من خالل هذه الورقة البحثية ابراز امكانيات الدول املغاربية من الطاقة املتجددة
.تسليط الضوء على الربامج و االسرتاجتيات اليت تبنتها لضمان حتوهلا الطاقوي
. تنمية اقتصادية، دول مغاربية، طاقات متجددة، نفط:الكلمات المفتاحية
Abstract :
Currently the renewable energies considers as one of the most important alternatives that the
countries depend upon to achieve the economic development, notably under the instability in the oil markets.
Therefore, the countries (the industrial ones) are accelerating their efforts towards the development of
technologies in this area and developing plans and strategies for the future to ensure control of the new
energetic market.
Despite the delay of the Maghreb countries to catching up, but after they get convinced the role that
could be play by investment in renewable energies in advancing its economic development process. By
possessing significant resources of this energy, particularly solar and wind energy. The Maghreb countries
developed a set of plans and strategies to ensure the transition to the economies of renewable energy.
We will try through this paper to highlight the potential of the Maghreb countries in renewable
energies, and the role these energies can play in achieving the economic development, and highlighting the
programs and strategies adopted to ensure the energy transformation
Key words: oil, renewable energies, Maghreb countries, economic development.
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تمهيد:

تشكل الطاقة العصب احملرك القتصاديات كل الدول ،كما يشكل البرتول املصدر الرئيسي و االهم للطاقة العاملية .هذه االمهية

اليت تزايدت بتزايد الطلب عليه يوما بعد يوم لتلبية احتياجات كل الدول  ،اليت تعتمد عليه لتحقيق تنميتها الشاملة .و هو ما رفع
املخاوف عن امكانية نفاذه اسرع مما كان متوقع .و بذلك بدا البحث عن بدائل اخرى تسانده و حتل تدرجييا حمله يف املستقبل.
فبدأ ت االنظار تتجه حنو مصادر الطاقة املتجددة اليت تتميز بدميومتها  ،و اعتبارها اخليار االمثل لتعويض النفط .و عليه عرف االستثمار
يف هذا اجملال تطورا مستمرا من سنة ألخرى  ،اقتناعا بان الطاقة املتجددة سيكون هلا مكانة هامة يف السوق الطاقوية املستقبلية.
و رغم توفر دول املغرب العريب على رصيد هام من مصادر الطاقة املتجددة سيما الطاقة الشمسية و طاقة الرياح ،إال ان
استثماراهتا بقيت حمتشمة يف هذا اجملال ،و ال تتناسب مع امكانياهتا .و مع توصل الدراسات و البحوث احلديثة اىل الدور الذي ميكن ان
تلعبه الطاقات املتجددة يف خلق فرص عمل و دفع عجلة النمو االقتصادي املستقبلي .فقد وضعت هذه الدول برامج و اسرتاتيجيات
طموحة للطاقة املتجددة على امل ان تساهم يف حتقيق التنويع االقتصادي و خلق فرص عمل.حيث حناول من خالل هذه الورقة البحثية
االجابة على االشكالية التالية:
ما مدى مسامهة االستثمار يف الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية االقتصادية يف الدول املغاربية ؟

أوالا -االستثمار في الطاقات المتجددة و دوره في تحقيق التنمية االقتصادية:

الطاقة هي ركيزة اساسية للتنمية يف كل دول العامل  ،لذلك تعمل هذه الدول على توفري حاجاهتا الضرورية من الطاقة لضمان
تقدمها و تطورها .و هو ما ادى اىل ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة التقليدية  ،و مع حمدودية هذه االخرية  .بدا البحث عن مصادر
بديلة للطاقة لدفع عجلة التنمية االقتصادية فيها  .و بالتايل اصبح لطاقات املتجددة دورا حيويا يف دفع عجلة النمو و التنمية يف هذه
الدول.

 -1االستثمار في الطاقات المتجددة:

إن هذا املفهوم مرتبط مبصطلحني لذلك و من أجل فهمه و جب تفكيك املفهوم لذلك سوف نقوم بشرح كل على حدى:
 -االستثمار:

لالستثمار دور كبري يف تعبئة املوارد املالية و عناصر االنتاج  ،لذلك اعترب من احملركات االساسية للتنمية سواء االقتصادية
أواالجتماعية .وعليه فقد اخذ حيز كبري من اهتمام الباحثني و املختصني  ،و بالتايل قدمت له العديد من التعاريف مبا يتواءم مع
توجهات كل منهم ،و سنحاول اعطاء فيما يلي اعطاء تعريف شامل له :يعرف االستثمار لغة على انه  " :توظيف االموال هبدف حتقيق
العائد أو الدخل او الربح  " .1أي التنازل عن مبلغ من املال يف الوقت احلايل هبدف احلصول على مبلغ اكرب يف املستقبل .أما االستثمار
اصطالحا فهو  " :انفاق يوجه اىل زيادة او االبقاء على رصيد راس املال و يتكون من مجيع السلع و اخلدمات اليت تستخدم يف خطوات
االنتاج من اجل انتاج سلع و خدمات اخرى مستقبال " .2
من خالل هذا التعريف نستنتج ان االستثمار يستلزم ختصيص قدر كايف من االموال اوال  ،و من مث استغالهلا بصورة عقالنية
خالل عدد من السنوات مبا يسهم يف تنميتها و تعزيزها عرب الزمن .
 -الطاقات المتجددة:

يعود االهتمام هلذا النوع من مصادر الطاقة اىل ازمة الطاقة لسنة  ،3793و انعكاساهتا السلبية على اقتصاديات الدولة
املتقدمة .بدأت هذه االخرية يف البحث عن مصادر حملية بديلة للطاقة  ،للقضاء على تابعية اقتصادياهتا للبرتول ،غري أن هذا االهتمام
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تالشى مع اخنفاض اسعار البرتول يف االسواق العاملية .و لكن بعد الضرر الذي احدثته مصادر الطاقة االحفورية بالبيئة ،و مع التنبؤات
بنضوب هذه املصادر يف غضون ال  311سنة القادمة  ،عاد االهتمام العاملي لتطوير مصادر جديدة و متجددة للطاقة.
وبالرغم من أ ن هذا املفهوم جديد اال انه ظهر له العديد من التعاريف ختتلف باختالف مصادرها  ،لذلك سوف نتطرق فقط ألمهها:
 تعرف وكالة الطاقة الدولية (":)IEAتتشكل الطاقة املت جددة من مصادر الطاقة الناجتة عن مسارات الطبيعة التلقائية كأشعةالشمس و الرياح و اليت تتجدد يف الطبيعة بوترية اعلى من وترية استهالكها ".3
 تعريف منظمة التعاون االقتصادي و التنمية  " :هي الطاقة املكتسبة من عمليات طبيعية تتجدد باستمرار ،و بالتايل فهي عبارةعن مصادر طبيعية دائمة و غري ناضبة و متوفرة يف الطبيعة سواء اكانت حمدودة او غري حمدودة و لكنها متجددة باستمرار ".4
 الطاقة املتجددة :هي الكهرباء اليت يتم توليدها من الشمس و الرياح و الكتلة احليوية و احلرارة اجلوفية و املائية و كذلك الوقوداحليوي و اهليدروجني املستخرج من املصادر املتجددة ".5
نالحظ ان التعريفات رغم اختالف مصادرها ،اال اهنا ركزت يف تعرفها للطاقة املتجددة على مصادر هذه االخرية ،ومن امهها
الطاقة الشمسية ،و الطاقة امليكانيكية اليت تعترب طاقة الرياح و الطاقة املائية أهم مصادرها.
 -االستثمار في الطاقة المتجددة:

بعد شرح كال املفهومني (االستثمار ،الطاقات املتجددة) باستفاضة ،و من خالل دجمهما نستطيع ان نعرف االستثمار يف
الطاقات املتجددة على أنه :االموال املوظفة يف الوقت احلايل على تأسيس البنية التحتية و اهلياكل االساسية التصنيعية ملصادر الطاقة
املتجددة ،و تطوير تقنياهتا و تكنولوجياهتا .و هذا بغية احلصول على طاقة نظيفة يف املستقبل بتكاليف تشغيلية أقل .

 -2التنمية االقتصادية:

منذ ظهور مفهوم التنمية االقتصادية ظهر لبس بينه و بني مفهوم النمو االقتصادي ،حىت ان البعض يعتربمها مرادفني  .لذلك
جيب اوال التطرق ملفهوم النمو االقتصادي و من مث التنمية االقتصادية و هذا لتوضيح االختالف بينهما.
 النمو االقتصادي هو" :حدوث حتسن يف مستوى معيشة الفرد ممثال يف زيادة نصيبه من الدخل الكلي و هذا ال دحدث اال اذافاق معدل منو الدخل الكلي ،معدل النمو السكاين".6
 اما التنمية فنعين هبا لغة " :عملية االنتقال باجملتماعات من حالة و مستوى ادىن اىل حالة و مستوى افضل  ،ومن منط تقليدىاىل منط آخر متقدم كما و نوعا ".7
 أما تعريف التنمية اصطالحا فهو ":عبارة عن التغريات اهليكلية اليت حتدث يف االقتصاد الوطين بابعاده املختلفة االقتصادية،السياسية ،االجتماعية و التنظيمية من اجل حتسني نوعية احلياة ،و توفري حياة كرمية جلميع افراد اجملتمع ".8
من خالل التعريفني يظهر االختالف جلي بني النمو االقتصادي و التنمية االقتصادية ،فالنمو قد يكون طبيعي و تلقائي كما
انه كمي يرتبط بنصيب الفرد من الدخل الكلي .اما التنمية فتعين التغري مع حدوث حتسن بفعل ايرادي ،كما اهنا شامل مجيع اجلوانب
االقتصادية ،االجتماعية ،السياسية ...اخل ،و من أهم أهداف التنمية االقتصادية:
 زيادة الرفاهية االقتصادية للفرد.-

استثمار املواد الطبيعية و استغالهلا.
زيادة و تنويع الصادرات.
حتسني مستويات املناطق الريفية او املناطق االقل منو.
حتقيق السيادة و االستقالل االقتصادي.
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 -3عالقة االستثمار بالطاقات المتجددة بالتنمية االقتصادية:
تعترب الطاقة املتجددة مرادف متكامل للتنمية االقتصادية ،و عنصرا جوهريا لتلبية معظم االحتياجات االنسانية ،حيث تتجلى
العالقة فيما بني االستثمار يف الطاقة املتجددة و التنمية االقتصادية فيما يلي:

 توفير مناصب شغل :فاالستثمار يف الطاقة املتجددة ميكن ان يلعب دورا كبريا يف حماربة البطالة من خالل توفري مناصب عمل ،يفجمال الطاقة املتجددة على املستوى الفين و االداري و التشريعي .و هو ما سوف ينعكس على حتسني مستوى معيشة السكان .
فقد ورد يف تقرير جلماعة السال م االخضر ان حتول القوى اىل الطاقات املتجددة سوف خيلق  7.9مليون فرصة عمل يف توليد الطاقة
يف كافة احناء العامل يف غضون سنة  ،7131كما توقعت هذه الدراسة ان انتهاج سياسات قوية للتحول اىل مصادر الطاقة املتجددة
سوف يزيد عدد هذه الوظائف اىل  3مليون يف .9 7131

 تعزيز امدادات السكان بالطاقة الكهربائية :تساهم الطاقة املتجددة يف توفري احتياجات السكان خاصة يف املناطق النائية منالطاقة الكهربائية ،و بتكلفة مناسبة و اقل مقارنة بإمدادات الشبكات التقليدية  .و هو ما سوف يؤدي اىل حتسني نوعية احلياة يف
هذه املناطق و فك العزلة عنها كما دحفز النشاط االقتصادي فيها.

 تخفيف الضغط على مصادر الطاقة التقليدية :ان االعتماد على الطاقة املتجددة سوف يؤدي اىل حتقيق وفرة يف استهالك مصادرالطاقة التقليدية  ،و هو ما سوف يساهم من جهة يف اطالة عمر مصادر الطاقة التقليدية للدول املنتجة و املصدرة للنفط و الغاز،
ومن مث يوجه الفائض للتصدير من جهة اخرى  .اما بالنسبة للدول الغري نفطية سوف يؤدي اىل تدين تكاليف استرياد املصادر
التقليدية  ،و بالتايل يوجه هذا الفائض اىل متويل املشاريع التنموية الوطنية.

 تصدير الطاقة الكهربائية للخارج :توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة املتجددة متثل فرصة للتوجه حنو تطوير هذه االنظمة و تصديرالكهرباء املولدة اىل اخلارج ،حيث ميكن ان تتحول الدول املستوردة لل طاقة اىل دول مصدرة هلا ،و بذلك تشكل مصدر جديد
للدخل ،هذه االموال اليت ميكن ان توجه لتمويل اخلطط و املشاريع التنموية الداخلية.

ثانيا -امكانيات الطاقة المتجددة في دول المغرب العربي:

فضال عن متتع دول املغرب العريب مبوقع اسرتاتيجي هام ،فهي تعترب جسر عبور بني قاريت افريقيا و اوروبا ،حتتوي هذه الدول

على ثروات طبيعية معتربة من نفط ،غاز ،فوسفات و غريها ،اضافة اىل متتع دول املغرب العريب بإمكانيات هائلة من موارد الطاقة
املتجددة مبا فيها الطاقة الشمسية  ،طاقة الرياح  ،الطاقة املائية ...إخل ،و سنحاول فيما يلي ت عداد االمكانيات اليت تتمتع هبا كل دولة
على حدى.

 -1الجزائر:

إن كرب مساحتها اليت تبلغ  7.3.3.9.3كم ،2و تنوع تضاريسها و مناخها من منطقة إىل أخرى مسح هلا بامتالك كميات

هائلة من خمتلف مصادر الطاقة املتجددة خاصة الشمسية منها.

 الطاقة الشمسية  :تعترب قدرات الطاقة الشمسية يف اجلزائر االهم يف املغرب العريب  ،بل و حىت يف كل حوض البحر املتوسط،حيث تقدر اشعة الشمس الساطعة يف الرتاب اجلزائري ب  347..1ترياوات ساعي/السنة .اما معدل االشعاع الشمسي فيرتاوح
بني  5اىل  9كيلوواط ساعة /م /7يوم ،كما بينت دراسة اجرهتا و كالة الفضاء االملانية ان الصحراء اجلزائرية تعترب اكرب خزان للطاقة
الشمسية يف العامل حيث تدوم فيها االشعاعات الشمسية حىت  3711ساعة اشعاع سنويا ،و فيما يلي جدول يوضح القدرات
الشمسية للجزائر.
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الجدول ( :)1توزيع الطاقة الشمسية في الجزائر
المناطق

الصحراء

هضاب عليا

منطقة ساحلية

المساحة ()٪

.4

31

1.

متوسط مدة اشراق الشمس (سا/السنة)

3511

3111

7451

معدل الطاقة المحصل عليها (كيلواط ساعي/م/2سنة)

7451

3711

3911

المصدر :وزارة الطاقة و املناجم ،دليل الطاقات املتجددة  ،اجلزائر  ، 7119 ،ص 37

من خالل اجلدول نالحظ ان إمكانيات الطاقة الشمسية ترتبع على ثالثة مناطق على التوايل (الصحراء ،اهلضاب العليا واملنطقة
الساحلية) .رغم ان الصحراء حتتل مركز الصدارة.
 طاقة الرياح :حيث تتفاوت طاقة الرياح يف اجلزائر من منطقة اىل اخرى ،و هذا راجع اىل التنوع املناخي و التنوع الطبوغرايف.فاجلزائر متتاز هببوب رياح يف اجلنوب بسرعة اكرب منها يف الشمال و تصل اىل  9امتار يف الثانية  ،11و تعترب ادرار من اهم املناطق
ذات اهلبوب املرتفع يف اجلنوب الغريب ،و عني اميناس يف اجلنوب الشرقي.

11

 الطاقة المائية  :يقدر التساقط يف اقليم اجلزائر حبوايل  45مليار م ،3يستغل منها فقط  %5يف انتاج الطاقة الكهربائية ،و هذابسبب اخنفاض عدد حمطات االنتاج و عدم كفاءة انتاج الطاقة من هذا املصدر.

 -طاقة الكتلة الحيوية  :و تتمثل يف مصدرين مها:

 املوارد الغابية  :حيث تقدر مساحتها ب  % 31من املساحة االمجالية للبالد ،و تقدر االمجالية للمورد الغايب يف اجلزائرحبوايل  39ميجا طن مكافئ برتويل.
 موارد طاقوية من النفايات احلضرية و الزراعية :و تقدر طاقة هذا املورد و اليت مل يتم اعادة تدويرها بعد حبوال 5مليون طنمكافئ برتول .

 طاقة باطن االرض :ترتكز معظم طاقة حرارة االرض يف افريقيا يف اجلهة الغربية  ،و يشكل كلس اجلوراسي يف مشالاجلزائر احتياطيا هاما حلرارة االرض اجلوفية .و ادى اىل وجود اكثر من  711منبع مياه معدنية حارة  ،و تزيد درجة حرارة
هذه املنابع عن  °.1مئوية و قد تصل اىل  °74مئوية .باستطاعة هذه املنابع توليد ما استطاعته اكثر من 911

 -2المغرب:

ميغاوات.3

بالرغم ان معدل اشراق الشمس يف اجلزائر هو االكرب يف دول املغرب العريب ،إال ان هذا املعدل مرتفع ايضا يف املغرب .كما ان
سرعة الرياح يف املغرب هي االعلى يف املنطقة و هو ما مينحها امتياز يف هذا اجلانب.

 الطاقة الشمسية :يقدر جمموع استطاعة الشمس يف االراضي املغربية بـ ـ ـ  71111ميغاواط ،ومبعدل  3111ساعة مشس يف السنة،اما متوسط القدرة التشميسية فتصل اىل اكثر من  5كيلوواط ساعة /م/2اليوم.12

 طاقة الرياح :تبلغ سرعة الرياح يف املغرب بني  33-4م/ثانية ،بقدرة  4111ميغاوات يف اجلهة الغربية القريبة من احمليطاالطلسي ، 13كما جند ان مزارع الرياح ترتكز يف املغرب بقدرات  391ميغاوات.

 الطاقة المائية :التساقط يف املغرب متغري حسب السنني  ،فمثال يعرف املغرب سنة مطرية وبعدها مخس سنوات جفاف متتالية مثسنوات مطر متتالية ،وحسب املناطق فالتساقطات يف الشمال أغزر من اجلنوب .فيفوق معدل التساقطات السنوي أكثر من

 3111ملم (مليون م 3يف كم مربع) يف املناطق اجلبلية يف الشمال ،الريف الطنجي و السواحل املتوسطية الغربية  ،وأقل من 311
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ملم ( 311111م 3يف كم مربع) يف أحواض ملوية وتنسيفت وسوس ماسة ومناطق جنوب الساحل األطلسي أي ما يعادل
 %.5من أراضي البالد .و لكن هذه الطاقة غري مستغلة ايضا يف املغرب  ،فيوجد حمطة واحدة عاملة باملغرب وهي حمطة أفورار
باستطاعة  .4.ميغاواط وطاقة متبادلة تبلغ  .34جيغاواط .ساعي.14
 -3تونس:
رغم وفرة تونس على كميات معتربة من مصادر الطاقة املتجددة خاصة الشمسية منها و طاقة باطن االرض ،إال اهنا تعد افقر
دول املغرب العريب امتالكا ملصادر الطاقة املتجددة.

 الطاقة الشمسية :تتمركز اعلى قدرة مشسية يف تونس جبنوب البالد ،حيث تقدر استطاعة الطاقة املمكن توليدها من اشعة الشمسب ـ ـ  7كيلوواط/سا/م 2يوميا بشمال البالد ،مقابل قدرة تفوق  4كيلوواط/سا/م 2يوميا جبنوب البالد.15

 طاقة الرياح :تزيد سرعة الرياح يف تونس عن  .-9م/ثا يف سواحل تونس  ،وخاصة يف اعاىل بنزرت و تيطاوين .كما جند ان مزارعالرياح ترتكز يف تونس بقدرات  55ميغاوات.

 طاقة باطن االرض :تتوفر تونس على  ..51منبع للمياه احلارة اجلوفية  ،وتستغل طاقة باطن االرض يف  ٪1..من املياه الساخةللفنادق ،و  ٪7.من احلرارة للبيوت البالستيكية دون احلاجة للمولدات اليت تعمل بالوقود ،كما تستخدم يف ري حوايل  ٪93من
واحات توزر و قبلي اما عن طريق استعماهلا مباشرة باقل من  °.5او عن طريق تربيدها يف خزنات .16

ثالثا -االستراتيجيات الطاقوية في دول المغرب العربي:

بعد توجه معظم دول العامل لالستثمار يف الطاقة املتجددة و هذا لضمان امنها الطاقوي املستقبلي  ،بدأت دول املغرب العريب
تويل اهتماما اكرب لإلمكانيات املتوفرة لديها من الطاقة املتجددة .حيث وضعت اسرتاتيجيات هتدف من خالهلا اىل اقامة البىن التحتية
االزمة لرتقية و تطوير الطاقة املتجددة و انشاء حمطات توليد الطاقة من اجل احالهلا التدرجيي حمل الطاقة التقليدية .و يظهر هذا جليا من
خالل خمتلف القوانني اليت انتهجتها واملشاريع اليت اجنزهتا و االسرتاتيجيات اليت وضعتها.

 -1قوانين و تشريعات الطاقة المتجددة:
لقد عززت برامج الطاقة املتجددة يف الدول املغاربية حبزمة من التشريعات و القوانني  ،اليت هتدف اىل تشجيع االستثمار يف هذا
اجملال .و سنحاول فيما يلي عرض اهم قوانني الطاقة املتجددة اليت انتهجتها هذه الدول.

 الجزائر :لقد سعت اجلزائر اىل ادخال العديد من االصالحات على قطاع الطاقة هبدف احلد من تابعيتها هلذا القطاع  ،فسنتالعديد من القوانني اليت سعت من خالهلا اىل ترشيد الطاقة  ،و ترقية استخدام الطاقة املتجددة و من امهها:
 القانون رقم  17-77املؤرخ يف  7.جويلية  3777املتعلق بالتحكم يف الطاقة ،و قد مشل القانون جمموعة من التدابريواإلجراءات املتخذة سعيا لرتشيد الطاقة وتطوير الطاقات املتجددة و كذا يف التقليل من آثار النظام الطاقوي على البيئة.17
 القانون رقم  17-1.الصادر يف  3.أوت  ،711.و املتعلق برتقية الطاقات املتجددة يف اطار التنمية املستدامة. القانون رقم  3.75لعام  711.واخلاص برتويج نشر استخدامات الطاقة املتجددة  ،والذي دحدد تعريفة شراء الطاقة املنتجةمن املستثمر ختتلف باختالف التكنولوجيا املستخدمة يف إنتاج الطاقة ونسبة مسامهة املصادر املتجددة للمكون احلراري إذا
كانت التطبيقات هجني " ."Hybridوميكن إجياز أهم ما ورد يف هذا الشأن فيما يلي:3.
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 الطاقة الكهربية المنتجة من نظم مزدوجة (مشسية/حرارية): زيادة تعريفة الكيلووات ساعة املنتج بنسبة  %711عن نظريها األحفوري ،بشرط أال تقل مسامهةاملكون الشمسي عن  %75من إمجايل الطاقة املنتجة.
 زيادة تعريفة الكيلووات ساعة املنتج بنسبة  %3.1عن نظريها األحفوري ،إذا تراوحت مسامهة املكونالشمسي من  %71إىل  %75من إمجايل الطاقة املنتجة.
 زيادة تعريفة الكيلووات ساعة املنتج بنسبة  %341عن نظريها األحفوري ،إذا تراوحت مسامهة املكونالشمسي من  %35إىل  %71من إمجايل الطاقة املنتجة.
 زيادة تعريفة الكيلووات ساعة املنتج بنسبة  %3.1عن نظريها األحفوري ،إذا تراوحت مسامهة املكونالشمسي من  %31إىل  %35من إمجايل الطاقة املنتجة.
 زيادة تعريفة الكيلووات ساعة املنتج بنسبة  %311عن نظريها األحفوري ،إذا تراوحت مسامهة املكونالشمسي من  %5إىل  %31من إمجايل الطاقة املنتجة.

 -الطاقة الكهربية المنتجة من الخاليا الشمسية (الطاقة الشمسية المباشرة):

 -زيادة تعريفة الكيلووات ساعة املنتج بنسبة  %311عن نظريها األحفوري.

 -الطاقة الكهربية من الرياح:

 زيادة تعريفة الكيلووات ساعة املنتج بنسبة  %311عن نظريها األحفوري. قرار قانون املالية الصادر يف جويلة  ،7133و املتضمن ختصيص ما نسبته  %3من عوائد احملروقات من اجل دعم صندوقانشاء و تطوير تقنيات الطاقة املتجددة.37

 -المغرب:

يسعى املغرب لالنتقال من مستورد للطاقة اىل منتج كبري للطاقة املتجددة ،حبيث تقلل االعتماد على الوقود

األحفوري و تغطي معظم ما حتتاجه من الطاقة ،باستغالل أشعة الشمس .و للرتويج الستخدام مصادر الطاقة املتجددة
أصدرت املغرب العديد من القوانني و املتمثلة اساسا يف:
 القانون رقم  37 – 37لعام  ، 377.والذي ينص على إعفاء معدات الطاقة املتجددة املستوردة وقطع غيارها منالرسوم والضرائب .ويف إطار سياسة الطاقة املغربية  ،اعتمدت وزارة الطاقة و املعادن منذ سنوات خمططا يهدف إىل
تشجيع و تنمية استغالل الطاقة املتجددة و ترشيد استعماهلا يف البالد يتمحور هذا املخطط حول جمموعة من
األهداف امهها : 71إنتاج الكهرباء عرب إحداث حمطات جديدة تعمل بواسطة طاقة الرياح و الطاقة الشمسية،
وترشيد الطاقة بنشر استخدام السخانات الشمسية يف العديد من القطاعات.
 القانون رقم  ، 17-34الذي اقر بانشاء الوكالة املغربية لتنمية الطاقات املتجددة و كفاءة استخدام الطاقة .و اليت -تونس:

انيط هلا مهمة املسامهة يف تفعيل السياسة احلكومية يف جمال الطاقة املتجددة .73

تعترب سخانات املياه الشمسية من أكثر تطبيقات الطاقة املتجددة انتشارا يف تونس ،ويرجع ذلك إيل الربامج الدولية
اليت نفذهتا تونس يف هذا اجملال لدعم انتشار السخانات الشمسية للمياه بالتعاون مع مرفق البيئة العاملي ،GEF ،واحلكومة
البلجيكية.
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 القانون رقم  .7لعام  ، 7115الذي شجع على استخدام تطبيقات الطاقة املتجددة بصفة عامة والسخاناتالشمسية بصفة خاصة  ،من خالل اإلعفاء مجيع معدات وآالت الطاقة املتجددة من الرسوم والضرائب.اضافة اىل
فرض رسوم علي السيارات واملعدات اليت تعمل بالوقود التقليدي.
 القانون  37املؤرخ يف  33ماي  ،7135الذي يتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقة املتجددة .و يهدف هذا القانوناملعدات الضرورية لتأمني عملية إنتاج
إىل ضبط النظام القانوين املنطبق على املنشآت والتجهيزات والعقارات و َ

الكهرباء من الطاقات املتجددة ونقله.
من خالل القاء نظرة على القوانني و التشريعات اليت سنتها كل من اجلزائر ،املغرب و تونس ،نستخلص اهنا تسعى من خالهلا
اىل تشجيع االستثمار يف الطاقة املتجددة  ،رغم ان املغرب كانت السباقة يف هذا اجملال.

 -7مشاريع و برامج الطاقة المتجددة:

لقد سطرت الدول املغاربية العديد من برامج الطاقة املتجدد  ،كما ان العديد من املشاريع جتسدت على ارض الواقع.
وسنحاول اجيازها فيما يلي:
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 الجزائر:مبا ان اجلزائر من الدول العربية اليت متتلك كميات هائلة من موارد الطاقة االحفورية ،فقد تأخرت يف مشاريعها يف جمال الطاقة
املتجددة .غري ان التذبذب الذي عرفته اسعار النفط و تراجع اسعاره يف السنوات االخرية مما اثر على مشاريعها التنموية  ،جعلها تسرع
وتطور استثماراهتا يف الطاقة املتجددة .و من اهم مشاريعها:
 انشاء مركز ترقية الطاقة املتجددة يف  77مارس  37..ببوزريعة  ،و من مهامه وضع برامج البحث اخلاصة بتطويرالوسائل املتعلقة باستغالل و اجناز املواد اخلاصة بالطاقة املتجددة .كما انشأت يف نفس السنة حمطة التجارب اخلاصة
بالوسائل الصحراوية العميقة  ،و هدفها ترقية و تصنيع الوسائل الشمسية الصناعية يف الصحراء.
 انشاء حمطة للطاقة اهلجينة يف حاسي الرمل يف  7131و هذا باشراكة مع شركة اسبانية  ،وقد اعتربت هذه احملطة االوىلمن نوعها يف العامل اليت مزجت بني الغاز و الطاقة الشمسية .و قد قدرت تكلفة املشروع ب ـ ـ ـ  335مليون يورو  .اما
قدرته  351ميغاواط.77

 بناء اول حضرية لطاقة الرياح يف تندوف بالتعاقد مع الشركة الفرنسية  ، Vergnetو اليت مت االنتهاء منها يف .7137تنتج  31ميغاواط من الكهرباء.
 اجناز مصنع وحدات الطاقة الكهروضوئية و تركيب االلواح الشمسية مبنطقة الرويبة ،بقدرة  .3.11وحدة طاقةكهروضوئية يف السنة.
و اجلدول التايل يوضح نسب الطاقة املتجددة يف انتاج الطاقة يف اجلزائر

الجدول ( :)2مساهمة الطاقة المتجددة في انتاج الطاقة في الجزائر
االستطاعة (واط)
3357.11

النسبة ()٪
59..7

التطبيقات
ضخ املياه

7...11

37.75

انارة عمومية

...31

7.14

اتصاالت

.7.111

73.34

استخدامات اخرى

345431

9.1.

المجموع

7353741
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انتاج كهرباء

Source : le bilan énergétique national , ministère de l’énergie et des mines ,Algérie,2013

من خالل اجلدول اعاله يتضح ان مصادر الطاقة املتجددة يف اجلزائر توجه اساسا إلنتاج الطاقة الكهربائية حيث تعدت
مسامهتها  ، ٪51يف حني توجه النسبة الباقية اىل القطاعات االخرى.
 المغرب:يعاين املغرب من ضعف مصادر الطاقة التقليدية  ،مما جعل تنويع املصادر الطاقوية و كذا التخفيف من التابعية الطاقوية للخارج
اهم رهان يسعى لكسبه .فقد اخنرط خالل السنوات االخرية يف عدد من املشاريع الرامية اىل جعل الطاقات املتجددة مصدرا حقيقيا
لإلنتاج الطاقوي .و من اهم هذه املشاريع:73
 اجناز جمموعة الديازل بطانطان سنة  7117بقدرة  334ميجاواط. املركب الكهرومائي لتانفينت الربج ،و الذي مت تشغيله سنة  7131بقدرة  .1ميجاواط. احلقل الردحي بطنجة سنة  ،7131بقدرة  3.1ميجاواط. -احملطة احلرارية الشمسية لعني بين مطهر و اليت مت استخدامها كليا سنة  ،7131بقدرة  .97ميجاواط.
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 منح رخص انتاج الطاقة الردحية من طرف اخلواص بقدرة  3111ميجاواط ،خالل سنيت  7133و .7137 و قد بدا منذ  7117يف انشاء جممع للطاقة الشمسية بتكلفة  7مليار يورو يستطيع ان يولد طاقة كلية بقدر 7غيغاواط حىت عام  ، 7171و قد انتهت املرحلة االوىل من هذا املشروع باالنتهاء من انشاء " حمطة نور " 3بورزازات
 -تونس:

يف بداية .7134

حىت تؤمن تونس مصادر اضافية لسد حاجات االستهالك احمللي املتزايدة و بأقل التكاليف ،بادرت احلكومة التونسية يف العقد
االخري اىل وضع خطط و اعداد دراسات و احباث ،و جتسيد العديد من املشاريع على ارض الواقع و من امهها:
 انشاء حقل للرياح واحد يف منطقة سيدي داود ، 24انشئ على مرحلتني االوىل عام  7111و الثانية عام ،7119ويسعى املخطط اىل زيادة قدرته اىل  55ميغاواط .
 تنوير حوايل  391مسكن ريفي باستعمال الطاقة الشمسية حىت سنة .711. انشاء  71حمطة لضخ و حتلية املياه باستعمال الطاقة الشمسية  ،منها  63حمطة موزعة على  4واليات باجلنوب .وبلغت تكلفة املشروع  73مليون دينار تونسي ،و مت تسليمه يف .7117
 انشاء حمطات لتوليد الطاقة الكهربائية باالعتماد على النفايات العضوية ،و من امهها حمطة سوق اجلملة ببئر القصعة ،حيث مت انتاج ما استطاعته  7.3جيجاواط /سا من الكهرباء سنويا من خالل املعاجلة اليومية حلوايل  51طن من
الفضالت.و هو ما مسح بتغطية احتياجات السوق من الكهرباء و بيع الفائض اىل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.
 انشاء مشروع منوذجي لالنارة العمومية املزدوجة من االلواح الفولتوضوئية و الرياح  ،بقدرة امجالية تقدر ب 53كيلوواط (  31كيلوواط ناجتة عن طاقة مزارع الرياح و  73كيلوواط من الصفائح الفولتوضوئية) .و بدا املشروع يف
العمل يف .7131
من خالل استعراض ألهم املشاريع اليت مت اجنازها يف جمال الطاقة املتجددة يف كل من اجلزائر،املغرب و تونس نستنتج ان كل من
تونس و املغرب قد قطاعا شوطا مهما يف هذا اجملال على عكس اجلزائر ،حيث ان هذه االخرية هي دولة نفطية تعتمد بشكل كبري على
هذه الثروهتا من احملروقات  ،يف حني ان كل من املغرب و تونس هي دول غري نفطية تسعى اىل تنويع اقتصادها من خالل التوجه اىل
الطاقات املتجددة.

 -4االهداف االستراتيجية المستقبلية:

على الرغم من وجود تباين يف تقدم االستثمارات و مشاريع الطاقة املتجددة بني الدول املغاربية ،و احالهلا حمل الطاقة
التقليدية .إال ان معظم هذه الدول قد وضعت خطط و اسرتاجتيات مستقبلية متتد اىل غاية سنة  7131للرفع من مسامهة مصادر الطاقة
املتجددة يف امليزان الطاقوي االمجايل.

 -الجزائر:

إن تنمية الطاقات املتجددة يف اجلزائر حتظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية اليت تسعى إلعطاء دفعة جديدة هلذا
القطاع كبديل للطاقات األحفورية املتناقصة املوارد .و لتحقيق و تنفيذ خططها و اهدافها تبنت احلكومة يف  3فيفري  7133الربنامج
الوطين لتطوير الطاقات اجلديدة و املتجددة و الكفاءة الطاقوية 75و الذي ميتد يف الفرتة بني  7133و  .7131و الذي هتدف من
خالله اىل انتاج  ٪.1من الطاقة الكهربائية انطالقا من الطاقات املتجددة يف افق .7131حيث يقر هذا الربنامج انتاج 77111
ميجاواط من الكهرباء 37111 ،ميجاواط توجه للسوق احمللي و  31111ميغاواط توجه للتصدير .واجلدول التايل دحدد مراحل اجناز
املشروع و مسامهة مصادر الطاقة املتجددة فيه.

48

مجلة أداء المؤسسات الجزائرية – العدد2017/11

الجدول ( :)3مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في تحقيق البرنامج الوطني للطاقات الجديدة و المتجددة

الوحدة :ميجاواط
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31

35

.575
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المصدر

الطاقة الشمسية احلرارية املركزة

المجموع
Edition, octobre 2015,PDF,P10-11.

eme

المجموع

Source : Ministère de l’énergie, Programme national et mesure d’encouragement,6

 المغرب:حدد املغرب هدفا له أن يرفع إىل  ٪.7حصة الطاقة املتجددة يف إمجايل الطاقة الكهربائية املثبتة يف أفق عام
.7171وامداد مليون منزل مغريب بالطاقة النظيفة و اليت سرتتفع اىل  ٪57يف افق  7131و عليه ،مت إطالق برناجمني مندجمني
ومهيكلني لتطوير قطاعي الطاقة الشمسية والردحية الذي يهدف اىل انتاج  .111ميجاواط حبلول 7111 ( 7171ميجاواط من
طاقة الرياح و  2111ميجاواط من الطاقة الشمسية) 27كما يلي  :جممع الطاقة الشمسي نور-ورزازات ( 7111ميجاواط) املمتد
على مساحة  3111كهتار و املقسم اىل  5مراحل و هي :حمطة نور 3بوزرات (جنوب شرق) و اليت مت افتتاحها يف  7134واليت
تبلغ قدرهتا  341ميجاواط  ،حمطة نور 7بالعيون  ،و حمطة نور 3ببوجدور (الصحراء الغربية) ،و حمطة نور .بطرفاية (اجلنوب) ،
و حمطة نور 5بعني بين مطهر (شرق فاس،وسط) .و قد بلغت قيمة االستثمار يف هذا املشروع  7مليار دوالر . 26اما الطاقة

الردحية فتتمثل يف كل من حقلي الرياح حوامة والعيون ( 911ميجاواط) .كما يضع املغرب ثالثة أهداف من خالل برنامج تطوير
الطاقة املتجددة تتمثل يف ضمان استقالليته النسبية يف جمال الطاقة ،واإلسهام يف تقليص االنبعاثات الغازية ،وإنتاج طاقة متجددة
تشكل مستقبل االستهالك البشري من الطاقة .و اجلد ول التايل يوضح مسامهة كل مصدر من مصادر الطافة املتجددة يف انتاج
الكهرباء حبلول .7171
الجدول ( :)4نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء بحلول 2121
القدرات المركبة ٪
3.

المصدر
طاقة الرياح
الطاقة الشمسية

3.

الطاقة املائية

3.

المجموع

.7

المصدر :امانة اجمللس الوزاري العريب للكهرباء  ،االطار االسرتشادي العريب للطاقة املتجددة  ،7133 ،ص.7

 تونس:ان املخطط الشمسي التونسي يهدف اىل مواكبة الديناميكية اليت تشهدها املنطقة االورومتوسطية وضمان اكثر الفرص
لتعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ خمتلف الربامج للطاقات خاصة وان هذا املخطط يندرج يف اطار رؤية شاملة طويلة املدى تصل اىل
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الطاقوي.
االمن
وحتقيق
الطاقة
مصادر
تنويع
اىل
وهتدف
7131
سنة
أفق
ودحتوي املخطط بالنسبة للفرتة املمتدة بني سنيت  7131و 7134على 40مشروعا وتفوق كلفتها  .مليارات دينار ،يهدف
املخطط اىل بلوغ اقتصاد يف الطاقة يقدر بنسبة  7.٪يف افق سنة  7134و .1٪يف افق سنة  .7131كما يهدف املخطط
الشمسي التونسي الذي ميوله برنامج االمم املتحدة بقيمة  3.5مليون دوالر اىل جعل  31باملائة من انتاج تونس من الكهرباء
يعتمد على الطاقات املتجددة حبلول عام  7131وذلك باملرور من  795ميجاوات سنة  7135اىل  .111ميجاوات سنة
7.

 .7131و هذا وفق اجلدول التايل:

الجدول ( :)2مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في امداد الطاقة الكهربائية بحلول 2131
القدرة (ميجاوات)
3511

المصدر
طاقة الرياح
الطاقة الشمسية الكهروضوئية

3711

الطاقة الشمسية احلرارية املركزة

311

طاقة الكتلة احليوية

311

المجموع

4111

المصدر :امانة اجمللس الوزاري العريب للكهرباء  ،االطار االسرتشادي العريب للطاقة املتجددة  ،7133 ،ص..

مما سبق يتضح ان الدول املغاربية الثالثة تعول اىل حد كبري على مصادر الطاقة املتجددة املتوفرة لديها لتحقيق امنها
الطاقوي املستقبلي ،و هو ما يظهر من خالل اخلطط الطموحة اليت وضعتها .غري ان املغرب كانت السباقة حيث بدأت تتجسد
مشاريعها على ارض الواقع من خالل االنتهاء من املرحلة االوىل من برناجمها الشمسي الذي يعترب االكرب من نوعه يف العامل .لذلك جيب
على كل من اجلزائر و تونس االسراع يف استثماراهتا و مشاريعها اذا ارادت بلوغ اهدافها يف االجال احملددة.

رابع ا -االنعكاسات المستقبلية لالستثمار في الطاقة المتجددة على التنمية االقتصادية لدول المغرب العربي:

ان كل هذه االموال اليت انفقتها كل من اجلزائر  ،املغرب و تونس و كل مشاريع الطاقة املتجددة اليت مت اجنازها و اليت ما تزال

قيد االجناز  ،من اجل ان تستفيد منها يف املستقبل و تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية هبا .سواء خبلق فرص عمل او تغطية الطلب
املتزايد على الكهرباء.

 -1خلق فرص العمل:
ان الدول املغاربية الثالثة تعاين كغريها من الدول العربية من ارتفاع معدالت البطالة لديها ،لذلك و لتحقيق مبدا خلق فرص
عمل جديدة و احلد من البطالة من الضروري ان تش جع االستثمار يف الطاقة املتجددة ،ألهنا سوف توفر فرص عمل على املستوى الفين

و االداري .فمن املتوقع ان يوفر االستثمار يف الطاقات املتجددة على املدى القصري حوايل  .5الف منصب شغل يف اجلزائر 29و من
املقدر ان يرتفع هذا العدد اىل  3..73.437منصب عمل حبلول  7175اذا قدر عدد املشاريع الناشطة يف جمال الطاقات اجلديدة
والنظيفة بـ ـ ـ  7.7.57.مؤسسة تبنت على االقل نظام امدادي طاقوي واحد متجدد املصدر سنة  .31 7133أما بانسبة للمغرب فقد
سامهت مشاريع الطاقة املتجددة يف خلق العديد من فرص العمل كما من املتوقع ان تساهم يف خلق املزيد من الفرص و هو ما يوضحه
اجلدول التايل:
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الجدول ( : )6دور مشاريع الطاقة المتجددة في خلق فرص عمل في المغرب
المشروع

فرص العمل في مشاريع قيد التنفيذ

الكهرباء الريفية

 211منصب شغل يوفرها بث و استغالل 16.111
نظام خالل  5سنوات

فرص العمل المستهدفة
 1111منصب شغل ( 21.111نظام )

تسخني املياه بالطاقة الشمسية

 1111منصب شغل يوفرها بث و استغالل 11.111
م 2ملنشآت مشسية خالل  4سنوات

 2111منصب شغل ( 411.111م) 2

رياح بقوة كبرية

 151منصب شغل لإلنشاء خالل  18شهر  ،و 11
مناصب الستغالل احملطة املركزية

 511منصب شغل لوضع حيز التنفيذ
 11.111ميجاواط و  161منصب شغل يف

محامات بأداء طاقوي عايل

 71منصب شغل ل  151محام خالل  5سنوات

مرحلة االستغالل
 1111منصب شغل ل (4111محام)

Source :Feki Michéle , les énergies renouvelables au Maroc, ambassade de France au Maroc, mission économique de
Casablanca, 24 juin 2003.

كما ان املشاريع الضخمة اليت اطلقتها املغرب من خالل برناجمها للطاقة املتجددة من املفرتض ان ختلق املزيد من فرص العمل
اليت تصل اىل  79الف منصب يف افق ،7171كما من املتوقع ان ينتج الربنامج الوطين للنفايات املنزلية  11ألف فرصة عمل مباشر.
اما يف تونس فقد خلقت مشاريع الطاقة الشمسية حوايل  511منصب عمل دائم يف  ، 7113و من املتوقع ان توفر املزيد من الفرص
مع تعدد مشاريع الطاقة املتجددة.

 -2توصيل الكهرباء الى القرى النائية:

هناك العديد من القرى النائية اليت تعاين من عدم وجود كهرباء ،و ميكن فك العزلة عن هذه املناطق و ايصال الكهرباء هلا
بتكلفة اقل من استخدام مصادر الطاقة االحفورية خاصة بالنسبة لتونس و املغرب اليت تعترب من الدول املستوردة للطاقة ،ففي اجلزائر قد
مت تزويد  20قرية نائية يف اجلنوب الكبري بالكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية و مع جناح هذه التجربة ميكن ان تعمم على مناطق
اخرى ،اما يف املغرب فقد مت التوقيع على اتفاقية شراكة بني "مصدر" ،مبادرة أبوظيب متعددة األوجه للطاقة املتجددة ،و"املكتب الوطين
للكهرباء واملاء الصاحل للشرب" يف اململكة املغربية ،هبدف تصميم وتزويد وتركيب ( )39491نظاماً مشسياً منزلياً يف ) (940قرية
مغربية ،لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة . 31اما بالنسبة لتونس فقد شرعت منذ بداية التسعينيات يف اجناز مشاريع لتنوير الريف بالطاقة
الشمسية  ،و مت تنوير حوايل  391مسكن ريفي هبذه التقنية يف  .711.ميكن استغالهلا يف املستقبل يف تنوير املزيد من القرى و املنازل.
كما تستفيد هذه الدول من مصادر الطاقة املتجددة يف تغطية الطلب املستقبلي املتزايد على الكهرباء  ،فمثال يف املغرب يتوقع ان يصل
الطلب على الكهرباء يف افق  7175اىل و 44.111غيغاواط ساعة يف مقابل  33.511غيغاواط ساعة سنة .713.

 -3زيادة مداخيل الخزينة:

ان احالل الطاقة املتجددة جزئيا مكان الغاز و النفط اللذان يستعمالن لتوليد الطاقة الكهربائية ،سوف ينتج عنه كميات
فائضة ميكن استغالهلا يف التصدير .و هذا خاصة بالنسبة للجزائر اليت تعترب من الدول املصدرة للنفط،كما تعتزم اجلزائر تصدير
 31.111ميجاواط من الطاقة يف افق  7131و هو ما سوف يذر عوائد على اخلزينة العمومية .اما بالنسبة لكل من تونس و املغرب
اليت تعترب من الدول الفقرية بالطاقة االحفورية  ،ف تتاح امامها الفرصة خللق فرع تصدير جديد و مستدام و مصدر للربح على املدى
الطويل بفضل طاقة الرياح و الطاقة الشمسية  ،فضال عن فرصة حتوهلا من دول مستوردة للطاقة اىل دول منتجة للطاقة .فمحطة نور3
اليت مت افتتاحها يف املغرب يف  7134ستمكن وحدها املغرب من اقتصاد استهالكه من الطاقة األحفورية مبليون طن من البرتول سنويا.
كما تعتزم املغرب خفض وارداهتا الطاقوية ب  ٪.5حىت .7175

51

االستثمار في الطاقات المتجددة و دوره في تحقيق التنمية االقتصادية في دول المغرب العربي

خالصة :
لقد اولت الدول املغاربية الثالثة (اجلزائر ،املغرب و تونس) اهتماما كبري بتطوير و استغالل الطاقات املتجددة ،و هذا يظهر
جليا من خالل كل املشاريع اليت مت تنفيذها على ارض الواقع  ،اضافة اىل اخلطط املستقبلية اليت وضعتها ،و اليت من املتوقع ان تساهم يف
توفري العديد من فرص العمل يف املنطقة مما دحسن املستوى املعيشي لسكاهنا  ،كما ان توصيل امدادات الطاقة اىل اكرب عدد من السكان
يف املناطق النائية سوف يقلل عزلتهم .و االهم حتول هذه الدول اىل العبني مهمني يف السوق الطاقوي اجلديد.
و قد مسحت لنا هذه الدراسة بالتوصل للنتائج التالية:
 هناك تباين يف اجلهود املبذولة لالنتقال للطاقة املتجددة بني الدول املغاربية الثالثة  ،على اعتبار ان اجلزائر من الدول الغنيةبالطاقة االحفورية ،يف حني كل من تونس و املغرب من الدول املستوردة هلا.
 ان الطاقة الشمسية هي الطاقة الوحيدة املرشحة لتحل حمل الوقود االحفوري يف انتاج الكهرباء بالدول املغاربية. ما يزال الغموض يكتنف مشاريع الطاقة املتجددة يف الدول املغاربية و طريقة متويلها ،خاصة بالنسبة للجزائر مع تراجع الذيعرفته اسعار النفط  .و قدرة هذه الدول على حتقيق اهلدف املنشود يف أفق .7131
لذلك سوف نقدم جمموعة من التوصيات اليت ميكن ان تساعد هذه الدول على حتقيق اهدافها:
 زيادة الدعم املادي و املعنوي من جانب الدول املغاربية ملشاريع البحث و التطوير يف جمال الطاقة املتجددة خاصة منها الطاقةالشمسية و طاقة الرياح.
 جيب ارسال مهندسني و فنيني إلجراء تربصات يف اخلارج لتطوير معارفهم و تقنياهتم يف جمال الطاقة املتجددة ،و من مث نقلهاألكرب عدد ممكن ،حىت يتم التحول بسواعد وطنية.
 اشراك ا لقطاع اخلاص يف تطوير و تنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة  ،من خالل تبين منوذج منتجي الطاقة املستقلني. اقامة مشاريع مشرتكة للطاقة املتجددة خاصة مع الدول االوروبية ،على ان تكون شراكة رابح-رابح ،تستفيد فيها الدولاملغاربية من التكنولوجيا ،و الدول االوروبية من الصادرات الطاقوية .
 تضافر جهود الدول املغاربية الثالثة من خالل اقامة مشاريع مغاربية مشرتكة يف جمال الطاقة املتجددة.الهوامش و المراجع المعتمدة:
 - 1ابراهيم انيس ،املعجم الوسيط ،ج ، 3مطبعة قطر الوطنية  ،37.5 ،ص.311
 - 2عبد الكرمي البشر  ،تطور االنفاق االستثماري يف اجلزائر و عالقته باملردودية  ،امللتقى الوطين االول حول " املؤسسة االقتصادية اجلزائرية و حتديات املناخ االقتصادي اجلديد
" 73-77 ،افريل  ، 7113 ،ص..9
 - 3وكالة الطاقة الدولية www.ieg.org
 - 4منظمة التعاون االقتصادي و التنمية "وكالة الطاقة " ،الرتمجة العربية لدليل احصائيات الطاقة الدولية  ،مارس  ،7117ص.373
 - 5هاين عبيد ،االنسان و البيئة منظومة الطاقة و البيئة و السكان  ،دار الشرق  ،عمان  ،2111 ،ص.215
 - 6عبد القادر حممد عبد القادر عطية  ،اجتاهات حديثة يف التنمية  ،الدار اجلامعية  ،مصر  ،2113 ،ص.11
 - 7سعد طه عالم  ،التنمية و الدولة ،ط ، 2دار طيبة للنشر و التوزيع و التجهيزات العلمية  ،القاهرة  ،2114 ،ص.11

 - 8عبد املطلب عبد احلميد ،النظرية االقتصادية (حتليل جزئي و كلي للمبادئ)،الدار اجلامعية للنشر و التوزيع،مص،2111 ،ص.473-472
 - 9املنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين  ،الطاقات املتجددة ختلق فرص للعمل www.aidno.org ،
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