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:الملخص
 في%99,99  حيث يساهمان بنسبة, يمثل النفط والغاز الطبيعي اهم دعائم االقتصاد الجزائري
 اي االعتماد الشبه كامل على النفط والغاز الطبيعي مقابل تواضع,المزيج الطاقوي في الجزائر
 ولهذا كان الهدف من الدراسة التأكيد على ضرورة الرشادة في، مساهمة الطاقة المتجددة
 من خالل,استغالل الموارد الناضبة الحالية والعمل على خلق تنوع أكثر في المزيج الطاقوي
 وقد تم االعتماد على, وتشجيع استخدامه كوقود للنقل, االهتمام بطاقة الهيدروجين كحامل للطاقة
المنهج االستشرافي باستخدام السيناريوهات الستشراف مستقبل طاقة الهيدروجين في الجزائر في
 وكانت النتيجة الحصول على ثالث,  وامكانية اعتماده كوقود في قطاع النقل,1000 حدود
 تسعى الدراسة لضرورة تحقيق المتفائل منها والذي اكد على بقاء االعتماد,سيناريوهات متناقضة
, على الطاقات التقليدية رغم التوسع في استخدام طاقة الهيدروجين بسبب مشكلة التكلفة المرتفعة
. وبالتالي ضرورة السير قداما من اجل تحقيق االهداف المطروحة في الحاضر لتحقيق المستقبل
. قطاع النقل, طاقة الهيدروجين, الطاقة المتجددة,المزيج الطاقوي: الكلمات المفتاحية
Abstract:
Oil and natural gas are the most important pillars of the Algerian
economy, contributing by 99.66% to Algeria’s energy mix; i.e. almost
complete dependence on oil and natural gas compared to the modest
contribution of renewable energy. Thus, the present study aimed at
emphasizing the need to rationalize the exploitation of existing depleted
resources and to create more diversity in the energy mix, by paying
attention to hydrogen as energy vector, and encouraging its use as a
transport fuel. The forsight approach was based on using the scenarios to
anticipate the future of hydrogen energy in Algeria by the 2050s, and the
possibility of adopting it as fuel in the transport sector, and the result was
three contradictory scenarios. The study seeks the need to achieve the
optimist scenario, which confirmed the survival of the dependence on
conventional energies despite the expansion of the use of hydrogen energy
due to the problem of high cost, and therefore the need to walk ahead in
order to achieve the goals presented in the present to achieve the future.
Keywords: Energy mix, renewable energy, hydrogen energy,
transportation sector.
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توطئة:
تعتبر الطاقة من اهم مصادر الحياة  ،و وتتنوع مصادرها فمنها الطاقة التقليدية كالبترول

والغاز الطبيعي  ,والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية  ،وهي طاقات نظيفة
محبة للبيئة  ،كما أن استخدامها يساعد في التقليل من االعتماد على مصادر الطاقة التقليدية

غير المتجددة  ,والتي ينتج عند استخدامها غازات ملوثة تساهم في زيادة ظاهرة االنحباس الحراري
وتغير المناخ العالمي  ,باإلضافة اال انها موارد ناضبة غير متجددة .
إن تحديات الطاقة للقرن الحادي والعشرين تتلخص في ضرورة تلبية طلب أكبر على الطاقة

في الوقت الذي ينبغي إنتاج هذه الطاقة بصورة ال تلحق مزيداً من الضرر للبيئة  ،ومع ذلك فإن
توفير طاقة خالية من الكربون على نطاق واسع  ،سواء تم إنتاجها من مصادر متجددة مثل طاقة

الرياح أو الطاقة الشمسية أو من نوع الوقود الحفري الخالي من الكربون  ،لن يتحقق بدون حدوث

تطور تقني هائل  ،وهذا التطور لن يحدث ما لم يدرك السوق أن الكربون يكلفنا الكثير ويتعين

تجنبه على مستوى دول العالم  ،وخاصة الواليات المتحدة وروسيا والصين .

واألمر الذي يصعب تخيله هو أنه في الوقت الذي بدأت دول أوروبية في التحول نحو نظام
طاقة منخفضة الكربون  ،فإنه يبدو أن الواليات المتحدة التي تعد مشاركتها ضرورية في تحقيق
أي ثورة عالمية على مستوى الطاقة  ،غير قادرة حتى اآلن على التحرك دون أن يتم دفعها نحو

ذلك  .وآخر ثورة طاقة أمريكية جاءت استجابة ألزمة حظر النفط العربي في عام  ، 0660ومنذ
ذلك الوقت تتركز سياسة الطاقة األمريكية حول الدفاع عن إمدادات النفط وتأمينها .

وهذا هو السبب الحقيقي الذي يجعل العديد من الخبراء الطاقة يرون أن حدوث تغيير فعلي
بنظام الطاقة العالمي أمر مستحيل  ،ما لم تحدث صدمة خطيرة وكبيرة واذا لم تحدث هذه الصدمة
فإن الواليات المتحدة ستواصل سياستها الحالية  ،األمر الذي يمكن أن ينهي أي خطوة نحو اقتصاد

طاقة أكثر تطو اًر .
غير أن كوكب األرض في حاجة ملحة إلى تضافر جميع الجهود لجعله نظيفا وجميال أما

حص ول اإلنسان على الطاقة فهي من حقوقه الحتمية فالطاقة تعني الصناعة والرفاهية والنمو
والتقدم ولكن على الغني أن يأخذ بيد الفقير علميا وفنيا واقتصاديا وأن يعم التكافل والتعاون بين

جميع المجتمعات واألفراد وأن تنتهج المشروعات التنموية تنوع مصادر الطاقة وخاصة المتجددة
والنظيفة لتوفير مستقبل أفضل لإلنسان والمكان .
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إن مشاكل الطاقة العالمية تقتضي ردا علميا وتكنولوجيا دوليا " بما في ذلك تطوير

تكنولوجيا قصيرة األجل وأبحاث عالمية أساسية بعيدة المدى" يمكن أن تستثمر فقط ضمن إطار
زمني لنصف قرن .
إننا لن نتمكن من إيجاد وتوظيف مصادر الطاقة التي نحتاجها بصورة مقبولة بيئيا بدون
تحقيق اختراقات  ،بل اختراقات رئيسية  ،في ميداني العلم والتكنولوجيا وبما أنه ال تتوفر لدى

دولة بمفردها ما يكفي من الموارد المالية أو المعرفة فما هو ضروري هو بيان الدراسات االقتصادية

الخاصة باحتياجات طاقة الهيدروجين في المستقبل وامكانية استخدامه كوقود .

نظ ار لالستهالك العالمي للبترول والغاز الطبيعي  ،فإن إنتاجية البترول ستصل إلى قمتها

فيما بين عام  0101 ، 0101وبعد ذلك سوف يبدأ اإلنتاج في االنخفاض غير أن االنبعاث
الناتجة عن هذين المصدرين للطاقة تتسبب في مشاكل بيئية حول العالم ال يمكن حصرها مثل
التغير المناخي وزيادة معدالت درجات ح اررة األرض واألمطار الحامضية وتوسع ثقب األوزون
والتلوث وهذ المشاكل ستؤدي إلى كوارث طبيعية مثل الفيضانات والعواصف المدمرة والجفاف

وزيادة منسوب المحيطات مما يتسبب في خلخلة البيئة ومن ثم خلخلة معيشة البشر وبالتالي تاثر

االقتصاد العالمي .

تعتمد الجزائر في اقتصادها اعتمادا كليا على الطاقة التقليدية حيث ان اكثر من %66

من المزيج الطاقوي في الجزائر تشكله المحروقات ،اي االعتماد على ركيزة وحيدة في االقتصاد ,

مع مساهمة بسيطة للطاقات المتجددة رغم امتالك الجزائر الحتياطيات ضخمة من المصادر
الطاقوية المتجددة .
إشكالية الدراسة :
تعتبر الجزائر دولة نفطية بالدرجة االولى  ,حيث تعتمد بنسبة كبيرة على المحروقات في
مزيجها الطاقوي من خالل عوائدها في تنفيذ خططها التنموية والنهوض بقطاعاتها بالرغم من انها

طاقة ناضبة آيلة للزوال  ,مما جعله عرضة لصدمات مختلفة ,الرتبط االقتصاد الوطني بحركة

التقلبات السعرية للنفط والتي انخفضت بنسب كبي ار منذ  , 0104مما انعكس مباشرة على االقتصاد
الوطني .
باالضافة الى انخفاض الصادرات النفطية والغازية الجزائرية بالموازاة مع زيادة نسب االستهالك
المحلي وخاصة قطاع النقل الذي يمثل اعلى نسبة في هذا االستهالك  ,باإلضافة

ت
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الى ما تتطلبه الحياة االقتصادية من تمويل لضمان سير التنمية الشاملة  ,كما ان الطاقة التقليدية

في الجزائر عمرها محدود وهي طاقة آيلة للزوال عند امد قريب  ,وكذلك مشكلة االنبعاثات الناتجة
عن استخدام الوقود التقليدي  ,والتي تهدد المناخ والصحة العامة .
وبالتالي فإنه ومن الضروري على الجزائر القيام بإصالحات جذرية في مجال الطاقة و
العمل على ترشيد استخدام الموارد الطاقوية الناضبة  ،ومحاولة التنويع الطاقوي من خالل اتباع

سياسة التحول الطاقوي بإدماج الطاقات المتجددة خاصة في قطاع النقل  ,واالهتمام اكثر بالطاقات

البديلة  ,وخاصة طاقة الهيدروجين باعتباره حامل طاقوي بامتياز  ,نظيف ودائم .

وعليه يمكن طرح التساءل التالي :
-

الى اي مدى يمكن استخدام طاقة الهيدروجين كوقود في قطاع النقل في الجزائر ؟

ويتفرع من هذا السؤال العديد من األسئلة الفرعية منها:
 -ماهية امكانية اقامة بنية تحتية إلس ـ ـ ــتعمال طاقة الهدروجين في الجزائر والتكاليف

التي يجب على الدولة تحملها في بداية إنتاج تلك الطاقة ؟

 -ما هي انعكاسـ ـ ـ ــات المتوقعةمن اسـ ـ ـ ــتخدام الهيدروجين كوقود في الجزائر خاصـ ـ ـ ــة في

قطاع النقل ؟

 الى اي مدى يكون القبول المجتمعي حاف از لدعم مشروع طاقة الهيدروجين ؟_ ما امكانية ادخال القطاع الخاص في مشاريع طاقة الهيدروجين ؟
فرضيات الدراسة :
 -0الهيـدروجين هو البـديـل الـدائم والمتجـدد واالنظف للطاقة التقليدية والذي يمكن ان تعتمد
عليه الجزائر في اقتصادها في المستقبل .
 -0سيكون لطاقة الهيدروجين مكانة كبيرة في العالم  ,كما يمكن للجزائر أن تستخدمه كوقود
في قطاع النقل.

ث
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 -0بـامكان طاقة الهيدروجين كوقود في قطاع النقل ان تنافس انواع الوقود االخرى (البنزين
 ,الديزل ) مستقبال في الجزائر.

 -4للجزائر القدرة على اقامة بنية تحتية خاصة بالهيدروجين في المستقبل .
الهدف من الدراسة :
 التأكيد على ضرورة الرشادة في استغالل الموارد الناضبة الحالية والعمل على خلق تنوعأكثر في المزيج الطاقوي .

 االهتمام بطاقة الهيدروجين كحامل للطاقة  ,وتشجيع استخدامه كوقود للنقل. دراسة اإلمكانيات المتوفرة من الطاقات المتجددة وتشجيع االعتماد عليها بالطريقة المثلى.اهمية الدراسة :
اجدا في
 الهيدروجين وقود المستقبل  ,وضمان االستدامة وهو أخف الغازات و أكثرها تو ًالطبيعة يوجد في الماء وكل المركبات العضوية والكائنات الحية.
 طاقة الهيدروجين محبة للبيئة ,باستخدامها وقود للسيارات فهو مصدر طاقة متجدد ومحتوى طاقي عالي لوحدة الكتلة ,غير مضر بالبيئة  ,و يمكن الحصول عليه من التحليل

الكهربائي للماء .
 الهيدروجين حامل طاقوي بامتياز ,دائم ونظيف ,محتوى الغرام منه من الطاقة يفوق مقدارما يحتويه غرام الكيروسين بمقدار  0.3مرة ،و يفوق مقدار ما يحتويه جرام البنزين بمقدار

 4.0مرة .
منهجية الدراسة :

تم االعتماد في هذه الد ارسـة على المنهج الوصـفي واالستقرائي والتحليلي وذلك من خالل

تجميع البيانات والمعلومات التي ترتبط بالبحث من خالل ترتيبها وتجميعها وتبويبها باالس ـ ـ ــتعانة
باألسلوب اإلحصائي وكذلك استخدام االستنتاج المنطقي.
وفي الد ارس ـ ــة االس ـ ــتشـ ـ ـرافية والس ـ ــتشـ ـ ـراف مس ـ ــتقبل طاقة الهيدروجين كوقود في الجزائر ,

وبحكم انها دراسة كيفية  ,تم االعتماد على بناء السناريوهات وتحليلها لتحقيق الهدف من الدراسة

 ,والوصول الى النتائج المرجوة الستشراف المستقبل .
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اسباب اختيار الموضوع :
 محاولة ربط موضــوع الدكتوراه بموضــوع الماجســتير واكمال الد ارســة والتوســع فيها بنفس
السياق والوتيرة .

 ضرورة الخوض في غمار التنوع الطاقوي المحلي والدولي وعدم تاجيله من خالل ضرورة
ترشيد استخدام الطاقة ,واثاره السلبية على المناخ .

 الرغبة الشخصية لدراسة الموضوع .
الدراسات السابقة:
تم االستعانة ببعض الدراسات و منها:
الدراسة األولى ( :تحليل مستقبلي للتخطيط األمثل لمزيج الطاقة على المدى الطويل في
الجزائر :نحو أمن عالي لتوليد الكهرباء في عام , 0100
- Prospective analysis for a long-term optimal energy mix planning in
)Algeria Towards high electricity generation security in 2062

لصياح بكار واخرون في مجلة الطاقات المتجددة والمستدامة ,لسنة .0106
وقسمت هذه الدراسة الى اربع محاور رئيسية وهي :
 .0د ارس ــة االمكانات الطاقوية المتجددة في الجزائر  ,والتركيز على االنظمة الفوتو فولطية
المركبة في الجزائر  ,وامكانية الربط الطاقوي بين ش ـ ـ ـ ـ ـ ــمال افريقيا و اوروبا والش ـ ـ ـ ـ ـ ــرق

االوسط .

 .0اعطاء بيانات االقتصاد الكلي الجزائري بالتفصيل منذ عام  0600الى غاية .0100
 .0تحليل بيانات الطاقة في الجزائر من  0631الى غاية .0100
 .4التحليل االسـتشرافي وسيناريوهات الطاقة في الجزائر في حدود  ,0100بوضع توقعات
مستقبلية للطلب على الطاقة وامداداتها في كل القطاعات .
الدراسة الثانية ( :نمذجة وتقييم سيناريوهات تكنولوجيا الهيدروجين من وجهة نظر القبول
االجتماعي ,
ح
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-Mod`ele de structuration et d’´evaluation des sc´enarios des

technologies de l’hydrog`ene du point de vue de l’acceptabilit´e sociale
)
مذكرة دكتوراه لصاحبها  ,Amidou Kpoumi´eفي جامعة باريس  ,6سنة .0100
وقسمت هذه الدراسة الى اربع فصول كانت كالتالي :
 .0عرض وهيكلة مشكلة القبول االجتماعي للهيدروجين من خالل توضيح مشكلة الطاقة
وضرورة االنتقال الى طاقة الهيدروجين كبديل طاقوي جديد في العالم .

 .0دراسة طاقة الهيدروجين من االنتاج حتى االستخدام والتطرق الى ايجابيات وبعض مشاكل
الهيدروجين والقبول المجتمعي لهذه الطاقة .

 .0هيكلة القرار والمساعدة متعددة المعايير التخاذ القرار ,من خالل دراسة طرق الهيكلة
وتصنيف المشاكل ومن ثم اتخاذ الق اررات متعددة المعايير .

 .4تطبيق لتقييم سيناريوهات تكنولوجيا الهيدروجين  ,من خالل بناء السناريوهات والبرهنة
عليها باستخدام النمذجة .
الدراسة الثالثة ( :الهيدروجين كوقود في قطاع النقل بالجزائر ,
) - Hydrogen as a fuel in the transport sector in Algeria
لرفيقة بودريس  ,المجلة الدولية لطاقة الهيدروجين في المانيا  ,سنة . 0104
وقسمت هذه الدراسة الى اربع محاور كانت كالتالي :
 .0نضرة عامة على الهيدروجين كوقود بديل  ,والدراسات االقتصادية و التقنية  ,ووجهة النظر
االقتصادية للهيدروجين كوقود .
 .0تقنيات انتاج الهيدروجين من مصادر متجددة  ,من خالل توضيح وشرح كل سبل انتاج
الهيدروجين اقتصاديا .
 .0وصف شامل لقطاع النقل في الجزائر ,من خالل اعطاء نظرة عامة على واقع قطاع النقل
وحيثياته .

 .4الهيدروجين كوقود للسيارات في الجزائر  ,بتوضيح طريقة انتاج الهيدروجين و تقدير
االحتياجات  ,تكلفة االنتاج ,القدرة كوقود للنقل  ,التنافسية االقتصادية للهيدروجين .
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الدراسة الرابعة ( :طريقة تعتمد على نظام المعلومات الجغرافية من أجل توقع الطلب المستقبلي
على الهيدروجين في قطاع النقل الطرقي الجزائري,
-GIS-based method for future prospect of hydrogen demand in the
) Algerian road transport sector
لسامية رحموني واخرون في المجلة الدولية لطاقة الهيدروجين ,في المانيا  ,لسنة . 0100
وقسمت هذه الدراسة الى اربع محاور كانت كالتالي :
 .0نمذجة الطلب الهيدروجيني في المستقبل  ,من خالل اعطاء نظرة على واقع النقل البري
في الجزائر ومن ثم تقدير توزيع الطلب على الهيدروجين من  0100الى .0140

 .0التحليل الفني االقتصادي إلنتاج الهيدروجين  ,ومتطلبات الطاقة ألنظمة االنتاج
الهيدروجينية .

 .0تكلفة انتاج الهيدروجين كتكلفة االستثمار في طاقة الهيدروجين .
 .4تقدير انبعاثات الغازات الدفيئة وتأثيراتها على البيئة  ,من خالل التقديرات الحالية
والمستقبلية والحلول الالزمة لحل المشكلة .

تقسيمات الدراسة:
قسمت الدراسة الى خمس فصول على النحو التالي :
 .0الفصل االول  :كان عن الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع  ,وسيحدد كل

االمكانيات الطاقوية الطبيعية سواء كانت تقليدية او متجددة في الجزائر واالحتياطيات

منها وكميات االنتاج و التصدير .
 .0الفصل الثاني :عن مشكلة الطاقة في الجزائر  ,سيوضح هيكل االستهالك الطاقوي
الحالي والمستقبلي وسيناريوهات الطاقة المستقبلية في الجزائر والسمات االساسية

لهذا االستهالك ومحاولة التحول الطاقوي ,والسعي نحو التغيير والتنوع .

 .0الفصل الثالث :عن الهيدروجين كحامل طاقوي جديد في الجزائر ,من خالل محاولة
معرفة الهيدروجين اقتصاديا والتطرق إلنتاج واستخدام ونقل وتوزيع الهيدروجين

وامكانية انتاجه في الجزائر.

د

المقدمة

 .4الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود في الجزائر بالتطرق الى

واقع قطاع النقل في الجزائر بإعطاء كل المعطيات الحالية  ,وامكانية استخدام

الهيدروجين كوقود في هذا قطاع النقل البري .
 .0الفصل الخامس  :وكان دراسة استشرافية حول استشراف طاقة الهيدروجين كوقود
مستقبلي في الجزائر من خالل بناء السيناريوهات وتحليلها واالعتماد عليها في التوقع

المستقبلي لطاقة الهيدروجين كوقود في الجزائر .

ذ

الفصل األول :
الموارد الطاقوية في الجزائر بين
الوفرة والتنوع

الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع

تمهيد :
هاما في حياة الشعوب ،الن كل أنواع األنشطة البد أن
ًا
دائما والزالت تمثل
عنصر ً
كانت الطاقة ً
تتضمن استهال ًكا لكمية من الطاقة  ،بداية من حيوانات الجر إلى اإلنشطار النووي ، ،وقد ارتبط إنتاج

الطاقة بشكل مستمر مع تطور الفكر العلمي ،وبالتالي لكل أنواع الطاقة المتاحة عبر مختلف العصور
تاثير واضح على طبيعة المجتمع .

لهذا ارتبط استعمال الفحم باختراع اآللة البخارية وساعد بالتالي على التقدم في الكيماويات والتعدين
حينما بدأت الثورة الصناعية األولى التي أدت إلى حدوث تغيرات جذرية في المجتمع األوربي واألمريكي

وعزوفه عن الزراعة ،و اكتشاف الكهرباء الذي كان أثره الكبير في حياة اإلنسان في جميع أنحاء

العالم باستخداماتها في مختلف المجاالت  ,وقد كان استخدام أنواع جديدة من الوقود مثل البترول
والغاز الطبيعي والكهرباء المولدة من مساقط المياه والرياح ثم استخدام الطاقة النووية أثره الواضح في

المجتمعات الصناعية إذ أدى إلى تقدمها ،وبالتالي اتخاذ العالم الحديث الشكل الجديد المليء باآلمال

والمتناقضات.

من خالل ماسبق قسم هذا الفصل الى :
المبحث االول  :واقع الطاقة التقليدية في الجزائر.
المبحث الثاني :االمكانيات الطاقوية المتجددة في الجزائر .
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الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع
المبحث االول  :واقع الطاقة التقليدية في الجزائر.
الموارد التقليدية هي موارد الناضبة وهي التي يستحيل تشكيل أرصدة جديدة منها ,أو يحتاج هذا

التكوين لفترات زمنية تكون طويلة جدا تصل إلى مئات اآلالف من السنين أو أكثر ،ومنها الفحم
والبترول والغاز الطبيعي و جميع الثروات المعدنية االخرى  ,و إعادة تدوير بعض تلك الموارد بعد

استعمالها ،فهو يتضمن تكلفة باهضه ،ورغم إعادة تدوير بعض تلك الموارد اال انه يمكن استرجاع
الكمية المستخدمة كلها وبالتالي فإن رصيدها يتناقص باستمرار.

()1

قطاع الطاقة في الجزائر يلعب دو ار هاما ورئيسيا في التنمية االقتصادية  ،ويعتبر األداة المحركة

لباقي فروع االقتصاد الوطني ,وذلك بفضل احتياطاتها الطاقوية الضخمة وخاصة الطاقة األحفورية,
والتي تعتبر المكون االساسي للمزيج الطاقوي في الجزائر .
المطلب االول  :االحتياطيات الطاقوية التقليدية في الجزائر .
االحتياطيات الطاقوية التقليدية او الناضـبة هي االحتياطيات التي ستنتهي مع الزمن لكثرة
استخدامها  ,وهي تتواجد في الطبيعة بكميات محدودة وغير متجددة  ،وهي ملوثة للبيئة  ،وتمثل

 %89مـن حاجـة العالم من الطاقة .

2

الفرع االول  :االحتياطيات النفطية .
تمتلك الجزائر احتياطات ضخمة من الطاقة االحفورية ومنها النفط  ,اذ تعتبر من اهم البلدان في

قارة افريقيا ككل من حيث الموارد بعد كل من ليبيا و نيجيريا  ,فبعد إقرار القانون2992المتمم والمعدل

لقانون  2989عرف االحتياطي النفطي تزايدا معتب ار في الجزائر  ،حيث انه في الفترة بين  2992و
 2998تم ابرام  21عقد استكشاف وتنقيب تغطي مساحة تقدر  199292كلم ، 1أمضيت مع 11

شركة أجنبية ،فتم اكتشاف 202بئر ( 92للتنقيب 10 ،لالستغالل و 29للتطوير) .

3

 1كتوش عاشور ،الغاز الطبيعي في الجزائر وأثره على اإلقتصاد الوطني ،اطروحة دكتوراة ،جامعة الجزائر ،1002 ،ص .21
 2عبدالمطلب النقرش ,الطاقة مفاهيمها  ،انواعها  ،مصادرها ,وزارة الطاقة والثروة المعدنية ,االردن ,1000 ,ص.9
3
Amor khelif, La reforme du secteur des hydrocarbures en Algerie, Revue Algerienne des sciences
juridiques economiques et politiques, № 4-2000, P252
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الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع
وقد بلغت االحتياطات المؤكدة من النفط الخام سنة  1020الخام حوالي  21,1مليار برميل ,وهو

ما يعادل  %0,90من االحتياطي العالمي من النفط  ,و  %2,12من اجمالي حصة منظمة اوبك,
والشكل التالي يوضح ذلك :

1

الشكل رقم (: )2
االحتياطيات المؤكدة من النفط الخام للجزائر مقارنة ببعض الدول العربية عام.1020

المصدر  :التقرير االحصائي السنوي ,منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابك ,الكويت  ,1029 ,ص 9

الفرع الثاني  :االحتياطيات الغازية .
بالنسبة للغاز الطبيعي ,فتنصب سياسة الج ازئر دائما على تثمين االحتياطات بتكثيف جهود

االستكشاف واالستغالل والعمل على تطوير الحقول المكتشفة ,حيث بلغت االحتياطيات المؤكدة من
الغاز الطبيعي سنة  1020حوالي  2002مليار متر مكعب ,وهو ما يعادل  % 1.19من االحتياطيات

العالمية للغاز الطبيعي ,أي ما يعادل  %8.1من االحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي في الدول
العربية ,وهذا االحتياطي أيضا ثابت منذ فترة كما هو مبين بالجدول رقم (. )2
 1التقرير االحصائي السنوي ,منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابك ,الكويت  ,1029 ,ص.9
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الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع
و يتوزع احتياطي الغاز الطبيعي في الجزائر بين حوض واد ميا  ,%00حوض رور النوس /بركين

 %29و حوض اإليزي ,%22حوض أهنات /تيميمون .% 22

1

الجدول رقم(:)2
االحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في للجزائر .
مليار متر مكعب
السنوات

1122

1121

1122

1122

1122

الجزائر

4054

4054

4054

4054

4054

05405

05200

05400

05000

دول اوبك

05204

العربية

دول العالم

705505

700040

704402

700455

700545

المصدر  :التقرير االحصائي السنوي ,منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابك ,الكويت  ,1029 ,ص 22

اما فيما يخص اليورانيوم في الجزائر ,قدر االحتياطي القابل لإلنتاج عند سعر اقل من  190دوالر

للكيلوغرام ,مطلع عام 1022حوالي  29000طن .

2

كما بلغت احتياطيات الفحم الحجري المتواجدة بالجنوب الغربي للبالد حوالي  20مليون طن ,

رغم قلتها إال انه يمكن استغاللها محليا إلنتاج الكهرباء.

3

 1وائل حامد عبد المعطي  ,واقع وآفاق صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية الجزء االول ,مجلة النفط والتعاون العربي ,مجلد
,20العدد,200الكويت ,1022,ص.222
 2تقرير االمين العام السنوي , 21منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابك ,الكويت 1020,ص.218
 3الورقة القطرية حول الطاقة في الجزائر ,وزارة الطاقة و المناجم ,مؤتمر الطاقة العربي العاشر ,أبو ظبي  , 1022،ص.28
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الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع
المطلب الثاني  :االكتشافات النفطية .
انخفض عدد االكتشافات النفطية في عام  1020الى  22اكتشاف  ,مقارنة بالعام  1022حيث

وصل الى  28اكتشاف  ,اما بخصوص الغاز الطبيعي فقد ساهمت عملية التنقيب و االستكشاف في
الجزائر خالل عام  1020على تحقيق عدد من االكتشافات الغازية بلغ  22بئر منها قاطع جنوب
شرق اليزي والذي انتج عند اختباره معدل  290الف م 2من الغاز ,والجدول التالي يوضح عدد

االكتشافات النفطية والغازية حتى سنة .1020
جدول رقم (:)1
عدد االكتشافات النفطية والغازية من  1022حتى .1020
السنوات

1122

1121

1122

1122

1122

االكتشافات النفطية

75

4

72

74

77

االكتشافات الغازية

75

22

25

74

72

المصدر  :التقرير االحصائي السنوي ,منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابك ,الكويت  ,1029 ,ص 10,11

المطلب الثالث  :الطاقة االنتاجية للنفط و تصديره .
الفرع االول :الطاقة االنتاجية للنفط.
الجزائر تعتبر من أهم الدول المنتجة للنفط الخام في العالم ،وهي تحتل المرتبة الثالثـة إفريقيـا،

والمرتبة الثانية عشر عالميا من حيث الطاقة اإلنتاجية ككل ،هذا ما جعلها تحتل مكانة فاعلة في
الـسوق العالمية للنفط  ،حيث بلغ حجم انتاج النفط الخام سنة  1020اكثر من 2209الف برميل يوميا
وهو ما يعادل  %2.99من انتاج اوبك و  %2.28من االنتاج العالمي من النفط الخام.
والجدول رقم ( )2يوضح ذلك :

 1التقرير االحصائي السنوي ,منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابك ,الكويت  ,1029 ,ص .18
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1

الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع
الجدول رقم (:)2
انتاج النفط الخام في الجزائر
الف برميل في اليوم

السنوات

1122

1121

1122

1122

1122

انتاج النفط

770215

725215

725215

770215

770515

الخام

المصدر  :التقرير االحصائي السنوي ,منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابك ,الكويت  ,1029 ,ص 18

اما فيما يخص الغاز الطبيعي في الجزائر فقد ارتفع اإلنتاج من  210الف برميل في اليوم سنة

 ,1022الى  022الف برميل في اليوم سنة  ,1022في حين شكل انتاج منظمة اوبك حوالي %29.0
من اجمالي االنتاج العالمي من الغاز الطبيعي عام .1022

جدول رقم (:)2
انتاج الغاز الطبيعي في الجزائر ومنظمة اوبك والعالم.
الف برميل في اليوم

السنوات

1121

1122

1121

1122

1122

الجزائر

074

440

440

425

077

دول اوبك

2554

2220

2205

2202

2545

العالم

4002

4024

4004

4004

0454

المصدر  :تقرير االمين العام السنوي , 21منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابك ,الكويت 1020,ص.200
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الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع
الفرع الثاني  :تصدير النفط.
ارتفعت قيمة الصادرات النفطية من  2,0مليون برميل فاليوم عام  ,1002الى  2,9مليون برميل

فاليوم عام  1022بمعدل نمو .%2,2

1

انعكس انخفاض معدالت اسعار النفط خالل عام  , 1020على قيمة صادرات النفط التي

تعد المحرك الرئيسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية ,المنتجة للنفط والداعم الرئيسي
الحتياطات بنوكها المركزية من العملة االجنبية  ,ونتيجة لذلك انخفضت قيمة الصادرات لدول اوابك

من النفط الى  220,0مليار دوالر عام  , 1020بينما كانت  090,8مليار دوالر عام .1022

2

اما بالنسبة للجزائر فقد كانت  %28,8هي نسبة االنخفاض في قيمة الصادرات النفطية ,حيث
انخفضت من  999.9الف برميل يوميا عام  1022الى 280.9الف برميل يوميا عام .1020

3

بحيث انخفض سعر البرميل من حوالي  220.09دوالر سنة  , 1022إلى معدل قدره  08.2دوالر
للبرميل الواحد سنة  , 1020وهو ما أدى الى تراجع حجم صادرات المحروقات في سنة  1020بنسبة

.%2,9

4

سعر البرانت انخفض من 221دوالر في جوان  1022إلى حوالي  20دوال ار سنة ,1020
لينخفض بعد ذلك بنسبة  %00عما كان عليه سابقا ،كما انخفضت كذلك أسعار النفط الخام غرب

تكساس الوسيط لتصل الى مايقارب 29دوالر للبرميل ،وبالتالي يفقد النفط ثلث قيمته في 1020

و.1029

5

الجدول رقم ()0
صادرات النفط الخام للجزائر من  1022حتى .1020
الف برميل فاليوم

السنوات

1122

1121

1122

1122

1122

 1ماجد ابراهيم عامر ,تطور خارطة سوق النفط العالمية واالنعكاسات المحتملة على الدول االعضاء في اوباك  ,مجلة النفط والتعاون
العربي ,مجلد ,21العدد,209الكويت ,1029,ص.20
 2تقرير االمين العام السنوي , 21منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابك ,الكويت 1020,ص.91
 3التقرير السنوي للبنك الجزائري ,التطورات االقتصادية والنقدية لسنة 1022وآخر التوجهات لسنة ,1020ديسمبر .1020ص.29
 4تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي ,المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي,الجزائر .1020,
 5قطوش رزق ,تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على سوق العمل في الجزائر :مقاربة تحليلية ,مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ,العدد,1029 ,29
ص.282
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الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع
الجزائر

00510

04010

05414

45210

44010

اوابك

7052514

7522210

7052710

7005714

7024514

المصدر  :تقرير االمين العام السنوي , 21منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابك ,الكويت 1020,ص91

بينما العوائد النفطية كانت قد حققت ارتفاعا من  09,92مليار دوالر عام  ,1009الى92,219

مليار دوالر عام  , 1022حسب تقرير البنك الجزائري.
كما هو موضح فالجدول التالي :

الجدول رقم ()9
قيمة العوائد النفطية خالل الفترة  1009حتى .1022
مليار دوالر

السنة

1112

1112

1112

1121

1122

1121

1122

العوائدالنفطية

00,07

55,70

44,47

00,72

57,007

55,05

02,225

المصدر :التقرير السنوي للبنك الجزائري لسنوات 1021 -1022 -1009- -

اما بالنسبة للغاز الطبيعي فتحتل الجزائر المرتبة الثانية عربيا ,من حيث حجم صادرات الغاز

الطبيعي التي بلغت عام  1021نحو  12,2%من إجمالي الصادرات ،وقد بلغ إجمالي صادراتها نحو
 00.2مليار متر مكعب ,والشكل رقم ( )1يوضح ذلك:

1

 1وائل حامد عبد المعطي  ,واقع وآفاق صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية  ,مرجع سبق ذكره  ,ص.292
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الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع
الشكل رقم (:)1
توزيع صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي عام .1021
نسبة مئوية

المصدر :وائل حامد عبد المعطي  ,واقع وآفاق صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية الجزء الثاني ,مجلة
النفط والتعاون العربي ,مجلد ,20العدد,202الكويت ,1022,ص.290

بالرغم من ان الجزائر تملك بنية تحتية كبيرة جدا لتصدير الغاز الطبيعي بطاقة اجمالية تفوق 80

مليار متر مكعب سنويا ,اال ان صادراتها من الغاز تراجعت جدا الى 22مليار متر مكعب خالل عام
 1022وهي تشهد تراجعا منذ س نوات  ,ويعود ذلك لي تنامي الطلب المحلي على الغاز بشكل كبير
بالتزامن مع تراجع االنتاج في الحقول الرئيسية المنتجة كحقل حاسي الرمل الذي يساهم بالنصيب

االكبر من انتاج الجزائر.

1

يعتبر االتحاد األوروبي العميل الرئيسي لغاز خط األنابيب الجزائري بنسبة  ٪89من إجمالي

الصادرات وكذلك الغاز الطبيعي المسال بنسبة  , ٪82وعلى الرغم من أهمية االتحاد األوروبي كوجهة

تصدير  ،إال أن صادرات الغاز الطبيعي من الجزائر إلى االتحاد األوروبي آخذة في االنخفاض بشكل

مطرد منذ عام  , 1002ونتيجة لذلك  ،فإن معدل استخدام البنية التحتية الحالية في عام  ، 1022لكل
من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ومحطات التسييل  ،كان حوالي  ٪ 00فقط
 1تقرير االمين العام السنوي , 21منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابك ,الكويت 1020,ص.112
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 الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع: الفصل األول
1

:)2( كما هو موضح في الشكل رقم

:)2( الشكل رقم
.1022-1002 صادرات الغاز الطبيعي من الجزائر إلى االتحاد األوروبي من
مليار متر مكعب

حجم
الصادرات

الصادرات

Source : Jekaterina Grigorjeva , STARTING A NEW CHAPTER IN EU-ALGERIA
ENERGY RELATIONS A PROPOSAL FOR A TARGETED ENERGY RELATIONS
COOPERATION, POLICY PAPER , the Jacques Delors Institut – Berlin,2016 p9

1

Jekaterina Grigorjeva , STARTING A NEW CHAPTER IN EU -ALGERIA ENERGY RELATIONS A
PROPOSAL FOR A TARGETED COOPERATION, POLICY PAPER , the Jacques Delors Institut –
Berlin,2016 p9
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الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع
المبحث الثاني  :االمكانيات الطاقوية المتجددة في الجزائر.
إن الطاقات البديلة والمتجددة هي التي تتجدد مصـ ــادرها باسـ ــتمرار ,أو أنها غير قابلة للنضـ ــوب

وليس لها عمر افت ارض ـ ــي من الناحية العلمية  ,وهي مص ـ ــادر طاقة قائمة ومتوفرة ومتاحة مادامت
الحياة قائمة بخالف مصادر الطاقة التقليدية ،التي تتصف بالنضوب بسبب االستخدام المستمر.

()1

تلقائيا في الطبيعة وبشـ ــكل س ـ ـريع ودائم  ,يفوق
أو بمعنى آخر هي الطاقات والموارد التي تتجدد
ً
()2
المعدل المحتمل الستغاللها حيث ال يمكن الخوف من نفاذها.
المطلب االول  :الموارد المتجددة .
الفرع االول  :الطاقة الشمسية .
كمية الطاقة الش ـ ـ ــمس ـ ـ ــية التي تص ـ ـ ــل الى االرض الواقعة على بعد  001مليون كم ,تتجاوز
اســتهالك البش ـرية جمعاء بعش ـرة آالف ضــعف ،إال أن مخزون الشــمس من الطاقة ليس بدون حدود ,
ولكنه يكفي ألربعة مليارات سنة قادمة.

()3

وقد دلت األبحاث التي أجريت أن متوسط اإلشعاع السنوي على سطح األرض يتراوح ما بين

 0111و  0011كيلوواط /ساعة /م 0في المناطق الصحراوية ،و ما بين  0111و  0011كيلوواط/

ساعة /م 0في مناطق خطوط العرض العليا ،وهذه األرقام تتجه نحو الزيادة بعد ارتفاع ح اررة كوكب
األرض ،نتيجة تشقق طبقة الغالف الجوي ( االوزون) من جراء التلوث.

()4

ان األرض تستقبل طاقة شمسية بنسبة  01أضعاف الطاقة المدخرة في جميع االحتياطات الطاقوية

غير المتجددة  ،و يقدر اإلشعاع الشمسي الساقط على األرض كل سنة بحوالي  063تي ارواط و هو
يعادل 00ألف مرة الطلب العالمي على الطاقة األولية ،حيث ينعكس منه حوالي  01 %إلى الفضاء

الخارجي ,في حين تمتص األرض حوالي % 01أما الباقي فهي التي تحرك الريح و تدفع دورة المياه
و تزود عملية التركيب الضوئي.

5

 1على رجب ،تطور الطاقات المتجددة وانعكاساته على أسواق النفط العالمية ،مجلة النفط والتعاون العربي ،مجلد  ،22عدد  ،229خريف
 ،1008ص .22
 2كتوش عاشور ،الغاز الطبيعي في الجزائر وأثره على اإلقتصاد الوطني ،مرجع سبق ذكره  ،ص .22
3يواخيم فيلله ،الشمس طاقة المستقبل ،مجلة  ،Deutchlandعدد  ،1أبريل  ،1002ص .20
 4عادل مدور ،المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة ،مجلة أخبار النفط والصناعة ،عدد  ،1009 ،220ص .12
 5بن مكرلوف خالد, ,أهمية مشاريع الطاقات المتجددة في الجزائر ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ,الملتقى الدولي حول استراتيجيات
الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ,جامعة البليدة  ,افريل , 1028ص .2
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الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع
والشكل التالي يوضح ذلك :
الشكل رقم (: )2
نسبة اإلشعاع الشمسي السنوي في العالم.

Source : Jekaterina Grigorjeva , STARTING A NEW CHAPTER IN EU-ALGERIA
A PROPOSAL FOR A TARGETED COOPERATION, ENERGY RELATIONS
POLICY PAPER , the Jacques Delors Institut – Berlin,2016 p6

نظر إلى موقعها الجغرافي الممتاز تملك الجزائر احد أهم القدرات الشمسية في كل حوض البحر
ًا
األبيض المتوسط وفي العالم ككل ،فمدة إشراق الشمس على كامل التراب الجزائري تفوق 1000

سنويا وتصل إلى  2900ساعة في الهضاب العليا والصحراء الجزائرية والطاقة المتحصل عليها
ساعة ً

يوميا على مساحة أفقية تقدر بـ  2م 1هي  0كيلوواط ساعي على معظم أجزاء التراب الجزائري ،أي
ً
حوالي  2900كيلوواط ساعي /م /1سنة ،هذا في شمال الجزائر أما في جنوبها فتتعدى  1192كيلوواط
ساعي /م /1سنة.

1

ويعود تاريخ استخدام الطاقة الشمسية في الجزائر إلى عام  2902باستخدام الفرن الشمسي الذي

بنته فرنسا ألغراض صناعة السيراميك.

2

 1دليل الطاقات المتجددة ،وزارة الطاقة والمناجم ،1009 ،ص .29
Saiah Bekkar . Amine Stambouli. Prospective analysis for a long -term optimal energy mix planning in
Algeria Towards high electricity generation security in 2062. Renewable and Sustainable Energy
Reviews.73.2017.p28
2
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الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع
الشكل رقم (:)0
عدد ساعات إشراق الشمس في بعض المناطق داخل الجزائر مع معدل الطاقة المحصل عليها.

المصدر :بن مكرلوف خالد, ,أهمية مشاريع الطاقات المتجددة في الجزائر ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ,الملتقى
الدولي حول استراتيجيات الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ,جامعة البليدة  ,افريل , 1028ص
.2

يتضـ ـ ــح من الشـ ـ ــكل السـ ـ ــابق أن الجزائر تزخر بإمكانيات شـ ـ ــمسـ ـ ــية ضـ ـ ــخمة  ,ألن  % 30من
مس ـ ــاحتها يميزه  0011س ـ ــاعة إشـ ـ ـراق ش ـ ــمس ـ ــي س ـ ــنوي ,هذا على أقل تقدير وبالتالي فالجزائر وبهذه

اإلمكانات قادرة على إنتاج الهيدروجين ,وتصـ ــديره إلى أوربا وبكميات معتبرة والذي س ـ ـينتج أسـ ــا ًس ـ ـا

من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية.

ولتبيان المواقع المحتملة إلمدادات الكهرباء بالطاقة الش ـ ـ ــمس ـ ـ ــية المس ـ ـ ــتقبلية في الجزائر ,فمنطقة
تمنراست في الجنوب الكبير هي المرشحة االولى ألكبر االمدادات الطاقوية مستقبال كما ,هو موضح

في الشكل التالي :
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الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع

الشكل رقم (:)0
المواقع المحتملة إلمدادات الكهرباء بالطاقة الشمسية ومثال التعرض اليومي اإلجمالي المستقبلي في
الجزائر.

(الكيلو واط /م

0

 /يوم)

خط العرض

خط الطول
Source : Saiah Bekkar Djelloul Saiah. Prospective analysis for a long-term optimal
energy mix planning in Algeria Towards high electricity generation security in 2062.
Renewable and Sustainable Energy Reviews.73.2017.p29.

والشكل رقم ( )6يبين نسب اإلشعاع خالل شهري «جويلية» و «ديسمبر» من فصلين مختلفين وعلى

سطحين واحد أفقي واألخر عمودي :
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الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع

الشكل رقم (:)6
اإلشعاع الشمسي خالل فصل الصيف والشتاء في الجزائر.

اشعاع فوق سطح افقي في شهر ديسمبر

اشعاع فوق سطح عادي في شهر ديسمبر

اشعاع فوق سطح افقي في شهر جويلية

اشعاع فوق سطح عادي في شهر جويلية

المصدر :دليل الطاقات المتجددة ،و ازرة الطاقة والمناجم ،الجزائر ،0116 ،ص .41
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الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع
الفرع الثاني  :طاقة الرياح .
وتحديدا من عوامل تدرج تسخين الجو بفعل
إن طاقة الرياح هي الطاقة الناتجة من سرعة الرياح
ً
وتعرجات س ــطح األرض الدائمة ،وعدم اس ــتوائه وهي متغيرة من حيث الزمان والمكان
ح اررة الش ــمس ،ت
و أفضل األماكن للرياح ،هي الجزر و التالل والسواحل و وبجانب البحيرات.

()1

وتشير التقارير الصادرة عن معهد (ويرلدووتش) وهو جماعة ضغط لحماية البيئية مقرها الرئيسي
في واشنطن ,إلى أن إنتاج طاقة من الرياح زادت بنسب كبيرة من بضعة آالف ميغاواط في عام
 ,2990إلى أكثر من  20ألف ميغاواط تقريبا في عام  ,1002وهو ما يكفي لتغذية  29مليون بيت

في الدول المتقدمة بالكهرباء  ,وبلغت قيمة المبيعات من طاقة الرياح أكثر من  9مليارات دوالر في
العام .

2

اما بالنسبة لمورد الرياح في الجزائر فانه يتغير من مكان آلخر ،وذلك ناتج عن الطوبوغرافيا و
تنوع المناخ  ،فالجزائر بلد كبير ينقسم إلى منطقتين جغرافيتين كبيرتين :من الشمال الذي يحده البحر
األبيض المتوسط ويتميز بساحل طوله  2200كم ,وبتضاريس جبلية تمثلها سلسلتي األطلس التلي

والصحراوي وبينهما تتواجد السهول والهضاب العليا ذات المناخ القاري.

3

والشكل رقم ( )8يوضح ذلك :

 1عادل مدور ،المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة ،مرجع سبق ذكره ،ص .11
 2بن مكرلوف خالد, ,أهمية مشاريع الطاقات المتجددة في الجزائر ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ,مرجع سبق ذكره ,ص .0
 3الورقة القطرية حول الطاقة في الجزائر ,مرجع سبق ذكره  ,ص.29
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الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع
الشكل رقم (:)8
مخطط سرعة واتجاه الرياح في الجزائر.

Source : Saiah Bekkar Djelloul Saiah. Prospective analysis for a long-term optimal
energy mix planning in Algeria Towards high electricity generation security in 2062.
Renewable and Sustainable Energy Reviews.73.2017.p29.

عند مالحظة الخريطة في الشكل رقم ( )8يتبين أن الجنوب يتميز بسرعة رياح أكبر منها في

الشمال ,خاصة في الجنوب الغربي بسرعة تزيد عن  2م /ثا ,وتتجاوز قيمة  9م /ثا في منطقة أدرار
أقصى الجنوب الغربي.

جدا  ,مع وجود مناخات تفصيلية على المواقع
فيما يخص الشمال فمعدل السرعة غير مرتفع ً
الساحلية لمدينة وهران سكيكدة وعنابة ,وكذلك على الهضاب العليا لتيارت و معسكر  ,وأيضا على
جنوب.
المنطقة التي تحدها بجاية من الشمال وبسكرة من ال ً
والشكل رقم ( )9يوضح ذلك:
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الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع

الشكل رقم(:)9
معدل سرعة الرياح على  20أمتار من األرضية في الجزائر.

معدل سرعة الرياح

المصدر :دليل الطاقات المتجددة ،و ازرة الطاقة والمناجم ،1009 ،ص .22

الفرع الثالث  :طاقة ح اررة االرض الجوفية .
الطاقة الجوفية هي من بين أحد أوجه الح اررة الموجودة في باطن األرض ,بفعل ض ـ ـ ــغط الطبقات

الجوفيــة وبــدرجــات تتجــاوز اكثر من ألف وحــدة ،وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخرج بحــدوث تــدرج حراري ابتــداءا من جوف
األرض وبازدياد العمق ،الن درجة الح اررة تتص ـ ــاعد بمعدل ثابت قدره  0.0درجة فهرنهايت لكل مائة

قدم عمق.

ـدر بالغ االهمية للطاقة وقد وصـل الحد االقتصادي الستغاللها إلى عمق
الطاقة الجوفية تعد مص ًا
أكثر من  0111م ،فهناك الطاقة الح اررية األرضــ ـ ــية المنخفضـ ـ ـ ــة الح اررة وأخرى مرتفعة الح اررة ،كما
- 19 -

الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع
توجد طاقة ح اررية بصـور صــخر جاف ســاخن ،أو الصــخور البركانية ،أو تحت ضــغط أرضــي مرتفع

جدا.

()1

وقد ساهمت الح اررة الجوفية لألرض بنسبة  % 3.0من إجمالي الح اررة الصادرة عن الطاقات

المتجددة في العام  ،0110وساهمت السويد والواليات المتحدة بجزء كبير من إنتاج الح اررة الجوفية
كما تعتبر الدانمارك ،السويد وسويس ار من البلدان المستخدمة الرئيسية لها ،وتعد آيسلندا البلد الوحيد

()2

في العالم الذي يستغل طاقة الح اررة الجوفية ويوصلها لحوالي  % 33من مجموع المنازل عام .0114
الشكل رقم (:)01
مصادر الطاقة الجوفية في العالم.

مناطق الحرارة الجوفية
Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal-power.

نظر لإلمكانات التي تملكها حيث أن كلس
مركز الريادةً ,ا
اما فيما يخص الجزائر فهي تحتل ا
الجوراسي ,في الشمال الجزائري يشكل احتياطيا مهما لح اررة األرض الجوفية ،مما أدى إلى وجود أكثر
أساسا في مناطق كشمال شرق وشمال غرب الجزائر.
من  100منبع مياه معدنية حارة تقع
ً

 1عادل مدور ،المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة ،مرجع سبق ذكره  ،ص .12
 2علي رجب ،تطور الطاقات المتجددة وانعكاساته على أسواق النفط العالمية واألقطار األعضاء ،مرجع سبق ذكره  ،ص .00
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الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع
تتميز هذه المنابع في درجات ح اررة غالبا ما تزيد عن  20درجة مئوية ،و المنبع األكثر ح اررة هو

منبع «حمام المسخوطين» في والية قالمة حيث تصل درجة الح اررة فيه إلى ما فوق  99درجة مئوية,
و تصل الى  228درجة في منابع الجنوب الشرقي في بسكرة .

1

هذه الفجوات الطبيعية التي هي على العموم تسربات لخزنات موجودة  ,تدفق لوحدها أكثر من 1
صغير من إمكانيات إنتاج الخزانات.
ًا
م /2ثانية من الماء الحار ،وهو ال يمثل إال جزًءا
تكون «القاري
اما بالنسبة الى الجنوب الجزائري الكبير أو ما يسمى بالصحراء الكبرى ،فيشكل ّ
اسعا من الح اررة الجوفية يمتد على آالف الكيلومترات ,من  2م /2ثانية ،وتصل ح اررة
الكبيس» خزًانا و ً
مياه هذه الطبقة إلى  09درجة مئوية.

2

وب هذا فإنه لو جمع التدفق الناتج عن استغالل هذه الطبقة األولية و التدفق الكلي لمنابع المياه
المعدنية الحارة كلها  ،فهذا يمثل على مستوى االستطاعة أكثر من  900ميغاواط من الطاقة.

Saiah Bekkar Djelloul Saiah. Prospective analysis for a long-term optimal energy mix planning in :
Algeria Towards high electricity generation security in 2062. Renewable and Sustainable Energy
.Reviews.73.2017.p29
 2دليل الطاقات المتجددة ،مرجع سبق ذكره  ،ص .22
1
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الشكل رقم (:)00
منابع المياه الحارة في الجزائر .0116

المصدر :دليل الطاقات المتجددة ،و ازرة الطاقة والمناجم ،0116 ،ص .40

وعلى العموم تمتلـك الجزائر أكثر من  40منبع ميـاه حـارة في ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـال جزائر فقط ,ال تقـل درجة
الح اررة فيها عن  41درجة مئوية وفي بعضـ ـ ـ ــها تتعدى  °63درجة مئوية  ,وهو رصـ ـ ـ ــيد ضـ ـ ـ ــخم من
الطاقة الح اررية الجوفية يؤهل الجزائر ألن تكون في موقع الصدارة في الدول العربية والعالم ككل .

- 22 -

الفصل األول  :الموارد الطاقوية في الجزائر بين الوفرة والتنوع

الفرع الرابع  :الطاقة المائية.
اما بخصوص الموارد المائية في الجزائر و بالنظر لمساحتها الكبيرة تتميز بنـدرة الميـاه السـطحية

وقلتها  ,و التـي تنحصـر أساسا في جزء من المنحدر الشـمالي للسلسـلة جبال األطلس  ,حيث يتركز
سقوط األمطار بنسبة معتبرة في القسم الشمالي من البالد على مدى  200يوم على األكثر ,ويتساقط
الثلج على قمم جبال األطلس ,حجم األمطار سنويا يقدر بنحو  90مليار متر مكعب يتبخر القسم

األكبر منها .

1

وتقـدر اإلمكانـات المائية للجزائر بأكثر من  10مليار متر مكعب % 90 ,منها فقـط قابلـة لتجديـد،

ويقـدر عـدد المجـاري المائيـة السطحية في التراب الجزائر بنحو  20مجرى اغلبها فـي إقلـيم التـل ،وهـي

تصـب فـي البحر االبيض المتوسط وتمتاز بأن منسوبها غيـر منـتظم ,وتقـدر طاقتهـا بنحـو
21.2مليـارمتر مكعب .

كما تمتلك الجزائر مصـادر مياه جوفية ضـخمة عبارة للحدود ,و التي تختزنها الصحراء الشمالية
في منطقتين مائيتين عمالقتين تتجاوزان الحدود الجزائرية إلى كل من تونس وليبيا وهما:
أ -الطبقة المائية القارية والمسماة (:)Continental Complexe Terminal
وتغطي كامل منخفض الصــحراء الســفلى ،وهي تتغذى أســا ًس ـا من الســيول الصــحراوية التي تأتي
من الجبال الص ـ ــخرية التي تحيط بالتش ـ ــكيل الص ـ ــحراوي الجيولوجي و التض ـ ــاريس ـ ــي المعروف باس ـ ــم

«العرق الشـ ـرقي الكبير» وس ــيول المياه القادمة من الجنوب والغرب ويتم اس ــتغالل تلك الطبقة المائية
منــذ أزمــان موغلــة في القــدم في حوض وادي ريغ القريــب من مــدينــة توقورت وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحراء

الجزائرية.

()2

ب -الطبقة المائية القارية والمسماة (:)Albienne

 1مغربي خي رة ,واقع الموارد المائية في الجزائر واقتصادياتها ,مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ,العدد ,29جامعة الشلف ,1029,ص .109
BouzianeMahmah, Med Hysd: Future Federator Project of Massive Production of Solar Hydrogen,
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 2009, p 2919.
2
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وهي توجد على عمق معدله  2000م ،وهي طبقة إرتوازية تتميز بمنس ـ ـ ــوب تدفق اس ـ ـ ــتثنائي قدره

 100لتر /ثانية ،وماؤها س ـ ـ ـ ـ ـ ــاخن تتجاوز ح اررته  °90ودرجة ملوحته تتراوح ما بين  9– 1غ /لتر،
وتعـد هـذه الطبقـة المـائيـة الجوفيـة واحـدة من أكبر الطبقات في العالم  ,وواحدة من ثالث خزانات مياه

جوفية يس ـ ــعى العالم العربي الس ـ ــتثمارها في المس ـ ــتقبل لتأمين إحتياجاته من المياه ,حيث أن الخزانان
اآلخران هما خزان الص ـ ـ ـ ـ ـ ــلص ـ ـ ـ ـ ـ ــال النوبي ,المتد من ليبيا إلى مص ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،والخزان الجوفي الموجود في

ـبيا ،وتتم من خالل مياه السـ ــيول
األ ارضـ ــي السـ ــعودية ،وتعد تغذية الطبقة المائية الجوفية ضـ ــعيفة نسـ ـ ً
التي تأتي من محيط الخزان.
والجدول رقم ( )9و يوضح ذلك:
الجدول رقم(:)9
الطبقتان المائيتان الجوفيتان في بلدان المغرب العربي.

المساحة (212

الخزان (212

السقف (م)

التعبئة (مم/2

اإل زاحة (مم/2

حوض الجزائر وتونس

الطبقة القارية

205

05555

055-755

055

455

الطبقة األلبينية

055

2555 -7555

255

255

كم)1

م )2

سنة)

المصدر :بوزيان مهماهوآخرون ،مشروع المغرب العربي أوروبا إلنتاج الهيدروجين الشمسي ،مجلة النفط والتعاون
العربي ،المجلد  ،22العدد  ،210ربيع  ،1008ص .299

ويقدر إجمالي ما تختزنه طبقتا الص ـ ـ ــحراء الش ـ ـ ــمالية المذكورتين س ـ ـ ــابقا من المياه بنحو  90ألف
مليار م , 2ويبلغ ذلك الخزان س ـ ــعة و حجم يمكن من القيام باس ـ ــتغالله بش ـ ــكل دائم ،وهو ما يس ـ ــمح
بتصور استخدامه لفترات على المدى الطويل.

ويظل هذان الخزانان محل اهتمام وقطبين للتنمية  ،وقد يشـكالن ورقة أساسية إلنتاج الهيدروجين

على نطاق واسع حيث يمكن استغالل محتواهما من المياه المعتبرة.
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سنة)
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والشكل رقم ( )21يوضح ذلك:
الشكل رقم(:)21
الثروات المائية في الصحراء الجزائرية.

Source :BouzianeMahmah, Med Hysd: Future Federator Project of Massive Production
of Solar Hydrogen, International Journal of Hydrogen Energy, 34, 2009, p 2910.

وبشأن إمكانية استغالل الطبقات المائية للصحراء الشمالية الجزائرية تم التوصل إلى:
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 وجود تلك الطبقات المائية الجوفية الضـخمة يعد ميزة إضـافية للجزائر وذلك بفضل العمق القليل
لس ـ ـ ـ ـ ــقف الخزان ،وهي ميزة تدعم فكرة إمكانية اس ـ ـ ـ ـ ــتغالل واالس ـ ـ ـ ـ ــتفادة من تلك الخزانات المائية

الجوفية ,لتزويد محطات إنتاج الهيدروجين بكل ما يحتاجه من مياه وبطريقة فعالة ورخيصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

التكلفة.

أمر
 القيام بإعداد النمذجة الحسابية لتسيير الموارد المائية وتخطيطها ومتابعة االستفادة منها يعد ًا
الزما وضـ ــرورًيا  ,وحتى يمكن السـ ــماح بمتابعة تطور سـ ــلوك طبقات المياه الجوفية على المدى
ً
المتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط  ،وذلــك بــدالــة كميــات الميــاه المقترح سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحبهــا منهــا واآلثــار االجمــاليــة المترتبــة عن
استغاللها في محطات إنتاج الهيدروجين المتجدد.

()1

المطلب الثاني  :انتاج الموارد المتجددة .
ساهمت الطاقة المتجددة في الجزائر بنسبة % 0,02من اجمالي الطاقة المركبة وطنيا خالل عام

 ,1021كما تمثل الطاقة الكهربائية المنتجة من موارد متجددة نسبة  % 0,02من اجمالي الطاقة
الكهربائية المنتجة ,كما هو موضح في الجدول رقم(:)8

جدول رقم (:)8
الواقع الحالي لنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في اجمالي الطاقة الحالية.
1112

1121

1122

1121

قدرات مركبة %

5,52

5,52

5,52

5,52

طاقة كهربائية

5,57

5,57

5,57

5,57

منتجة %

المصدر :دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية ,جامعة الدول العربية  , 1022,ص.12

أما بخصوص توزيع االستطاعة للطاقة حسب المصادر ،فإنه ما ال يقل عن  1180كيلواط
مستمد من المصادر الشمسية  ,و حوالي  92كيلواط مستمد من المصادر الريحية  ،وهو ما يؤكد أن
1بوزيان مهماهوآخرون ،مشروع المغرب العربي أوروبا إلنتاج الهيدروجين الشمسي ،مجلة النفط والتعاون العربي ،المجلد  ،22العدد ،210
ربيع  ،1008ص .298
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الطاقة الشمسية تمثل ما نسبته  , %99.89بينما تمثل طاقة الرياح حوالي  ، % 2.22وهذا ما يؤكد
اإلمكانيات الضخمة والكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة

الشمسية.

1

وفي سنة  1022ساهمت الطاقة المتجددة بنسبة  1,22%من اجمالي الطاقة المولدة والمركبة في

الجزائر والتي كانت تقريبا  20909ميجا واط  ,وفي  1020بلغت حصة الطاقة المتجددة في مزيج
الطاقة الكلي حوالي  , ٪ 2.2وحتى وقت قريب كانت تسيطر على اعلى النسب إلى حد كبير الطاقة
المائية كما هو موضح فالجدول رقم( )9و الشكل رقم (.)22

2

الجدول رقم (:)9
حجم الطاقة المتجددة مقابل حجم الطاقة االجمالي خالل عام .1022
نوع المصدر

مصدر المحطات

مصدر مائي

مصدر شمسي

اجمالي انتاج

ميجاواط

70004

224

707

70005

النسبة%

%05,00

%7,42

%7

%755

الطاقوي

الحرارية

وريحي

الطاقة

المصدر :التقرير االحصائي السنوي ,منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابك ,الكويت  ,1020 ,ص .228

 1سليمان كعوان ,تجربة الجزائر في استغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية.العدد,22
الجزائر ,1020,ص.98
2

: Jekaterina Grigorjeva , STARTING A NEW CHAPTER IN EU -ALGERIA ENERGY RELATIONS A
– PROPOSAL FOR A TARGETED COOPERATION, POLICY PAPER , the Jacques Delors Institut
Berlin,2016 p7
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الشكل رقم (: )22
تركيب قدرة الطاقة المتجددة في الجزائر من  1000حتى .1020
ميغاواط

طاقة الرياح

شمسية

شمسية كهرو
ضوئية

الطاقة المائية المتوسطة

الطاقة المائية عالية

Source : Jekaterina Grigorjeva , STARTING A NEW CHAPTER IN EU-ALGERIA
A PROPOSAL FOR A TARGETED COOPERATION, ENERGY RELATIONS
POLICY PAPER , the Jacques Delors Institut – Berlin,2016 p7

وبخصوص انتاج الطاقة الكهرومائية في الجزائر فقد كانت حوالي  0,9الف برميل مكافئ نفط

فاليوم عام  ,1020في مقابل حوالي  92,9الف برميل مكافئ نفط كإنتاج للطاقة الكهرومائية لدول
اوابك ,وهي نسبة ضعيفة جدا وتتناقص منذ عام  1022كما هو موضح فالجدول رقم(:)20

1

التقرير االحصائي السنوي ,مرجع سبق ذكره  ,ص .20
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الجدول رقم (:)20
انتاج الطاقة الكهرومائية في الجزائر مقابل انتاج دول

اوابك.

كيلوواط في الساعة

1122

1121

1122

1122

1122

الجزائر

715

714

514

510

515

اوابك

0410

0014

0017

5514

5710

المصدر :التقرير االحصائي السنوي ,منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابك ,الكويت  ,1029 ,ص .20
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خالصة الفصل االول

يمثل النفط والغاز الطبيعي اهم دعائم االقتصاد الجزائري  ,فالجزائر تملك ما يعادل  %0,90من
االحتياطي العالمي من النفط و  % 1.19من االحتياطي العالمي للغاز الطبيعي  ,و يساهم النفط
والغاز الطبيعي بنسبة  %99,99في المزيج الطاقوي في الجزائر ,اي اعتماد االقتصاد الجزائر الشبه

كامل على النفط والغاز الطبيعي مقابل تواضع مساهمة الطاقات االخرى.

بالرغم ان الجزائر تملك احتياطات طاقوية متجددة ضخمة من خالل مدة إشراق شمسي تتعدى

سنويا هي االهم في كل حوض البحر األبيض المتوسط و العالم ,ومعدل مرتفع لهبوب
 1000ساعة ً
الرياح لتنوع المناخ  ,وأكثر من  100منبع مياه معدنية حارة باإلضافة الى  90ألف مليار م 2مياه

جوفية.
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الفصل الثاني  :مشكلة الطاقة في الجزائر.

تمهيـد
تعتبر الطاقة وسيلة هامة من وسائل التقدم االقتصادي وهي المحرك األساسي لعجلة التنمية
االقتصادية واالجتماعية  ،و بالتالي االستغالل المفرط لهذه الطاقة له عواقب وخيمة على التنمية ككل

 ,حيث اصبحت الطاقة اليوم تمثل مشكلة يمتد أثرها على المستوى العالمي فقد استدعى ذلك إلى

انعقاد المؤتمرات الدولية لدراسة مشكلة الطاقة التي تبين فيها أنه ال يمكن توفير االحتياجات العالمية
المتزايدة بصفة مستمرة مع استمرار االستغالل في ظروف غير متغيرة وباستهالك لمصادر الطاقة

المحدودة.

ولهذا فإن الجزائر تواجه تحديات تفرض عليها أن تسارع إليجاد حلول لمواجهة مشكلة الطاقة والعمل

على تغيير البناء االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي الذي تتطلبه فترة االنتقال إلى مصادر جديدة

للطاقة.

وسوف يتم التطرق في هذا الفصل إلى:
 المبحث األول :السمات الرئيسية لهيكل االستهالك الطاقوي في الجزائر.
 المبحث الثاني :اشكالية التحول الطاقوي وامكانية التطوير.
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المبحث األ ول :السمات الرئيسية لهيكل االستهالك الطاقوي في الجزائر.
باعتبار الجزائر من كبار منتجي و مصدري الطاقة و خاصة األحفورية منها ،فان تلبية االحتياجات
الداخلية من استهالك الطاقة ال تعتبر مشكال عويصا مقارنـة بالـدول المستوردة لهذ العنصر الحيوي ,
هذا ما بين عدة سمات كان من الضروري التطرق اليها .

المطلب االول  :معدالت النمو المتسارعة في استهالك الطاقة .
الفرع االول  :استهالك الطاقة .
كان االستهالك القومي اإلجمالي للطاقة بين عامي  1021-2980يسير بمنحنى متزايد  ,من
 9 .22طن مكافئ نفط إلى  00.8طن مكافئ نفط  ,وتتكون من أربعة أنواع من المكونات  ،وهي
استهالك صناعات الطاقة  ،والصناعات غير المتعلقة بالطاقة  ،واالستهالك النهائي والخسائر ,ففي

تلك الفترة  ،ارتفع متوسط النمو السنوي من  ٪1الى . ٪ 20

1

الشكل رقم (:)22
تطور االستهالك الوطني للطاقة في الجزائر .1021-2980

االستهالك
الوطني
للطاقة

االستهالك النهائي

الطاقة الصناعية

السنوات
الطاقة الغير الصناعية
ال

خسائر في التوزيع

Source : Saiah Bekkar Djelloul Saiah. Prospective analysis for a long-term optimal
energy mix planning in Algeria Towards high electricity generation security in 2062.
Renewable and Sustainable Energy Reviews.73.2017.p34.
1

Saiah Bekkar . Amine Stambouli. Prospective analysis for a long-term optimal energy mix planning in
Algeria Towards high electricity generation security in 2062. Renewable and Sustainable Energy
.Reviews.73.2017.p34
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أما بالنسبة الستهالك الطاقة التقليدية وفق المصادر ،فإن المنتجات البترولية تسجل أعلى

نسبة استهالك  ,٪41ثم الطاقة الكهربائية بنسبة  , ٪27وهي بنفس األهمية مقارنة الستهالك الغاز

الطبيعي , ٪ 25وذلك وفق احصائيات سنة , 2009كما يوضحه الشكل رقم (.)00

1

الشكل رقم (:)00
استهالك الطاقة حسب المصدر.

المصدر  :صباح براجي  ,دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة االقتصاد الجزائري في ظل ضوابط االستدامة,
مذكرة ماجستير ,جامعة سطيف ,1021,ص.228

وقد عرفت الجزائر اعلى النسب في معدالت النمو السنوي في اجمالي استهالك مصادر الطاقة

االولية ,مقارنة مع الدول اعضاء اوابك في الفترة مابين  1022و  , 1020بزيادة قدرت 209,8الف
برميل مكافيء نفط كما هو موضح في الجدول رقم (:)22

2

الجدول رقم (:)22
اجمالي استهالك الطاقة في الجزائر وبعض دول اوابك.
(ألف برميل مكافىء نفط  /اليوم)

الجزائر

1122

1121

1122

1122

1122

00212

755210

757015

754514

774017

 1صباح براجي  ,دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة االقتصاد الجزائري في ظل ضوابط االستدامة ,مذكرة ماجستير ,جامعة
سطيف ,1021,ص.228
 2التقرير االحصائي السنوي ,منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابك ,مرجع سبق ذكره ,ص.92
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ليبيا

25412

05410

40414

40210

45414

العراق

54514

55410

44410

50510

54215

المصدر :التقرير االحصائي السنوي ,منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابك ,الكويت  ,1029 ,ص.92

كما يعتبر ارتفاع معدالت استهالك الفرد من الطاقة من العالمات الواضحة لتطور استهالك الطاقة
في الجزائر ,حيث شهدت الفترة من  1021حتى 1029زيادة في معدالت استهالك الفرد من الطاقة
 ,من  9,8برميل مكافئ نفط سنة  1021الى  20,9برميل مكافئ نفط سنة  , 1029كما هو موضح
فالشكل التالي :

1

الشكل رقم(:)29
معدل استهالك الفرد من الطاقة في الجزائر لعامي  1021و. 1029
( برميل مكافئ نفط /سنة )
10,8
10,6
10,4
10,2
10
9,8
9,6
9,4
2012

2016

المص ـ ــدر  :من اعداد الباحث اعتمادا على تقرير االمين العام الس ـ ــنوي , 22منظمة االقطار العربية المص ـ ــدرة للنفط

اوابك ,الكويت 1029,ص92

 1تقرير االمين العام السنوي , 22منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابك ,الكويت 1029,ص92
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الفرع الثاني  :كفاءة استهالك الطاقة .
يعتبر مؤشر كثافة الطاقة أحد المؤشرات الهامة التي تدل على مدى كفاءة استخدام الطاقة  ,فتطوير
كثافة الطاقة األولية الجزائرية يتماشى على نطاق واسع مع الناتج المحلي اإلجمالي الوطني ,ففي عام

 1009قدرت بـ  ٪ 0.28-0.22عند تعادل القوة الشرائية  ,بين عامي  2990و  ، 1009تم تحقيق
تخفيضات طفيفة فقط في كثافة الطاقة  ،في نطاق  ,٪0.2-0.2على النقيض من ذلك  ،على المستوى
العالمي  ،انخفضت كمية الطاقة المستخدمة لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ٪ 2.9

سنويا في المتوسط .

1

ويتضح من احتساب هذا المؤشر في الجزائر باستخدام تقدي ارت صندوق النقد الدولي ,انه قد ارتفع

من عام  1021الى عام  1029بنسبة  , %01.80كما هو موضح فالجدول التالي:

2

الجدول رقم(:)21
مؤشر كثافة الطاقة في الجزائر.
( طن مكافئ نفط  /مليون دوالر أمريكي من الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار) 1020

الجزائر

1121

1122

45415

52715

المصدر  :تقرير االمين العام السنوي , 22منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابك ,الكويت 1029,ص82

المطلب الثاني  :الهيكل االساسي الستهالك الطاقة في الجزائر .
تعتبر الجزائر دولة بترولية بالدرجة االولى ,وهذا نتيجة اعتمادها اعتمادا كبي ار على ما تمتلكه من

مصادر الطاقة االحفورية (النفط والغاز الطبيعي) لسد متطلبات اقتصاداتها من الطاقة ,إذ تلبي هذه

المصادر  99.99%من إجمالي استهالك الطاقة عام.1029

Nikolaus Supersberger .Energy Systems in OPEC Countries of the Middle East and North Africa ,
System Analytic Comparison of Nuclear Power, Renewable Energies and Energy Efficiency Wuppertal
Institute for Climate, Environment, Energy. Berlin, 31.08.2009p58
 2تقرير االمين العام السنوي , 22منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابكl ,رجع سبق ذكره ,ص82
1
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ونظ ار لما سبق فالجزائر تعتمد اعتمادا أساسيا على النفط والغاز الطبيعي لتغطية كل متطلبات
الطاقة ,وقد وبلغت حصة الغاز الطبيعي من إجمالي استهالك الطاقة في الجزائر حوالي ,%92.9
بزيادة في معدل النمو لعاميي  1029 , 1020حيث وصل الى  ,%2.2اما بخصوص النفط فكان

معدل النمو في نفس الفترة حوالي . %2.0

1

اما بخصوص الطاقة المتجددة فهي تساهم بنسبة ضعيفة جدا ,التكاد تذكر في اجمالي استهالك

الطاقة لعدم حدوث اي زيادة في االستهالك ,وهذا اكبر دليل على عدم االهتمام بالطاقات المتجددة
في الجزائر والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول رقم(:)22
استهالك الطاقة في الجزائر وفق المصدر ( .)1021- 1029
(ألف برميل مكافىء نفط  /اليوم)

1122

1122

1122

1122

1121
الغاز الطبيعي 050

000

005

557

525

425

470

470

444

405

المنتجات

البترولية
الفحم

010

212

210

210

210

الطاقة

714

514

510

515

515

الكهرومائية

المصدر :من اعداد الباحث اعتمادا على تقرير االمين العام السنوي , 22منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط
اوابك ,الكويت 1029,ص.82 ,98

المطلب الثالث :التوقعات المستقبلية الستهالك الطاقة في الجزائر.
 1تقرير االمين العام السنوي , 22منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط اوابكl ,رجع سبق ذكره  ,ص.98
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من المتوقع أن يشهد معدل استهالك الطاقة بالجزائر نمواً بحوالي  %2,9خالل الفترة - 1021،

 , 1020بقيمة  2009مليون برميل نفط مكافئ في اليوم في عام , 1020وعند المقارنة مع اجمالي

استهالك الطاقة بدول اوابك والذي قدر بحوالي 12,8مليون برميل نفط مكافئ في اليوم في نفس السنة
وفق سيناريو االشارة ,كما هو موضح في الشكل التالي :

1

الشكل رقم(:)29
التوقعات المستقبلية الجمالي استهالك الطاقة في دول اوابك من  1021حتى .1020
مليون برميل نفط مكافئ في اليوم

المصدر :توقعات استهالك الطاقة االولية في الدول العربية حتى عام , 1020مؤتمر الطاقة العربي العاشر ,اوابك ,
ديسمبر ,1022ص .92

وحسب كل توقعات استهالك الطاقة في الجزائر وفق المصدر في حدود عام  1020سيمثل

استهالك الغاز الطبيعي في الجزائر نسبة  , %29,29من اجمالي االستهالك المتوقع خالل العام

 1020بقيمة 920مليون برميل مكافئ نفط فاليوم ,بينما قيمة توقعات استهالك المنتجات البترولية

فكانت حوالي  990مليون برميل مكافئ نفط فاليوم في نفس السنة ,اما بخصوص المصادر الطاقوية
االخرى فهي بقيمة  92مليون برميل مكافئ نفط فاليوم كتوقعات لالستهالك عام  ,1020اي ان الغاز

 1توقعات استهالك الطاقة االولية في الدول العربية حتى عام , 1020مؤتمر الطاقة العربي العاشر ,اوابك  ,ديسمبر ,1022ص .92
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والنفط يمثالن اكبر نسبة االستهالك المستقبلي من جمالي االستهالك المتوقع خالل عام , 1020كما
هو موضح فالجدول التالي:
الجدول رقم(:)22
توقعات استهالك الطاقة في الجزائر حسب المصدر من 1021حتى .1020
مليون برميل نفط مكافئ في اليوم

السنوات

1121

1122

1111

1112

1121

1122

اجمالي

000

000

7724

7200

7202

7050

غاز

040

004

070

002

550

540

نفط

450

450

450

007

022

005

مصادر

4

25

45

02

04

54

اخرى

المصدر :من اعداد الباحث اعتمادا على مالحق ,توقعات استهالك الطاقة االولية في الدول العربية حتى عام 1020
 ,مؤتمر الطاقة العربي العاشر ,اوابك  ,ديسمبر .1022

وحسب الدراسة االستشرافية للباحثين (سايح بكار و امين سطمبولي) من جامعة وهران  ,والتي

كانت بعنوان  -تحليل مستقبلي لمزيج الطاقة األمثل على المدى الطويل في الجزائر :نحو أمن عالي
لتوليد الكهرباء في عام  – 1091والتي كانت في سنة  ,1029حيث تم بناء الدراسة على تحليل
الديناميكيات االقتصادية واالجتماعية للنمو االقتصادي ,ونمو الطاقة  ,من خالل تحديد معدالت النمو

السنوية للناتج المحلي اإلجمالي المتوقعة بين عامي  1021و  1091وفقًا لثالثة سيناريوهات :
 .7السيناريو االول(المنخفض) معدل نمو اقل من  : ٪ 714فالفرضية المعتمدة لهذا السيناريو
تشاؤمية  ،لذلك يعتبر أن استمرار عملية النمو االقتصادي المعتدل سيكون صعباً للغاية حتى
في بعض السياقات مستحيل عملياً ,لنظام اقتصادي مبني على أداء وحيد لقطاع
الهيدروكربونات.
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 .2السيناريو الثاني (المرجعي) معدل النمو : ٪ 214من المفترض أن يستمر معدل النمو في
الجزائر في االعتماد على العالم  ،وأن تستمر البالد في لعب دور العرض في عالم النفط
والغاز ،بحيث يتم تحديد صادرات النفط من خالل الطلب العالمي.
 .2السيناريو الثالث (القوي) معدل النمو : ٪ 0ويرتبط هذا السيناريو بفكرة النمو االقتصادي
القوي  ,وأن الجزائر ستلعب الورقة المزدوجة للتكامل المغاربي والتنمية المشتركة مع المناطق
األوروبية في شمال البحر األبيض المتوسط  ,وهو سيناريو يقوم على أساس إيجابي متفائل.

1

وكانت النتائج المتحصل عليها في الدراسة كالتالي :
ان استهالك الطاقة في الجزائر سيتطور ليصل الى  29220مليون برميل مكافىء نفط عام ,1091

حسب السيناريو االول ,عكس السيناريو الثالث وهو السيناريو القوي ,فتطور استهالك الطاقة كان
بخطوات متثاقلة ليصل الى  8909مليون برميل مكافىء نفط في عام .1091

الشكل رقم (: )28

1

Saiah Bekkar . Amine Stambouli. Prospective analysis for a long-term optimal energy mix planning in
Algeria Towards high electricity generation security in 2062. Renewable and Sustainable Energy
Reviews.73.2017.p36
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تطور االستهالك الطاقوي في الجزائر حتى عام .1091
السيناريو الثالث
السيناريو الثاني
السيناريو االول

االستهالك
النهائي
للطاقة

السنوات

Source : Saiah Bekkar Djelloul Saiah. Prospective analysis for a long-term optimal
energy mix planning in Algeria Towards high electricity generation security in 2062.
Renewable and Sustainable Energy Reviews.73.2017.p37

استهالك قطاع النقل في  1091يختلف على حسب نوع السيناريو كما هو موضح في الشكل
رقم ( ,)28ففي السيناريو االول كانت النسبة  ٪90لتنخفض بنسبة كبيرة الى  ٪ 00في السيناريو

الثالث  ,كذلك االمر بالنسبة لإلنتاج العام  ,فالكهرباء تستحوذ على اكبر استهالك في  , 1091ففي
السيناريو االول كان االستهالك  ٪ 22لينخفض االستهالك في السيناريو الثالث بنسبة بسيطة فيكون

. ٪22

الشكل رقم (:)29
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سيناريوهات االستهالك النهائى حسب القطاع واالنتاج لعام .1091
الوقود
الصلب
غازات اخرى
بترول
غاز طبيعي
كهرباء

السيناريو الثالث

قطاع الصناعة
قطاع النقل
قطاعات اخرى

السيناريو الثاني

السيناريو الثالث

السيناريو االول

السيناريو الثاني

السيناريو االول

Source : Saiah Bekkar Djelloul Saiah. Prospective analysis for a long-term optimal
energy mix planning in Algeria Towards high electricity generation security in 2062.
Renewable and Sustainable Energy Reviews.73.2017.p37

حتى عام  1091يبقى استهالك الديزل كوقود هو االساس في قطاع الطاقة ,حيث يتطور

استهالكه بالزيادة من  1021حتى  1091في كل السيناريوهات اال انه في السيناريو االول تكون دائما
نسبة استهالك الديزل كبيرة عكس السيناريو الثالث حيث تكون نسبة استهالك الديزل اقل , ,كما هو

موضح في الشكل رقم (:)10

الشكل رقم (: )10
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تطور االستهالك النهائي للوقود في قطاع النقل في افق .1091

استهالك
الطاقة
في
قطاع
النقل

Source : Saiah Bekkar Djelloul Saiah. Prospective analysis for a long-term optimal
energy mix planning in Algeria Towards high electricity generation security in 2062.
Renewable and Sustainable Energy Reviews.73.2017.p39

بالنسبة للبنزين  ،الذي ال يزال راكدا عند قيمة  ٪ 12و الكيروسين عند  ٪ 0و وغاز البترول

المسال عند  , ٪ 2والكهرباء منخفضة جدا مع حوالي  ٪ 2من استهالك الوقود في النقل ,وخاصة
منخفضا مقارنة بالبنزين
الكهرباء ذات الجهد المنخفض  ,وبخصوص غاز البترول المسال الذي ال يزال
ً
 ،مما يعني ضعف تكامل المركبات مع غاز البترول المسال.

1

المبحث الثاني  :اشكالية التحول الطاقوي و امكانية التغيير.
1

Saiah Bekkar Djelloul Saiah. Prospective analysis for a long-term optimal energy mix planning in
Algeria Towards high electricity generation security in 2062. Renewable and Sustainable Energy
Reviews.73.2017.p39
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لطالما شكلت الطاقة الركيزة األساسية لدعم النمو والتطور االقتصادي واالجتماعي ،وال يزال مستقبل
الجزائر حتى اآلن مرتبطا بمستقبل الطاقة الناضبة ,وهو ما نتج عنه عدة مشاكل لالقتصاد ككل.
المطلب االول  :االنخفاض الحاد في اسعار المحروقات وتأثيراته على االقتصاد الجزائري.
البلدان المصدرة للنفط ومنها الجزائر تمتعت على مدار العقد الماضي بفوائض مالية ضخمة وتوسع
اقتصادي كبير على خلفية ارتفاع أسعار النفط  ,غير أنه مع انخفاض أسعار النفط في السنوات
األخيرة تحولت تلك الفوائض إلى عجز وتباطأ في النمو ،مما أثار المخاوف من العديد من المخاطر

البطالة .

ووفقًا لصندوق النقد الدولي  ،فقد استأثرت أسعار الهيدروكربونات في الفترة من  1001حتى 1022

(فترة ارتفاع أسعار النفط) بـ  ٪98من عائدات الصادرات  ،و  ٪99من اإليرادات المالية  ،و ٪29
من الناتج المحلي اإلجمالي للجزائر.

ونتيجة لذلك  ،في نهاية عام  1022وبداية عام  ، 1020ضرب انخفاض أسعار النفط بشدة

االقتصاد الجزائري حيث انخفضت عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي بنسبة  ,٪22وساعد احتياطي

النقد األجنبي على تخفيف حدة الصدمة االقتصادية  ،حيث انخفضت ايرادات المحروقات من 292

مليار دوالر في ديسمبر  1022إلى  202مليار دوالر في عام .1020

1

وكان االنخفاض في أسعار النفط منذ منتصف عام  1022مذهال ،حيث هبطت األسعار بنسبة

 %92تقريبا لتصل إلى نحو 20دوال ار للبرميل ,ثم تعرف انتعاشا طفيفا خالل االسبوع االول من شهر
جانفي  1029حيث عرف المعدل االسبوعي لسلة اسعار اوابك ارتفاعا ,مسجال بذلك  01.9دوالر

للبرميل ثم واصل ارتفاعه ليصل الى اعلى مستوياته بحوالي  02.9دوالر للبرميل خالل االسبوع
الثالث  ,قبل ان ينخفض الى حوالي  02.9دوالر للبرميل خالل االسبوع الرابع لنفس الشهر.

2

الشكل رقم (: )12

التوازن المالي العام في الجزائر (.)1029-1022
 ٪من الناتج المحلي .

1

Jekaterina Grigorjeva , STARTING A NEW CHAPTER IN EU -ALGERIA ENERGY RELATIONS
– A PROPOSAL FOR A TARGETED COOPERATION, POLICY PAPER , the Jacques Delors Institut
Berlin,2016 p4
 2التطورات البترولية ,الملتقى الرابع والعشرون ألساسيات صناعة النفط والغاز ,مجلة االوابك  ,العدد .2الكويت ,1029,ص.19
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الفصل الثاني  :مشكلة الطاقة في الجزائر.

إسقاط
اإليرادات الهيدروكربونية
إيرادات غير الهيدروكربونية
اإلنفاق الجاري
اإلنفاق الرأسمالي
)RHSالتوازن المالي العام (

Source : Jekaterina Grigorjeva , STARTING A NEW CHAPTER IN EU-ALGERIA
A PROPOSAL FOR A TARGETED COOPERATION, ENERGY RELATIONS
POLICY PAPER , the Jacques Delors Institut – Berlin,2016 p4

تشير التوقعات الى انخفاض أسعار النفط إلى ضعف اإليرادات النفطية في السنوات القليلة

القادمة ،مما سيقلل بشكل كبير من قدرة الحكومات الوطنية على اإلنفاق ,بحيث انخفضت عائدات

الصادرات في البلدان المصدرة للنفط بمقدار 290مليار دوالر في عام  1020فقط .

وباإلضافة الى انخفاض اسعار المحروقات ,فنسب تصدير الغاز الطبيعي آخذة في االنخفاض ايضا

بشكل ملحوظ منذ عام  1002بالتزامن مع الزيادة في نسب االستهالك المحلي  ,كما هو موضح
فالشكل رقم (:)11

الشكل رقم (:)11
انتاج واستهالك وتصدير الغاز الطبيعي في الجزائر .1020 - 1002
مليار متر مكعب
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الحجم

صافي الصادرات

االستهالك

االنتاج

Source : Jekaterina Grigorjeva , STARTING A NEW CHAPTER IN EU-ALGERIA
A PROPOSAL FOR A TARGETED COOPERATION, ENERGY RELATIONS
POLICY PAPER , the Jacques Delors Institut – Berlin,2016 p7

عند مالحظة الشكل السابق تتضح العديد من األسباب المحتملة لالتجاه التنازلي الملحوظ في

نسب تصدير الغاز الطبيعي في الجزائر ومنها :

 أوال  :انخفاض الطلب على الغاز من العمالء الرئيسيون للغاز الجزائري  -إسبانيا وايطاليا
والبرتغال  -و هم الدول األكثر تضر ار من أزمة اليورو باإلضافة الى عدم وجود ترابطات
لنقل الغاز بين أسبانيا وفرنسا ما ادى الى عرقلة تصدير الفائض إلى األسواق ذات الطلب
األعلى  /المستقر مثل ألمانيا.
 ثانيا  :سوء إدارة إنتاج النفط والغاز الجزائري مما أدى إلى خسارة كبيرة في حصة سوناطراك
في السوق في االتحاد األوروبي  ،وليس لديها هامش للتصرف في منافستها في مقابل
منافستها الروسية  ، Gazpromو  Statoilالنرويجية  ،وكذلك شركة  GasTerraالهولندية
في سوق االتحاد األوروبي  ,حيث شهدت سوناطراك واحدة من أقوى النكسات في إيطاليا ،
وهي واحدة من أكبر أسواق التصدير الجزائرية  ،حيث فقدت حصة كبيرة في السوق لشركة
جازبروم الروسية حتى عام  ، 2577استأثرت كل من الشركتين بحوالي الثلث (حوالي -22
 24مليار متر مكعب) من واردات الغاز اإليطالية في عام  ، 2572انخفضت الواردات
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الجزائرية إلى  7210مليار متر مكعب  ،لتصل إلى أدنى مستوى مطلق بلغ  014مليار متر
مكعب في عام  ، 2574ثم تعافت قليالً عند  512مليار متر مكعب في عام .2570

1

الشكل رقم (:)12
واردات الغاز الطبيعي الى ايطاليا من  1002الى .1020

حجم
واردات
الغاز
الروسية
و
الجزائرية

الغاز الجزائري

الغاز الروسي

Source : Jekaterina Grigorjeva , STARTING A NEW CHAPTER IN EU-ALGERIA
A PROPOSAL FOR A TARGETED COOPERATION, ENERGY RELATIONS
POLICY PAPER , the Jacques Delors Institut – Berlin,2016 p10

ونتيجة لذلك انتقلت الحسابات الجارية المجمعة للجزائر  ,من تحقيق فائض كبير إلى عجز واضح

ومتوقع في عام ,1029بحوالي  % 8تقريبا من إجمالي الناتج المحلي للجزائر ,مما ادى لتدهور
أرصدة المالية العامة بشكل فضيع  ،وهوما يعكس الخسائر الكبيرة في عائدات الصادرات وبالتالي

:1 Jekaterina Grigorjeva , STARTING A NEW CHAPTER IN EU-ALGERIA ENERGY RELATIONS A
– PROPOSAL FOR A TARGETED COOPERATION, POLICY PAPER , the Jacques Delors Institut
Berlin,2016 p10
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تحولت الفوائض الكبيرة للجزائر إلى عجز كبير ،ليصل في المتوسط إلى %21.90من إجمالي الناتج
المحلي في عام  , 1029وأن يبقى عند مستوى %9على المدى المتوسط .

1

كما هو موضح فالشكل التالي:

الشكل رقم(:)12
رصيد المالية العامة الكلي .
%من اجمالي الناتج المحلي

المصدر :مستجدات وافاق االقتصاد االقليمي ,منظمة اوابك .الكويت  .افريل ,1029ص1

لم يسبق للبلدان المصدرة للنفط أن كانت بحاجة الى اتباع سياسات للتصحيح المالي  ,للتخفيف

و المتصاص صدمة انخفاض أسعار المحروقات  ،وهذا من خالل عدة سياسات .
الفرع االول  :تدابير الضبط المالي . 1029-1020
 1مستجدات وافاق االقتصاد االقليمي ,منظمة اوابك .الكويت  .افريل  ,1029ص.2
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وقد اعتمدت العديد من البلدان تدابير جدية لخفض العجز المالي ،مع السحب من االحتياطيات
النقدية المالية الوقائية في حال توافرها ،أو العمل على االقتراض للتكيف مع أسعار النفط المنخفضة

 ,وقد تألف الجزء األكبر من التصحيح الى اليوم من تخفيضات في اإلنفاق؛ غير أنه يتم النظر حاليا
في إيجاد مصادر جديدة لتحقيق االيرادات ,وركزت الجزائر على تخفيضات في اإلنفاق الرأسمالي.

وقد بدأ العديد من البلدان المصدرة للنفط في إصالحات كبيرة وجذرية ,خاصة في أسعار

الطاقة وذلك استجابة النخفاض أسعار النفط  ,فقد رفعت الجزائر مؤخ ار أسعار الوقود والكهرباء والغاز
الطبيعي للمستهلك المحلي والشكل التالي يوضح ذلك:
الشكل رقم(:)10
أسعار البنزين الممتاز في بعض الدول العربية . 1029-1020
(دوالر أمريكي للتر)

المصدر :مستجدات وافاق االقتصاد االقليمي  ,منظمة اوابك .الكويت  .افريل ,1029ص1

الفرع الثاني  :زيادة إجراءات فعالية سياسة المالية العامة.

- 49 -

الفصل الثاني  :مشكلة الطاقة في الجزائر.
وبالموازاة مع ضبط هيكل المالية العامة ،قامت الجازئر بخفض قيمة عملتها الدينار ,ما أدى
إلى زيادة إيرادات الميزانية العامة بالعملة المحلية من الصادرات النفطية ،ولكن مكاسب المالية العامة
لن تدوم طويال ما لم ترتفع النفقات العامة .

وبالرغم من تدابير هذه السياسات المعلنة ،فال تزال مراكز المالية العامة على المدى المتوسط
محفوفة بالكثير من التحديات ,في ضوء توقعات االستمرار في انخفاض أسعار النفط  ,ومن المتوقع

أن يصل عجز المالية العامة التراكمي للجزائر إلى 122مليار دوالر تقريبا ,خالل الفترة 1010-1029
.
ستصبح الجزائر من اكثر البلدان المدينة خالل الفترة السابقة ,ألن احتياجاتها من التمويل

ستتجاوز احتياطاتها المالية النقدية الوقائية السائلة في الوقت الحالي ,وبالتالي من الضروري اتخاذ

تدابير إضافية لالدخار على المدى المتوسط  ,من اجل استعادة استم اررية اعادة بناء االحتياطيات

النقدية و المالية العامة الوقائية ،و العمل على االدخار بالقدر الكافي لألجيال القادمة.

الفرع الثالث  :اعداد سياسات لرصد السيولة على نحو فعال .

 1مستجدات وافاق االقتصاد االقليمي ,مرجع سبق ذكره ,ص. 2
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1

الفصل الثاني  :مشكلة الطاقة في الجزائر.
مع تدهور األرصدة المالية العامة والتباطئ في النشاط االقتصادي ،عرقل نمو الودائع المصرفية
من القطاعين العام والخاص ،مما ادى الى تخفيض السيولة في النظام المالي كما هو موضح في
الشكل البياني رقم (.)19

بعد أن رفع البنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي أسعار الفائدة في شهر ديسمبر ,1020عملت
الجزائر على التخطيط إلحياء وظائف البنك المركزي غير المفعلة ,و المحتمل تدهور جودة األصول
المصرفية مع تباطؤ في االقتصاد غير النفطي ،مما يؤدي إلى التآكل في ربحية البنوك ،بالرغم من
أن االحتياطيات الوقائية الرأسمالية ما تزال قوية متماسكة بشكل عام.
وتتطلب زيادة المخاطر تعزيز الرقابة والسياسات المالية العامة  ,ومن بين األولويات في هذا

الخصوص هو تصميم وتنفيذ سياسات لرصد السيولة على نحو فعال وايجابي ،و العمل على تفعيل
تسهيالت اإلقراض في البنوك المركزية .
مع وضع انظمة ضمان مناسبة ،بتعزيز استراتيجيات إدارة الديون العامة  ,ومع زيادة أنشطة

البنوك الكبرى العابرة للحدود ،يتطلب توثيق التعاون واالرتباط بين الهيئات الرقابية في البلد االساس
والبلدان المضيفة.
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الشكل رقم (:)19
نمو الودائع في مجلس التعاون الخليجي والجزائر.
(التغير  %على أساس سنوي مقارن)

المصدر :مستجدات وافاق االقتصاد االقليمي ,منظمة اوابك .الكويت  .افريل  ,1029ص9

بازدياد الضعف في النمو على المدى المتوسط على االقل نتيجة انخفاض أسعار المحروقات,

أصبحت الضرورة أكثر إلحاحا إلى تخفيض االعتماد على المصادر التقليدية  ,ألنه لم يعد من الممكن

االستمرار في اعتماد نموذج النمو الحالي  ,و القائم على إعادة توزيع الموارد عن طريق الحكومة ،

وهذا نظ ار النكماش المالية العامة المستمر .

1

المطلب الثاني  :استنزاف الطاقات األحفورية .
 1مستجدات وافاق االقتصاد االقليمي ,مرجع سبق ذكره ,ص. 9
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الفرع االول  :استنزاف الطاقات الناضبة في العالم.
اشارت العديد من الدراسات المتخصصة في الطاقة أن االنتاج العالمي للنفط بلغ ذروته خالل
هذا القرن ،وسوف يبدأ في التناقص و االنخفاض إلى غاية نفاذ كامل مصادر الطاقة االحفورية

خالل عدة عقود فقط  ،بسبب ارتفاع وزيادة الطلب العالمي على النفط في ظل تراجع انتاجه ،هذا ما

سيؤدي إلى انهيار االقتصاد العالمي ككل .

فبعض وجهات نظر اهل االختصاص تأكد بداية نضوب االحتياطيات من االن وبالتالي ضرورة

زيادة االكتشافات حتى في المناطق االكثر خطورة وتكلفة  ,و عزز هذا الراي فكرة ثبات االحتياطيات
المكتشفة  ,وزيادة استنزافها وبالتالي وبعد زمن قصير سيتراجع انتاج النفط  ,والوصول الى ذروة

هوبريت الشهيرة .

1

والمقصود من ذروة هوبرت هي ذروة انتاج النفط الخام  ,أي الوصول إلى فترة تتوقف فيها الزيادة

في انتاج النفط وما ينتج عنها من مشاكل  ,حيث يصل انتاج النفط الى ذروته ثم يبدا باالنحدار كما

حدث عام  0660في الواليات المتحدة ,بعد وصولها لقمة اإلنتاج ثم التراجع وهبوط نسب االنتاج وهو
ما سبب ازمة النفط عام  , 0660وكذلك هو الحال بالنسبة للعديد من الدول كالصين .

2

و تشير العديد من اإلحصائيات إلى أنه تم استخدام اكثر من نصف االحتياطيات المؤكد خالل

القرن الواحد والعشرين ,بمعدل إنتاج  06مليون برميل في اليوم و الواليات المتحدة األمريكية وحدها

فقط تستهلك اكثر من 21مليون برميل يوميا ،أي  24من انتاج النفط العالمي  ,وبالتالي فأزمة
النفط وذروة انتاجه حقيقة ال سراب.

والمفارقة بين اليوم وقبل عقد اوعقدين ماضيين هو االستغالل المهول للمقدرات واالحتياطيات

من الموارد التقليدية في العالم  ,وبالتالي ففقدان هذه االمكانيات يجعل يعرض بعض القطاعات الحيوية

في العالم الى مشاكل المثيل لها .

3

وهناك بعض التوقعات تأكد ان ذروة النفط قد حدثت فعال ما بين سنتي  0113و , 0101في

حين ترى توقعات أخرى أن ذروة النفط هي في عام  ، 0103ويستند هذا التوقع إلى االنخفاض
 1ريتشارد هاينبرغ ,سراب النفط والحرب ومصير المجتمعات الصناعية  ,ترجمة انطوان عباهلل  ,لبنان  ,الدار العربية للعلوم  ,طبعة , 2
 ,1000ص .221
 2بوفاس الشريف ,باليلية ربيع ,تفعيل استخدام الطاقة المتجددة كاستراتيجية للتنويع الطاقوي في الجزائر ,الملتقى الوطني حول المؤسسات
االقتصادية الجزائرية واستراتيجيات التنويع االقتصادي في ظل انهيار أسعار المحروقات ,جامعة قالمة10-19 ,أفريل , 1029ص .20
3

تقرير المجلس االمريكي للعالقات الخارجية ومعهد بيكر للسياسة العامة  ,سياسة الطاقة في القرن الواحد والعشرين :التحديات
االستراتيجية  ,افريل .1002
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الحاصل في إنتاج النفط الحالي بحوالي  ، 3وهو ناتج عدة أسباب من اهمها نهاية عصر من
الحقول العمالقة في العالم إلنتاج  43مليون برميل يوميا  ,دون تحقيق الزيادة في االحتياطي العالمي
عن طريق االكتشافات الجديدة.

ففي الفترة من  0116إلى غاية  0101وما بعدها ,حدثت فجوة كبيرة بين العرض والطلب
لنقص االحتياطيات النفطية واإلنتاج بسبب االضطرابات السياسية والمشاكل االقتصادية التي اخرت

اكتشاف حقول جديدة.

وقد وضعت عدة سيناريوهات لذروة هوبريت وذلك وفقا للمعطيات المتوفرة التي تبنى عليها

السيناريوهات ( االحتياطيات ،االكتشافات الجديدة ,انماط اإلنتاج واالستهالك , )...والشكل التالي
يوضح ذلك :

1

الشكل رقم (:)06
السيناريوهات المتوقعة لبلوغ ذروة النفط .

 1صباح براجي  ,دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة االقتصاد الجزائري في ظل ضوابط االستدامة ,مرجع سبق ذكره ,ص.02
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المصدر  :صباح براجي  ,دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة االقتصاد الجزائري في ظل ضوابط االستدامة,
مذكرة ماجستير ,جامعة سطيف ,1021,ص.02

الفرع الثاني  :استنزاف الموارد الطاقوية في الجزائر.
ان اهم الدراسات النفطية التي تقوم بها منظمة األوبك تؤكد أن عام  2505سيشهد نضوب النفط
في العالم ككل  ،فالنفط له عمر محدود إال إذا تم اكتشاف احتياطات نفطية في أعماق تصل إلى 70

ألف متر واكثر ,وأمام هذا الواقع البد من إيجاد الوقود البديل ,والذي ال يتنافى مع ما تطالب به
القوانين البيئية في معظم دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء بنظافة البيئة وحمايتها والهواء

والماء والتربة ,ومن أكثر ما تطالب به التشريعات البيئية الدولية ضرورة الحد من استنزاف الموارد

الطبيعية ,والعمل على ترشيد استهالك الطاقة وزيادة كفاءة استخدامها.

1

يعد النفط والغاز الطبيعي الجزائر من اهم المصادر الطاقوية التي تحقق عوائد مالية ضخمة

لميزانية الدولة  ,وهذا ما يجعل قطاع المحروقات بحكم عوائده  ,وتمويليه للتنمية االقتصادية  ,وتغطيته
للنفقات العامة  ,قطاعا استراتيجيا تعتمد عليه الجزائر من خالل زيادة االنتاج .
1

محمد كمال ،دراسة الطاقة النظيفة طاقة القرن الحادي والعشرين ،دار النهظة ،1000 ،ص.211
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فزيادة االنتاج المستمرة في الجزائر وبنسب مرتفعة غير مبررة نهائيا ,وما هي اال استنزاف
للثروات االحفورية بشكل غير الئق حيث تشير العديد من التقارير في هذا المجال  ,و من بينها

تقرير  -بريتش بيتروليوم – ان االحتياطيات المؤكدة في الجزائر من البترول تكفي لنحو  10عاما فقط

في حالة عدم وجود اكتشافات جديدة وهذا يحث على ضرورة ايجاد حلول مستعجلة .

1

اوال  :التصور المستقبلي لسيناريوهات الطاقة في الجزائر .
وحسب دراسة لمجموعة من الباحثين (  Nikolaus Supersbergerو اخرون) حول (أنظمة

الطاقة في دول أوبك في الشرق األوسط وشمال أفريقيا :نظام تحليلي مقارن بين الطاقة النووية ،

الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ).في معهد فوبرتال للمناخ والبيئة و الطاقة ,في المانيا سنة .1009
حيث ركزت الدراسة على المسارات التنموية المحتملة لنظام الطاقة الجزائري ,من حيث إنتاج

النفط الخام وانتاج الغاز الطبيعي والطلب على الطاقة لتوليد الكهرباء ,وحددت ثالث سيناريوهات
لتحليل نظام الطاقة الكلي من خالل العديد من المعايير ,وشملت هذه السيناريوهات مايلي :
 -2سيناريو إنتاج واستهالك النفط الخام:

وصل إنتاج البترول  2009إلى قمته في العديد من الدول ،الجزائر تعد أحد الدول المعنية بهذه

الزيادة في االنتاج  ،مما يجعل طرح وضعية اإلنتاج التي تحدد اإلطار العام لإلمدادات النفطية في
جانب الطلب ،أحد ابرز الملفات التي البد من التعامل معها ،بسبب دورها الفاعل في رسم معالم

االمدادات المستقبلية ،ويتم معالجة ذلك وفق شكلين :

أ -منظور االستهالك المرتفع :من خالل نتائج استهالك النفط الخام ( النفط الخام المنتج )
حيث يزيد في الفترة ما بين  0113و 0101بنسبة  5سنويا ،هذه القيمة المتوسطة للبيانات
منذ  0110إلى غاية  0116ففي  0100نسبة االستهالك ترتفع بنسبة 3سنويا ،يزيد
االستهالك من التباطؤ خالل التطور االقتصادي ,ففي هذه الحالة ونتيجة االستهالك المرتفع
تصبح الجزائر مستورداً صافياً للنفط الخام بعد فترة وجيزة من عام . 0101
ب -منظور االستهالك المنخفض :بفرض االستهالك ينمو بنصف السرعة في نموذج االستهالك
المرتفع ،وذلك بنسبة

0.40

سنويا في الفترة ما بين  0113و 0101و بنسبة 0.0

 1حاج قويدر ,االصالحات االقتصادية في قطاع المحروقات الجزائري ,مذكرة ماجيستير  ,جامعة وهران ,1021 ,ص .222
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 وفق هذا المنظور فان الجزائر تصبح قادرة على االحتفاظ بمكانتها، 2021 ابتداءا من سنة
1

. المعتادة كمصدر للنفط الخام لفترة طويلة مستقبال
:ويمكن توضيح ذلك في الشكل التالي

:)03( الشكل رقم
.سيناريو إنتاج واستهالك النفط الخام

1

Nikolaus Supersberger and other .Energy Systems in OPEC Countries of the Middle East and North
Africa System Analytic Comparison of Nuclear Power, Renewable Energies and Energy Efficiency
Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy. Berlin, 31.08.2009p68
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انتاج النفط الخام
مليون برميل فاليوم

انتاج النفط الخام
استهالك منخفض
استهالك مرتفع
Source : Nikolaus Supersberger and other .Energy Systems in OPEC Countries of
the Middle East and North Africa System Analytic Comparison of Nuclear Power,
Renewable Energies and Energy Efficiency Wuppertal Institute for Climate,
Environment, Energy. Berlin, 31.08.2009p68

 -0سيناريو إنتاج واستهالك الغاز الطبيعي:
كبير من حيث االفتراضات
تحديا ًا
تشكل السيناريوهات طويلة األجل إلنتاج الغاز الطبيعي ً
 ،لعدم اتاحة البيانات كاملة في الجزائر  ،وتعتمد ديناميكيات إنتاج الغاز على العديد من

العوامل المختلفة والمراحل المتعددة ومع ذلك  ،فقد تم وضع بعض االفتراضات األساسية لتقديم
وصف وتحليل عام لمسارات التنمية الممكنة.
يالحظ زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر بشكل كبير ,سينخفض بعد ذروة اإلنتاج
بسرعة (عادة أسرع بكثير من إنتاج النفط الخام نفسه)  ,في الوقت الحالي تصدر الجزائر الجزء

الكبير من إنتاجها ,إذا ازدادت االستحقاقات مقارنة بالبيانات الواقعية ،فسوف تفقد الجزائر كليا

وضعها االقتصادي كمصدر للغاز الطبيعي في عام  , 0100بافتراض زيادة االستهالك بنسبة

 ٪0سنوياً من  0113إلى  ، 0101وزيادة االستهالك بنسبة  ٪0.0سنوياً من  0100فصاعداً

 ,اما عند الكفاءة في استخدام الطاقة في االقتصاد الجزائري فتكون الزيادة في االستهالك بنسبة
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 ٪0.0سنوياً من  0113إلى  ، 0101وبنسبة  ٪0سنوياً من  0100فصاعداً  ,والشكل رقم
( )06يوضح ذلك:

الشكل رقم (: )06
سيناريو إنتاج واستهالك الغاز الطبيعي.
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انتاج الغاز الطبيعي
بليون م3

استهالك منخفض

استهالك المرتفع

انتاج الغاز الطبيعي

Source : Nikolaus Supersberger and other .Energy Systems in OPEC Countries of the Middle
East and North Africa System Analytic Comparison of Nuclear Power, Renewable Energies and
Energy Efficiency Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy. Berlin, 31.08.2009p69

 -0سيناريوهات الطلب على الطاقة في في الجزائر.
من أجل مناقشة دمج أنواع مختلفة من محطات الطاقة  ،فإن الحجم المطلق لقدرة التوليد
يسمح بأفضل االستنتاجات و يعطي مسارين مختلفين للتنمية للسنوات من  0110إلى  0100كنمو
عالي ومتوسط  ,مع التوقعات المنتهية في عام  ، 0100تم تصميم افتراضات النمو الخاصة بها

وفقًا لإلطار الزمني من عام  0100حتى عام  ,0101كما يلي:
أ -السيناريو عالية السعة ،يمكن أن يزيد قدرة توليد الطاقة ما بين عامي  0110و 0100
من  0جيجاوات إلى  00جيجاوات  ،بافتراض النمو السنوي بنسبة  , ٪0.4في السيناريو
سعة عالية تم استقراء هذا االتجاه إلى  ، 0101مما أسفر عن إجمالي القدرة على توليد
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الطاقة من  06.6جيجاواط هذا االتجاه في النمو في نفس نطاق سيناريو الذي يحسب
استهالك الكهرباء الجزائرية بحلول عام  0101في حدود  040تي ارواط  /ساعة .
ب -سيناريو قدرة منخفضة .يصف مسار النمو األقل في األساس لنظام كهرباء أكثر في
الجزائر .تزيد قدرة توليد الطاقة إلى  6.0جيجاوات بحلول عام  ، 0100بمعدل نمو
سنوي قدره  , ٪4.60من عام  0100إلى عام  ، 0101تمت إضافة الحسابات الخاصة
التي تصف مسار نمو أكثر كفاءة اما بالنسبة لهذه الفترة الزمنية  ،تم تصميم النمو
1

بنسبة  ٪4سنوياً  ،مما نتج عنه قدرة توليد  06.0جيجاواط .

الشكل رقم (: )01
Nikolaus Supersberger and other .Energy Systems in OPEC Countries of the Middle East and North :
Africa System Analytic Comparison of Nuclear Power, Renewable Energies and Energy Efficiency
Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy. Berlin, 31.08.2009p70
1

- 61 -

الفصل الثاني  :مشكلة الطاقة في الجزائر.
سيناريوهات إنتاج واستهالك الكهرباء في الجزائر

السعة
جيغاواط

سعة منخفضة

سعة مرتفعة

Source : Nikolaus Supersberger and other .Energy Systems in OPEC Countries of the Middle
East and North Africa System Analytic Comparison of Nuclear Power, Renewable Energies and
Energy Efficiency Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy. Berlin, 31.08.2009p70

المطلب الثالث :التحول الطاقوي كأداة للتغيير االقتصادي .
لقد أثار انخفاض أسعار النفط خالل العام  ,1022العديد من التساؤالت حول ما إذا كان النمو

الملحوظ في قطاع الطاقة المتجددة واالتجاه نحو بناء مزيج طاقة أكثر تنوعا ،سيستمر ،أم أنه سيتوقف
بفعل توافر النفط والغاز بأسعار معقولة ,لكن هناك أسباب قوية تعزز هذا االعتقاد بأن نمو هذا القطاع

سيستمر ،ومن بينها:

اوال -تنامي الطلب العالمي على الطاقة  :العالم سوف يحتاج إلى استثمارات بقيمة  28تريليون دوالر,
في مشاريع تطوير البنية التحتية للطاقة خالل العقدين المقبلين ،حيث من المتوقع أن ينمو حجم الطلب
على الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة  %8.2سنوياً ,بين عامي 1022و1029
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,أي أعلى بثالثة أضعاف من المتوسط العالمي ,اما بالنسبة للجزائر فاالستهالك الطاقوي المتزايد له
عدة تأثيرات سلبية على كفاءة استخدام الطاقة وهذا نتيجة :

 االنخفاض في االسعار المحلية لكل انواع الطاقة المتوفرة  ,حيث تعتبر اسعر الطاقة في
الجزائر هي االرخص بالمقارنة مع الدول المجاورة كتونس والمغرب ,وذلك ألنها مدعمة بحوالي
 ٪0515من طرف الدولة  ,حيث تعتبر الجزائر من بين  75دول االرخص في العالم ,
باإلضافة الى اسعار الغاز المنخفضة جدا مما يشجع زيادة استهالكه.
 نمط استراتيجية التنمية االقتصادية المعتمدة ,من خالل اعتماد الجزائر سياسة االنعاش
االقتصادي بعد الزيادة المفرطة في اسعار المحروقات منذ الحرب على العراق  ,2552حيث
وصلت الى اسعار قياسية ,هذا ما سمح للجزائر بتبني مشاريع استثمارية كبيرة لدعم وانعاش
االقتصاد الوطني.
 المستوى المعيشي و الذي حضي باالهتمام الكبير من طرف الدولة في بالرنامج التكميلي
لدعم النمو .
 رفع نسبة التغطية من حيث ايصال بشبكة الكهرباء الى حوالي  , ٪ 66ونسبة توغل الغاز
وصلت الى حوالي  , ٪00وما نتج عن هذا التوسع في االستخدام ,والوصول الى مرحلة
االسراف الزائد في االستهالك المحلي  ,من خالل مايسمى بالطاقة الضائعة ,الغير مدرك
الهميتها و ضرورة الحرص في استعمالها .
 ارتفاع نسبة معيار كثافة الطاقة  ,جعل الجزائر بعيدة كل البعد عن المقاييس الدولية وهذا
مايعكس الالفعالية الطاقوية  ,حيث صنفت الجزائر في  0100في المرتبة  33عالميا من
حيث مؤشر استدامة الطاقة .

1

ثانيا -الحاجة لتوليد الكهرباء  :تعتبر الحاجة لتوليد المزيد من الكهرباء المحرك االساسي وراء

االرتفاع الهائل في الطلب على الطاقة ،ومع ذلك فإن النفط ال يعتبر منافسا قويا لمصادر الكهرباء
المتجددة وانما مكمل لها ,مع رغبة الحكومات بتأمين اإلمدادات المحلية الكافية وعدم الخضوع
لتقلبات أسعار النفط كلما كان ذلك ممكنا ,إلى جانب ذلك ،تمضي الطاقة الشمسية في الطريق

 2 - 1الوافي شهرزاد  ,االستراتيجية الوطنية لتحول اطاقة مضمون  ,الملتقى الدولي حول االمن الطاقوي بين التحديات والرهانات ,جامعة
قالمة  ,1029,ص  ,ص.292
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الصحيح ,نحو تحقيق التكافؤ الشبكي في  %80من البلدان المنتجة للطاقة الشمسية في غضون
العامين المقبلين ،وبالتالي فإن التكلفة لم تعد تمثل سبباً معيقا للتقدم في تطوير مصادر الطاقة

المتجددة.

ثالثا -ضرورة وضع حد للتغيرات المناخية  :من خالل سياسات الطاقة التي تم وضعها على مستوى
العالم ,والتي تسعى إلى الحد من االنبعاثات الكربونية لالقتصادات النفطية ,بهدف التصدي لظاهرة
التغير المناخي وتخفيف حدة التلوث البيئي .

1

ولهذا فالجزائر امام تحدي كبير  ,وهو حافز ومشجع لتطوير سياسة وطنية فعالة للطاقة في الجزائر
 ,تشمل جميع االجراءات التي يجب اتخاذها من طرف الدولة ,سواء بشكل مباشر من خالل التدخل

في سوق الطاقة  ,او غير مباشر من خالل االجراءات التشريعية  ,لهدف تحقيق توازن بين العرض

والطلب على الطاقة.

2

الفرع االول  :التحول الطاقوي ومتطلباته .

اوال  :التحول الطاقوي :هو التحول من االعتماد على الطاقات االحفورية (النفط والغاز ) الى استعمال
الطاقات المتجددة (الهيدروجين)  ,والتي تتميز بانها طاقات متوفرة ونظيفة و وهذا للحفاظ على البيئة
واالحتياطات المستقبلية لألجيال القادمة  ,دون المساس والتفريط بمتطلبات االجيال الحالية في حقهم

من الطاقة  ,و المانيا من بين الدول السباقة في وضع استراتيجيات وبرامج من اجل التحول التدريجي

كبير في هذا المجال .
للموارد النظيفة وتوليد الطاقات المتجددة حيث قطعت شوطا ا
ثانيا  :متطلبات التحول الطاقوي :
 وجود رغبة سياسية واضحة ومدروسة من القيادات العليا للدولة . توفر سوق للطاقات الجديدة والمتجددة المنتجة داخليا وخارجيا . -توفير التمويل المالي الالزم للتحول وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة من خالل تشجيع اشراك القطاع

الخاص ,وتشجيع دخول االستثمار االجنبي في هذا المجال .

 1تمــويـــل مستقبـل الطـاقــة ,تقرير خاص لبنك أبوظبي من إعداد جامعة كامبريدج ,االمارات العربية ,1020,ص .0
.
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 تشجيع ودعم البحث العلمي في مجال الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الهيدروجين. -ابرام االتفاقيات الدولية ومشاريع الشراكة لدعم وتطوير صناعة الطاقات لمتجددة.

1

الفرع الثاني  :االهداف االساسية من التحول الطاقوي.
ان التحول الطاقوي يسعى لتحقيق عدة اهداف منها اهمها:

 الحد من استغالل االحتياطيات من الموارد التقليدية والحفاض عليها لفترات اطول.
 تحقيق نتائج اقتصادية ايجابية نتيجة تخفيض االستثمارات الطاقوية االنقليدية وتحسين انظمة
انتاج الطاقة المتجددة .
 التحرر من التبعية للخارج خصوصا في مجال الطاقة .
 الوصول الى مستويات انتاج طاقوي امثل فعال  ,للحصول على فعالية طاقوية اكبر وتحقيق
تنافسية اقتصادية وطنية ودولية من خالل االنتاج االمثل .

2

 تطوير صناعة الطاقات المتجددة خاصة طاقة الهيدروجين وما ينعكس عنه من ايجابيات على
االقتصاد والبيئة ككل ,خاصة في ما يتعلق لتخفيض انبعاث غازات االحتباس الحراري ,كمحرك
للسياسة المناخية .

3

عاما المقبلة فقط  ,سوف يغير استخدام تكنولوجيا
 ومن التوقعات المؤكدة أنه خالل ً 25-25
ار
الهيدروجين وخاليا الوقود التوقعات حول كيفية توليد الطاقة بالطريقة التي ال تحدث أضرًا
بالبيئة.

4

 1عبد الرزاق فوزي ,اشكالية التحول الطاقوي كآلية لتحقيق االمن الطاقوي في ظل المستجدات الدولية ,المؤتمر الدولي حول السياسات
االستخدامية للموارد الطاقوية بين متطلبات التنمية القطرية وتامين االحتياجات الدولية ,جامعة سطيف ,1020,ص.9
 2الوافي شهرزاد  ,االستراتيجية الوطنية لتحول اطاقة مضمون  ,مرجع سبق ذكره  ,ص .292
 3خبابة عبدهللا  ,تطوير الطاقات المتجددة بين األهداف الطموحة وتحديات التنفيذ -دراسة حالة برنامج التحول الطاقوي أللمانيا ,مجلة العلوم
االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ,العدد ,1022, 20ص .28
 4محمد كمال ،دراسة الطاقة النظيفة طاقة القرن الحادي والعشرين ،مرجع سبق ذكره ،ص.211
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خالصة الفصل الثاني

تعتبر معظم الطاقة التي تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمها الجزائر حاليا مص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرها الطاقات التقليدية  ,والجزء القليل
القليل فقط منها يأتي من مص ـ ــادر الطاقة المتجددة  ،لكن البد من التغيير ومحاولة التحول الطاقوي
من خالل زيــادة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام الطــاقــات المتجــددة ألنهــا نظيفــة وآمنــة وال تلوث البيئــة ،كمــا أنهــا غير

ناضبة.

لكن مثل هذه الطاقات كالطاقة الش ـ ـ ــمس ـ ـ ــية وطاقة الرياح تواجه مش ـ ـ ــكلة عدم التواجد الدائم وعدم

القدرة على التخزين لفترات طويلة ،وبالتالي يأتي الهيدروجين ليحل المشكلة.

فالهيدروجين يمكنه أن يخزن الطاقة بسعة ومدة غير محدودتين  ,باإلضافة الى اعتباره مورد دائم

ونظيف محب للبيئة  ,وسيتم استعراض ذلك في الفصول القادمة .
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في الجزائر

الفصل الثالث  :الهيدروجين كحامل طاقوي جديد في الجزائر.

تمهيـد
تعتبر الطاقة وس ـ ــيلة هامة من وس ـ ــائل التقدم االقتص ـ ــادي  ،وللطاقة عدة مص ـ ــادر منها التقليدية
ومنها الجديدة والمتجددة ,فبالنسـ ــبة للطاقات التقليدية فتعرف بمحدودية احتياطاتها واسـ ــتعمالها المفرط

له عواقب وخيمة  ,أما الطاقات المتجددة والجديدة التي تشـ ـ ـ ــكل المصـ ـ ـ ــادر الرئيسـ ـ ـ ــية للطاقة العالمية

خارج الطاقة األحفورية.

وهناك اهتمام عالمي كبير بهاذين المصــدرين كمصــادر مســتقبلية للطاقة ،بديلة للطاقة األحفورية,

حيث أن الدافع الرئيســي لالهتمام بالطاقة المتجددة هو الدافع البيئي للحد من الغا از المنبعثة ,وخاصــة
ثاني أكسيد الكربون.
إال أن أغلــب المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر المتجــددة غير متوفرة بــانتظــام وال يمكن نقلهــا وال تقييمهــا ,إال في مواقع

توافرها كما هو الحال لألشـ ــعة الشـ ــمسـ ــية والرياح وطاقة األمواج  ,ولهذا البد من االعتماد على وقود
جديد ومتجدد ،ونظيف ،واقتصادي ،إنها حضارة الهيدروجين.
فهو العنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الوحيـد الـذي ال ينتج عنـد احت ارقـه أي انبعـاثات ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة للبيئة ،بل إن االنبعاثات
الصــادرة عنه هي كل ما نســعى إليه مثل الكهرباء أو الح اررة أو الماء النقي ،إننا على أعقاب انقالب

اقتصادي وسياسي قوامه الهيدروجين.

وسوف يتم التطرق في هذا الفصل إلى:
 المبحث األول :الهيدروجين كوقود للمستقبل.

 المبحث الثاني :امكانية انتاج الهيدروجين في الجزائر.
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المبحث األول :الهيدروجين كوقود للمستقبل.
حدا العتماد العالم على النفط  ,ثم إنه
الهيدروجين هو مص ــدر الطاقة االكثر ترش ــيحا ألن يض ــع ً
سيحد بدرجة كبيرة من انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن السيارات ,في الوقت نفسه يخفف من

عالميا.
ارتفاع درجات ح اررة االرض
ً

وألن الهيدروجين المرشـ ـ ـ ـ ـ ــح األقوى لقيادة النهضـ ـ ـ ـ ـ ــة االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادية المقبلة في مجال الطاقة فهو
افر في الكون ،حيث يطلق عليه العلماء تس ـ ـ ــمية الطاقة المس ـ ـ ــتديمة
العنص ـ ـ ــر األخف وزًنا واألكثر تو ًا
ـر غير قابل للنفاذ ،إضــافة إلى أن المواد التي يخلفها اســتخدام الهيدروجين إلنتاج الطاقة
لكونه عنصـ ًا

فعليا أن تحدث تحوالً
هي المـاء والح اررة ال أكثر ,ومن المتوقع لطاقة الهيدروجين حين يبدأ العمل بها ً
تأثير عن ذلك التأثير الذي أحدثته محركات
اماتيكيا في االقتصـ ــاد العالمي ككل ،ال يقل سـ ــرعة وال ًا
در ً
االحتراق الداخلي ,والمحركات التي تعمل بوقود النفط في القرن العشرين.

صناعيا نسبة إلى الطاقة المخزنة فيه وهو
ويعتبر الهيدروجين من أرخص أنواع الوقود المحضـر
ً
أساسيا لها.
مصدر
ًا
أحد بدائل الطاقة حيث أنه مصدر ثانوي للطاقة وليس
ً
المطلب االول :ماهية الهيدروجين وخصائصه.
المصـ ــادر األحفورية تتسـ ــم بالمحدودية في مخزونها ،واالسـ ــتعمال المفرط لها عواقبه خطيرة على

اإلنسـ ــانية ،لهذا يرى الكثير من نشـ ــطاء البيئة والمختصـ ــين في مجال الطاقة أن البش ـ ـرية أمامها فقط
بضــع عقود من الســنين قبل وقوع كارثة ,إلجراء التحول الطاقوي الضــروري  ,واالنتقال من حضــارة

االقتصــاد األحفوري إلى حضــارة االقتصــاد الهيدروجيني ,ويتطلب ذلك االســتغناء عن اســتعمال الوقود
األحفوري بجميع مش ـ ــتقاته ,واس ـ ــتبداله بمص ـ ــادر الطاقة البديلة المس ـ ــتدامة والمتجددة  ,ومن ض ـ ــمنها

طاقة الهيدروجين.

1

الفرغ االول  :ماهية الهيدروجين .
الهيدروجين في اللغة اليونانية هو اس ـ ـ ـ ـ ــم مش ـ ـ ـ ـ ــتق من «هيدرو»  ,و هي تعني «ماء» و «جين»
الم ْو َهن» على وزن فعلن من الماه أي الماء ،اما
تكون»  ,كما يس ـ ــمى في الترجمات الحديثة « َ
تعني « ّ
تكون» وبالتالي هو غاز
مكون الماء ,بينما في اللغة اإلغريقية فيعني «ماء ّ
في اللغة الفرنس ـ ـ ــية يعني ّ
1

جيرمي ريفكن ،ترجمة ماجد كينج ،اقتصاد الهيدروجين بعد نهاية النفط  ،الثورة االقتصادية الجديدة ،دار الفارابي ،لبنان ،1009 ،ص .9
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عديم اللون والرائحة في ظروف الح اررة العادية والضـ ــغط القياسـ ــية ،وهو س ـ ـريع االشـ ــتعال ,وهو أخف
الغـازات و أكثرهـا تواج ًـدا في الطبيعة ,بحيث يوجد في الماء بدرجة كبيرة وكل المركبات العضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوية
والكائنات الحية.
وقد تم التعرف عليه أول مرة كمادة منفصلة تماما في عام  1766من طرف «هنري كافيندش»,
من خالل تفاعالت الزئبق مع األحماض ،وقد أعطى «أنطوان ال فوازيه» هذا االسم للهيدروجين ,كما
انه هو من أثبت أن الماء يتكون من هيدروجين و األكس ـ ـ ـ ــجين ,وكان المنطاد من أول اس ـ ـ ـ ــتخدامات

الهيدروجين كغاز.
والهيدروجين الحر متواجد في الجو الشـ ــمسـ ــي وفي الغازات البركانية ,وفي الجو األرضـ ــي بمقدار

جدا مما يسمح له
جزء من مليون (نسـبة حجميه)  ,سـرعته الجزيئية عند درجات الح اررة العادية عالية ً
()1
بالخروج من مجال الجاذبية األرضية وهو يوجد بمقدار  % 1.6من القشرة األرضية.
وكانت الفكرة في فصــل الهيدروجين عن األكس ــجين من مركب الماء ,واســتغالله كمص ــدر للطاقة
في تحريك السـ ـ ــيارات ,ظهرت أول مرة عام  0663عندما قدم عالم الكيمياء اآليسـ ـ ــلندي البروفيسـ ـ ــور

«براغي أرناس ـ ــون» أول ورقة علمية حول هذا المش ـ ــروع الجديد ،والحقًا تعجب هو نفس ـ ــه من التطور
كبير في حقبة التسـ ـ ـ ــعينات من القرن
اهتماما ًا
الكبير الذي شـ ـ ـ ــهده المشـ ـ ـ ــروع إذ تطورت الفكرة وأخذت
ً
العش ـ ـ ـرين حيث كان أنتاج أول سـ ـ ــيارة تعمل بطاقة الهيدروجين في العام  ،0660وثمة عوامل عديدة
تدفع أبحاث اســتخدام الهيدروجين كوقود للســيارات في مســتقبل قريب بقوة إلى األمام ،ذلك أن الخبراء

عالميا نحو  001عام بالنسـ ــبة للفحم ,و
يقدرون األعمال االفت ارضـ ــية لموارد الطاقة الحفرية الناضـ ــبة
ً
عاما للنفط ,فضـ ـالً عن إجماع العلماء على أن ح اررة األرض تزداد
 31بالنس ــبة للغاز الطبيعي ،وً 01
بسبب انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناجم عن احتراق الفحم والنفط والغاز ,وهو األمر الذي زاد اهتمام

أيضا.
العالم بمصادر الطاقة البديلة والنظيفة ً
والهيـدروجين السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل بجـانـب أنـه طـاقـة نظيفـة إال أن محتوى وحـاد غرّام ,منـه من الطـاقة يفوق
مقدار ما يحتويه غرام الكيروس ـ ـ ـ ــين بمقدار  0.3مرة ,كما أن الطن من الهيدروجين بش ـ ـ ـ ــكله الس ـ ـ ـ ــائل

يحتاج لخزان ســعته أربع مرات لما يحتاج طن الكيروســين الســائل لكثافته الخفيفة عن الكيروســين ,أي
بمقدار عشـ ـ ـ ـ ـ ـرين درجة فوق الص ـ ـ ـ ـ ــفر أما محتوى الغرام منه من الطاقة يفوق مقدار ما يحتويه غرام

http://www.ar.wikibooks.org/wiki/1029-20-20
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1
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البنزين بمقــدار  4.0مرة ,لــذلــك فــإن تكنولوجيــا إنتــاج الهيــدروجين عن طريق تحليــل الميــاه وتخزينــه
وتوزيعه غاية في التقدم والحداثة.

1

توليـد الهيـدروجين من تحليـل المـاء بـالكهربـاء مربوط بــإمكـانيـه انتـاج الكهربـاء المتجـددة  ,لتوليــد

الهيدروجين بطاقة متجددة ونظيفة ,وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحية بأسعار تجارية.

2

وفي إش ـ ــارة إلى االتحاد األوروبي  ،فقد تم وض ـ ــع خريطة طريق لس ـ ــنة  ,0101تحدد األهداف

الرئيسـ ـ ـ ــية بتخفيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسـ ـ ـ ــبة  ٪31مقارنة بمسـ ـ ـ ــتوى عام , 0661
3

بحلول عام  0101وبنسبة  ٪ 60في قطاع الطاقة فقط .
الفرع الثاني  :خصائص الهيدروجين .

يتحلى الهيدروجين بخصائص كيميائية وفيزيائية ممتازة تمنحه صفة المحروق المستقبلي الشامل،

ويمكن بيان بعض خصائص الهيدروجين مع مقارنتها بمثيالتها من الميثان والبنزين من خالل الجدول
رقم ( )00التالي:
الجدول رقم(:)00
الخصائص العامة للهيدروجين.
الكثافة

الكثافات

الحجمية

الكثافة

الطاقية

()mj/kg

الكلية الكثافة

()kg/m3

غاز الهيدروجين ( 0.60 160

001.0

04.6

الهيدروجين السائل ( 3.4 -

001.0

60

01

000

06.0

001

)bar

)253°c

غاز الميثان ()160 bar

0.00

الميثان السائل (00.0 )160 bar

الكتلية

 1ديفيد هارت ،مستقبل الطاقة :هل نحن بصدد التوجه نحو االقتصاد الهيدروجيني؟ ،مؤتمر الطاقة الثانوي الثامن.1000 ،
 2بيتر هوفمان ،طاقة الغد :الهيدروجين وخاليا الوقود ،مطبوعات إدوارد بيل ،واشنطن ،1002 ،ص 10
3

R. Gerboni, D. Grosso, Testing future hydrogen penetration at local scale
through an optimisation tool, international j ournal of hydrogen energy 41, 2016,p22634
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البنزيــن

00.0

601

40

Source : http://www.chr.ac.ma/teer/publications/pdf/pageh2pac.pdf

من الجدول رقم ( )00يتضح أن الهيدروجين يتميز بقدرته الح اررية و الكتلية العالية بحوالي
 001ميغاجول للكيلوغرام ،وهي مقدرة بثالثة أضعاف القدرة الح اررية للبنزين ،ولهذا ينتج عن تفاعل

الهيدروجين مع األكسجين تحرير كمية ح اررة كبيرة ( 030كيلوجول لكل جزيء من الهيدروجين المتكون
من ذرتين) ويصاحب هذا التفاعل تشكل الماء ،وكذلك تصل ح اررة اللهب الذي ال يرى عند احتراق

الهيدروجين واألكسجين المتواجد بالهواء إلى  0003كلفن.
ويعتبر الهيدروجين أكفأ  % 01من البنزين لدى استعماله في المحركات ،وكذلك عند استخدام
خلية وقود لمد سيارة بالطاقة ،فإن الخلية تكون أكفأ بنسبة % 011أو اكثر من البنزين ،حيث ال
ينبعث غاز ثاني أكسيد الكربون من المحركات التي تستخدم الهيدروجين حيث ال ينتج من استخدام

هذه الخاليا سوى ماء نقي صافي .

1

وبالرغم من أن للهيدروجين مجال واسع لالشتعال في الهواء فإن الخطورة في اشتعاله تلقائيا أو

دائما
انفجاره محدودتين ،وهذا يرجع إلى قدرته الكبيرة في االنتشار بسرعة الهواء ،فالهيدروجين يتسرب ً

ونظر لصغر حجم جزيء الهيدروجين،
ًا
في الهواء ويصعد الى األعلى ويتقلص تركيزه بسرعة كبيرة ،
فإنه يمتاز بقدرة عالية في النفاذ من خالل األغشية والمواد المسامية ،وهذه الخاصية تزيد من تكلفة
نقله وتخزينه ,خاصة عند استعماله كوقود لوسائل النقل.

2

المطلب الثاني :استخدامات الهيدروجين اقتصاديا.
والواقع أن للطاقات المتجددة باإلضافة إلى خصائصها المتقطعة ،فانه توجد بعض القيود حيث

توجد فجوة بين العرض والطلب على الطاقة ,ومن ثم فمن الضروري لتخزينها في شكل من أشكال
الطاقة مع كثافة عالية ,وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يوفر هذا الشكل من الطاقة إمكانية التخزين

على فترات طويلة والنقل عبر مسافات طويلة دون خسارة كبيرة.

1

http://www.america.gov/washfile-arabic/march/2008035140439.
 2رشيد بن شريفة ،إدريس الزجلي ،عبد العزيز بن نونة :الهيدروجين وخاليا االحتراق ،صيغة مستقبلية إلنتاج الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية
وتوافق بيئي ،المؤتمر العربي العالمي لتطبيقات الطاقة الشمسية طرابلس.1002/22/11-10 ،

- 72 -

الفصل الثالث  :الهيدروجين كحامل طاقوي جديد في الجزائر.
سوف يتكون اقتصاد الطاقة المستقبلي من العديد من تكنولوجيات الطاقة المتجددة والمتكاملة
القائمة على الخاليا الكهروضوئية  ،والرياح  ،والطاقة المائية  ،والطاقة الح اررية األرضية  ،حيث يمكن
استخالص الهيدروجين  ،باعتباره أحد أقوى أنواع الوقود  ،يمكن استخدام الهيدروجين إما لتخزين أو

توليد الكهرباء في أنظمة الطاقة ,كما هو موضح في الشكل رقم(:)00

1

الشكل رقم (:)00
نظام انتاج واستخدام وتخزين الهيدروجين .
شبكة كهربائية
وقود للسيارات

محطة خدمة
الهيدروجين

طاقة شمسية

تخزين

خاليا الوقود

النقل لمحطة
الخدمة

طاقة الرياح

هيدروجين للشحن
تخزين الهيدروجين

كهرباء

الكهرباء
الهيدروجين

Source: A. Saadi, Hydrogen production horizon using solar energy in Biskra, Algeria. Int
J Hydrogen Energy. 2016 p 2

ونتيجة لذلك ،يوضع الهيدروجين كأفضل مرشح يتيح الفرصة للتغلب على العقبات التي واجهتها

 ,فالهيدروجين هو واحد من ناقالت حيوية التي تعطي األمل لتوافر على المدى القصير من طاقة
وفيرة ونظيفة ,والهيدروجين يعتبر أكثر العناصر الكيميائية وفرة في العالم ,حيث بدا ينتقل من مصدر

1

A. Saadi, Hydrogen production horizon using solar energy in Biskra, Algeria. Int J Hydrogen Energy.
2016 p 2
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للوقود وكناقل للطاقة الكهربائية من عالم القصص الخيالية العلمية واألبحاث األولية إلى المستودعات
والمطارات وأبراج الهاتف الخلوي والطرق العامة.

1

والهيدروجين هو مص ـ ـ ــدر الطاقة المتجددة المتعدد االس ـ ـ ــتعماالت أكثر من أي مص ـ ـ ــدر آخر في

العالم ،فهو وقود عام يمكن حرقه في محرك أو دمجه في خلية تعمل بالوقود لتوفير الطاقة للســـيارات
والمباني والمنازل ومحطات الكهرباء العامة أو أي مرافق أو أي شيء آخر يستخدم الطاقة الكهربائية.
الفرع االول  :االستعماالت الحالية للطاقة الهيدروجينية.
باستعمال الهيدروجين يمكن تشغيل الطائرات والقطارات والسيارات والسفن والمصانع و تدفئة

المنازل والمستشفيات والمكاتب والمدارس وغيرها ،و يستطيع الهيدروجين باعتباره حامل للطاقة في نقل
الطاقة كالكهرباء لمسافات بعيدة وعبر أنابيب النقل او الصهاريج وبكفاءة عالية وبأقل تكلفة ممكنة،

كما باستطاعة الهيدروجين أن يوفر لجمهور المستهلكين الكهرباء والماء النقي الصالح للشرب.
كيميائيا له استعماالت وتطبيقات متنوعة خالفا للطاقة الكهربائية،
عنصر
ًا
والهيدروجين بوصفه
ً
حيث يمكن تصنيف الهيدروجين أو استخداماته كوقود هيدروجيني بشكل رئيسي ضمن الحقول األربعة

الرئيسية التالية :

أ -يستعمل كوقود لوسائط النقل كالسيارات العاملة على تقنية خاليا الوقود الهيدروجيني حيث
حدثت أكبر زيادة ( ما يقرب من ثالثة أضعاف ) في قطاع النقل  ،ويمكن أن يعزى هذا النمو
إلى إدخال وتوسيع مركبات خاليا الوقود الخفيفة  ,والصادرة من اليابان وكوريا إلى مناطق
مختلفة حول العالم  ,كما ظهرت تطبيقات النقل األخرى مثل الحافالت في عام  0100ببروز
2

الصين كزبون رائد لحافالت الخاليا الوقودية.

الشكل رقم (:)00
A. Khellaf. L’hydrogène : vecteur énergétique du future. Bulletin des Energies Renouvelables . N° 18
Centre de Développement des Energies Renouvelables. Algeria.2010.p2
2
Sandra Curtin and Jennifer Gangi . Fuel Cell Technologies Market Report . in Washington, D.C. October
2017.p:3
1
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استعماالت خاليا الوقود في جميع أنحاء العالم حسب منطقة التصنيع.

بقية العالم
آسيا
أمريكا الشمالية
أوروبا

االستعماالت

Source: Sandra Curtin and Jennifer Gangi . Fuel Cell Technologies Market Report . in
Washington, D.C. October 2017.p:3

ب -استخدام الهيدروجين كبطارية بسعات تتدرج من الصغيرة المستخدمة في الحواسيب الشخصية
المحمولة وصوالً إلى بواخر نقل الهيدروجين التي تنقله من محطات انتاج الطاقة المتجددة
إلى أماكن توليد الكهرباء.
الشكل رقم (:)00
استعماالت خاليا الوقود وفق نوع الوظيفة.

االجهزة المحمولة
وسائل النقل
االستعمال الثابت

االستعماالت

Source: Sandra Curtin and Jennifer Gangi . Fuel Cell Technologies Market Report . in
Washington, D.C. October 2017.p:3

مولدا للطاقة الح اررية باحتراقه المباشر في محطات الطاقة إضافة الستخدامه
وقودا ً
ت -استعماله ً
كوقود دفعي للصواريخ.
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وقودا عامالً في المفاعالت النووية ،ونخص بالذكر منها تقنية مفاعل ()ITER
ث -استخدامه ً
الذي يعمل على مبدأ توليد الطاقة المعتمد على الشمس.

1

الفرع الثاني :الطرق االقتصادية الستخدام الهيدروجين .
إن مصادر الطاقة البديلة تعتمد على تقنيات معقدة عالية التكلفة وهي ال تصلح لجميع التطبيقات

كبديل للنفط  ،وكذلك فإن جميع هذه المصادر المتجددة تعتمد على ظروف مناخية معينة كسطوع
الشمس لفترات طويلة كالطاقة الشمسية ,وبالتالي فإن الدول التي تكثر فيها السحب أثناء العام تكون

عندها مشكلة كبيرة بالنسبة العتمادهم على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

ولكن بالرغم من كل هذه الصعوبات تم الوصول إلى طريقة او وسيلة لتوفير الطاقة  ,حضيت

باهتمام واسع نهاية القرن العشرين ،خاصة بعد استخدامها كوقود في المركبات الفضائية ،هذه التقنية

تتم في خاليا الوقود.

ضجيجا وال تنتج ملوثات ،والكفاءة العالية في تحويل الطاقة الكيميائية
وهي تتميز بأنها أقل
ً
المختزنة في المركبات الهيدروكربونية إلى طاقة كهربائية مباشرة  ,والوقود المستعمل هو الهيدروجين
مع االستعانة باألكسجين الموجود في الهواء.

2

اوال  :خاليا الوقود.
خاليا الوقود هي ببساطة جهاز لتحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية ,حيث تعمل على

تحويل وجمع الهيدروجين مع األكسجين إلى ماء و ينتج عن هذا التفاعل تيار كهربائي.

أي هي باختصار عبارة عن جهاز لتحويل الهيدروجين واألكسجين مباشرة إلى كهرباء ,عن طريق

تفاعل كهرو كيميائي وبدون علمية احتراق.

3

مجاز القول أن خاليا الوقود تتشابه مع البطارية ,حيث أنها تقوم بتوليد الطاقة كهربائية
ًا
ويمكن
من التفاعالت الكيميائية ,ولكن الفرق هو ان البطارية لها عمر محدود عكس خلية الوقود ال محدودة

 ,مادام يدخل إليها هيدروجين و أكسجين سيخرج التيار الكهربائي.

1

http://www.ar.wikibooks.org/wiki/10-10-2017
.http://www.hazemskeek.com/QansA/Fuel_cell/Fuel_cell.htm
3سعد الدين خرفان ،استخدام الهيدروجين كطاقة بديلة لوقود السيارات ،وزارة البحث العلمي ،أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ،الحلقة
الدراسية (استخدام الهيدروجين كطاقة بديلة) ،القاهرة.1002/01/12-29 ،

2
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الشكل رقم (:)04
تركيب خلية الوقود.

Source : http://www.hazemskeek.com/QansA/Fuel_cell/Fuel_cell.htm

ثانيا :فكرة عمل خاليا الوقود
تعتبر خلية الوقود جهاز كهروكيميائي يحول الطاقة الكيماوية مباشرة إلى طاقة كهربائية بعد منحها
مصدر وقود مثل الهيدروجين و األكسجين بصفة مستمرة وينتج عن ذلك طاقة كهربائية ويتم ذلك وفق

العالقة التالية :

1

(أكسجين) + )½ H2oهيدروجين) H2

(طاقة) كهرباء ( +ماء) H2o

يتميز نظام خاليا الوقود عن انظمة توليد الكهرباء األخرى في وظيفة االحتراق ,الن نظام توليد

الكهرباء بواسطة االحتراق يتم تحويل الطاقة الكيماوية في الوقود إلى طاقة ح اررية اوال ثم إلى طاقة
ميكانيكية ثم إلى طاقة كهربائية وبالتالي فالكفاءة الكلية ضعيفة وهي حوالي  , % 41بينما في نظام

التوليد بواسطة خاليا الوقود تتحول الطاقة الكيميائية مباشرة إلى طاقة كهربائية ,وبالتالي فان الكفاءة

الكلية مرتفعة ،حيث تصل الى اكثر من . % 30
 1علي المراكبي ،خاليا الوقود ،جهاز تخطيط الطاقة ،2999 ،ص22
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وتعتبر كفاءة خاليا الوقود هي األعلى على اإلطالق بين نظم توليد الكهرباء الحالية  ,وتصل

أيضا حسب قدرة التوليد الكلية.
الكفاءة الفعلية القصوى إلى حوالي  % 00على حسب نوع الخلية  ,و ً
ثالثا :اقتصاديات خاليا الوقود.
وعند القيام بالمقارنة االقتصادية لعوامل تكلفة الكهرباء المولدة بتكنولوجيا خاليا الوقود مع تكنولوجيا

التوليد األخرى ,يراعى في ذلك إجراء المقارنة طبقًا للوضع الحالي و التطور المستقبلي بحيث أن
تكنولوجيا خاليا الوقود مازالت في طور البحث والتطوير ,ولم يصل إنتاجها للمستوى التجاري مثل
باقي منظومات الطاقة األخرى.

1

ففي عام  0630تم تشغيل وحدة خاليا وقود بسعة  06ميجا واط بالواليات المتحدة األمريكية,
وكانت تسمى  FCG1وهي عبارة عن  0وحدات ) x 4.5ميغاواط) ،والعمر االفتراضي لها  01سنة
و قد كان التدفق الحراري حوالي  0001جول /كيلوواط ساعة ،وال وجود لالستثمارات في خاليا الوقود

اطالقا.

2

بينما في  0100فقد تغير الوضع واصبحت خاليا الوقود صناعة بحد ذاتها وتطورت تكنولوجياتها

والوقود المستخدم فيها  ,فاالستثمارات العالمية المتراكمة في شركات خاليا الوقود  VCو PEوخارج
مكتب ( , )OTCواالستثمار الخاص في االسهم العامة ( )PIPEبلغت حوالي  000.3مليون دوالر

في الفترة ما بين  0104و .0100

3

الشكل رقم (:)00
إجمالي االستثمار في خاليا الوقود بالواليات المتحدة في .0100

 1علي المراكبي ،خاليا الوقود ،مرجع سبق ذكره  ،ص 20
 2وداد أبو القاسم ،خلية الوقود ،مجلة الطاقة والحياة ،العدد األول ،مارس  ،2992ص .129
3
Sandra Curtin and Jennifer Gangi . Fuel Cell Technologies Market Report . in Washington, D.C. October
2017.p:6
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مليون
دوالر

Source: Sandra Curtin and Jennifer Gangi . Fuel Cell Technologies Market Report . in
Washington, D.C. October 2017.p:6

والجدول رقم ( )00يبين ويوضح عن طريق عملية المقارنة بين خاليا الوقود ووسائل توليد الطاقة
األخرى التكلفة االستثمارية سواء الحالية أو المستقبلية:
جدول رقم(:)00
مقارنة بين خاليا الوقود ووسائل توليد الطاقة األخرى.
الكفاءة

كثافة الطاقة المولدة

التكلفة االستثمارية

طريقة التوليد

نسبة مئوية

(كيلو واط /كيلوغرام)

(دوالر /كيلو واط)

حاليا
ً

ال
مستقب ً

حاليا
ً

ال
مستقب ً

حاليا
ً

ال
مستقب ً

خاليا الوقود الباردة

61

61

1.16

0.34

044

000

خاليا الوقود الساخنة

01

61

1.06

0.0

413

03

الخاليا الشمسية

00

00

0.0

0.34

600

031

محركات البنزين

06

01

1.44

1.44

413

044

محركات البترول

40

40

1.06

1.06

413

044

المصدر :علي المراكبي ،خاليا الوقود ،جهاز التخطيط للطاقة ،0666 ،ص .00

عموما وبالرغم من أن خاليا الوقود ليست األرخص بصفة عامة في الوقت الحالي ,إال أن التوقعات

المستقبلية تشير إلى امكانية تقليل التكلفة السنوية لتشغيلها  ,حيث يتوقع انخفاض التكلفة الرأسمالية

ظا ,لتصل إلى حوالي  % 00من تكلفة البدائل األخرى.
لها في المستقبل
انخفاضا ملحو ً
ً
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وفي حالة رفع العائد االقتصادي لخاليا الوقود وتحسين اقتصادياتها خاصة في التطبيقات
الصناعية ,فإنها ستستخدم في أنظمة التوليد المشترك ويؤدي هذا إلى تحقيق وفرات كبيرة في الطاقة

تتراوح بين  3إلى  % 01طبقًا لنوع الصناعة كما هو موضح في الجدول السابق رقم (.)00
رابعا :المزايا االقتصادية لخاليا الوقود.

تعتبر خاليا الوقود البديل المثالي للسيارات بدالً من البطاريات مع استخدام المحركات الكهربائية

 ,التي تعمل بالهيدروجين سواء من الناحية البيئية أو من حيث كلفة التشغيل.

وتتسابق شركات السيارات العالمية في الوصول إلى أقصى مدى وفعالية لوحدات خاليا الوقود، ,

فهي منافسة من حيث كفاءة استخدام الطاقة حتى ولو كان وقودها الهيدروجين أكثر كلفة من الغازولين

او الديزل.

وقد بين مهندسو شركة «هوندا» في عام  0114أن محرك السيارة  , FCXيمكن أن يعمل

بمحرك وقود يمكن أن ُيشغل وبشكل متكرر عند درجة ح اررة  01درجة مئوية تحت الصفر ،بسبب
حفظ جميع الماء داخل النظام في الحالة البخارية  ,هذا بالرغم من أن كثافة الهيدروجين الطاقية تعادل

 0/0الغاز الطبيعي إال أن كفاءة استخدام أو تحويل الطاقة هي  0أضعاف. .

1

بينما في عام  0100تطورت خلية وقود وتطور استعمال الهيدروجين كوقود ,وكمثال على ذلك
خالي الوقود(  ) Clarity Hondaاصبحت متاحة ضمن اختيارات العمالء ،مع نماذج متوفرة أيضا
من هيونداي ( Tucson Fuel Cell / ix35 Fuel Cellو Toyotaو.)Mirai

كما ناقشت تويوتا وهيونداي الجيل الجديد من خاليا الوقود التي تعتمد على الهيدروجين كوقود

من ط ارزات ( ، (FCEVالمقرر طرحهما في عام  0103بالنسبة (هيونداي) وفي عام  0101بالنسبة

(تويوتا) ,على الرغم من أن إنتاج الجيل الجديد من خاليا الوقود ) )FCEVالخفيف في البداية محدود
حاليا  ،فإنه من المتوقع أن يزداد ويتوسع في السنوات القليلة المقبلة مع نمو البنية التحتية لتزويد

الهيدروجين بالوقود.

2

 1ستيفن آشلي ،نحو سيارة تعمل بالهيدروجين ،مجلة العلوم ،المجلد  ،12الكويت ،1000 ،ص.11
Sandra Curtin and Jennifer Gangi . Fuel Cell Technologies Market Report . in Washington, D.C. October
2017.p:12
2
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وقد أصبحت السكك الحديدية التي تعمل بالوقود الهيدروجيني  ،حقيقة وواقع ففي عام 0100
أطلقت شركة  Alstomوقودها كاديديا  iLintألول مرة و قطار يعمل بخاليا الوقود التي تعمل

بالطاقة الهيدروجينية في معرض  InnoTrans 2016التجاري في برلين ,حيث يوفر هذا القطار أداءا
يضاهي أداء القطارات التقليدية  ،و تصل سرعته إلى  61ميل في الساعة تقر ًيبا  ،ويستهلك في 011
ميل خزان من الهيدروجين  ،ويستوعب  011مسافر ,حيث سيبدأ العمل به في ديسمبر  0106على
الخط اإلقليمي في ساكسونيا السفلى في ألمانيا  ,وقد وقعت أربع مناطق ألمانية أخرى معAlstom

لـ  01قطارا.

1

باإلضافة إلى ذلك  ،أعلنت والية شليزفيج هولشتاين األلمانية عن خطتها لتزويد شبكة السكك

الحديدية بأكملها بالكهرباء بحلول عام  ، 0100وذلك باستخدام الهيدروجين المولد من فائض الذروة
في طاقة توربينات الرياح ومصادر أخرى خالية من الكربون ,وفي عام  ، 0100قدمت العديد من

الشركات الكبرى إعالنات عن اهتمامها بقدرة خلية الوقود.

وكشفت إيزي جيت  ،وهي طائرة ركاب بريطانية  ،عن خطتها في  0100لتجريب خاليا الوقود

في الطائرات وتوصيل الطاقة أثناء نقلها من والى المدارج  ،األمر الذي قد يؤدي إلى توفير ما يصل

إلى  01ألف طن من الوقود سنوياً.

2

كما أعلنت رويال كاريبيان كروزز أنها ستبدأ اختبار تكنولوجيا خاليا الوقود ,على سفينة من فئة

أواسيس في عام  , 0106و انها ستتولى تشغيل مشاريع خاليا الوقود بشكل تدريجي في السنوات
القليلة القادمة ,حيث سيتم تشغيل السفن الجديدة في بواسطة الغاز الطبيعي المسال ,وستستخدم خاليا
الوقود كمصدر للطاقة التكميلية  ،وسيتم تسليم سفينتين جديدتين من طراز  , Iconتستخدم الغاز

الطبيعي المسال وخاليا الوقود في  0100و .0104

3

المطلب الثالث :انتاج الهيدروجين اقتصاديا.

http://ballard.com/about-ballard/newsroom/news-releases/news08181602.aspx 1
2
www.theguardian.com/travel/2016/feb/02/easyjet-plans-cut-carbon-emissions-hydrogen-fuel-cell-trial
3
www.rclcorporate.com/rcl-announces-two-new-ships-powered-by-lng-and-fuel-cells
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تيار
أن توفير الطاقة الكهربائية الالزمة ش ـ ـ ـ ــيء مهم جدا إلنتاج الهيدروجين ولتوليده ,وأن يكون ًا
ـتمر مع اس ـ ــتبعاد اس ـ ــتخدام الطاقة التقليدية  ,بس ـ ــبب فكرة نض ـ ــوبها وتأثيرها الس ـ ــلبي على البيئة,
مس ـ ـ ًا
وبــالتــالي خيــار االعتمــاد على الطــاقــات المتجــددة هو الخيــار الوحيــد واالفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  ,الن المطلوب هو
تحويل طاقة الرياح إلى كهرباء والطاقة الشمسية  ,كذلك الشتقاق الهيدروجين من الماء.

1

وبما أن مص ـ ــادر الطاقة المتجددة و الهيدروجين المش ـ ــتق منها ال يمثالن أي خطر على البيئة،

وانما هما حل للمشــاكل البيئية الواقعة وامكانية االســتقالل الطاقي التدريجي عن المصــادر التقليدية ,
من خالل تمكين خزن الطاقة الشـمسـية او طاقة الرياح على شـكل كيميائي حتى يتسـنى استعمالها

في بأشكال أخرى في الزمان والمكان المطلوبين.

ومن المنظور الــذي يهــدف إلى اعتمــاد طــاقــة الهيــدروجين كحــامــل طــاقوي محــافظ على البيئـة ،
ومحترم شــروط التنمية المســتدامة ،فهناك العديد من التصــورات المســتقبلية والمدروســة بعمق ،البعض
منها وصل إلى مستوى تكنولوجي متقدم جدا والبعض اآلخر ال زال في مرحلة التجارب المخبرية.

و الشكل رقم ( )00يبين فرعين رئيسيين إلنتاج الهيدروجين :االول عن طريق التحليل الكهربائي

للماء والثاني التحليل الحراري للكتلة العضوية.

الشكل رقم (:)00
طرق ووسائل إنتاج الهيدروجين كحامل طاقوي مستقبلي.

1

ANL.Argonne National Laboratory, 2003, Information available online at :
http://www.cmt.anl.gov/science-technology/lowtempther mochemical.shtml.Accessed December 10.2003.
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المصدر :رشيد بن شريفة وآخرون ،الهيدروجين وخاليا االحتراق ،صيغة مستقبلية إلنتاج الطاقة الكهربائية بكفاءة
عالية وتوافق بيئي ،المؤتمر العربي العالمي لتطبيقات الطاقة الشمسية ،طرابلس 0114/00/00-01

الفرع االول :التحليل الكهربائي للماء.
وهو انقسام الماء كهروكيميائيا إلى هيدروجين وأكسجين حيث يستخدم التيار الكهربائي مباشرة في

هذا التحليل للماء إلى عنصريه من خالل مرور التيار الكهربائي في الماء فيحدث هذا التحلل.

1

ويتوفر عنصر الهيدروجين في الطبيعة بغ ازرة فجزيء الماء يتألف من ذرتي هيدروجين وذرة

أكسجين وللهيدروجين مواصفات مهمة كوقود حيث أنه وفي التفاعل العكسي للتحليل الكهربائي للماء

من خالل إحراق وتفاعل  7كغ من الهيدروجين مع  4كغ من األكسجين يعطي  0كغ من الماء ويحرر
طاقة ح اررية مقدراها 720ميغاجول ما يعادل  22كيلو واط .

2

والتحليل الكهربائي للماء يتطلب الكهرباء ,وهي التي تنتج عن الطاقة المتجددة المتاحة  ،وهي
الطاقة الشمسية  ،والطاقة المائية  ،والرياح  ،واألمواج  ،والطاقة الح اررية األرضية  ،و التحليل
 1محمد جمعة ،الطاقة الهيدروجينية بديالً للنفط ،أخبار النفط والصناعة ،العدد  ،229السنة  ،28يناير  ،1009ص 11
 2أحمد محمد ،الحصول على الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية ،ندوة الطاقة الشمسية ،المجلس األعلى للعلوم ،حمص 29 ،آذار ،2999
ص .98

- 83 -

الفصل الثالث  :الهيدروجين كحامل طاقوي جديد في الجزائر.
الكهربائي للماء له عدة مزايا  ،من بينها استخدام جداول مختلفة (في الموقع وخارج الموقع)  ،درجة
النضج أكبر  ،والتكلفة تقل تدريجيا.

1

الشكل رقم (:)25
المراحل االساسية لإلنتاج الهيدروجين.
طاقة شمسية

التحليل الكهربائي للماء

انتاج
الكهرباء

تخزين
الهيدروجين

طاقة الرياح
Source: Rahmouni S, et al. Prospects of hydrogen production potential from renewable
resources in Algeria. Int J Hydrogen Energy. 2016 p 8

ويوجد نوعان رئيسيان من نظم التحليل الكهربائي هما:

2



نظم التحليل الكهربائي باستخدام اإللكتروليت القلوي السائل.



نظم التحليل الكهربائي باستخدام غشاء التبادل البروتوني.

ويعتبر استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أفضل الوسائل في

عملية التحليل الكهربائي للماء ،وذلك لتوفير الكهرباء الالزمة للعملية ويمكن الحصول على الكهرباء

من الطاقة الشمسية بطريقتين:

 اإلنتاج المباشر من الخاليا الشمسية.

1

Rahmouni S, et al. Prospects of hydrogen production potential from renewable resources in Algeria. Int J
Hydrogen Energy. 2016 p8
 2محمد جمعة ،الطاقة الهيدروجينية بديالً للنفط ،مرجع سبق ذكره  ،ص .11
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 إستخدام الدورة الح اررية ( دورة رانكين) التي تستخدم فيها الطاقة الشمسية كمصدر للحرارة
الالزمة لتوليد البخار من الماء أو أحد السوائل العضوية و من ثم ضغطه وتمديده في توربين
مرتبط بالمولد الكهربائي.
إن تفكك الماء إلى غازات الهيدروجين واألكسجين يمكن أن يسمح لها مرة أخرى أن تتحد ولكن
في خاليا الوقود تعطي كفاءة تقترب من  % 90والتي تعتبر أكبر من كفاءة آالت اإلحتراق الحراري
وفي الوقت الحالي تجرى أبحاث متعددة لكي تحسن من الوسائل التكنولوجية المختلفة لتصميم خاليا

الطاقة بما فيها خلية ( )H2/O2وبالتالي رفع كفاءة إنتاج الكهرباء.

1

الفرع الثاني :تكنولوجيا تحويل الكتلة الحية.
قامت بعض مراكز البحوث باستخدام الطاقة الشمسية إلعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون وانتاج

الهيدروجين عند درجات ح اررة حوالي  800 – 900مئوية للحصول عل خليط من الهيدروجين وأول
أكسيد الكربون يمكن ضخه بعد ذلك لمسافات بعيدة الستخدامه كوقود ثم استخدام المركزات الشمسية

في توفير درجة الحرارة الالزمة لعملية التحويل فقد سمي هذا الخليط بالوقود الشمسي.

2

كما يعتبر تحليل الميثان أحد الطرق البديلة إلنتاج الهيدروجين حيث يتم تحليله إلى كربون

وهيدروجين ،وتعتبر الطاقة الالزمة لتحليل الميثان أقل بكثير من الطرق األخرى مثل التحويل بالبخار

إلى الوقود التقليدي.

كذلك توجد أنواع من البكتيريا المجهرية الموجودة في الطبيعة تقوم بإنتاج الهيدروجين وتنقية

الملوثات وذلك فقط أثناء اإلشعاع الشمسي وتوفر الضوء.
الفرع الثالث :الطرق الح اررية المباشرة.

نسبيا أثبت نجاحه عند تطبيقه على
يتم من خالل تعريض بخار الماء مباشرة ،وهو أسلوب متقدم ً
المستوى التجريبي في بعض الدول مثل الواليات المتحدة األمريكية ،واليابان وكندا وفرنسا ويسمى
بالفصل الحراري المباشر للهيدروجين من البخار عند ضغط عالي ودرجات ح اررة تصل إلى حوالي

 2000درجة مئوية.

 1عمر بن عبد هللا الهزازي ،العمليات الكهروكيميائية التطبيقية ،رسالة دكتوراه ،جامعة عجمان ،1000 ،ص .202
 2مأمون عيسى حلبي ،بدائل الوقود في قطاع النقل :تطورات وآفاق ،مجلة النفط والتعاون العربي ،المجلد  ،20العدد  ،218شتاء  ،1009ص
.88
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و هناك بعض التجارب التي تم إجراؤها من خالل المركزات الشمسية العمالقة حيث تم إنتاج
الهيدروجين في خلية تتعرض لدرجة ح اررة  2000درجة مئوية.
الفرع الرابع :طرق التحويل الكيميائي الحراري.
أهم تلك الطرق هو ما يعرف بعمليات تحويل الوقود مع وجود بخار الماء باستخدام حافز أو بدونه

مالئما إلمداد خاليا الوقود بالهيدروجين
أسلوبا
وذلك للحصول على الهيدروجين من الوقود ،ويعتبر ذلك
ً
ً
الالزم لتوليد الكهرباء ،ومثال على ذلك المفاعل الذي أنتجته معامل «أرجون» بالواليات المتحدة ANL
حيث تم عمل مفاعل مالئم لالستخدام في السيارات المتوسطة التي تعمل بخاليا الوقود البترولي عند

درجات ح اررة ال تقل عن  800درجة.
المطلب الرابع  :طرق نقل الهيدروجين.
مصدر للطاقة وانما هو ناقل للطاقة كما هي الكهرباء  ,وهناك عدة طرق
ًا
إن الهيدروجين ليس
إلنتاجه من طاقة الخاليا الكهربائية الضوئية ،طاقة الكتلة الحيوية ،الطاقة المستمدة من الرياح ،إضافة
إلى المصادر المائية والح اررية أو الطاقة الح اررية الصادرة من األرض.

يتم استخدام هذه الطاقة الكهربائية والمتولدة عن المصادر البديلة في عملية التحليل الكهربائي للماء،

وهي العملية التي يتم بموجبها فصل الماء إلى عنصرين أكسجين وهيدروجين.
الفرع االول :نقل الهيدروجين عبر األنابيب

إذا كان الهيدروجين سيستخدم كناقل أو حامل للطاقة فقط ,فإنه يتسنى نقلها وتوزيعه لمسافات طويلة
دون أدنى فاقد.

1

في الوقت الحالي هناك العديد من البحوث العلمية الجارية حول نقل الطاقة الكهربائية المولدة في
بائيا إلى هيدروجين وأكسجين
أماكن بعيدة بالوسائل التقليدية  ،وبالتالي استخدامها في تحليل الماء كهر ً
ثم يتم نقل هذا الهيدروجين خالل أنابيب خاصة أو األنابيب المعدة لنقل الغاز الطبيعي ،حيث يعاد

تحويل ذلك الهيدروجين إلى طاقة كهربائية عن طريق استعمال خاليا الوقود.

 1كريستوفر فالفين ،ترجمة محمد الحديدي ،ما بعد عصرالنفط ،تصميم اقتصاد قائم على الطاقة الشمسية ،1001 ،ص .99
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وبما أن كفاءة التحليل الكهربائي تصل إلى  ،% 60وكفاءة خاليا الوقود لـ  % 30فإن الفاقد في
الطاقة ,خالل هذه العمليات سيكون أقل من الطاقة التي تهدر في الكابالت التقليدية  ,لتوصيل الكهرباء،
وبالتالي فإن تكلفة نقل هذه الطاقة بهذه الطريقة ستكون مابين  0/0و  0/0تكلفة نقلها عبر الكابالت

والمحوالت.

1

حاليا العديد من القنوات المستعملة لنقل غاز الهيدروجين واألكسجين واآلزوت لمئات
يوجد
ً
الكيلومترات حيث  0011كلم توجد بأوربا فقط ,و  611كلم توجد بالواليات المتحدة األمريكية  ,وقد
أثبتت نجاعتها وجدواها والشكل رقم ( )03يبين هذه الشبكة األوربية لنقل الهيدروجين.

2

الشكل رقم(:)24
شبكة نقل الهيدروجين واألكسجين واآلزوت لشمال أوربا.

 1محمد محمود عمار ،استخدام الهيدروجين في إنتاج الطاقة ،وزارة البحث العلمي ،الحلقة الدراسية (استخدام الهيدروجين كطاقة بديلة)،
القاهرة.1002/01/12-29 ،
 2رشيد بن شريفة ،إدريس الزجلي ،عبد العزيز بن نونة :الهيدروجين وخاليا االحتراق ،صيغة مستقبلية إلنتاج الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية
وتوافق بيئي ،مرجع سبق دكره.

- 87 -

الفصل الثالث  :الهيدروجين كحامل طاقوي جديد في الجزائر.

المصدر :رشيد بن شريفة ،إدريس الزجلي ،عبد العزيز بن نونة :الهيدروجين وخاليا االحتراق ،صيغة مستقبلية إلنتاج
الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية وتوافق بيئي ،المؤتمر العربي العالمي لتطبيقات الطاقة الشمسية طرابلس-25 ،
.2554/77/22

إن التكلم عن أنابيب نقل الغاز الطبيعي من خالل القارات بشكل واسع ,أو حتى الخطوط الداخلية

للدول ،هو بسبب كون أغلب التصورات المستقبلية متفقة حول خلط الهيدروجين في بداية األمر مع

الغاز الطبيعي ,ونقله في نفس األنابيب ،وقد تتزايد نسبة الهيدروجين بالخليط بمرور الزمن حسب تزايد

اإلنتاج  ,واالنتقال بعد ذلك الستعمال األنابيب الخاصة بالهيدروجين عندما يستدعي حجم الهيدروجين
المنقول ومجاالت استعماله ذلك ،اي أنه مع الحجم البسيط الستعمال الهيدروجين في السنوات الحالية

من المكلف إنشاء خطوط أنابيب لنقل الهيدروجين مع وجود شبكة ضخمة لخطوط أنابيب نقل الغاز

الطبيعي ,ولكن مع التطور في استخدام الهيدروجين فإن إنشاء شبكة خاصة بنقل الهيدروجين تكون
ضرورة حتمية.

1

الشكل رقم (: )20
شبكة إمداد أوربا بالغاز الطبيعي القائمة والمخطط لها.
 1عبد العزيز بنونة ،نحو مغرب مصدر للطاقة ،المغرب  ،2992 ,ص .92
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المصـ ــدر :جوناثان سـ ــترن ،أس ـ ـواق الغاز الطبيعي ،عولمة لكن مع قيود بعيدة المدى ،ندوة أكسـ ــفورد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 25للطاقة
(منظور الطاقة :مسائل وتحديات جديدة) ،جامعة اكسفورد ،المملكة المتحدة 27-27 ،يوليو .2554

الفرع الثاني :نقل الهيدروجين عبر الشبكة الكهربائية القارية الفائقة.
قد تبدو الشبكة القارية الفائقة فكرة مستقبلية إال أن لمفهومها تاريخ طويل ففي عام  0606نشر
عالما الفيزياء «رين» و «ماتسيو» من شركة ( )IBMتصميم لكبل نقل الطاقة طوله  0111كلم،

مصنوع من قصدير «النيوبيوم» والذي يمكن لمقادير غير مألوفة من التيار المستمر أن تمر من دون

مقاومة وذلك عندما يبرد المعدن بالهليوم السائل إلى بضع درجات فوق الصفر وقد اقترح هذان العالمان

كبالً للتيار المستمر يمكن أن يحمل  011جيكاواط ،أي ما تولد  01محطة نووية في الطاقة تقر ًيبا.

1

إال أن األفكار التي طرحها «رين» و «ماتسيو» ألهمت آخرين ،ففي العقود التالية صنع واختبر
كبالن قصيران فائقا الموصلية لنقل تيار متناوب في بروكهافن بنيويورك وفي كراتن بالنمسا وقد عمل

الكبل عدة السنوات موصالً بالشبكة المحلية.

وبعد عشر سنوات من اكتشاف الموصلية الفائقة في درجات الح اررة المرتفعة خلصت قام بها معهد
مستمر
ًا
ار
مبرد بالنيتروجين السائل ويحمل تي ًا
أبحاث الطاقة الكهربائية  ,إال أنه يمكن «ألنبوب كهرباء» ّ
تقليديا معلقًا على
طا
أنبوبا للغاز أو خ ً
ً
تبلغ استطاعته  0جيكاواط أن ينافس من الوجهة االقتصادية ً
أعمدة نقل الطاقة الكهربائية مسافة ال تقل عن  455كلم.

1

Paul.M : The Super Cable : Dual Delivery of Chemical and Electric Power, Vol 15, N°2 June 2005, P
.1810-1813,

- 89 -

الفصل الثالث  :الهيدروجين كحامل طاقوي جديد في الجزائر.
وطور «كرانت» و «إستر» الفكرة إلى ٍّ
حد أبعد ،حيث بإمكان قيام الهيدروجين الشديد البرودة سائالً

كان أو في الحالة الحدية ،1بتبريد األسالك الفائقة الموصلية ونقل الطاقة الكيميائي ضمن منظومة
منتشرة على نطاق القارة ،وفي عامي  2552و  2554نظم «أوفربي» ورشات عمل اشترك فيها

عشرات الخبراء بوضع خطة مفصلة لمقطع تجريبي ،طوله  755متر ،ليكون سلفًا لوصلة يبلغ طولها
2
 05كلم بين شبكتين إقليميتين قائمتين ،وبالتالي تحدد مالمح الشبكة الكهربائية فائقة الموصلية.
اوال  :الكابالت الفائقة الموصلية.
وهي كابالت يمكنها نقل الطاقة بشــكليها الكهربائي والكيميائي ،حيث تســري الكهرباء من دون
مقاومة تقر ًيبا عبر أنابيب مصنوعة من مادة فائقة الموصلية وهي باللون األحمر كما يوضحها الشكل
رقم ( ,)45حيث يحافظ الهيدروجين المبرد الذي يجري سائالً ضمن الموصلين على ح اررتيهما بالقرب
من درجة الصفر المطلق وهو باللون األزرق.

ويمكن لكبل فائق مؤلف من قناتين قطر كل منهما يقارب المتر أن ينقل في الوقت نفسه 0

جيكاواط من الكهرباء و  75جيكاواط من الطاقة الح اررية وبمعدل تدفق للكهرباء (دارة تيار مستمر)
تصل إلى  05555فولط وطاقة ح اررية (الهيدروجين السائل)  25كلفن.
كما هو موضح في الشكل التالي :

الشكل رقم(:)45
رسم توضيحي لكبل فائق الموصلية.

 1الحدية :تمثل الحالة الح دية أعلى درجة حرارة وأعلى ضغط تكون المادة عندها في الحالة الغازية والسائلة في اآلن نفسه.
 2كرانت إستر ،شبكة طاقة كهربائية من أجل االقتصاد الهيدروجيني ،مجلة العلوم ،المجلد  ،11العدد  ،21-22نوفمبر  ،1009ص .21
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Source : http://www.4kemya.com/index.php

ثانيا  :تطور الشبكة الفائقة الموصلية.
فيما يخص الجزء الكهربائي من الشبكة الفائقة ،حيث نحتاج إلى نقل عشرات الجيكاواط مسافات
تصل إلى مئات الكيلومترات ،فإن الموصالت المثالية هي الحل األمثل ،رغم أنها اكتشفت في عام

 0600واستخدمت في نماذج تجريبية قبل عقود ،إال أن تبريدها لتصبح فائقة البرودة لم يكتسب

البساطة لالزمة لالستخدام الصناعي إال حديثًا.

وقد انضمت و ازرة الطاقة األمريكية إلى منتجي معدات الطاقة في إنتاج نماذج أولية لمحوالت

ومحركات وكبال نقل جميعها فائقة الموصلية ،كذلك بالنسبة لليابان واإلتحاد األوربي والصين وكوريا
الجنوبية لها برامج تطوير مشابهة.
زوجا من األسالك الفائقة الموصلية ،يحمل كل منهما
ويحتوي الكبل الفائق والذي سبق التطرق إليه ً

كثير ما يمكن ألي سلك عادي أن يتحمله ،ويمكن أن ينقل
تيار يبلغ  01111أمبير وهو تيار يفوق ًا
ًا
 0جيكاواط لمئات الكيلومترات بمقاومة وضياع للطاقة يساوي  ،1حيث يضيع اليوم أثناء النقل ُعشر

ما تولده محطات الطاقة الكهربائية.
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ونظر إلى أن الكا بل الفائق يمكن أن يستخدم الهيدروجين باعتباره شديد التبريد فإنه بإمكانه نقل
ًا
الطاقة بشكلها الكيميائي إضافة إلى شكلها الكهربائي فالجيل التالي من محطات التوليد النووي يستطيع

ٍ
مساو تقر ًيبا.
إنتاج الكهرباء أو الهيدروجين بمردود حراري

1

مصدر للهيدروجين ومرك از
ًا
ويمكن أن توفر الوصالت التي ستربط الشبكة الفائقة  ,لهذه المحطات

لتوزيعه على نطاق كبير ،ضمن أنابيب تحيط كليا باألسالك الفائقة الموصلية لتبريدها.

فالشبكة الفائقة المليئة بالهيدروجين يمكن أن تعمل ليس بوصفها قناة نقل فقط  ,بل بوصفها
ضخما للطاقة الالزم لالستخدام الواسع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية وجميع الطاقات
مستودعا
أيضا
ً
ً
ً
المتجددة ،ويمكن لهذه الشبكة أن تشكل نواة البنية األساسية التي تتيح للدول الغنية المتقدمة التخلي
عن اآلليات ومحطات توليد الطاقة التي تساهم في الغازات الدفيئة.

الفرع الثالث :نقل الهيدروجين عبر المقطورات.
يمكن نقل الهيدروجين الغازي في مقطورات أنبوبية  ،حيث يتم إدخاله عند ضغط  031بار (~
 0011رطل  /بوصة  ، )0أو أعلى  ،إلى اسطوانات طويلة مكدسة على مقطورة يمكن نقلها بالشاحنة,

نظر لكثافة الطاقة المنخفضة للغاز وارتفاع تكلفة الضغط,
جدا ًا
ويعتبر الهيدروجين المضغوط مكلفًا ً
يتم تسميد الهيدروجين الغازي عن طريق تبريده إلى أقل من  000درجة مئوية ( ، )F◦ 400-وبعد

ذلك يمكن تخزينه في خزانات كبيرة معزولة بدرجة عالية.
باستخدام التكنولوجيا الحالية  ،يستهلك التميع أكثر من  ٪ 01من محتوى الطاقة في الهيدروجين
وهو مكلف ,باإلضافة إلى ذلك سيتم فقدان بعض الهيدروجين السائل المخزن من خالل التبخر على
مسافات طويلة  ،وبالتالي يكون الهيدروجين السائل بالشاحنات أكثر اقتصادا من نقل الغازات

بالشاحنات.

2

المبحث الثاني  :امكانية انتاج الهيدروجين في الجزائر.

 1كرانت إستر ،شبكة طاقة كهربائية من أجل االقتصاد الهيدروجيني ،مرجع سبق ذكره  ،ص .20
Abdulla Rahil * and Rupert Gammon . Dispatchable Hydrogen Production at the Forecourt for
Electricity Demand Shaping . sustainability. Institute of Energy and Sustainable Development, De
Montfort University, Queens Building, UK . October 2017 .p3.
2

- 92 -

الفصل الثالث  :الهيدروجين كحامل طاقوي جديد في الجزائر.
يمكن إنتاج الهيدروجين من موارد متنوعة ؛ (الغاز الطبيعي  ،المنتجات النفطية  ،الفحم الحجري)
 ،و من الطاقة النووية أو المتجددة(الكتلة الحيوية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الح اررية
األرضية  )...باستخدام مجموعة متنوعة من التكنولوجيا والتقنيات المختلفة ,كل تقنية على مستوى

مختلف من النضج مع تقديم مزايا وتحديات متميزة.

1

تقدير إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة المتجددة في الجزائر تعتمد في المقام األول على تقدير

إمكانيات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ( طاقة الرياح والطاقة الشمسية) ،هذا التقدير مبني على
مقدمة جمع أشعة الشمس وبيانات سرعة الرياح على وجه الخصوص.

2

وحسب دراسة ( سامية رحموني واخرون  -حول احتماالت إنتاج الهيدروجين من موارد متجددة

في الجزائر )-سنة  ,2570حيث اعتبرت ان الخطوة األولى لتقييم إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقات
المتجددة هي تحليل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الجزائر ,لهذا ركزت في على اتباع منهجية
لتقييم إمكانات كل مورد للطاقة المتجددة  ،وهو أمر مختلف بسبب تنوع طبيعة المصدر  ،وبسبب

مواصفات الموقع الجغرافي  ،والظروف المناخية والقيود التكنولوجية لكل مصدر.
المطلب االول  :تقييم الموارد المتجددة المتاحة في الجزائر.
استندت دراسة (سامية رحموني) في تحديد إمكانات الرياح والطاقة الشمسية المتاحة في اإلقليم
بأكمله إلى بيانات محطات قياس األرصاد الجوية ,التي ال تكفي لتقدير إمكانات الرياح والطاقة الشمسية

في مواقع أخرى حيث ال تتوفر محطات قياس مكاني ,يستخدم تقنية االستيفاء للتنبؤ بسرعة الرياح أو
التشبع الشمسي في المواقع التي ال تتوفر فيها البيانات.
وقد اعتمدت على مجموعة متنوعة من طرق التحليل المكاني لقيم ظواهر األرصاد الجوية ،

فهناك حاجة ألجل التنبؤ بمعطيات طاقة الرياح و إمكانات الطاقة الشمسية لكل نقطة في اإلقليم.

Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydrogen :
demand in the Algerian road transport sector. Int J Hydrogen Energy 41. 2016 p 2137
2
Rahmouni S, et al. Prospects of hydrogen production potential from renewable resources in Algeria. Int J
Hydrogen Energy. 2016 p 5
1
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ولجرد إمكانات الطاقة المتجددة في كل منطقة تم اعتمدت الدراسة على طريقة Inverse ( IDW,
 )distance weightingمعكوس المسافة الموزونة وهو احدى طرق التقدير ,ويستعمل القيم المقاسة
القريبة والمعروفة اثناء عملية التنبؤ للقيم غير المقاسة.

1

والقيام بالتمثيل الجغرافي لالحتماالت الناتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باستخدام برنامج
 )Geographic information system( ,ArcGISنظام المعلومات الجغرافية وهو برنامج قائم
على الحاسوب يعمل على جمع وتخزين وصيانة وتحليل واخراج وتوزيع البيانات والمعلومات المكانية,

وهذه أنظمة تعمل على جمع وادخال ومعالجة وتحليل وعرض واخراج المعلومات المكانية والوصفية
ألهداف محددة ،وتساعد على التخطيط واتخاذ القرار  ،باإلضافة إلى قراءة البنية التحتية  ,يمكننا هذا

النظام من إدخال المعلومات الجغرافية (خرائط ،صور جوية ،مرئيات فضائية) والوصفية (أسماء،
جداول) ،معالجتها (تنقيحها من الخطأ) ،تخزينها ،استرجاعها ،استفسارها ،تحليلها تحليل مكاني

واحصائي ،وعرضها على شاشة الحاسوب أو على ورق في شكل خرائط ،تقارير ،ورسومات بيانية .

2

الفرع االول  :تحليل الموارد الشمسية في الجزائر.
من اهم العوامل المؤثرة الرئيسية لتحقيق الجدوى االقتصادية ألنظمة الطاقة الشمسية (باإلضافة

إلى تكاليف التركيب ،تكاليف التشغيل وعمر مكونات النظام) هو توافر الطاقة الشمسية على سطح
األرض التي يمكن أن تحول إلى ح اررة أو كهرباء ,ومن ثم فإن بيانات اإلشعاع الشمسي الدقيقة ,ذات
أهمية قصوى للتخطيط الناجح وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية.

التشبع الشمسي يعني كمية الطاقة التي تصل إلى مساحة الوحدة فوق الفاصل الزمني المعلن ,و

كمية اإلشعاع الشمسي تختلف على المستوى اإلقليمي مع تغيير المواسم وطول ساعات اليوم و

االختالف في ارتفاع الشمس عن االرض.

تمتلك الجزائر إمكانيات كبيرة للطاقة الشمسية حسب دراسة( سميرة رحموني ) و كما هو موضح

في الشكل رقم (:)47

 1جعفر موسى ,بعض طرق تقدير البيانات المكانية ذات النمط النقطي ,مجلة تكريت للصيرفة ,عدد,10العراق ,1020,ص.291
نظام المعلومات الجغرافية /https://ar.wikipedia.org/wiki

2
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الشكل رقم (:)47
المتوسط السنوي لإلشعاع الشمسي األفقي في الجزائر.

التشبع الشمسي السنوي

Source: Rahmouni S, et al. Prospects of hydrogen production potential from renewable
resources in Algeria. Int J Hydrogen Energy. 2016 p 5

من خالل هذا الشكل يبدو أن المناطق الجنوبية هي أكثر اهمية من غيرها الستغالل الموارد
الشمسية إلنتاج الهيدروجين ,على وجه الخصوص  ،تمنراست واليزي لديها القدرة على انتاج الطاقة

الشمسية السنوية العالية  ،والتي تتوافق مع  214و  212ميجاواط ساعي في م ، 2على التوالي.

1

1

Rahmouni S, et al. Prospects of hydrogen production potential from renewable resources in Algeria. Int J
Hydrogen Energy. 2016 p6
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الفرع الثاني  :تحليل موارد طاقة الرياح في الجزائر.
الستغالل موارد الرياح يجب معرفة خصائص أنظمة الرياح في أي موقع والتي تعطى بواسطة
محطات قياس األرصاد الجوية ,مؤخ ار في الجزائر ،كانت هناك العديد من المبادرات لتحسين خريطة
الرياح في الجزائر ،باستخدام أحدث بيانات األرصاد الجوية  ،التي تم جمعها في  92نقطة قياس

موزعة على األراضي الجزائرية و  12نقطة في دول الجوار القريبة ,تم الحصول على هذه البيانات
بارتفاع  20متر حيث تزداد سرعة الرياح مع ارتفاع توربينات الرياح فوق مستوى األرض ،وسجلت

لمدة  20سنوات(.)2010 - 1002

ففي دراسة (سامية رحموني ) وبعد تقدير سرعة الرياح من قاعدة البيانات السابقة على ارتفاع 20

متر ,تم عمل خريطة الرياح بواسطة برنامج نظم المعلومات الجغرافية ,كما هو موضح في الشكل رقم

(.)21

يوضح الشكل رقم ( )21متوسط سرعة الرياح السنوية لكل منطقة  ,ومن خالل تحليل سرعة الرياح ،

يمكن مالحظة أن سرعة الرياح في الجزائر من  2.9م  /ثا إلى  9.2م  /ثا  ,أعلى سرعات الرياح

المسجل هي  9.2م  /ثا لمنطقة أدرار  9.2 ,م  /ثا  ,لحاسي الرمل و  9م  /ثا لمنطقة تندوف ,حيث
تقع مناطق الرياح الجذابة في الجنوب الغربي وفي تيارت وبرج باجي مختار والجلفة وبسكرة ,اما في

منطقة الخط الساحلي فمتوسط سرعة الرياح حوالي  2م  /ثا ,وقد لوحظ أدنى سرعة  2.9م  /ثا لمنطقة
تيزي وزو (المنطقة الشمالية) ,إذ في منطقة مغنية(المنطقة الشمالية الغربية) الرياح المحتملة أقل من

 2.2م  /ثا .

1

1

Rahmouni S, et al. Prospects of hydrogen production potential from renewable resources in Algeria. Int J
Hydrogen Energy. 2016 p5
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الشكل رقم (:)21
المتوسط السنوي لسرعة الرياح على ارتفاع  20أمتار فوق مستوى األرض في الجزائر.

المتوسط السنوي لسرعة الرياح

Source: Rahmouni S, et al. Prospects of hydrogen production potential from renewable
resources in Algeria. Int J Hydrogen Energy. 2016 p 5

المطلب الثاني  :تقدير انتاج الكهرباء من من الموارد المتجددة .
لتقدير انتاج الطاقة الكهربائية من الموارد المتجددة كان البد من تحليل انتاج كل من الطاقة

الشمسية او طاقة الرياح  ,وتحديد التوزيع المكاني لها على خريطة الجزائر ,لتسهيل وضع خريطة
إلنتاج الهيدروجين في الجزائر.
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الفرع االول  :تحليل انتاج الطاقة الشمسية في الجزائر.
و لإلب ارز إمكانات الطاقة الشمسية ومن ثم انتاج الكهرباء الشمسية  ،تم االعتماد على االلواح
الكهروضوئية أحادية البلورة بقوة  100واط في الذروة  ،وكفاءة من  ,٪ 20.18والشكل التالي يوضح
التوزيع المكاني للطاقة المولدة من الطاقة الشمسية.

الشكل رقم (:)22
إنتاج الطاقة الشمسية.

الطاقة الشمسية
حسب المنطقة
مرتفع
منخفض

Source: Rahmouni S, et al. Prospects of hydrogen production potential from renewable
resources in Algeria. Int J Hydrogen Energy. 2016 p 7
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من خالل الشكل رقم ( )22تظهر النتائج أن كل أراضي الجزائر يمكن أن تنتج كمية معتبرة من
سنويا) ,منطقة تمنراست
الكهرباء الشمسية تتراوح ما بين  (100و  290جيجاواط ساعة  /كم  / 1سنة
ً

تحتفظ بأعلى النسب من حيث الحد األقصى من إمكانات انتاج الكهرباء (  298.9جيجاواط ساعة

 /كم

1

 /سنة) ,تليها منطقة أدرار ( 218.9جيجاوات ساعة  /كم

1

 /سنة)  ,اما منطقة بشار في

أقصى الغرب تأخذ المركز الثالث بنسبة إنتاج للطاقة تتعدى ( 212.2جيجاواط ساعة  /كم  / 1سنة),
وبتقييم إنتاج الطاقة الشمسية يظهر إمكانات عالية للطاقة الشمسية واسع في الجنوب الجزائري.

1

الفرع الثاني  :تحليل انتاج طاقة الرياح في الجزائر.
من خالل نتائج الطاقة الكهربائية التي تم الحصول عليها من توربين الرياح يتم عرض نموذج لقدرة

طاقة الرياح والمقدرة  2.0ميغاواط  ،فطاقة الرياح الهوائية متفرقة بشكل غير منتظم في جميع أنحاء

البالد .

وكما هو موضح في الشكل رقم ( , )22الجزء الجنوبي من الجزائر يعتبر من المناطق ذات الطاقة

الكهربائية العالية  ،ويمكن مالحظة ذلك في الجنوب الغربي وكذلك في المنطقة الوسطى ,وأعلى معدل

إلنتاج الكهرباء السنوي من الرياح ر في منطقة حاسي الرمل (األغواط) (  2092.8جيجاواط ساعة

 /كلم / 1سنة ) بينما تُعطى أقل قيمة في منطقة تيزي وزو (  28جيجاواط ساعة  /كلم / 1سنة).

ويختلف إنتاج الكهرباء من توربينات الرياح في بقية البالد بأقل من ( 900جيجاواط ساعة  /كلم1

 /سنة) ،والتي تظل محترمة للغاية وهذا ما يعزز ضرورة استغالل طاقة الرياح.
والشكل التالي يوضح ذلك:

1

Rahmouni S, et al. Prospects of hydrogen production potential from renewable resources in Algeria. Int J
Hydrogen Energy. 2016 p5
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الشكل رقم (:)22
انتاج طاقة الرياح.

طاقة الرياح
حسب المنطقة
مرتفع
منخفض

Source: Rahmouni S, et al. Prospects of hydrogen production potential from renewable
resources in Algeria. Int J Hydrogen Energy. 2016 p 8

المطلب الثالث  :تقديرات انتاج طاقة الهيدروجين المحتملة من الطاقات المتجددة .
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الطاقات المتجددة هي مصدر الطاقة المرجحة إلنتاج الهيدروجين بسبب تنوعها ووفرتها وتميزها
بإمكانيات االستدامة  ,و الهيدروجين المتجدد هو الخيار االقتصادي في المقام األول في البلدان ذات

قاعدة الموارد المتجددة الكبيرة  ،حيث يمكن إنتاج الهيدروجين عن طريق انقسام الماء الى العناصر
المكونة لها باستخدام عملية تعرف باسم التحليل الكهربائي  ،والذي يتطلب الكهرباء كما ذكر في

المبحث السابق ,ميزة واحدة للتحليل الكهربائي للمياه هي تلك المتوافقة مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من
تقنيات الطاقة المتجددة المتاحة  ،وهي الطاقة الشمسية  ،والطاقة المائية  ،والرياح  ،واألمواج  ،والطاقة

الح اررية األرضية  ،إلخ باإلضافة إلى ذلك .
ولتقدير انتاج الهيدروجين من مصادر متجددة اعتمدت دراسة (سامية رحموني) على برنامج نظام

المعلومات الجغرافية لتحديد التوزيع المكاني لذلك من خالل الشكل التالي :
الشكل رقم (:)20

مخطط انسيابي لتقييم إمكانات إنتاج الهيدروجين المتجدد في الجزائر باستخدام نظام المعلومات
الجغرافي (.)GIS
االمكانات الطاقوية المتجددة

التوزيع المكاني لالمكانات الطاقوية
التوزيع المكاني الطاقات المتجددة

االمكانات
الطاقات المتجددة

التوزيع المكاني للكهرباء المتجددة

طاقة الرياح

الطاقةالشمسية

كهرباء الطاقات المتجددة
التوزيع المكاني للهيدروجين المتجدد
استعمال كهرباء الطاقات المتجددة
انتاج الهيدروجين المتجدد

Source: Rahmouni S, et al. Prospects of hydrogen production potential from renewable
resources in Algeria. Int J Hydrogen Energy. 2016 p 9

الفرع االول  :امكانية إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.
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توجد عالقة طردية بين انتاج الطاقة الشمسية وانتاج الهيدروجين المحتملة  ,حيث عندما تكون
المنطقة التي لديها أعلى إمكانيات إلنتاج الكهرباء فإنها بالضرورة لديها أكبر إنتاج مقدر للهيدروجين.
والشكل رقم( )29يوضح خريطة كمية الهيدروجين التي يمكن أن تنتج من الطاقة الضوئية الشمسية

باستخدام األلواح الكهروضوئية أحادية البلورية ,وتقدر بأكثر من 200طن  /كم 1في السنة في الجزائر,
كما يمكن مالحظة أن إجمالي الهيدروجين الشمسي السنوي يتراوح بين  2229و  9219طن /

كم1

سنويا  ،والتي يتم الوصول إليها على التوالي في الطارف (المنطقة الشمالية الشرقية) وتمنراست
ً
(المنطقة الجنوبية).
الشكل رقم (:)29
االنتاج المحتمل للهيدروجين من الطاقة الشمسية .

الهيدروجين الشمسي
حسب المنطقة
مرتفع
منخفض

Source: Rahmouni S, et al. Prospects of hydrogen production potential from renewable
resources in Algeria. Int J Hydrogen Energy. 2016 p 9

كما يمكن مالحظة أن إنتاج الهيدروجين يختلف بشكل كبير خالل اشهر السنة ,ومن منطقة الى

اخرى نظ ار لرقعة الجزائر الشاسعة  ,فيختلف انتاج الهيدروجين لشهر جويلية عنة في شهر ديسمبر
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 ,وكذلك انتاج الهيدروجين في الجزائر العاصمة في شهر جويلية عن انتاجه في ورقلة في نفس الشهر
و الشكل التالي يوضح ذلك .

1

الشكل رقم (:)29
تطور معدل متوسط إنتاج الهيدروجين اليومي خالل اشهر السنة وفي مناطق مختلفة من الج ازئر.

انتاج
الهيدروجين

االشهر
Source:R. Boudries, Techno-economic assessment of solar hydrogen production using
CPV-electrolysis systems. Energy Procedia 93 (2016) p 99

من خالل الشكل رقم ( )29يتبين ان منطقة ادرار في شهر جويلية يتم انتاج اكبر نسب للهيدروجين

عكس منطقة البليدة حيث يتم انتاج كميات قليلة من الهيدروجين مقارنة مع االنتاج في منطقة ادرار
في نفس الشهر من السنة .

وعند دراسة التطور الموسمي لمعدل إنتاج الهيدروجين الشمسي  ,يبين الشكل رقم ( ,)28أن

معدالت اإلنتاج  ،ولموقع واحد  ،ليست موحدة خالل فصول السنة.

وبالنسبة لمعدالت إنتاج الهيدروجين الشمسي بين األقاليم  ،يمكن مالحظة أن هناك اختالفات مهمة

في إنتاج الهيدروجين بين المواقع المختلفة  ,ال سيما بالنسبة لفصل الشتاء ,وبالتالي إنتاج هيدروجين
مرتبط بنسبة التركيز الشمسي  ,كما هو موضح في الشكل رقم (:)28

2

1

R. Boudries, Techno-economic assessment of solar hydrogen production using CPV -electrolysis systems.
Energy Procedia 93 (2016) p 99.
2
R. Boudries, Techno-economic assessment of solar hydrogen production using CPV -electrolysis systems.
Energy Procedia 93 (2016) p 100
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الشكل رقم (:)28
التطور الموسمي المتوسط للمعدل الشهري إلنتاج الهيدروجين الشمسي في الجزائر.
الشتاء
الربيع
الصيف
الخريف

انتاج
الهيدروجين

Source:R. Boudries, Techno-economic assessment of solar hydrogen production using
CPV-electrolysis systems. Energy Procedia 93 (2016) p 99

الفرع الثاني  :امكانية إنتاج الهيدروجين باستخدام طاقة الرياح.
ينتج الهيدروجين من طاقة الرياح بعد استعمال الكهرباء الناتجة من توربينات الرياح والتي تستخدم

في التحليل الكهربائي للماء وبالتالي انتاج الهيدروجين .

الشكل رقم ( , )29يوضح خريطة إنتاج الهيدروجين المحتمل من طاقة الرياح ،حيث يكن مالحظة

أن مناطق حاسي الرمل (األغواط) وأدرار وتندوف تتميز بأكبر انتاج سنوي محتمل  ،حيث تُعطى
القيمة القصوى في الجنوب في موقع حاسي رمل ( 28229.9طن  /كم  / 1سنة)  ,على الجانب

اآلخر من الجزائر في هران وسوق أهراس وتيارت وبسكرة الجلفة  ،وتمنراست و برج بوعريريج  ،تيزي
وزو  ،تلمسان  ،مستغانم  ،يمكن أن يصل انتاج من الهيدروجين حوالي (  800طن  /كم
الشكل رقم (:)29
االنتاج المحتمل للهيدروجين من طاقة الرياح.
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1

 /سنة).

الفصل الثالث  :الهيدروجين كحامل طاقوي جديد في الجزائر.

الهيدروجين من الرياح
حسب المنطقة
مرتفع
منخفض

Source: Rahmouni S, et al. Prospects of hydrogen production potential from renewable
resources in Algeria. Int J Hydrogen Energy. 2016 p 10

المطلب الرابع  :مقارنة االنتاج المحتمل للهيدروجين من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في

الجزائر.

انتاج الهيدروجين باستخدام الطاقات المتجددة  ،يرتبط أساسا بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح

والكهرباء المنتجة من كل مصدر مع امكانية انتاج الهيدروجين من الطاقة المائية او ح اررة جوف
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االرض ،وبالتالي فإن إنتاج الهيدروجين المحتمل و الكهرباء المتجددة تكون العالقة بينهما متناسبة
طرديا.
اال ان توزيع إنتاج الهيدروجين المحتمل في الجزائر من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هو بشكل

مختلف تماما  ،وهذا يرجع إلى الطبيعة المتنوعة للجزائر ،وبسبب الموقع الجغرافي  ،الظروف المناخية
والقيود التكنولوجية والتي تكون مختلفة إلى حد كبير على كل األراضي الجزائرية.
الشكل رقم ( )00يوضح المقارنة بين إمكانات اإلنتاج المقدرة من كال الموارد لكل منطقة  ,و
يختلف إنتاج الهيدروجين القائم على الطاقة الشمسية في الجزائر في فارق صغير للغاية من أعلى

سنويا) بينما أدنى مستوى محتمل في الطارف بواقع
قيمة في تمنراست بمقدار ( 9218طن  /كم 1
ً
( 2229.22طن  /كم  1سنوياً ) مقارنة بالهيدروجين المنتج بالرياح  ،والذي يختلف اختالفًا كبي ار في
انتاجه من منطقة ألخرى ,حيث تم الحصول على أعلى تقدير إلنتاج الهيدروجين في تمنراست بنسبة(
 28229.9طن  /كم  1سنوياً )إلى أقل قيمة تم الحصول عليها في تيزي وزو ( 828.9طن  /كم

1

سنوياً).

فمجموع إنتاج الهيدروجين المحتملة للرياح والطاقات الشمسية في بعض المناطق يمكن أن تشير

إلى مناطق مثلى لمشاريع إنتاج الهيدروجين المختلطة ,كمناطق أدرار واألغواط ورقان يمكن أن تنتج
أكثر من(  104 × 1طن  /كم
 /كم

1

1

سنويا) ,باإلضافة إلى ذلك المناطق  :تندوف مع(  104 × 2.8طن

 /سنة)  ،تمنراست مع ( 104 × 2.98طن  /كم

إنتاج سنوي من( 104طن  /كم
وهران  ،إليزي.

1

1

 /سنة)  ،أيضا  ،المناطق التي توفير

 /سنة ) هي :بسكرة  ،تيارت  ،بشار  ،الجزائر  ،سوق أهراس ،

بناءا على النتائج التي تم الحصول عليها ولغرض التوضيح  ،صنفت الدراسة النتائج إلى ثالث فئات:
ً
 الفئة األولى  :إمكانية إنتاج الهيدروجين من طاقة الرياح أعلى من اإلنتاج باستخدام الطاقة
الشمسية ,تتركز هذه المناطق في األجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من الجزائر وهي :أدرار
 ،بسكرة  ،تمنراست  ،تندوف  ،الجلفة  ،مسيلة و نعامة.
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 الفئة الثانية  :إمكانية إنتاج الهيدروجين من الطاقة الشمسية أعلى مقارنة مع إنتاج الهيدروجين
على أساس طاقة الرياح  ,في هذه الفئة العديد من مناطق الغرب :الشلف ،تلمسان  ،سيدي
بلعباس ،مستغانم ،معسكر وعين تموشنت  ،باإلضافة الى مناطق الساحل  :بجاية  ،بومرداس
 ،تيبازة  ،والشرق :أم البواقي  ،تبسة  ،سطيف  ،عنابة  ،قسنطينة ,خنشلة  ،ومن الجنوب
فقط منطقة :واد سوف.


الفئة الثالثة  :بقية المنطقة التي لديها نسبة في التساواي بين القدرات اإلنتاجية للرياح
والهيدروجين الشمسي  ،مثل  :ورقلة  ,الجزائر  ,وهران وباتنة .

في الجزء الجنوبي من البالد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على حد سواء مالئمة إلنتاج الهيدروجين

 ،ومع ذلك في الجزء الشمالي من الجزائر فالطاقة الشمسية هي االكثر احتماال إلنتاج للهيدروجين
على نطاق واسع .

1

والشكل رقم ( )00يوضح ذلك :

الشكل رقم (:)00
مقارنة إنتاج الهيدروجين المحتمل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الجزائر.

1

Rahmouni S, et al. Prospects of hydrogen production potential from renewable resources in Algeria. Int J
Hydrogen Energy. 2016 p12
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الهيدروجين الشمسي
الهيدروجين من الرياح

Source: Rahmouni S, et al. Prospects of hydrogen production potential from renewable
resources in Algeria. Int J Hydrogen Energy. 2016 p 11

خالصة الفصل الثالث
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الفصل الثالث  :الهيدروجين كحامل طاقوي جديد في الجزائر.

معظم الطاقة التي يسـ ـ ـ ـ ــتخدمها العالم اليوم تأتي من الوقود الحفري والجزء القليل منها يأتي من
مص ـ ـ ـ ــادر الطاقة المتجددة ،غير أن العالم اآلن يحاول زيادة اس ـ ـ ـ ــتخدام الطاقات المتجددة فهي نظيفة
وآمنة وال تلوث البيئة ،كما أنها غير ناضبة.

لكن مثل هذه الطاقات كالطاقة الشـ ــمسـ ــية وطاقة الرياح تواجه مشـ ــكلة عدم التواجد الدائم وعدم
القدرة على التخزين لفترات طويلة ،وبالتالي يأتي الهيدروجين ليحل المشكلة.
فالهيدروجين يمكنه أن يخزن الطاقة بسعة ومدة غير محدودتين ,وامكانية انتاجه في الجزائر
ممكنة جدا لتوافر امكانيات طاقوية متجددة ضخمة  ,وانتاجه يمكن أن يعزز بشكل كبير نوعية الحياة
في الجزائر من خالل خلق فرص العمل  ،والحد من اعتماد البالد على الطاقة التقليدية  ،و خفض

آثار االحتباس الح ارري أيضا  ،ما يجعل الجزائر واحدة من أكبر موردي الطاقة في العالم .
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الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر

تمهيد :
ان الطاقة هي شريان الحياة و العصب المحرك للكثير من القطاعات ,ويعتبر قطاع النقل

احد اهم التحديات الرئيسية التي تواجهه التنمية المستدامة ,ألنه من القطاعات االكثر استهالكا

للطاقة باإلضافة الى اعتباره مصد ار للعديد من الملوثات التي تأثر على البيئة بكافة عناصرها .

لمواجهة هذه التحديات يجب اتخاذ العديد من الخطوات ,ليس فقط خفض االنبعاثات الملوثة

و استخدام تقنيات ذات كفاءة عالية ,ولكن أيضا استبدال الوقود القائم على الطاقات التقليدية على
المدى الطويل  ،حيث يجب أن يكون الوقود البديل انظف  ,جنبا إلى جنب مع الكفاءة العالية

للتقنيات المستخدمة.

بالنسبة للجزائر ،إدخال الهيدروجين في قطاع النقل البري يفتح العديد من الفرص ,ألنها تسمح
باستغالل إمكانات الطاقة المتجددة الضخمة ,وتلبية االحتياجات المتزايدة من الطاقة وخاصة في

قطاع النقل ,كما يعالج مشكلة التلوث .
وقسم هذا الفصل الى :

 المبحث االول  :واقع قطاع النقل البري في الجزائر.
 المبحث الثاني :سياسات استغالل الطاقة من اجل قطاع نقل مستدام في الجزائر.
 المبحث الثالث :الهيدروجين كوقود للسيارات في الجزائر .

111

الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر

المبحث االول  :واقع قطاع النقل البري في الجزائر.
انتشارا ,و نظ ار التساع رقعة الجزائر
يعد النقل البري في الجزائر هو وسيلة النقل األكثر
ً
الجغرافية تعتبر شبكة الطرق الجزائرية واحدة من األكثر كثافة في قارة أفريقيا  ،بحجم 000060

كم من الطرق  06،006 ،كم منها طرق سريعة وأكثر من  4601كم من الهياكل (الجسور
،األنفاق  ،وما إلى ذلك) و عدد كبير من المشاريع تم االنتهاء  ،أو هي قيد اإلنشاء لجعل القطاع
أكثر فعالية في مساهمته في االقتصاد و تنمية البالد .

116

وسيتم استكمال هاته الشبكة من الطرق بجزء هام مقدر طوله باكثر من  0 000كلم ,والذي

سيربط مدينة عنابة في الشرق بمدينة تلمسان في أقصى الغرب.

117

المطلب االول  :تطور حجم اسطول المركبات في الجزائر .
يمثل أسطول المركبات الجزائري  ٪1.0من أسطول المركبات العالمي ,حيث تطور حجم
األسطول في الجزائر منذ عام  0660حتى  0100الى ما يقرب من  0.0مليون مركبة ,كما هو
موضح في الشكل ( ، )00حيث كانت نسبة الزيادة في حجم أسطول المركبات الجزائري في الفترة

(  )2013 -0110هو حوالي . ٪40

118

الشكل رقم (:)00
تطور حجم أسطول المركبات والطرق في الجزائري من  0111حتى.0100
أسطول المركبات
عامل النمو

عامل
النمو

أسطول
المركبات

Source: Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydrogen
demand in the Algerian road transport sector. Int J Hydrogen Energy 41. 2016 p2133
116

World Bank. Algeria indicators. http://data.worldbank.org
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur -de-transpor t
118
Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydrogen
demand in the Algerian road transport sector. Int J Hydrogen Energy 41. 2016 p2132؛
117
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 امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر: الفصل الرابع
, مركبة0040606  مليون اي حوالي0.0  وصل عدد المركبات إلى أكثر من0100 وفي
 مركبة لكل33  اي حوالي,  من اجمالي المركبات٪00 حيث تمثل المركبات السياحية نسبة
119

. شخص0111

:)00( الشكل رقم
.توزيع أسطول المركبات في الجزائر حسب فئة المركبات

مليون

مليون

دراجات

سيارة خاصة

حافلة

شاحنة صغيرة

مليون
جرارات كبيرة
شاحنة كبيرة

مليون
جرارت صغيرة
سيارة سياحية

Source :Ouazene Mourad EXPERIENCE ALGERIENNE DANS LA PROMOTION
DES CARBURANTS ET VEHICULES PROPRES «workshop sur la Promotion des
Carburants Propres; Balaclava , le république de l'ile de Maurice 12 et 13 octobre
2017

119

Ouazene Mourad EXPERIENCE ALGERIENNE DANS LA PROMOTION DES CARBURANTS
» ET VEHICULES PROPRES «workshop sur la Promotion des Carburants Propres
Balaclava , le république de l'ile de Maurice 12 et 13 octobre 2017.

113

الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر
المطلب الثاني  :استهالك الطاقة في قطاع النقل البري.
قطاع النقل في الجزائر وفيما يخص استهالك الطاقة ,عرف نموا متسارعا خالل الفترة الممتدة
ما بين  0110و  , 0100وقد سجل نموا فاق  %6.0سنويا ,بنسبة  %00.64من االستهالك

النهائي للطاقة في الجزائر سنة .0100

120

وفي عام  0100استهلك قطاع النقل حوالي  04 060كيلو طن  ،استحوذ النقل البري على

 , % 60اي بمعدل استهالك  3611كيلو طن للمركبة الواحدة.

121

الشكل رقم (:)00

توزيع استهالك الطاقة في قطاع النقل في 0111و. 0100

نقل جوي

نقل جوي

نقل
سكة حديدية

نقل
سكة حديدية

نقل بحري

نقل بحري

نقل بري

نقل بري

Source :Ouazene Mourad EXPERIENCE ALGERIENNE DANS LA PROMOTION
DES CARBURANTS ET VEHICULES PROPRES «workshop sur la Promotion des
Carburants Propres; Balaclava , le république de l'ile de Maurice 12 et 13 octobre
2017

اما بخصوص استهالك المركبات للوقود في الجزائر ,فاالستهالك تضاعف في الربع األخير

من القرن ,بزيادة حوالي  ٪ 30خالل العقد الماضي ,مع األخذ بعين االعتبار أن هناك زيادة 40
 ٪فقط في عدد المركبات كما هو موضح في الشكل رقم ( ، )00حيث يمكن استخالص زيادة

في استهالك الوقود لكل مركبة أيضا.

122

 120امال رحمان ,كفاءة الطاقة كآلية الستدامة قطاع النقل في الجزائر,مجلة الباحث ,العدد, 20ورقلة ,1020,ص.109
Ouazene Mourad EXPERIENCE ALGERIENNE DANS LA PROMOTION DES CARBURANTS
» ET VEHICULES PROPRES «workshop sur la Promotion des Carburants Propres
Balaclava , le république de l'ile de Maurice 12 et 13 octobre 2017.
121
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R. Boudries, Hydrogen as a fuel in the transport sector in Algeria. Int J Hydrogen Energy 39. 2014
p15218
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الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر

الشكل رقم (: )04
تطور استهالك المركبات للوقود في الجزائر.

استهالك
الوقود

السنوات
Source :R. Boudries, Hydrogen as a fuel in the transport sector in Algeria. Int J
Hydrogen Energy 39. 2014 p15218nb

اما بخصوص انواع الوقود ونسبة استهالكها ,فقد كانت اكثر من  %00من المركبات سنة
 0100تسير بالبنزين ,مسجال بذلك ارتفاعا طفيفا في االستهالك في الفترة بين  0111و 0100
بنسبة  %0.0سنويا ,مقارنة مع وقود الديزل الذي زادت بنسبته % 3.0سنويا  ,بينما غاز البترول

المسال زاد بنسبة .% 4.4

123

كما هو موضح في الشكل رقم (:)00

 123امال رحمان ,كفاءة الطاقة كآلية الستدامة قطاع النقل في الجزائر ,مرجع سبق ذكره ,ص.109

115

الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر
الشكل رقم (:)00
استهالك الطاقة في قطاع النقل البري حسب نوع الوقود بين 0110و.0100

البنزين
الديزل
غازالبترول

االستهالك

Source :Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydrogen
demand in the Algerian road transport sector. Int J Hydrogen Energy 41. 2016 p2134

المطلب الثالث :االعتبارات البيئية في قطاع النقل البري .
من أهم التأثيرات البيئية المرتبطة باستخدامات الطاقة التقليدية ,ما يعرف بظاهرة االحتباس

الحراري و التي ارتبطت بظاهرة ارتفاع درجة ح اررة األرض ,وذلك نتيجة لزيادة تركيز بعض الغازات

في الغالف الجوي وأهمها غاز ثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة  ،حيث من المتوقع أن تبلغ

االنبعاثات الناتجة عن اجمالي الوقود التقليدي حوالي  061مليون طن من غاز ثاني أكسيد

الكربون سنة  0106مع مجموع الغازات األخرى.

124

وبخصوص قطاع النقل في الجزائر في  0100قدر عمر ما يقرب من نصف المركبات في

الجزائر أكثر من  01سنة ما نسبته  ٪ 46من اجمالي عدد المركبات كما هو موضح في الشكل

رقم ( ,)00هذا ما يدل على قدم المركبات في االسطول الجزائري.

125

 124بن مكرلوف خالد, ,أهمية مشاريع الطاقات المتجددة في الجزائر ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ,مرجع سبق ذكره ,ص .22
Ouazene Mourad EXPERIENCE ALGERIENNE DANS LA PROMOTION DES CARBURANTS
» ET VEHICULES PROPRES «workshop sur la Promotion des Carburants Propres
Balaclava , le 12 et 13 octobre 2017- république de l'ile de Maurice
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الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر
الشكل رقم (:)00
توزيع االسطول الجزائري للمركبات حسب الفئة العمرية في .0100

Source :Ouazene Mourad EXPERIENCE ALGERIENNE DANS LA PROMOTION
DES CARBURANTS ET VEHICULES PROPRES «workshop sur la Promotion des
Carburants Propres; Balaclava , le république de l'ile de Maurice 12 et 13 octobre
2017

باإلضافة الى اعتبار ان البنزين هو الوقود الرائج استخدامه في اغلبية انواع المركبات في

العالم  ,وبالتالي فهو يعتبر المصدر االساسي للعديد من الغازات الملوثة واهمها اول و ثاني اكسيد
الكربون واكاسيد النتروجين ومركبات الرصاص  ,عكس وقود الديزل فالغازات الملوثة الناجمة عنه

فهي قليلة نسبيا.

و ان قطاع النقل البري في الجزائر يستحوذ على حصة االسد من االستهالك الكلي للطاقة
في قطاع النقل ككل  ,و كذلك الزيادة المفرطة سنويا في عدد المركبات.

126

وعليه أصبح قطاع النقل أحد المصادر األولى للتلوث  ،فالمعطيات الرسمية لعام  0100تأكد
على انه يساهم بنسبة  ٪40من إجمالي االنبعاثات من غازات االحتباس الحراري.

127

 126امال رحمان ,كفاءة الطاقة كآلية الستدامة قطاع النقل في الجزائر,مرجع سبق ذكره ,ص109
Ouazene Mourad EXPERIENCE ALGERIENNE DANS LA PROMOTION DES CARBURANTS
» ET VEHICULES PROPRES «workshop sur la Promotion des Carburants Propres
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الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر
وبالتالي فقطاع النقل البري السبب الرئيسي لكل االنبعاثات الملوثة للبيئة حيث يساهم بنسبة
% 00من اجمالي انبعاثات ثاني اكسيد الكربون و%06.6من انبعاثات ثاني اكسيد النتروجين ,
باإلضافة الى ثاني اكسيد الكبريت ,واول اكسيد الكربون ,هذه الملوثات تأثر على النبات والحيوان

 ,و صحة االنسان ففي اقل من اربع سنوات اصيب  011الف جزائري بالتهاب رئوي  ,و611
الف بمرض الربو .

128

الشكل رقم (:)06
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل البري حسب نوع الوقود المستهلك.
البنزين
الديزل
غازالبترول
باقي االنبعاثات

انبعاثات ثاني
اكسيد الكربون

Source :S. Rahmouni et la. Prospects ana analysis of hydrgen production from
renewable elevtricity sources in Algeria Progress in clean energy, volume 2. Springer
.International Publishing Switzerland,2015, p. 583-602.

.

يوضح الشكل رقم ( )06تطور انبعاثات ثاني اكسيد الكربون لثالث انواع من الوقود تستهلك
في قطاع النقل البري في الجزائر ,حيث وصل اجمالي انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الى 40111

كيلوطن في نهاية سنة , 0104نتيجة االستهالك المفرط لمركبات االحمال الثقيلة لوقود الديزل.

 128امال رحمان ,كفاءة الطاقة كآلية الستدامة قطاع النقل في الجزائر,مرجع سبق ذكره ,ص.109
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الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر
المبحث الثاني :سياسات استغالل الطاقة من اجل قطاع نقل مستدام في الجزائر.
المطلب االول  :برنامج كفاءة الطاقة.
نتيجة لكون الموارد الطاقوية االحفورية موارد ناضبة غير متجددة ,انتهجت الجزائر استراتيجية
وطنية لضمان التوازن في العرض والطلب  ,مع الحفاظ على االحتياطي من المحروقات  ,من

خال برنامج كفاءة الطاقة بقواعد واضحة تنص على ضرورة التزام الجزائر بتشجيع االستخدام

االمثل للطاقة والعمل بمختلف األساليب لحماية الموارد المتوفرة  ,وتبني نهج االستهالك الكفؤ و

األمثل ،حيث يهدف برنامج التحكم في الطاقة في الجزائر ,لضرورة تخفيض الطاقة المستهلكة
ضمن القطاعات االقتصادية الكلية وبالتالي تخفيض انبعاث الغازات الملوثة للبيئة .

129

الجدول رقم (:)06
اهداف برنامج التحكم في الطاقة .

المصدر :صباح براجي  ,دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة االقتصاد الجزائري في ظل ضوابط

االستدامة ,مذكرة ماجستير ,جامعة سطيف ,0100,ص.000

و بتاريخ  03جويلية  0666وضح القانون  66/16للتحكم بالطاقة ,كل الشروط االساسية

والالزمة لتنفيذ السياسة الوطنية لترشيد استهالك الطاقة  ,وتتكفل الوكالة الوطنية من اجل تطوير
وترشيد الطاقة بالسهر على تنفيذ هذا البرنامج.

130

ويهدف هذا البرنامج الى التحسين في كفاءة الطاقة  ،من خالل تطوير الطاقات المتجددة

(الطاقة الشمسية والطاقة الح اررية األرضية والكتلة الحيوية والطاقة المائية وطاقة الرياح) للحفاظ

 129صباح براجي  ,دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة االقتصاد الجزائري في ظل ضوابط االستدامة ,مرجع سبق ذكره
,ص.201
 130امال رحمان ,كفاءة الطاقة كآلية الستدامة قطاع النقل في الجزائر,مرجع سبق ذكره ,ص120
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الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر
على مصادر الطاقة غير المتجددة وحماية البيئة ,و يتم تغطية مشاريع الطاقة المتجددة بواسطة
صندوق إدارة الطاقة الوطني  ،والذي يمول المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .
تشير معدالت الكفاءة المنخفضة في إنتاج الطاقة واستهالكها إلى وجود مجال كبير لتحسين

كفاءة الطاقة في الجزائر ,وبذلك يمكن خفض الطلب المحلي للبلد من الغاز الطبيعي  ،مما يوفر

إطار للسياسة العامة لتحسين
كميات إضافية من الغاز المتاحة للتصدير  ،وقد وضعت الجزائر ًا
كفاءة الطاقة من خالل إطار عمل يشمل العناصر التالية:
• إنشاء وكالة وطنية للطاقة لكفاءة الطاقة ؛
• إدخال معايير كفاءة الطاقة ؛
• إدخال برنامج وطني لكفاءة الطاقة ؛
• إنشاء صندوق وطني إلدارة الطاقة ؛
• وضع عالمات إلزامية على كل جهاز كهربائي جديد أو مستعمل يباع على المستوى الوطني.
• رصد كفاءة الطاقة.
• إدخال تدقيقات الطاقة االلزامية ؛
• دعم أنشطة البحث والتطوير لتحسين كفاءة الطاقة ؛
• حوافز لتحسين كفاءة الطاقة و تدابير لتحسين الوعي العام بضرورة خفض استهالك الطاقة.
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الجدول رقم(:)03

131

Nikolaus Supersberger and other _ Energy system in OPEC Countries of the Middle East and North
_ Africa , System Analytic Comparison of Nuclear Power ; Renewable Energy and Energy Efficiency
,Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy and Adelphi , Berlin- Germany, 2009, P 65
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الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر
نظرة عامة على سياسات كفاءة الطاقة الجزائرية.

المصدر  :صباح براجي  ,دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة االقتصاد الجزائري في ظل ضوابط
االستدامة ,مذكرة ماجستير ,جامعة سطيف ,0100,ص.003

المطلب الثاني  :برنامج الطاقات المتجددة .
وتطمح الجزائر عبر برنامجها الخاص بالطاقات المتجددة ,أن تتمحور كعنصر فاعل في إنتاج
الطاقة من المصادر الشمسية ومن طاقة الرياح مع إدماج الكتلة الحية ,والتوليد المشترك وح اررة

االرض الجوفية  ,فهذه المصادر الطاقوية المتجددة ستكون محرك التنمية االقتصادية الدائمة من
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الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر
شأنها دفع نموذج جديد من التنمية االقتصادية ,وقد تمت المصادقة على البرنامج الوطني للطاقات
المتجددة من طرف مجلس الوزراء يوم  0100-10-10والممتد الي غاية .0101

132

يهدف برنامج الطاقة المتجددة إلى االستخدام الموسع لمصادر متجددة  ،وخاصة الطاقة

الشمسية واألنظمة الكهروضوئية وبدرجة أقل طاقة الرياح ,ويطمح النتاج  00111ميغاواط بين
 0100و  0101والتي تمثل  ٪41من االستهالك االجمالي للطاقة بالكامل من مصدر متجدد

بحلول عام  0101و هكذا ومع حلول سنة  0101فإن  % 06من القدرة القائمة و  % 06من
اإلنتاج الكهربائي الموجه لالستهالك الوطني ،ستكون من أصل قابل للتجدد.

133

إن الطاقات المتجددة تتواجد في صميم السياسة الطاقوية واالقتصادية للجزائر حتى سنة

 ,0101والتي ستكون المحرك االساسي لتطوير اقتصادي مستدام من شانه التحفيز على نموذج
جديد للنمو.
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والشكل رقم ( )03يوضح ذلك :
الشكل رقم (: )03
القدرات الطاقوية الحالية واالهداف المستقبلية في حدود .0101

المصدر :مداحي محمد  ,فعالية االستثمارات في الطاقات المتجددة كإستراتيجية لما بعد المحروقات في تحقيق
التنمية المستدامة "حالة الجزائر",مجلة الباحث االقتصادي ,العدد ,0100, 4ص.006
 132داودي الطيب ,واخرون ,سياسات استغالل الطاقات المتجددة في الجزائر ,المؤتمر االول حول السياسات االستخدامية للموارد
الطاقوية بين متطلبات التنمية القطرية وتامين االحتياجات الدولية ,المحور الخامس ,جامعة سطيف .1020,
133
Soumia Rahmouni , Prospects of hydrogen production potential from renewable resources in
Algeria. Int J Hydrogen Energy,2016,P2
 134مداحي محمد  ,فعالية االستثمارات في الطاقات المتجددة كإستراتيجية لما بعد المحروقات في تحقيق التنمية المستدامة "حالة
الجزائر",مجلة الباحث االقتصادي ,العدد ,1020, 2ص.229
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واذا ما تم العمل بهذا البرنامج بجدية وبالتالي تحقيق االهداف المرجوة ,فان هذا يساهم في
زيادة تغلغل الطاقات المتجددة في االقتصاد الوطني ,كما هو موضح فالشكل رقم (:)06
الشكل رقم (: )06
مساهمة الطاقات المتجددة في االقتصاد الوطني .

المصدر :مداحي محمد  ,فعالية االستثمارات في الطاقات المتجددة كإستراتيجية لما بعد المحروقات في تحقيق

التنمية المستدامة "حالة الجزائر" ,مجلة الباحث االقتصادي ,العدد ,0100, 4ص.001

ويتضمن برنامج الطاقات المتجددة مرحلتين اساسيتين تحوي كل مرحلة النسب المراد الوصول

اليها بخصوص الطاقات المتجددة ,كما هو موضح في الجدول رقم (:)06

الجدول رقم (: )06
القدرات المتراكمة لبرنامج الطاقة المتجددة ،حسب النوع والمرحلة من  0100الى.0101
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

0100-0101
ميجا واط

المجموع

0100-0101
ميجا واط
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ميجا واط

الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر
الخاليا الشمسية

0111

01060

.....

الرياح

0101

4111

0101

الح اررة الشمسية

-

0111

0111

التوليد المشترك

061

001

441

الكتلة الحيوية

001

041

0111

الح اررة الجوفية

0

01

00

المجموع

4000

06460

00111

المصدر :برنامج تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية ,و ازرة الطاقة والمناجم  ,الجزائر ,0100 ,ص01

ويسعى برنامج الطاقات المتجددة الى إنجاز حوالي ستين من المحطات الشمسية ومساحات

طاقة الرياح في حدود عام , 0101و ستتم مشاريع الطاقة المتجددة لإلنتاج الكهربائي الموجهة
للسوق الوطنية على مرحلتين:

 المرحلةاألولى  0101-0100 :ستشهد هذه المرحلة تحقيق طاقة قدرها 4111ميغاوات،
بين الطاقة الشمسية والرياح ،و  011ميغاوات بين الكتلة الحيوية والتوليد المشترك والح اررة
الجوفية.
 المرحلة الثانية  0101-0100:العمل على تنمية الربط الكهربائي بين الشمال
والصحراء(أدرار) ,ستمكن من تركيب محطات كبرى للطاقات المتجددة في مناطق عين
صالح ،أدرار ،تيميمون وبشار ،ودمجها في منظومة الطاقة الوطنية .وبالتالي ،فإن الح اررة
الشمسية قد تصبح ذات جدوى اقتصاديا ,ويتوقع أن يصل إنتاج الكهرباء إلى 61تي ارواط
ساعي في  0101و واكثر من  061تي ارواط ساعي في ,0101إن دمج الطاقة المتجددة
في الخليط الطاقوي يشكل رهانا كبي ار ألجل الحفاظ على الموارد التقليدية ،وتنويع فروع
إنتاج الطاقة والمساهمة في التنمية المستدامة.
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والشكل التالي يوضح ذلك :
الشكل رقم(:)01
 135برنامج تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية ,وزارة الطاقة والمناجم  ,الجزائر ,1029 ,ص .9
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الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر
التوزيع الزمني للبرنامج الوطني للطاقات المتجددة والجديدة لسنة .0101

المصدر :تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي ,المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي ,الجزائر.
نوفمبر , 0100ص.040

اوال  :االطار القانوني للطاقات المتجددة في الجزائر.
ان تطوير برامج الطاقات المتجددة في الجزائر مؤطر بنصوص قانونية عديدة والتي من شانها

تنظيم وضبط االستثمار في هذا المجال وهي كالتالي :

 .0القانون رقم  66-16في  03جويلية  , 0666حيث يرسم هذا القانون االطار العام للسياسة
الوطنية في ميدان التحكم في الطاقة ,من خالل تحديد الوسائل التي تؤدي الى ذلك ,ولهذا
كان من الضروري اعتبار ترقية الطاقات المتجددة كادات من ادوات التحكم في الطاقة .
136

 .0القانون رقم  10-10المؤرخ في  0فيفري  0110المتعلق بالكهرباء والتوزيع العمومي
للغاز ,في اطار تحرير قطاع الطاقات المتجددة للعمل من اجل الوصول الى كهرباء من
اصول متجددة  ,والسعي من اجل ادماجها الكلي مع الشبكة الوطنية.
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 136تكواشت عماد ,واقع وافاق الطاقة المتجددة ودورها في التنمية المستدامة في الجزائر,مذكرة ماجستير,جامعة باتنة ,1021,ص
.290
 137داودي الطيب ,واخرون ,سياسات استغالل الطاقات المتجددة في الجزائر ,مرجع سبق ذكره .1020,
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الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر
 .0القانون رقم  14 -16:المؤرخ في  0114والمتعلق بتطوير الطاقات المتجددة تحت بند
التنمية المستدامة من خالل برنامج وطني لترقية الطاقات المتجددة ,وكذلك انشاء مرصد
وطني للطاقات المتجددة  ,دوره تطوير ومتابعة الطاقات المتجددة في الجزائر .
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والجدول رقم ( )01يوضح ما سبق :
الجدول رقم (: )01
االطار القانوني لترقية الطاقات المتجددة في الجزائر.

المصدر  :بن مكرلوف خالد, ,أهمية مشاريع الطاقات المتجددة في الجزائر ودورها في تحقيق التنمية المستدامة,
الملتقى الدولي حول استراتيجيات الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ,جامعة البليدة  ,افريل

, 0103ص .6

 138دليل الطاقة المتجددة ,وزارة الطاقة والمناجم ,مرجع سبق ذكره ,ص .29
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الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر

ثانيا :االطار المؤسساتي للطاقات المتجددة في الجزائر .
لقيت فكرة الطاقات المتجددة في الجزائر باالهتمام منذ عام  ,0631خاصة بعد المصادقة
على ميالد المحافظة السامية في عام , 0630ومن ثم بدأت في اعداد الوسائل األساسية من أجل
االنطالق في نشاطها فانطلقت بخمس مراكز تنمية ومحطة تجريبية للوسائل ,التي توفر الدعامة

العلمية والتكنولوجية لبرنامجها التنموي المكلفة به في مجال الطاقات المتجددة كما تم انشاء
الهيئات المؤسساتية ومن ضمنها :
أ .مركز تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة ( : )C.D.E.Rوتتلخص مهامه في :
 جمع ومعالجة المعطيات من أجل تقييم دقيق للطاقات :الشمسية الريحية ،ح اررة األرض الجوفيةوالكتلة الحيوية.
 صياغة أعمال البحث الضرورية لتطوير انتاج الطاقات المتجددة واستعمالها. صياغة معايير صناعة التجهيزات في ميدان المتجددة واستعمالها.ب .وحدة تطوير التجهيزات الشمسية)  : ) U.D.E.Sهذه الوحدة مكلفة بتطوير التجهيزات
الشمسية وانجاز نماذج تجريبية تتعلق بِـ :

 التجهيزات الشمسية ذات المفعول الحراري وذات االستعمال المنزلي أو الصناعي والفالحي. التجهيزات الشمسية بفعل االنارة الفولتية وذات االستعمال المنزلي والفالحي . -التجهيزات واألنظمة الكهربائية ،الح اررية ،الميكانيكية والتي تدخل في تطوير التجهيزات الشمسية

في استعمال الطاقة الشمسية.

ج .وكالة ترقية وعقلنة استعمال الطاقة) : ) APRUEتم انشاؤها من طرف الحكومة من أجل
تنشيط تنفيذ سياسة التحكم في الطاقة ،حيث يتمثل دورها الرئيس في التنسيق ومتابعة اجراءات
التحكم في الطاقة وفي ترقية الطاقات المتجددة ،وتنفيذ مختلف البرامج التي تمت المصادقة عليها

في هذا االطار مع مختلف القطاعات (الصناعة ،النقل ،الفالحة...الخ).

د : New Energy Algeria.وهي شركة مختلطة بين الشركة الوطنية سوناطراك
والشركة الوطنية سونلغاز ومجمع  SIMالمواد الغذائية ،تم انشاؤها سنة  0110،و تتلخص

مهامها في :

 ترقية الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها.127

الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر
 تعيين وانجاز المشاريع المرتبطة بالطاقات الجديدة والمتجددة ،والتي تكون لديها فائدة مشتركةبالنسبة للشركاء داخل الجزائر وخارجها ,ومن أهم مشاريعها والتي شرعت في تنفيذها خالل :0110
 مشروع 001ميغاوط تهجين شمسي غاز في حاسي الرمل ،يمثل الجزء الشمسي فيه .  01%مشروع انجاز حظيرة هوائية بطاقة 01ميغاواط في منطقة تندوف. -استعمال الطاقة الشمسية في االنارة الريفية في تمنراست ومنطقة الجنوب الغربي.
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ثالثا  :االجراءات التحفيزية .
ان الهدف االساسي لإلجراءات التحفيزية ,هو تشجيع وتحفيز المنتجات المتجددة المحلية من
خالل توفير المناخ المالئم للمستثمرين في هذا المجال و هي كالتالي :

أ -منح امتيازات مالية وجمركية لتفعيل االنشطة والمشاريع لهدف تطوير الفعالية
الطاقوية وتنمية الطاقات المتجددة .

ب -تقديم اعانات لتغطية التكاليف الزائدة والتي نجمت عن نظام التسعيرة المطبق
على الكهرباء .
ت -استفادة كل حاملي مشاريع الطاقة المتجددة من العديد من المزايا بموجب االمر
 10-10المؤرخ في  01اوت  0110المتعلق بتطوير االستثمار ,من خالل
حوافز جبائية وامتيازات جمركية  ,و استفادات مالية وامنية  ,و حرية االستثمار
وانتقال رؤوس االموال  ,واقرار التحكيم الدولي .
ث -انشاء الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة من اجل تمويل هذه المشاريع ,كذلك
منح قروض بدون فوائد وضمانات من البنوك والمؤسسات المالية.
ج -تخفيض الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية عند االستيراد فيما يخص
المواد االولية  ,والمنتجات نصف مصنعة والمستعملة في مجال الطاقة المتجددة
في الجزائر .

 139فروحات حدة  ,الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر دراسة لواقع مشروع تطبيق الطاقة الشمسية في
الجنوب الكبير بالجزائر ,مجلة الباحث ,عدد ,1021,22ص.201
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الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر
ح -استفادة كل المشاريع في مجال الطاقة المتجددة من االمتيازات المنصوص عليها
140

في اطار التشريع والتنظيم المتعلقة بترقية االستثمار .

المطلب الثالث :بوادر التنمية المستدامة في قطاع النقل البري في الجزائر .
في اطار سياسة استهالك الطاقة في الجزائر ,كان قطاع النقل محل اهتمام كبير ضمن

سياسة ترشيد استهالك الطاقة في الجزائر ,والعمل بمبادئ التنمية المستدامة للحفاظ على البيئة
وعلى الموارد األحفورية والمهددة بالنفاذ  ,وبالتالي الوصول الى قطاع نقل مستدام من خالل تحسين

كفاءة الطاقة في قطاع النقل البري ,كونه من اكثر القطاعات استهالكا للطاقة ,وبالتالي مصدر
العديد من االنبعاثات المسببة لالحتباس الحراري.
و لتنظيم قطاع النقل  ,قامت الجزائر بمجهودات ألجل تحقيق سياسة كفاءة الطاقة من خالل

سن العديد من القوانين ,منها :

أ -القانون  10-00المؤرخ في  16اوت  , 0110و المتعلق بتنظيم قطاع النقل البري
وتوجيهه ,و اعطاء االولوية الكاملة لقطاع للنقل الجماعي في اطار التنمية المستدامة.
141

ب -القانون رقم  10-01المؤررخ في  06جويلية  , 0110و المتعلق بالمحافظة على البيئة
من الملوثات الناتجة من استعمال الوقود التقليدي في النقل البري  ,في اطار التنمية
المستدامة و الشاملة.
ت -المرسوم التنفيذي رقم  10-400والصادر في  0ديسمبر  ,0110والذي يتضمن الظروف
الخاصة و المتعلقة بالنقل البري للمواد الخطرة .

142

وباعتبار قطاع النقل الحضري المصدر االساسي للملوثات البيئية ,والتزاما من الجزائر بضرورة

الحفاظ على البيئة ,اتخذت العديد من االجراءات ومنها :
اوال  :سياسة تسعير الطاقة :

يتم تطبيق تحسينات كفاءة الطاقة في قطاع النقل من خالل ضريبة الوقود الحراري ,والتي

تميز بين فئات كفاءة الطاقة المختلفة ,ومع ذلك فان نظام تسعير الوقود في الجزائر ال يخلق حوافز
 140داودي الطيب ,واخرون ,سياسات استغالل الطاقات المتجددة في الجزائر ,مرجع سبق ذكره .1020,
 141امال رحمان ,كفاءة الطاقة كآلية الستدامة قطاع النقل في الجزائر,مرجع سبق ذكره ,ص.122
 142صباح براجي  ,دو ر حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة االقتصاد الجزائري في ظل ضوابط االستدامة ,مرجع سبق ذكره
,ص.299
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لتوفير الطاقة ,الن اسعار البنزين والديزل اصال مدعومة من طرف الدولة ,وبالتالي فان اسعار
الوقود في الجزائر منخفضة للغاية  ,مقارنة بالمعايير الدولية وحتى االسعار في معظم الدول

االفريقية االخرى.

ففي نوفمبر  ، 0110كانت أسعار التجزئة للوقود في الجزائر( للبنزين والديزل)هي  06سنت
للتر  00 ,سنت للتر على التوالي  ،في حين كانت أسعار الوقود بالتجزئة في اوروبا هي
 001سنت للتر (للبنزين والديزل) ،لذلك يمكن االستنتاج ان التدابير التي تهدف الى تحسين فعالية
الطاقة في قطاع النقل  ,يقابلها جزئيا على االقل اسعار التجزئة المتوقعة ألنواع الوقود المحرك

.

143

والشكل رقم ( )00يوضح ذلك :
الشكل رقم (: )00
أسعار التجزئة للوقود في الجزائر(.)0110-0660
الديزل
سنت للتر

البنزين الممتاز
سنت للتر

Source :Nikolaus Supersberger and other _ Energy system in OPEC Countries of the
; Middle East and North Africa , System Analytic Comparison of Nuclear Power
Renewable Energy and Energy Efficiency _ Wuppertal Institute for Climate,
Environment, Energy and Adelphi , Berlin- Germany, 2009, P 67

143

Nikolaus Supersberger and other _ Energy system in OPEC Countries of the Middle East and
North Africa , System Analytic Comparison of Nuclear Power ; Renewable Energy and Energy
Efficiency _ Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy and Adelphi , Berlin- Germany,
,2009, P 67
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حيث ان الخط المرجعي الرمادي يمثل أسعار الوقود بالتجزئة في لوكسمبورغ (مستوى التوجيه
في االتحاد األوروبي) ؛ الخط القياسي األخضر يمثل أسعار الوقود بالتجزئة في الواليات المتحدة

؛ و خط المؤشر األحمر يمثل أسعار النفط الخام في السوق العالمية .

144

المصدرة
فسعر البنزين العادي في الجزائر يمثّل نصف متوسط السعر في البلدان األخرى
ّ

للنفط ،و % 03من متوسط السعر في البلدان النامية ،وما يقرب من ربع متوسط السعر في جميع

أنحاء العالم ،وأق ّل من ربع متوسط السعر في األسواق العالمية  ,وهذا ينطوي على دعم ضمني
من الحكومة للمستهلك النهائي ال يظهر في سجالت شركة النفط الحكومية أو في الموازنة العامة
للدولة ,كان من الممكن أن تستخدم هذه اإليرادات من جانب الحكومة لتخفيض العجز في الميزانية
 ،وزيادة اإلنفاق في مجاالت أكثر إنتاجية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة ،أو تقديم مدفوعات

الرعاية االجتماعية للفقراء.

145

الشكل رقم (:)00
سعر البنزين العادي في الجزائر مقارنة مع الدول االخرى.

Source :http://carnegie-mec.org/2013/04/25/ar-pub-51632

144

Nikolaus Supersberger and other _ Energy system in OPEC Countries of the Middle East and North
_ Africa , System Analytic Comparison of Nuclear Power ; Renewable Energy and Energy Efficiency
Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy and Adelphi , Berlin- Germany, 2009, P 67
145
تاريخ االطالع http://carnegie-mec.org/2013/04/25/ar-pub-51632 .:1028-09 -22
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لهذا فالسياسة التسعيرية تعتبر من بين انجع الوسائل لتحسين كفاءة االستهالك  ,فالتسعير
االقتصادي يحفز المستهلك لترشيد االستهالك في الطاقة ,وعليه فان سياسة التسعير في الج ازئر
تتجه نحو المزيد من التحرير ,كما تسمح بإبراز اي دعم حكومي عن طريق اختيار الموارد التي

يجب تشجيع استهالكها ,او المخصصة لطبقات اجتماعية معينة تلتزم الدولة بحمايتها.

146

وزيادة اسعار الوقود في الجزائر في  0100و  0106هو خطوة من الدولة لإللغاء التدريجي

للدعم الحكومي على الوقود التقليدي (البنزين والديزل ) في قطاع النقل البري في الجزائر .

147

ثانيا  :برنامج الهواء النظيف .
منذ افريل  0110يشجع هذا البرنامج استخدام الغاز الطبيعي المسال في قطاع النقل وخاصة

البري  ,واستخدامه في السيارات والحافالت  ,وهذا من خالل عملية  -بروب ار -لترقية استخدام
غاز البترول المميع في قطاع النقل البري من طرف الخواص ,و يعد اقل تلويثا للبيئة  ,وقد

بلغت نسبة انتاجه الصافية في الجزائر عام  0101حوالي ٪ 0.0من انتاج الطاقة االولية  ,كما
ارتفعت نسب انتاج الغاز الطبيعي لتبلغ حوالي  ٪46.6من الطاقة المنتجة الكلية .

148

وتعود فكرة استخدام غاز البترول المسال لبداية التسعينات  ،حيث بدأ برنامج بحثي لتحويل

السيارات من استخدام وقود الديزل إلى وقود غاز البترول المسال ,حيث تم تطوير محطات التزود

بالوقود من قبل سونلغاز (الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز) لتوزيع هذا الوقود التجريبي  ,لتحقيق
المزيد من كفاءة الطاقة في قطاع النقل البري في الجزائر  ،وهناك خطط لزيادة بنسبة  ٪01من
حصة السوق من غاز البترول المسال في أسطول السيارات بحلول عام  , 0101وسوف يرافق

هذا تقديم مساعدة مالية مباشرة لألشخاص الراغبين في تحويل مركباتهم لغاز البترول المسال .

149

واإلعفاء من ملصق ضريبة السيارة للمركبات المجهزة بعدة غاز البترول المسال  ،وكذلك

التزام المؤسسات العامة بالركوب في مركبات تعمل بغاز البترول المسال .

150

 146صباح براجي  ,دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة االقتصاد الجزائري في ظل ضوابط االستدامة .رجع سبق ذكره
,ص.229
147
Ouazene Mourad EXPERIENCE ALGERIENNE DANS LA PROMOTION DES CARBURANTS
ET VEHICULES PROPRES «workshop sur la Promotion des Carburants Propres ; Balaclava , le
république de l'ile de Maurice 12 et 13 octobre 2017
 148صباح براجي  ,دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة االقتصاد الجزائري في ظل ضوابط االستدامة  ,نفس المرجع
السابق,ص.200
149
Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydrogen
demand in the Algerian road transport sector. Int J Hydrogen Energy 41. 2016 p2129
150
Ouazene Mourad EXPERIENCE ALGERIENNE DANS LA PROMOTION DES CARBURANTS
ET VEHICULES PROPRES «workshop sur la Promotion des Carburants Propres ; Balaclava , le
république de l'ile de Maurice 12 et 13 octobre 2017
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كما اتخذت الجزائر العديد من االجراءات في مجال استهالك الطاقة منها :
 استخدام البنزين الخالي من الرصاص والموزع من طرف شركة نفطال ,اذ تم اصدار
المعيار الذي يحدد الخصائص الفيزيائية والكيميائية المفروضة منذ جانفي .0666


البدا في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في نهاية الثمانينات وقد لقي استخدام الغاز
الطبيعي المظغوط من طرق الدولة  ,من اجل تعميم وترقية استعمالة في النقل ضمن
اطار قانوني حيث تم اصدار مرسوم تنفيذي سنة  0110يحدد شروط ممارسة نشاط توزيع
الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات .

تطوير وقود غاز الهيدروجين المخصب من الغاز الطبيعي المضغوط ( )HCNGمع ٪3

حسب حجم الهيدروجين في ( )NGلعدة عشرات من الحافالت في المدينة الجزائر العاصمة
وتمديد العملية إلى المدن الكبرى األخرى الجزائر قبل عام  .0101الهدف الرئيسي لهذا المشروع
هو التخطيط خارطة طريق إلدخال طاقة الهيدروجين في االقتصاد في الجزائر على أساس الغاز

دور
الطبيعي المضغوط ( ، )CNGحيث تلعب التكنولوجيا مثل محرك االحتراق الداخلي ً H2ا
151
مهما في المدى القصير والمتوسط
ً

المبحث الثالث  :الهيدروجين كوقود للسيارات في الجزائر .

151

Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydrogen
demand in the Algerian road transport sector. Int J Hydrogen Energy 41. 2016 p 2143
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ان الزيادة في حجم اسطول المركبات في العالم ,انتجت العديد من القضايا المرتبطة بشكل
واضح بانبعاثات ثاني اكسيد الكربون و مشكلة االمن الطاقوي ,وبالتالي فالتحسن في كفاءة المحرك
والسيارة البديلة و تعدد خيارات الوقود ضرورة لمعالجة هذه القضايا.

فمالءمة الوقود البديل تعتمد على أدائه وتكلفته وتوافره ,من خالل تنوعه في االستخدام وقابليته
للتجديد  ،والهيدروجين باعتباره الوقود البديل االكثر ترشيحا  ،يوفر أفضل اإلمكانات للحد من
انبعاث الغازات الدفيئة  ،وتحسين اداء المحرك وكفاءته وضمان أمن الوقود.

المطلب االول :امكانية احالل الهيدروجين كوقود محل الوقود التقليدي.
ان اعتماد الهيدروجين المتجدد كوقود هو أفضل المنافسين ألنواع الوقود التقليدية ألنه خالي

من الكربون ويسمح باالستدامة ,ووقود الهيدروجين هو أيضا متعدد االستخدامات ,كما يمكن

استخدامه في سيارة خلية الوقود ,أو في سيارة االحتراق الداخلي كوقود وحيد أو مختلطة مع

البنزين ,أو الغاز الطبيعي.

كما هو موضح فالجدول التالي :
الجدول رقم (:)00
خصائص انواع الوقود المختلفة في قطاع النقل في الجزائر.
كثافة الكتلة (كغ  /م  )0كثافة الطاقة (كيلووات ساعة  /كغم)
كثافة الكتلة

كثافة الطاقة
البنزين

00.6

601

غاز البترول المسال

00.0

406

الديزل

00.6

043

الهيدروجين

06.0

1.134

Source: R. Boudries, Hydrogen as a fuel in the transport sector in Algeria. Int Jor
Hydrogen Energy 39. 2014 p1521
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ولتوضيح امكانية احالل وقود الهيدروجين محل الوقود التقليدي  ,يتطلب معرفة نوع السيارة و
التقنيات المعتمدة وكفاءتها  ،الن هناك تقنيات مختلفة واقتصاد الوقود يختلف من تكنولوجيا آلخري

كما هو موضح في الحاالت التالية:


الحالة االول :سيارة هيدروجين لديها كفاءة مساوية لكفاءة سيارة تعمل بالوقود التقليدي.



تحسن بنسبة  ٪00في كفاءتها اكثر من
الحالة الثانية :سيارة الهيدروجين تعمل بطاقة ّ

السيارة التي تعمل بالوقود التقليدي.

 الحالة الثالثة :سيارة تعمل بخاليا الوقود الهيدروجينية  ،والتي لديها على األقل ٪ 011
تحسين في الكفاءة.

152

ولهذا من الضروري معرفة نسبة الهيدروجين التي ستحل محل االستهالك السنوي لكل نوع من
انواع الوقود السابقة الذكر ,و المستخدمة في قطاع النقل في الجزائر وفق التكنولوجيات الثالث

السابقة ,والشكل رقم ( )00يوضح ذلك حيث يمكن مالحظة ان وقود الديزل يهيمن على االستهالك
السنوي كوقود.
الشكل رقم (:)00
االستهالك السنوي ألنواع الوقود المختلفة والهيدروجين الذي سيحل محلها وفق الحاالت السابقة.

سيارة عادية
الحالة االولى
الحالة الثانية
الحالة الثالثة

االستهالك
السنوي

غاز البترول المسال

الديزل

البنزين

Source:R. Boudries, Hydrogen as a fuel in the transport sector in Algeria. Int J

Hydrogen Energy 39. 2014 p15219
152

R. Boudries, Hydrogen as a fuel in the transport sector in Algeria. Int J Hydrogen Energy 39. 2014
p15219
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وعند تقييم احتياجات السيارة السنوية من الهيدروجين الذي سيحل محل انواع الوقود الحالية
 ،انخفضت االحتياجات مع زيادة النجاعة االقتصادية ,فالمركبات التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية
تقدم اقتصادات أفضل للوقود ،و احتياجات الهيدروجين للحالة األولى هي الكمية القصوى المطلوبة

الستبدال الوقود الفعلي .

الشكل رقم (:)04
إجمالي احتياجات السيارة السنوية من وقود الهيدروجين وفق التكنولوجيات الثالث قيد النظر.

الحالة
الثانية

الحالة
االولى

الحالة
الثالثة

احتياجات
السيارة
من
الهيدروجين

Source:R. Boudries, Hydrogen as a fuel in the transport sector in Algeria. Int J

Hydrogen Energy 39. 2014 p15219

تحسنا في استهالك الوقود عبر السيارات التي
وفي الواقع فإن سيارات خاليا الوقود تظهر
ً
تستعمل الديزل ,وحسب تحليل أجرته و ازرة الطاقة االمريكية أن اقتصاد خلية الوقود للطاقة كان

 0.4مرة أعلى من استعمال وقود الديزل  ,كما أفاد مشروع أبيردين  ،اسكتلندا  ،أن أسطولها
المكون من  01حافالت يكاد يكون أكثر كفاءة بأربعة أضعاف الوقود من الحافالت التي تعمل
بوقود الديزل.

153

153

Sandra Curtin and Jennifer Gangi . Fuel Cell Technologies Market Report . in Washington, D.C.
October 2017.p:17
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المطلب الثاني  :القدرة التنافسية للهيدروجين كوقود اقتصادي .
ان انتاج الهيدروجين بواسطة نظام التحليل الكهربائي والكهروضوئي يعتمد على تقنية بسيطة
تقنيا ,كذلك هذا النظام يضمن االستدامة .
ونموذجية وناضجة ً
الفرع االول  :تكلفة انتاج الهيدروجين .
وتنتج تكلفة الهيدروجين من عاملين رئيسيين :التكلفة الرأسمالية وتكلفة التشغيل المتغيرة ,حيث

تتضمن التكلفة الرأسمالية تكلفة المحلل الكهربائي  ،التخزين  ،الضاغط  ،الموزع ونظام التحكم.

154

الجدول رقم (:)00
تكلفة مكونات الهيدروجين .
التكلفة

البند
تكلفة التحليل الكهربائي ( كجم  /يوم) £ /

متطلبات الطاقة الكهربائية)) kWh / kg
التخزين( 00كجم ( / £صهريج))

011
54.6

01،111

Rahil

Source:Abdulla
000،631

* and Rupert
Gammon .
Dispatchable
Hydrogen
111،46
التكلفة الثابتة ( / £سنة)
Production at the
Forecourt for
Electricity Demand
تكلفة الموزع ()£
40،000
Shaping .
sustainability.
Institute of Energy and Sustainable Development, De Montfort University, Queens
Building, UK . October 2017 .p11
جنيه
تكلفة الضاغط ( 0011كجم  /يوم)
ً
إسترلينيا
ً

وتحسب تكلفة الهيدروجين عند نقطة البيع بمجموع تكلفة اإلنتاج وتكلفة التوزيع ,وقد أظهرت
الدراسات السابقة أن تكلفة التوزيع حوالي  ٪ 00من تكلفة الهيدروجين الكلية ,وتعتمد تكلفة إنتاج

الهيدروجين على تقنية واسلوب اإلنتاج .

155

154

Abdulla Rahil * and Rupert Gammon . Dispatchable Hydrogen Production at the Forecourt for
Electricity Demand Shaping . sustainability. Institute of Energy and Sustainable Development, De
Montfort University, Queens Building, UK . October 2017 .p11
155
R. Boudries, Hydrogen as a fuel in the transport sector in Algeria. Int J Hydrogen Energy 39. 2014
p15220
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حيث تكلفة إنتاج الهيدروجين تقسم إلى تكلفة إنتاج الكهرباء وتكلفة التحليل الكهربائي  ,فتكلفة
إنتاج الكهرباء تقسم إلى تكلفة الوحدة الضوئية المركزة وتكاليف التشغيل والصيانة ذات الصلة  ,و
تكلفة التحليل الكهربائي تقسم إلى تكلفة وحدة التحليل الكهربائي وتكاليف التشغيل والصيانة ذات

الصلة.

156

الهدف الرئيسي هو تقليل تكلفة الهيدروجين والن التكلفة الرأسمالية معروفة  ،فإن التحسين

سوف يركز على التكلفة المتغيرة لتقليل سعر الهيدروجين  ،لذلك يجب أن يركز التحسين على
سعر الكهرباء الرخيص قدر اإلمكان لتحقيق الهدف ,لكن هناك بعض القيود  ،مثل حجم التحليل

الكهربائي  ،حجم التخزين والطلب على الوقود ,الهدف األمثل هو خفض تكلفة الهيدروجين عن

طريق تعظيم العملية بانتاج الكهرباء الرخيصة.

157

ولهذا فإنه عند خفض التكلفة بمقدار  0سنت في سعر الكهرباء يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة

الوقود الهيدروجيني بمقدار  00سنت /كيلوغرام بما يعادل أكثر من  % 3من التكلفة الكلية ،وذلك
جدا لسعر الكهرباء.
معناه أن سعر الهيدروجين
حساس ً
ٌ

158

الشكل رقم (:)00
156

R. Boudries, Techno-economic assessment of solar hydrogen production using CPV -electrolysis
.systems. Energy Procedia 93 (2016) p98
157
Abdulla Rahil * and Rupert Gammon . Dispatchable Hydrogen Production at the Forecourt for
Electricity Demand Shaping . sustainability. Institute of Energy and Sustainable Development, De
Montfort University, Queens Building, UK . October 2017 .p13
158
The Hydrogen Economy: Opportunities, Costs, Barriers and R&D Nee Committee on Alternatives
and Strategies for Hydrogen Production and Use, National Research Council, National Academy of
Engineering, 2004, pp 91-105
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الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر
تطور تكلفة إنتاج الهيدروجين مع الكهروضوئية و التكلفة الرأسمالية لقيم مختلفة من كفاءة
الكهروضوئية.

تكلفة
الهيدروجين

تكلفة الكهروضوئية
Source:R. Boudries, Hydrogen as a fuel in the transport sector in Algeria. Int J

Hydrogen Energy 39. 2014 p15220

الشكل رقم ( )00يبين أن هناك انخفاض في تكلفة الهيدروجين مع انخفاض في
الكهروضوئية ,و تكلفة رأس المال قدره حوالي  0.0دوالر  /كغ في تكلفة الهيدروجين المنتجة

وانخفاض في تكلفة الكهروضوئية و تكلفة رأس المال ,الرقم يشير أيضا إلى أن التحسن في كفاءة

الكهروضوئية تساهم في تقليل تكلفة إنتاج الهيدروجين.
إن تكنولوجيات الطاقة الشمسية في الجزائر تحمل إمكانيات خفض التكاليف الن مصانع

الطاقة الشمسية الح اررية ناضجة من الناحية التكنولوجية إلى حد ما  ،ولكن التكاليف يمكن
تخفيضها من خالل وفورات الحجم ,هذا قابل للمقارنة مع الخاليا الكهروضوئية ,ومع ذلك هناك

مجموعة كبيرة ومتنوعة من التقنيات الكهروضوئية  ،وهذا مهم بشكل خاص للجزائر  ،حيث أن

الجزائر هي البلد األكثر مالءمة في المنطقة المغاربية ذات الشروط المتوفرة من حيث المساحة

المتاحة  ،واإلطار المؤسسي (السياسة  ،والمؤسسات  ،إلخ).

159

159

Nikolaus Supersberger and other _ Energy system in OPEC Countries of the Middle
East and North Africa , System Analytic Comparison of Nuclear Power ; Renewable
,Energy and Energy Efficiency and Adelphi , Berlin- Germany, 2009, p73
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وفي الجزائر وعلى حسب كل منطقة جغرافية ( ادرار ,عنابة)  ,يؤدي تركيز الشمس إلى كثافة
الطاقة العالية مما يؤدي إلى زيادة في معامل توليد الطاقة الكهربائية المحددة ,حيث يزداد معدل

انتاج الهيدروجين مع زيادة نسبة تركيز الطاقة الشمسية ودرجة ح اررة التحليل الكهربائي ،و تنخفض
تكلفة معدل انتاج الهيدروجين مع زيادة نسبة التركيز الشمسي.

160

الشكل رقم (:)00
اختالف تكلفة إنتاج الهيدروجين مع التركيز الشمسي لقيم مختلفة من كفاءة الخلية.
عنابة

ادرار

تكلفة
انتاج
الهيدروجين

التشبع الشمسي
التشبع الشمسي
Source:R. Boudries, Techno-economic assessment of solar hydrogen production

.using CPV-electrolysis systems. Energy Procedia 93 (2016) p 101

160

R. Boudries, Techno-economic assessment of solar hydrogen production using CPV -electrolysis
systems. Energy Procedia 93 (2016) p 101.
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الشكل رقم (:)06
تقدير التباين في التكلفة الجزئية إلنتاج الهيدروجين مع التركيز الشمسي للقيم المختلفة لكفاءة
الخاليا الشمسية .

 Cهو نسبة التركيز الشمسي.

عنابة

ادرار

تكلفة الكهرباء
كفاءة االلواح الشمسية

تكلفة الكهرباء
كفاءة االلواح الشمسية

Source:R. Boudries, Techno-economic assessment of solar hydrogen production using

CPV-electrolysis systems. Energy Procedia 93 (2016) p 101

الفرع الثاني  :تقييم قدرة الهيدروجين التنافسية.
لتقييم قدرة الهيدروجين التنافسية باعتباره حامل للطاقة يجب المقارنة بين الهيدروجين  ،كوقود
مع الوقود التقليدي الشائع االستخدام أي البنزين ,والجدول رقم ( )00يوضح خصائص هذين

الوقودين .

الجدول رقم (:)00
خصائص وقود الهيدروجين و البنزين.
الوقود /الخصائص

درجة حرارة الهب

الحد األدنى لطاقة االشتعال انبعاثات CO2

البنزين

0016

1.6

0.0

الهيدروجين

0016

1.10

11

Source:Rafika Boudries ;Comparative Economic Competitiveness Assessment of
Hydrogen as a Fuel in the Transport Sector in Algeria. CHEMICAL ENGINEERING
TRANSACTIONS VOL 42, 2014 .p63.
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في دراسة ( رفيقة بودريس) تشير تكلفة الوقود إلى تكلفة كمية الوقود الالزمة لتغطية مسافة
 011كم  ,في هذه الحالة يجب مراعاة محتوى طاقة الوقود باإلضافة الى كفاءة محرك المركبة .
وهذه الدراسة تقتصر على المقارنة االقتصادية للهيدروجين كوقود مع الوقود التقليدي المستخدم

وهو البنزين ,وسعر البنزين المستخدم هي  1.00دوالر  /لتر حسب نشرية نفطال ،Naftal
والمستعمل في مركبة بمحرك االحتراق الداخلي للبنزين ( )GICVوالتي تؤخذ كحالة مرجع ,حيث

من المفترض أن هذه السيارة لديها استهالك وقود  3ل  011 /كم ,ومنه يتم التمييز في ثالثة

أنواع من المركبات التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية في هذه الدراسة:

 -0النوع األول :هو مركبة محرك االحتراق الداخلي بطاقة الهيدروجين (.)HICV
الدراسات السابقة أظهرت أن هذا النوع من المركبات لديه كفاءة في استهالك
الوقود  ٪ 00أفضل بذلك من ( .(GICV
 -0النوع الثاني :هو محرك االحتراق الداخلي للسيا ارت( , )HGICVحيث تكوين
الوقود هو(  ٪ 40الهيدروجين و  ٪ 00من البنزين),هذا النوع من المركبات
لديه كفاءة في استهالك الوقود بنسبة  ٪01أفضل من(.(GICV
 -0النوع الثالث :هو سيارة تعمل بالطاقة الهيدروجينية وهي سيارة خلية وقود
الهيدروجين ( .)HFCVهذا النوع من المركبات لديه كفاءة عالية جدا للوقود,
يمكن أن تكون كفاءتها أفضل بنسبة  ٪011من ( .(GICV

161

وفي هذه الدراسة  ،تم التأكيد على أن تكلفة إنتاج الهيدروجين لنظام الكهروضوئية تهيمن

عليه تكلفة إنتاج الكهرباء ,وبهذا يكون خفض تكلفة إنتاج الكهرباء هو المفتاح لخفض تكلفة إنتاج
الهيدروجين باستخدام نظام الكهروضوئية ,والجدول رقم ( )04يوضح المركبات الثالث السابقة

وكميات الوقود التي تحتاجها كل مركبة  ,لقطع مسافة  011كم .

162

161

R. Boudries, Hydrogen as a fuel in the transport sector in Algeria. Int J Hydrogen Energy 39. 2014
p1521
162
Rafika Boudries ;Comparative Economic Competitiveness Assessment of Hydrogen as a Fuel in :
the Transport Sector in Algeria. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS VOL 42, 2014 .p64
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جدول رقم (:)04
توصيف المركبات حسب الوقود المستخدم فيها.
كثافة الوقود

السيارة

نوع المحرك

الوقود

GICV

االحتراق الداخلي

البنزين

263.35

HICV

االحتراق الداخلي

الهيدروجين

060.13

GHICV

االحتراق الداخلي

الهيدروجين

010.03

HFCV

خلية وقود

))MJ 100 km

والبنزين
الهيدروجين

000.03

Source:Rafika Boudries ;Comparative Economic Competitiveness Assessment of

Hydrogen as a Fuel in the Transport Sector in Algeria. CHEMICAL ENGINEERING
TRANSACTIONS VOL 42, 2014 .p64

في هذه الدراسة  ،كان االختيار على ( HICVو  )HFCVألنها تمثالن الخيارين الرئيسيين

الستخدام الهيدروجين كوقود للمركبة  ,اما مركبة ( )HGICVهي حالة الوسيط او المرحلة االنتقالية
قبل الولوج الى اقتصاد الهيدروجين.

163

تكلفة الهيدروجين النسبية هي نسبة تكلفة كمية من وقود الهيدروجين الالزمة لتشغيل مركبة

الهيدروجين لتغطية مسافة  011كم من تكلفة الكمية من البنزين الالزمة ( )GICVلتغطية نفس

المسافة ,يتم استخدام هذه التكلفة لتقدير القدرة التنافسية للهيدروجين ,والقدرة التنافسية االقتصادية

نسبيا من الوحدة.
الجيدة للهيدروجين كوقود ً
مبينا بتكلفة أقل ً

163

R. Boudries, Hydrogen as a fuel in the transport sector in Algeria. Int J Hydrogen Energy 39. 2014
p1521
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الشكل رقم (:)03
تكلفة الوقود النسبي لسيارة خلية الوقود ).)HFCV

تكلفة
الوقود
النسبي

كفاءة الكهروضوئية
Source:Rafika Boudries ;Comparative Economic Competitiveness Assessment of
Hydrogen as a Fuel in the Transport Sector in Algeria. CHEMICAL ENGINEERING
TRANSACTIONS VOL 42, 2014 .p64

أظهرت النتائج أن الزيادة في كفاءة الوحدات الكهروضوئية تؤدي إلى انخفاض في تكاليف

مصحوبا
أيضا  ،إذا كان هذا
ً
الوقود وبالتالي زيادة في قدرتها التنافسية ,وتظهر هذه النتائج ً
بانخفاض في تكلفة رأس المال الكهروضوئي  ،فهذا يؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية  ,و يمكن
تحقيق هذا الوضع تحت تأثير التقدم في التكنولوجيا وتحسين جودة التصنيع.

في الحالة الراهنة للتكنولوجيا  ،يشير الشكل رقم( )03إلى احتمال وجود الهيدروجين كوقود
لمركبة ) (HFCVلتكون تنافسية بشكل جيد ,كذلك أن الهيدروجين كوقود لمركبات(  )HFCVهو

أمر منافس يبدأ من تكلفة رأس مال  ( PVالكهروضوئية) هي  1.0دوالر /واط  ,إذا تم أخذ تكلفة
ثاني أكسيد الكربون في االعتبار  ،فإن القدرة التنافسية تبدأ من تكلفة رأس المال الكهروضوئية

تصل إلى  1.3دوالر  /واط لنفس كفاءة .PV

164

لكن من الصعب القول بأن الوقود الهيدروجيني المستخدم في مركبات تعمل بالطاقة
الهيدروجينية( ,)HFCVهو في الواقع منافس مع البنزين (  (GICVومع ذلك  ،عندما تنضج

164

Rafika Boudries ;Comparative Economic Competitiveness Assessment of Hydrogen as a Fuel in the
Transport Sector in Algeria. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS VOL 42, 2014 .p64
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التكنولوجيا فإن التكلفة الرأسمالية لكفاءة وحدة الطاقة الشمسية سوف تنخفض  ،مما يؤدي إلى
القدرة التنافسية األفضل للوقود القائم على الهيدروجين.
فعند المقارنة بين مركبات الوقود الثالثة التي أساسها الهيدروجين  ،أظهرت الدراسة أن الوقود

الخاص بالهيدروجين (  )HFCVهو المنافس األكبر إلى حد كبير ,بينما مزيج البنزين و
الهيدروجين كوقود ( (HGICVهي حالة مثيرة جدا لالهتمام ,ومع ذلك فان تكنولوجيا الهيدروجين
الناضج كوقود وحيد سيكون أكثر قدرة على المنافسة من خليط وقود البنزين والهيدروجين  ,حيث

مثير لالهتمام فقط كوقود انتقالي نحو الهيدروجين كوقود كامل للمركبات
وقودا ًا
يعتبر هذا مزيج ً
165
الهيدروجينة(  )HFCVفي الجزائر.
المطلب الثالث :اختراق الهيدروجين كوقود بديل لقطاع النقل في الجزائر .
يجب التغلب على العديد من العقبات قبل فعالية اختراق الهيدروجين كوقود بديل في قطاع

النقل ,هذه العقبات هي تتعلق بشكل رئيسي بتنفيذ البنية التحتية المخصصة للهيدروجين  ،وقبول
المستهلكين ،وتوفر الهيدروجين كوقود مع أنواع الوقود األخرى.
هناك مسارات مختلفة إلنتاج الهيدروجين لتزويد المركبات بالوقود ،يمكن أن نميز ثالثة خيارات:


الخيار األول هو الخيار المركزي حيث يتم إنتاج الهيدروجين في وحدات كبيرة .ثم أرسال

إلى محطات للتزود بالوقود.
 الخيار الثاني هو الخيار الالمركزي حيث يكون الهيدروجين تنتج في وحدات حجم أصغر
 ،في محطات للتزود بالوقود.
 الخيار الثالث هو خيار انتاج الهيدروجين على متن السيارة.
فتوافر الهيدروجين النقي و الفعال من حيث التكلفة و التكنولوجيا للمركبات ضرورية لضمان
اختراق الهيدروجين في قطاع النقل ,وهذا من خالل عنصرين رئيسيين هما :
 مركبات محرك احتراق الهيدروجين الداخلي.
 ومركبات خاليا الوقود السيارات الهجينة.
كما يتم النظر في مركبات الوقود المعتمدة على الهيدروجين ولكن بشكل أساسي كتقنية انتقالية

نحو كامل سيارة الهيدروجين ,ويجري تنفيذ األنشطة التقنية واالقتصادية والنماذج األولية واالختبار
165

Rafika Boudries ;Comparative Economic Competitiveness Assessment of Hydrogen as a Fuel in
the Transport Sector in Algeria. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS VOL 42, 2014 .p 66
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على مركبات تعمل بالهيدروجين ,الن العوامل الرئيسية التي تؤخذ بعين االعتبار في هذه الحالة
هي التكلفة  ،الكفاءة ،األداء والملوثات االنبعاثات.

166

الفرع االول  :تقدير الطلب المحتمل على الهيدروجين في المستقبل.
ان تقدير الطلب المستقبلي على طاقة الهيدروجين المحتمل ,مهم جدا لتخطيط بنية تحتية
وطنية لتزويد الهيدروجين في الجزائر ,وهناك دراسات عديدة اهتمت بنمذجة الطلب الهيدروجيني ,

ومن اهمها دراسة (سميرة رحموني واخرين)

167

والتي كانت حول مستقبل الطلب على الهيدروجين

في قطاع النقل الطرقي الجزائري باالعتماد على نظام المعلومات الجغرافية ( )GISللوصول الى

قياس التوزيع المكاني وحجم توقعات الطلب على الهيدروجين لعام  , 0140و مستوى اختراق

الهيدروجين لسوق المركبات في كل منهما ,و قد اعتمدت الدراسة على الخصائص المكانية ،
وهي :السكان ،الحضيرة الوطنية للمركبات ,ملكية الفرد للمركبة  ،توقعات الستخدام الهيدروجين

اليومي لكل مركبة  ،ومستويات اختراق السوق .

وقد اعتمدت الدراسة على سلسلة من االفتراضات البسيطة بهدف توضيح ترتيب حجم كمية

الهيدروجين التي يمكن ان تكون هناك حاجة اليها في مستقبل ,والشكل رقم ( )06يوضح ذلك :

الشكل رقم (:)06
166

Rafika Boudries ;Comparative Economic Competitiveness Assessment of Hydrogen as a Fuel in the
Transport Sector in Algeria. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS VOL 42, 2014 .p 62
167
Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydro gen
demand in the Algerian road transport sector. Int J Hydrogen Energy 41. 2016

146

الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر
رسم تخطيطي لتقدير طلب الهيدروجين السنوي باستخدام نظام المعلومات الجغرافية.
المدخالت

المخرجات
االدوات

المعطيات االحصائية
السكان
السيارت
السكان

ادخال كامل
المعطيات الالزمة
السيارات
الطلب النهائي
على الهيدروجين

Source:Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydrogen
demand in the Algerian road transport sector. Int J Hydrogen Energy 41. 2016 p 2135

وقد اعتمدت دراسة ( سميرة رحموني واخرين) على عرض و تحليل المعطيات التالية:

 عرض البيانات االحصائية في الجزائر في الفترة ( )0100-0100فيما يخص:
 )0تطور الكثافة السكانية في الجزائر:

وحسب معطيات تقارير المكتب الوطني لإلحصاءات لجانفي  , 0103فقد تطور عدد

السكان في الجزائر من 06.6مليون نسمة سنة  0100الى  40.0مليون نسمة سنة 0103
كما هو موضح في الجدول التالي:

168

الجدول رقم (:)00

 168تقرير المكتب الوطني لالحصاءات  ,ديموغرافيا الجزائر , 1029ص12

147

الفصل الرابع  :امكانية استخدام طاقة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل في الجزائر
تطور عدد السكان في الجزائر من  0100الى. 0103
السنوات

0100

0100

0100

جانفي0100

عدد السكان

06.6

41.3

40.0

40.0

المصدر :من اعداد الباحث اعتمادا على تقرير المكتب الوطني لالحصاءات  ,ديموغرافيا الجزائر 0100

,ص.04

 )0تطور اسطول المركبات في الجزائر في الفترة (:)0100-0100
وكما هو موضح في معطيات المكتب الوطني لإلحصاءات لجانفي  , 0106فان تطور عدد

المركبات في الجزائر من  0100الى  0106موضح في الجدول التالي:

الجدول رقم(:)00
تطور عدد المركبات في الجزائر من  0100الى. 0106
السنوات

0100

عدد المركبات(مليون) 0.0

0100

جانفي0100

0.6

0.6

المصدر :من اعداد الباحث اعتمادا على الرابط http://www.ons.dz/-Parc-Automobile,228-.html:

 عرض كل البيانات االحصائية بحلول عام  0100فيما يخص :
 )0معدل اختراق مركبات الهيدروجين للسوق الجزائري:
ركزت دراسة ( سميرة رحموني واخرين) على سيناريوهات اختراق مركبة الهيدروجين للسوق
الجزائري ,حيث يبدا هذا التغلغل بحلول عام  0100ليصل الى نسبة  ٪011بحلول عام 0140
,من خالل ستة مراحل ,كل مرحلة خمس سنوات وهذا لتسهيل عملية النمذجة طويلة االجل  ,كما
هو موضح في الجدول رقم (:)06

169

الجدول رقم (:)06
ملخص م ارحل المشروع مع معدالت اختراق السوق في كل فترة زمنية.
169

Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydrogen
demand in the Algerian road transport sector. Int J Hydrogen Energy 41. 2016 p 2133
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الفترة

-0100

-0101

-0100

-0101

-0100

-0101

الزمنية

0101

0100

0101

0100

0101

0100

معدل

6

06.6

00.0

00.0

60.6

011

االختراق
Source:Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydrogen
demand in the Algerian road transport sector. Int J Hydrogen Energy 41. 2016 p 2134

 )0االستهالك السنوي لمركبة الهيدروجين:
الحتساب االستهالك السنوي لمركبة الهيدروجين كما توضحه الدراسة  ,وباعتبار ان متوسط
المسافة السنوية المقطوعة من قبل المركبة هي  03111كم  ,وتستهلك  0كغ من الهيدروجين
لكل  31كلم  ,فان متوسط االستهالك السنوي للهيدروجين المتوقع للمركبة هو  430كغ من
الهيدروجين في السنة .

170

 )0تطور اسطول المركبات في الجزائر بحلول عام :0100
و حسب دراسة ( سميرة رحموني واخرين) فان عدد المركبات في الجزائر سيتطور من 0.0
مليون مركبة عام  0100الى  06.60مليون مركبة منها  00.3مركبة هيدروجينية بحلول عام
 ,0140كما هو موضح في الشكل رقم (.)61

الشكل رقم (:)61
تطور أعداد المركبات في الجزائر بما فيها مركبات الهيدروجين.

170

Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydrogen
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االجمالي

سيارات
H2

سيارات
عادية

اجمالي
عدد
السيارات

Source: Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydrogen
demand in the Algerian road transport sector. Int J Hydrogen Energy 41. 2016 p 2135

 )0تطور الكثافة السكانية وزيادة اختراق الطلب على الهيدروجين السنوي في الجزائر بحلول

عام :0100

بالنسبة لتطور عدد السكان في الجزائر وحسب دراسة ( سميرة رحموني واخرين) فسيرتفع من
 06.6مليون نسمة سنة  0100ليصل الى  00.0مليون نسمة بحلول  ,0140اما بخصوص
اختراق الطلب الهيدروجيني السنوي للسوق الجزائرية سيرتفع من  00.0كيلوطن خالل الفترة

( )0101-0100الي ما قيمته  640.0كيلوطن في الفترة ( )0140-0141بنسبة اختراق ٪011
,كما هو موضح في الشكل رقم (:)60

الشكل رقم (:)60
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التطور الزمني لعدد مركبات الهيدروجين و عدد السكان والطلب على الهيدروجين السنوي.
سيارات الهيدروجين
تطور السكان
الطلب الهيدروجيني

سيارات
الهيدروجين
السكان

الطلب
على
الهيدروجين

Source:Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydrogen
demand in the Algerian road transport sector. Int J Hydrogen Energy 41. 2016 p 2135

 عرض التوزيع المكان للطلب السنوي على الهيدروجين في الجزائر بحلول عام :0100
ولتوضيح الطلب الهيدروجيني لكل منطقة في الجزائر ,اعتمدت الدراسة على نظام المعلومات

الجغرافية وكل المعطيات السابقة إلعطاء تمثيل بياني لتوزيع الطلب على الهيدروجين في كل

المناطق في الجزائر (,كما هو موضح في الشكل رقم ( ) )60حيث تناقض كبير في هذا التوزيع
بين المناطق الشمالية والجنوبية ,الستحواذ الشمال على اكبر النسب للطلب على الهيدروجين

وخاصة الجزائر العاصمة ,بطلب اكبر من  0111طن  /سنة بسبب كبر اسطول السيارات ,عكس
الجنوب والذي ينحسر الطلب فيها بين  00طن  /سنة و  0111طن  /سنة في منطقة تندوف

.

171

الشكل رقم (:)60
التمثيل النظري للتوزيع المكاني للطلب الهيدروجيني السنوي حسب كل منطقة في الجزائر.

171

Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydrogen
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Source:Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydrogen
demand in the Algerian road transport sector. Int J Hydrogen Energy 41. 2016 p 2136

وبما ان كثافة المركبات أعلى بكثير في المنطقة الساحلية الشمالية حيث كثافة السكان اكبر
و األنشطة االقتصادية اكثر ,و الجنوب يتميز بعدد قليل من المركبات و كثافة سكانية اقل  ,فلهذا

قسمت الجزائر الى خمس مناطق ,كما هو موضح في الشكل التالي :

الشكل رقم (:)60
إعادة تقسيم الجزائر في خمس مناطق وفقاً للتوزيع المكاني لكثافة المركبات.
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(المركبة .)km2 /

Source:Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydrogen
demand in the Algerian road transport sector. Int J Hydrogen Energy 41. 2016 p 2136

و حسب الشكل رقم ( ، )60حيث يمثل كل لون عالمة معينة.

 المنطقة الحمراء بها أربع مناطق كبيرة في الجنوب  ،بمتوسط كثافة المركبات أقل من
 1.0مركبة  /كم.0


المنطقة البرتقالية تشمل المناطق الصحراوية  ،مع متوسط كثافة مركبة من  1.0إلى
 1.6مركبة  /كم. 0



المنطقة الصفراء تشمل المناطق الداخلية وبعض المناطق الساحلية كتلمسان ،وعين
تموشنت  ،حيث متوسط كثافة السيارة تتراوح من 0إلى  00مركبة  /كم.0



الفئة الخضراء الفاتحة تمثل ما تبقى من المناطق الساحلية المتوسطية مع ثالثة مناطق
داخلية ميلة و برج بوعريريج و البويرة بمعدل  8006مركبة  /كم .0
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 الجزائر العاصمة هي تعتبر منطقة واحدة (ملونة باللون األخضر) ؛ بسبب موقعها  ،وهي
172

المنطقة األكثر كثافة وتتميز بمساحة أصغر .

الفرع الثاني  :تقدير انبعاث ثاني اوكسيد الكربون وتأثيره على البيئة .
كما هو موضح في الفرع الثاني من المطلب االول لهذا المبحث فان الديزل يمثل نسبة الوقود
االكثر استهالكا في قطاع النقل البري في الجزائر  ,يليه البنزين ثم غاز البترول المسال ,ونوع

الوقود هو الذي يحدد معامالت انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من التركيبة الفيزيائية للوقود
المستهلك وقيمته الح اررية ,والجدول التالي يوضح معدالت انبعاث غازات الدفيئة لكل نوع من أنواع

الوقود .
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الجدول رقم (:)03
محتوى الكربون حسب الوزن وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل نوع من انواع الوقود.
نوع الوقود

انبعاثات ثاني اكسيد الكربون( كغ)

الديزل

0001

البنزين

0100

غاز البترول المسال

0033

الهيدروجين

11

)(kgCO2/toe

Source:Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydrogen
demand in the Algerian road transport sector. Int J Hydrogen Energy 41. 2016 p 2141

إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة باالحتراق األحفوري العالمي في النقل البري تبلغ
حوالي  41.34طن متري من ثاني أكسيد الكربون يتم إخراجها في الغالف الجوي سببها انواع

الوقود السابقة  ,كما هو موضح في الشكل التالي :

172
Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydrogen
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173
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الشكل رقم (: )64
انبعاث ثاني اكسيد الكربون الناتج عن استخدام انواع الوقود التقليدي .

الديزل
بنزين
غاز البترول المسال

المصدر :من اعداد الباحث اعتمادا على معطيات ( Rahmouni S, et al. GIS-based method for
future prospect of demand in the Algerian road transport sector. Int J Hydrogen
)Energy 41. 2016 p 2140

وبالنسبة النبعاث الغازات الدفيئة فهي  0/2من الغازولين  ,و  2/7في حالة الهيدروجين فقط

أيضا أقل في السيارات التي تعمل بالبطاريات ،ويمكن لخاليا الوقود تجنب إصدار غازات
وهي ً
دفيئة إذا كان الهيدروجين المستخدم ناتج عن من تحليل الماء بالطاقة الشمسية ,والشكل رقم ()50
يوضح ذلك :

174

 ،Mathew.L.Wald 174تساؤالت حول اقتصاديات الهيدروجين ،مجلة العلوم ،المجلد  ،10يوليو  ،1002ص .99
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الشكل رقم(:)50
االنبعاثات الكلية للغازات الدفيئة للسيارات على حسب نوع كل محرك فيها.

المصدر ،Mathew.L.Wald :تساؤالت حول اقتصاديات الهيدروجين ،مجلة العلوم ،المجلد  ،2554 ،25ص
.55

وحسب دراسة( سميرة رحموني واخرين)  ،تم إنشاء سيناريوهات مختلفة  ,في حدود سنة

 0140لحساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المستقبل :

ار بسيطًا
 .0سيناريو العمل المعتاد ( :)BAUيمثل السيناريو التشاؤمي وهو استمرًا
لالتجاهات الحالية  ،حيث ال يشتمل دمج الهيدروجين كوقود في قطاع النقل على أي

حصة كبيرة (ال شيء يضاف في المستقبل للتأثير على االتجاهات طويلة األجل).
 .0سيناريو مركبات الهيدروجين ( :)HVوهو سيناريو يصف الحالة المستقبلية حيث يتم
تطبيق دمج مركبات الهيدروجين ,ثم تقدير إمكانات التخفيض النسبية النبعاثات ثاني
أكسيد الكربون .
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الشكل رقم (: )60
إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل الطرقي الجزائري في سيناريوهات
السحب من 0100الى .0140

 BAUالسيناريو التشاؤمي
 HVالسيناريو المتفائل

انبعاثات
ثاني
اكسيد
الكربون

Source:Rahmouni S, et al. GIS-based method for future prospect of hydrogen
demand in the Algerian road transport sector. Int J Hydrogen Energy 41. 2016 p
2141

يتضح من الشكل ان تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النقل البري من خالل:

 في حالة  ، BAUيكون إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام  0140هو
 003.3طن متري مكعب  ،وهو 4.00مرة في مستوى عام . 0100


حالة  ، HVيتحقق  ٪ 06.0تخفيضات من انبعاثات  CO2مقارنة مع BAU
و يتم تحقيق تخفيض  ٪64.4في عام  0141في حالة المركبات ذات الجهد العالي
بالنسبة لحالة .BAU
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خالصة الفصل الرابع

تحاول الجزائر تكثيف الجهود لتنويع مصادر الطاقة التي تضمن االستدامة وتحمي البيئية
من خالل تنفيذ العديد من السياسات النشيطة وبرامج النجاعة الطاقوية  ,والتي وان وجدت مازالت

محتشمة وضعيفة  ,وليست بالمستوى الذي يرقى بان تتحول الجزائر الى دمج الهيدروجين في

قطاع النقل البري كوقود .

ونتيجة للزيادة في عدد السكان وبالتالي الزيادة في استهالك الوقود ,بسبب زيادة عدد المركبات

في الجزائر ,هذا ما ينعكس بالسلب على البيئة وصحة الناس  ,باإلضافة الى زيادة استنفاذ المقدرات
من الطاقة التقليدية  ,وبالتالي حرمان االجيال القادمة من الحقوق المكتسبة  ,وعدم تطوير البديل

 ,هذا ما يجعل الجزائر امام مفترق طرق صعب .

ولهذا على الجزائر اتخاذ كل التدابير الالزمة لمحاولة االعتماد على الطاقات المتجددة وخاصة
الهيدروجين لتحقيق التواصل مع العالم و لإلد ارك الطريق الصحيح الذي يبشر به المستقبل.
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دراسة استشرافية :
مستقبل طاقة الهيدروجين كوقود
في الجزائر

الفصل الخامس :دراسة استشرافية " مستقبل طاقة الهيدروجين كوقود في الجزائر "

تمهيد:
علم المستقبليات  ,علم نال اهتمام الباحثين و األكاديمين على حد سواء ،وفي ظل تتابع
األحداث العالمية في العالم المعاصر ومشاهدة التطورات الدولية بفضل التقنيات الحديثة ,يصبح

من الضروري أن تصبح الدراسة ذات منهجيه وعلمية واضحة ,ألنها تستشرف آفاق المستقبل

والتنبوء باألحداث والتصورات التي تحدث في المستقبل  ,حيث تطور علم المستقبليات وأخذ أبعاداً

جديدة في نهاية القرن العشرين ,نتيجة لتقارب الدول والتدفق المعلوماتي العالي في الفضاء العالمي

 ,فضالً عن ذلك فإن الدراسات المستقبلية االستشرافية  ،أضحت ظاهرة قابلة للوصف والبحث
العلمي وبالتالي فهى تخضع للدراسة العلمية عبر المالحظة والتجربة والمقارنة.

الدراسات االستشرافية هي ميدان من ميادين المعرفة الذي تعطيه الدول المتقدمة اهتماما بالغا
وهو ما يعكس تطور هذه الدول وتقدمها ,ويترسخ دوره في صنع الق اررات في شتى الميادين ,وقد

شهد هذا المجال تطورات عديدة و في منهجياته و واساليب تطبيقه .

ومن هنا تأتي اهمية توسيع دائرة العلم لهذا النوع من الدراسات في الجزائر ,وبما تهدف الى
تحقيقه من اغراض وما تتبعه من منهجيات واساليب للبحث في المستقبل ,وبصلتها بعمليات التنمية

والتخطيط وصناعة القرار.

وقد قسم هذا الفصل الى :

 المبحث االول  :مدخل للدراسات االستشرافية.
 المبحث الثاني  :بناء وصياغة سيناريوهات حول مستقبل طاقة الهيدروجين في الجزائر.
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المبحث االول  :مدخل للدراسات االستشرافية.
للدراسات االستشرافية اهمية بالغة في البحث العلمي  ,لما تمده من معطيات وتقديرات عن
بعض الظواهر وخاصة االقتصادية  ,مستقبال .
المطلب االول  :ماهية الدراسات االستشرافية .
الدراسات االستشرافية علم يختص بالمحتمل والممكن والمفضل في المستقبل ,باإلضافة الي
االشياء ذات االحتماليات القليلة ,لكن ذات التأثيرات الكبيرة التي يمكن ان تصاحب حدوثها ,حتى
مع االحداث المتوقعة ذات االحتماليات العالية مثل انخفاض تكاليف االتصاالت  ,لذلك فالمفتاح

االساسي الستشراف المستقبل هو تحديد وتقليص عنصر االيقين ألنه يمثل مخاطرة عليه.

من أبرز سمات علم المستقبليات التي يمكن مالحظتها  ،أهمية عنصر الزمن ولكن عندنا

نضيع الوقت ويعد علم السياسات العامة ,في إطاره األساسى هو المنهج الفكري للدراسات المستقبلية
ألنه يستبطن االستكشاف بهدف تحديد الحل األفضل للمشاكل المجتمعية واآلنية والمستقبلية,

بمعنى أن هذا العلم يعنى في حل األزمات اآلنية ووضع بعض الحلول للمشاكل المتوقع حدوثها

مستقبالً ،وجوهر القضية أن لكل مجتمع رؤية مختلفة للمستقبل عن المجتمع اآلخر.

175

اما الكاتب اإلنجليزي الشهير أنش جى ولز , H.G. Wellsالذي يعتبره الكثيرون الرائد الحقيقي

للدراسات المستقبلية ,الف كتاب صغير مشهور عنوانه اكتشاف المستقبل ظهر في بداية القرن
الماضى وما يزال يطبع ويتناوله الكثيرون بالدراسة والتحليل ،ويرى ان دراسة المستقبليات تنظر
إلى اإلمام وتحمل في داخلها دواعى تغيير األوضاع وتعتمد على التفكير العلمى في فضاء

المستقبل.

176

المطلب الثاني :اهمية الدراسات االستشرافية .
وقد بات االهتمام بالدراسات المستقبلية من الضروريات التي ال غنى عنها للدول والمؤسسات،

ولم تعد ترفاً تأخذ به تلك الدول  ،تستوي في ذلك الدول المتقدمة مع الدول النامية ،فالقرن الحادي

والعشرون يحمل من عواصف التغيير ،ما يحمل البشرية على االستعداد له ،واألخذ بأسباب

التغيرات  ,من خالل أدوات االستشراف المستقبلي
مواجهته ،بجهد جماعي علمي يستشرف هذه ّ
ـوما تنذر به من تحديات ،وما تنبئ به من فرص ،ويقوي االستعداد على مواجهة القوى المضادة
 175حسن أبشر الطيب  :اإلستشراف المستقبلي .سلسلة قضايا مستقبلية رقم ( )2تصدر عن مركز دراسات المستقبل – الخرطوم –
السودان –شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ،الطبعة األولي ،بتاريخ  ،1002ص .9
 176محمود ابراهيم عزوز ،المنهج الدراسي مفهومه وتطوره ،الناشر مجلة دراسات دولة ليبيا ،السنة الخامسة ,العدد ،1002 , 9
ص81-82
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المتغيرات المتسارعة في كافة المجاالت وتتبلور أهمية
والعوامل غير المرغوب فيها والتعامل مع
ّ
الدراسات المستقبلية في مجاالت الحياة المختلفة في ما يلي:

 .0تحاول الــد ارســات المستقبلية أن تـرسـم خـريـطـة كلية للمستقبل ,مـن خــالل اسـتـقـراء
االتجاهات الممتدة عبر األجيال واالتجاهات المحتمل ظهورها في المستقبل واألحـداث
المفاجئة .
 .0بلورة الخيارات الممكنة  ،ومحاولة ترشيد عمليات المفاضلة بينها ،وذلك بإخضاع كل خيار
منها للدراسة والفحص قصد استطالع ما يمكن أن يؤدي إليه من تداعيات ،وما يمكن أن
تسفر عنه من نتائج ,ويترتب على ذلـك المساعدة على توفير قواعد معرفية يمكن من
خاللها تحديد االختيارات المناسبة.
 .0الــد ارســات المستقبلية تـسـاعـد عـلـى التخفيف مـن األزمــات عـن طـريـق التنبؤ بـهـا قبل
وقوعها ،واالستعداد لمواجهتها ،األمر الذي يؤدي إلى السبق للتعامل مع المشكالت قبل
أن تصبح كوارث  ,وقد ثبت أن كثي اًر من األزمات القومية كان يمكن بقدر قليل من الجهود
االستباقية احتواؤها ومنع حدوثها ،أو على األقل التقليل اقصى حد ممكن من آثارها
السلبية.
 .4تعد الدراسات المستقبلية حال مهماً وال غنى عنه في تطوير التخطيط االستراتيجي القائم
على الصور المستقبلية ،حيث تعطي سيناريوهات ابتكارية تزيد من كفاءة وفاعلية التخطيط
االستراتيجي ,وقد اتسمت الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بازدهار عملية
التخطيط االستراتيجي باستخدام السيناريوهات ،خاصة فـي الشركات الطاقة العالمية الكبرى
 ،مثل «شـل» ) Shell(،و«إي .دي .إف»)  ،بسبب الصدمات النفطية السابقة والالحقة,
كما استخدم في إعادة تنظيم مجموعة إكسا الفرنسية للتأمين.

177

 .0االستشراف المستقبلي سيصبح أكثر أهمية مما هو عليه اليوم ،حيث يجب أن نفكر في
التأثيرات المعقدة لتحديات مستقبلية ذات طابع جماعي ،من أمثلتها:
 التهديد النووي بفناء الحضارة اإلنسانية و تماما وقـوع السالح النووي في أيـد غير
عاقلة أو رشيدة.

 177ميشال جـودي وقيس الهمامي ،االستراف المستقبلي :المشاكل والمناهج ، ،الكراس الرقم  , 10باريس ,1009,ص .29
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التغيرات المناخية ومـا سيصاحبها مـن ظـواهـر التلوث والـتـصـحـر والـجـفـاف

ّ
وهـجـرات ديمغرافية وتحركات جغرافية ...إلخ.

 تحديات الثورة البيولوجية ومخاطر التوظيف السياسي لخريطة حياة البشري من
معينة.
أجل التفوق العنصري لسالالت وجماعات بشرية ّ

 إعادة صياغة الخرائط السياسية على أسس إثنية وعرقية وثقافية.
 انتقاالت وهجرات بشرية واسعة النطاق باتجاه الشرق والشمال الشرقي.
التغيرات الـد ارمـاتـيـكـيـة فـي هـرم الـسـكـان فـي أوروب ــا الـغـربـيـة وتـداعـيـاتـه السياسية

ّ
واالقتصادية.

 التهديدات بنقص الطاقة والمياه والغذاء.
 .0ترشيد عمليات صنع القرار من خالل تـوفـيـر مـرجـعـيـات مستقبلية لـمتخذ الـقـرار ،واقـتـراح
مجموعة مختلفة من الطرق الممكنة لحل المشكالت ،وزيـادة درجة حرية االختيار وصياغة
األهــداف الضرورية  ،وابتكار الوسائل لبلوغها ،وتـحـسـيـن ق ــدرة صنــاع ال ـق ـرار عـلـى الـتـأثـيـر
فـي المستقبل ،وتـوصـيـف درجــة عـدم اليقين التي تصاحب بعض الق اررات المستقبلية،
والتنبؤ باآلثار المستقبلية لهذه الق اررات والسياسات.

178

المطلب الثالث :مناهج الدراسات االستشرافية .
هناك العديد من المناهج التي تستخدم في الدراسات االستشرافية ,حيث ان كل هذه المناهج

يمكن ان تساهم بشكل كبير في فهم المخاطر والفرص التي تأتي مع المستقبل ومكانية التحضير

لها ,ولكل من هذه المناهج نقاط قوة وضعف ,ومن اهم المناهج االكثر استخداما لدراسة المستقبل
واكثرها استعماال :

 .0تقنية دلفي  :وسميت بهذا االسم نسبة الى معبد يوناني قديم يسمى دلفي حيث كان
الكهان يمارسون فيه محاوالت استشراف المستقبل 179,وتعتمد تقنية دلفي كما يرى "هلمر"
الى استخراج اقوى التوقعات المتضاربة حول موضوع معين وتبين كافة الدالءل التي
تدعم كل توقع من هذه التوقعات .

180

 178ميشال جـودي وقيس الهمامي ،االستراف المستقبلي :المشاكل والمناهج ،مرجع سبق ذكره  ,ص .29
 179وليد عبد الحي ،مدخل إلى تحليـل الدراسـات المسـتقبلية فـي العلـوم السياسـية ،ط , 2عمـان :المركـز العلمـي للدراسـات السياسـية
.1001 .ص.211
180
Helmer Olaf , An Abbreviated Delphi Experiment in forecasting, A paper - 29
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 .0النماذج والمحاكاة :النموذج هو ذلك الشيء الذي تستخدمه ليمثل شيءا اخر ,اما المحاكاة
هي التصرف الذي يمثل تصرفا اخر ,حيث يستخدم المعماريون النماذج لالبنية ليساعدو
االخرين لتصور الهياكل المستقبلية ,ويستخدم في مجال صناعة االلبسة من خالل النماذج
ليظهرو كيف سيبدو الطقم قبل البس ,هذا المنهج هو نوع مختلف هو النموذج الفكري
حيث يستعمل شيء مكان شيء اخر يكون اصعب في معالجته او ربما من المستحيل
181

اجراء التجارب عليه ,مثل الطائرات .

 .0العصف الذهني:هو توليد افكار جديدة من خالل مجموعة صغيرة يتم جمعها للتفكير
بشكل مشترك حول موضوع معين ,ويشجع اعضاء المجموعة على تطوير افكارهم ,وعدم
التشدد في النقد ,وهو يفيد في التعرف على االمكانيات والمخاطر والفرص ,وهناك وسائل
اخرى لتوليد االفكار او حل المشاكل ,من ها تخطيط لفكرة معينة او تحليل صدمة ,وغير
ذلك .
 .4السيناريوهات  :تاتي هذه التقنية في اطار االدوات المنهجية االكثر استخداما في الدراسات
االستشرافية ,فهي التحدد بدقة كيف ومتى تحدث الظاهرة المدروسة في المستقبل ,ولكن
تحاول تحديد المسارات العامة للظواهر االجتماعية والمتغيرات المتحكمة في كل مسار
من هذه المسارات.

182

كما يمكن وصف التطور المستقبلي لتوجه ما او استراتيجية معينة  ,من خالل قصة او من
خالل خطوط عريضة ,وبشكل نموذجي يمكن صياغة العديد من السيناريوهات ,حيث يكون متخذي
القرار مدركين ان بعض االحداث قد تجعل من غير المحتمل حصول سيناريو مستخدم في عملية
التخطيط .

183

وتقسم السيناريوهات الى ثالث انواع :
 .0السيناريو االتجاهي او الخطي  :وهو الذي يفترض استمرار سيطرة الوضع الراهن على
تطور الظاهرة محل الدراسة .

.submitted to OSLOW Conference on Mankind 2000, Sep 1967
 181إدوارد كورنيش ،االستشراف مناهج استكشاف المستقبل ،ترجمة حسن الشريف ،الدار العربية للعلوم ناشرون  ،بيروت ،لبنان،
 , 1009،ص.222
 182محمود عبد الفضيل ،الجهود العربية في مجال استشراف المستقبل ،عالم الفكر ،المجلد الثامن عشـر ،العـدد الرابـع ،مـارس2988 ،
ص.2021
 183إدوارد كورنيش ،االستشراف مناهج استكشاف المستقبل ،مرجع سبق ذكره  ,ص.220
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 .0السييناريو االصالحي التفاءلي :يركز على حدوث تغيرات على الوضعية الحالية للظاهرة
محل الدراسة.
 .0السيناريو التحولي الراديكالي  :التشاؤمي ويتم االعتماد فيه على حدوث تحوالت ارديكالية
عميقة في المحيط الداخلي والخارجي للظاهرة المدروسة ,والتي تحدث قطيعة مع المسارات
السابقة للظاهرة ,حيث يقوم على القفزات الفجائية والتي قد تط ار على بيئة الظاهرة .

184

ولبناء السيناريو هناك العديد من الطرق منها :

 .0الطريقة الحدسية  :من خالل اطالق العنان للتصور و الخيال في التنبؤ بمستقبل الظاهرة
واالضطرابات التي تط ار عليها ,دون االلتزام بقواعد معينة ولهذا تسمى الطريقة الالنظامية
.
 .0طريقة النمذجة  :من خالل استخدام النماذج الكمية في بناء السيناريوهات من خالل
تصور الوضع االبتدائي  ,وبناء نموذج كمي يصلح لدراسة الظاهرة ,وتطبيق هذا النموذج
لوضع البدائل المستقبلية للظاهرة .
 .0الطريقة التفاعلية  :من خالل المزج بين الطريقة الحدسية وطريقة النمذجة في بناء
السيناريوهات.

185

وتعد الية بناء السيناريوهات خيا ار معرفيا غير تقليدي في دراسة ظاهرة التركيب ,والتعقد,
واالرتياب الشديد الذي تتميز به الظواهر المعاصرة ,وقد شهدت هده المنهجية تطو ار كبي ار في
االوساط االكاديمية واالستراتيجية وعرفت تشعبا في جهازها المفاهيمي والتقني مند ظهورها اول مرة

بعد الحرب العالمية الثانية .
المبحث الثاني  :بناء وصياغة سيناريوهات حول مستقبل طاقة الهيدروجين في الجزائر.
ويعتقد كل من ميشيل غودي وفابريس روبيال ٍ
ان بناء السيناريوهات يحتاج إلى أدوات منهجية

تتميز بالبساطة والعقالنية في الوقت نفسه ،وهو ما يسمح ببلوغ مستويات الخيال ،وتحقيق التماسك
والمالءمة .ولذلك فقد طو ار مجموعة من التقنيات تعرف باسم أساليب حل المشكالت من خالل

عدة خطوات .

186

 184ابراهيم سعد الدين وأخرون ،صور المستقبل العربي ,.مر كز دراسات الوحدة العربية ,بيروت  , 2981،ص. 298
 185إبراهيم العيسوي ،أوراق مصر 1010،األعداد .2.1.2في منتدى العالم الثالث ،مصر  2999،ص. 2
 186محمد خميس ,الخيارات المعرفية والمنهجية في بناء السيناريوهات لدى المدارس االستشرافية ,مجلة استشراف ,العدد االول ,لبنان
 ,1029,ص.209
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المطلب االول  :تحديد السيناريوهات و تحليلها.
الفرع االول  :تحديد المعايير والمتغيرات المفتاحية بتقنية التحليل البنيوي .
إن التحليل الهيكلي (البنيوي ) هو منهج لهيكلة التفكير الجماعي ,وهو يوفر إمكانية وصف
منظومة بواسطة قاعدة تربط بين مجموعة من العناصر المكونة لهذه المنظومة ,وانطالقا من هذا

الوصف فإن الغرض من هذا المنهج هو إبراز أهم المتغيرات المؤثّرة والتابعة  ،ومن ثم الوصول

الى المتغيرات األساسية .

187

وتهدف هذه الخطوة الى اكتشاف المجاالت االكثر تاثي ار في غيرها  ,والقوى المؤثرة في مسار

السيناريو ،بما يساعد على تخطيطه وتوجيهه ،وتحقيق نقاط التأثير و"التحول" ,التي يجب وضع
حلول لها من اآلن ،وايجاد مسارات أخرى للسيناريو ،عند حدوثها فجأة في مرحلة إدارته ،من خالل
عدة مراحل لتحديد المعايير و المتغيرات .

اوال :مرحلة وضع وتحديد المعايير.
وتمثل هذه المرحلة إحدى الخطوات الرئيسية في عملية صنع القرار و بناء شبكة متماسكة من
المعايير التي تمثل العديد من وجهات النظر ,و لقد تم تحديد عدة معايير للسيناريو اعتمادا على

عدة قيود مختلفة لبناء سيناريوهات لتطوير تكنولوجيات الهيدروجين:
• القيود التكنولوجية (الحدود التكنولوجية ،التنفيذ التكنولوجي)... ،
• القيود البيئية (معاهدة كيوتو ،غرينيل البيئة)... ،

• القيود االقتصادية (القدرة التنافسية لتكنولوجيات الهيدروجين ،وتكلفة تكنولوجيات )H2
• القيود االجتماعية (قبول أو رفض عامة الجمهور)
• القيود األمنية (تشريعات المنتجات القابلة لالشتعال ،والمعايير الوطنية والمجتمعية)

188

وقد كانت هذه المعايير والتي تم استخدامها في بناء سيناريو الهيدروجين كالتالي :
اوال :انبعاث ثاني أكسيد الكربون:
يقاس معيار انبعاث ثاني أكسيد الكربون بمؤشر معامل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

حيث كلما كان انبعاث تاني اكسيد الكربون اقل كلما كان السيناريو أفضل.

 187ميشال غودي ,قيس الهمامي  ,االستشراف االستراتيجي للمؤسسات واالقاليم ,ترجمة سليم قاللة  ,مخبر االبتكار واالستشراف
االستراتيجي والتنظيم  ,الجزائر  ,ص .98
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ثانيا :محطات الخدمة للهيدروجين:
فكلما كان المزيد من محطات الخدمة لغاز الهيدروجين في الواقع ،ومن ثم تزايد اإلحساس
بتفضيل عدد مؤشرات محطات الخدمة  ,كلما كان السيناريو افضل.
ثالثا :استخدام الهيدروجين في النقل:
ويؤثر معدل االنتشار المتنامي الستخدام الهيدروجين كوقود في النقل تأثي ار إيجابيا على تطور
هذه الصناعة ،وال سيما لجعل التكاليف أكثر مالءمة .لذلك كلما كان االختراق مهما ،كلما كان

السيناريو أفضل .ومن هنا تزايد الشعور بتفضيل مؤشر معدل انتشار السيارات الهيدروجينية.
رابعا :استقاللية الطاقة:

إن مزيج الطاقة الذي يعطي حصة كبيرة من الطاقات غير الكربونية هو الحل االمثل لضمان
استقاللية البالد للطاقة ,وكلما زادت نسبة الهيدروجين في هذا المزيج ,كلما كان السيناريو أفضل.
خامسا :الحوافز االقتصادية:
فكلما كان السيناريو أكثر جذبا من الناحية االقتصادية ،كلما كان ذلك أفضل.
سادسا :القبول المجتمعي:
فكلما كان هناك قبول من المجتمع على استخدام طاقة الهيدروجين في الحياة العامة  ,كلما
كان السيناريو افضل.
سابعا :االحتياطات النفطية:
فكلما تناقصت االحتياطات النفطية كان من الضروري العمل بجهد إليجاد بديل استراتيجي
لحل مشكلة الطاقة وبالتالي االسراع في استخدام طاقة الهيدروجين  ,كلما كان السيناريو افضل.

ثامنا :استخدام الطاقة النووية:
حيث كلما تناقص استخدام الطاقة النووية ,كلما تناقصت المخاطر الناجمة عنها والتلوث

المحتمل  ,وبالتالي كان السيناريو افضل.
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ثانيا  :وصف طبيعة العالقات بين المعايير.
المتغيرة ،ضمن الرؤية النسقية ،ليس لها وجود إال من خالل العالقات التي تقيمها بالمتغيرات
األخرى .ولهذا يعمل التحليل الهيكلي على رصد هذه الروابط بين المتغيرات باستعمال الئحة ثنائية

المدخل تدعى «قاعدة التحليل الهيكلي».

190

من خالل تحديد تأثير كل معيار من المعايير السابقة على المعايير األخرى ،وذلك باستخدام

مصفوفة التحليل الهيكلي بحصر المعايير المختلفة ،وتصنيفها وكتابتها في الجدول أفقيا على أن

يأخذ كل معيار حرفا أبجديا ( )A, B, C…..كمايلي :
 )Aانبعاث ثاني أكسيد الكربون.
 )Bمحطات الخدمة للهيدروجين.
 )Cاستخدام الهيدروجين في النقل.
 )Dاستقاللية الطاقة.
 )Eالحوافز االقتصادية.
 )Fالقبول المجتمعي.
 )Gاالحتياطات النفطية.
 )Hاستخدام الطاقة النووية.

يتكرر كتابة تلك المعايير بواسطة الحروف فقط في الخانة الرأسية ,كما هو موضح في الجدول

رقم (: )06

الجدول رقم(:)06
مصفوفة التحليل الهيكلي.
المصدر  :من اعداد الباحث اعتمادا على معطيات الفصول السابقة.

Paris IX, 2013. Fran¸cais P 96
 190ميشال غودي ,قيس الهمامي  ,االستشراف االستراتيجي للمؤسسات واالقاليم ,مرجع سبق ذكره  ,ص .200
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ومن خالل الجدول رقم ( :)06مصفوفة التحليل الهيكلي يتم دراسة كل عامل في العمود
المعايير

A

B

C

D

E

F

G

H

المجموع

)Aانبعاث ثاني أكسيد الكربون

-

11

10

10

10

11

10

10

16

)Bمحطات الخدمة.

10

-

10

11

11

10

11

11

14

10

10

-

10

10

10

11

11

10

)Dاستقاللية الطاقة.

10

11

10

-

10

11

10

10

10

)Eالحوافز االقتصادية.

10

11

10

11

-

11

11

11

10

)Fالقبول المجتمعي.

10

10

10

11

11

-

11

11

14

)Gاالحتياطات النفطية.

11

10

10

10

10

10

-

11

16

 )Hاستخدام الطاقة النووية.

11

10

10

10

10

10

11

-

16

المجموع السلبي

16

14

00

10

10

10

10

10

-

)Cاستخدام

الهيدروجين

في

النقل.

النشط

الرأسي ،وتأثيره على باقي العوامل في الصف األفقي ،وطبقا لحسابات رياضية متفق عليها تأخذ
الدرجات من صفر ( ) 11إلى اثنين ( )10كاآلتي:
 -الرقم ( )10يشكل أهمية وتأثير قوي.

 الرقم ( )10يشكل أهمية وتأثير متوسط. الرقم ( )11ال يشكل أهمية أو اي تأثير.ومن خالل هذا الجدول فإن المبررات التي يمكن إعطاؤها في وضع درجة معينة ,مستمد من
خالل ما توصل إليه الباحث من نتائج عن امكانية انتاج الهيدروجين من موارد متجددة وفق دراسة

سامية رحموني في الفصل الثالث ,وكذلك من خالل دراسة لواقع قطاع النقل في الجزائر في الفصل

الرابع من هذه الدراسة ومن خالل المالحظات و االستقصاءات و استشارة الخبراء في هذا الميدان.
وعند مالحظة الجدول السابق  ,ومن خالل المجموع النشط ( العناصر المؤثرة ) يتضح ان

المعايير (انبعاث ثاني أكسيد الكربون) و( االحتياطات النفطية) و( استخدام الطاقة النووية) اخذت
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اعلى النقاط ( 6نقط) باعتبار انها من اهم مشاكل الدراسة في الوضع الراهن  ,حيث سلط عليها
الضوء في الفصول السابقة فانبعاثات ثاني اكسيد الكربون في تزايد مستمر ففي الجزائر وحدها

وصلت انبعاثات الملوثة من قطاع النقل البري فقط الى  40111مليار م 0كما هو موضح في
الفصل الرابع  ,وهي في تزايد مالم يحدث تغيير  ,كذلك بالنسبة لالحتياطات النفطية في الجزائر

حيث االحتياطيات النفطية والغازية اليمكن استغاللها الكثر من  41سنة قادمة  ,لوصول العالم

الى ذروة االنتاج واقتراب زوال الطاقة التقليدية كما هة موضح في الفصل الثاني من هذه الدراسة

 ,نفس الشي بالنسبة للمعيار الثالث استخدام الطاقة النووية ,رغم الكوارث التي يمكن ان تنجر على
سوء استخدامها او تلويثها للبيئة  ,وحصول هذه المعايير على اعلى النسب دليل على تاثيرها القوي

والسلبي على المعايير الباقية .
بينما عند تحليل المجموع السلبي ( كضرورة للتغير)  ,فالمالحظ ان هناك اربع معايير اخذت

اكبر النقاط وهي (انبعاث ثاني أكسيد الكربون) و( استخدام الهيدروجين في النقل) و( استقاللية
الطاقة) و( الحوافز االقتصادية)  ,حيث انه كلما زاد الرقم كلما زادت ضرورة التغيير  ,بمعنى انها
معايير سلبية  ,اي زيادة متطلبات تغييرها لالحسن  ,وهذا هو هدف الدراسة وهو الوصول الى
اقتصاد هيدروجيني بالدرجة االولى خالي من االنبعاثات الملوثة  ,من خالل المزيد من استقاللية

الطاقة بزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي في الجزائر ,عن طريق تشجيع الدولة

لهذا النمط الهيدروجيني من خالل الدعم والتحفيزات .

ثالثا :تحديد المعايير و المتغيرات المفتاحية ( مصفوفة ميكماك ) .
يتم تحديد االثار االجمالية للمعايير المؤثرة من خالل حصيلة قسمة األرقام في المصفوفة رقم
 10مصفوفة التحليل الهيكلي  ،بحيث يقسم المجموع النشط في الخانة الرأسية على نظيره المجموع

السلبي في الخانة األفقية ،والجدول رقم (  )01يوضح ذلك:

الجدول رقم (:)01
االثار االجمالية للمعايير المؤثرة.
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اإلمكانيات

انبعاث

محطات

المساعدة

أكسيد

للهيدروجين ين

الحالية

ثاني

في تحقيق الكربو
استخدام

الهيدروج

ن

استخدام

الهيدروج

الخدمة

.

استقالل

ية

في الطاقة.

الحوافز

االقتصاد

ية

القبول

المجتمع

ي

االحتياطا

التوسع

النفطية.

استخدا

ت

النقل.

م

الطاقة

النووية

ين كوقود
في

المستقبل

في

.

10

1.04

10

1.30

1.01

1.31

0.0

0.0

.

المصدر :من اعداد الباحث اعتمادا على نتائج الجدول رقم (. )06

ويالحظ أنه كلما كانت حصيلة القسمة أصغر فإن المعيار يأخذ االولوية في ضرورة التغيير,
كما يوضحه الجدول رقم (: )00

الجدول رقم (:)00
مصفوفة ميكماك  :اولويات التغيير فيما يخص اإلمكانيات المساعدة في تحقيق استخدام
الهيدروجين كوقود في الجزائر مستقبال.
االثر االجمالي

المعايير

االولوية في التغيير

1.01

الحوافز االقتصادية

االولى

1.00

استخدام الهيدروجين في النقل.

الثانية

1.01

القبول المجتمعي

الثالثة

1.00

استقاللية الطاقة.

الرابعة

10

انبعاث ثاني أكسيد الكربون

الخامسة

10

محطات الخدمة للهيدروجين.

السادسة

0.0

االحتياطات النفطية.

السابعة
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0.0

التوسع في استخدام الطاقة النووية.

الثامنة

المصدر  :من اعداد الباحث اعتمادا على نتائج الجدول رقم (.)01

تم اعداد مصفوفة ميكماك من الجدول رقم ( )01األثر اإلجمالي لكل معيار ،وبترتيب األصغر

فاألكبر تتحدد االولوية في التغيير ,بصغر الدرجة الحاصل عليها العامل الرقمي ,وبالتالي يتم
تحديد المتغيرات المفتاحية من االهم الى االقل اهمية.

الفرع الثاني  :تحديد استراتيجيات الفاعلين في قطاع الهيدروجين وتحليل اهدافهم .
يمثل التحليل االستراتيجي لتداخل الفاعلين إحدى المراحل الحاسمة في االستشراف وهي حل
النزاعات بين فرق تتابع مشاريع مختلفة ،فهذا الحل شرط لتطور المنظومة التي يتحركون داخلها.
ويسعى ماكتور ،من خالل منهج تحليل تدخالت الفاعلين (منهج الفاعلين واألهداف وموازين القوى)
إلى تقدير موازين القوى بين الفاعلين ودرس مدى تطابقها وتنافرها حيال عدد معين من الرهانات

واألهداف ذات الصلة .

191

من خالل المعطيات السابقة يمكن تحليل إتجاهات الفاعلين واهدافهم و انماط التحالف والتصادم
بينهم وفق الخطوات التالية:
 .0وضع الئحة إلستراتيجيات الفاعلين ،أي رصد خطط كل فاعل ودوافعه والقيود على
حركته ,من خالل تحديد اهدافه والمشاكل التي يواجهها؛ والوسائل التي يتبعها لتخطيطها,
ثم يتحدد في الجدول نفسه التصرفات المؤثرة في األطراف األخرى.
 .0تحديد االهداف والرهانات االستراتيجية للفاعلين .
 .0حصر األهداف والقضايا التي تمثل معترك يتقابل فيه الفاعلون.
 .4وضع مصفوفة ماكتور (فاعلين/اهداف) بحيث محورها الرأسي الفاعلين و محورها األفقي
األهداف المختلفة ,ثم تحديد موقف كل فاعل من األهداف المحددة وموافقتها مع أهدافه،
ويكون التقييم من خالل تحديد التنافر والتوافق ,اي موقع كل فاعل في موجهة الهدف
بوضع  )+0( :موافقة الفاعل على الهدف .
( )-0رفض الفاعل للهدف .
 191ميشال غودي ,قيس الهمامي  ,االستشراف االستراتيجي للمؤسسات واالقاليم ,مرجع سبق ذكره  ,ص .202
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( )1لحياد الفاعل عن الهدف .
 .0موافقة أهداف الفاعلين أو مبايناتها تشير إلى احتماالت التحالف أو التصادم أثناء مسار
السيناريو.
 .0تحليل إستراتيجية الفاعلين بتقييم موازين القوة وادماجها وصياغة توصيات إستراتيجية,
بما يتناسب مع أولوياته وأهدافه والموارد المتاحة له.
 .6طرح تساؤالت رئيسية في شأن المستقبل من أجل تكوين افتراضات حول االتجاهات
العامة ,واألحداث التي يشهدها تطور موازين القوة بين الفاعلين في المستقبل.

192

اوال  :تحديد الفاعلين في قطاع طاقة الهيدروجين.
من خالل ما جاء في الفصول السابقة وكل المعطيات التي تم جمعها في الدراسة لقطاع
الهيدروجين وآراء الخبراء في هذا القطاع  ,تم تحديد اربع فئات رئيسية من الفاعلين في قطاع طاقة

الهيدروجين وهي :

 -0السلطات العامة.
 -0الجمهور العام.
 . -0الصناعيين
 -4المختصين في طاقة الهيدروجين .

ويمكن تقسيم كل فئة ,من الفئات السابقة إلى فئات فرعية من الجهات الفاعلة ذات المصالح
المتباينة أو المتقاربة ,واآلثار المختلفة في قطاع الهيدروجين ربما ضمن نفس الفئة ,وهذا يعني أال

يؤخذ في االعتبار ليس فقط الجهات الفاعلة التي لها مصالحها في عزلة ،وانما أيضا العالقات

المتضاربة التي ال مفر منها.
ا -السلطات العامة .

 192محمد خميس ,الخيارات المعرفية والمنهجية في بناء السيناريوهات لدى المدارس االستشرافية ,مرجع سبق ذكره ,ص.208
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يمثل االلتزام السياسي والسلطة العامة والضغوط النقابية دو ار فاعال في عملية نشر تكنولوجيا
جديدة بشكل عام ،وخاصة لما يتعلق االمر بطاقة الهيدروجين ،ومن ناحية أخرى فإن الجهات

الفاعلة مثل (النقابيين والمستهلكين والمقيمين) الذين يمكن أن يكون لديهم قوة ضغط على السياسيين
والصناعيين فيما يتعلق بتطوير تكنولوجيا الهيدروجين.
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الشكل رقم (: )66
فروع السلطات العامة .

البرلمان
الحكومة
البلديات

السلطات العامة

السلطات اإلقليمية

Source. :Amidou Kpoumi´e. Mod`ele de structuration et d’´evaluation des sc´enarios
des technologies de l’hydrog`ene du point de vue de l’acceptabilit´e sociale. Autre [cs.OH].
Universit´e Paris Dauphine , Paris IX, 2013. Fran¸cai ;P79

ب -الجمهورالعام .
والمتمثل في عامة الناس ،و جميع مستخدمي تقنيات الهيدروجين ومشتقاته ،وأي مواطن يتأثر

بالسلب او بااليجاب من هذا النظام ,كما هو موضح في الشكل التالي والذي قسم الجمهور العام

الي ثالث مجموعات كبيرة من الجماهير وفقا لمستوى قربها من مشاكل الهيدروجين.

Amidou Kpoumi´e. Mod`ele de structuration et d’´evaluation des sc´enarios des technologies
de l’hydrog`ene du point de vue de l’acceptabilit´e sociale. Autre [cs.OH]. Universit´e Paris Dauphine
Paris IX, 2013. Fran¸cais , P 99
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الشكل رقم (:)63
عامة الناس وتوجهاتهم .

مستخدمي
الهيدروجين

السكان

الجمهور العام

المجتمع
Source: .Amidou Kpoumi´e. Mod`ele de structuration et d’´evaluation des sc´enarios
des technologies de l’hydrog`ene du point de vue de l’acceptabilit´e sociale. Autre [cs.OH].
Universit´e Paris Dauphine , Paris IX, 2013. Fran¸cai ;P80

ج -الصناعيين.
فالشركات الصناعية تلعب دو ار فاعال كوسيط في تطوير تكنولوجيات الهيدروجين والهياكل

القاعدية لهذه التكنولوجيا ,فمن جهة لدينا الصناعيين الذين يضمنون اللوجستية من الهيدروجين من
مرحلة اإلنتاج إلى مرحلة االستخدام ,ومن جهة أخرى هناك الشركات المصنعة لجميع أنواع
المعدات التي يمكن أن تعمل على طاقة الهيدروجين ,والشكل التالي يوضح ذلك:
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الشكل رقم (:)66
الصناعيين وتقسيماتهم .

Amidou Kpoumi´e. Mod`ele de structuration et d’´evaluation des sc´enarios des technologies
de l’hydrog`ene du point de vue de l’acceptabilit´e sociale. Autre [cs.OH]. Universit´e Paris Dauphine
, Paris IX, 2013. Fran¸cai ;P80
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مصنعي السيارات
مديري محطات
الخدمة

الصناعيين

مصنعي االجهزة
االلكترونية المحمولة
Source: .Amidou Kpoumi´e. Mod`ele de structuration et d’´evaluation des
sc´enarios des technologies de l’hydrog`ene du point de vue de l’acceptabilit´e
sociale. Autre [cs.OH]. Universit´e Paris Dauphine , Paris IX, 2013. Fran¸cai ;P80

د -المختصين في طاقة الهيدروجين .
وهم كل الخبراء واالكادميين المهتمين بتطوير طاقة الهيدروجين وتوسيع مجاالت استخدامها ,وبذل
الجهود من اجل الوصول الي اقتصاد هيدروجيني  ,من خالل محاولة اقناع بقية الفاعلين بضرورة

االسراع في بناء منظومة تعمل بطاقة الهيدروجين في اقرب االجال ,وكمثال على ذلك خبراء مركز

الطاقت المتجددة بالجزائر ,والشكل التالي يوضح ذلك:

الشكل رقم (: ) 31
المختصين في طاقة الهيدروجين.
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االكادميين و الباحثين
في طاقة الهيدروجين
الخبراء في الطاقة
المتجددة

المختصين في طاقة
الهيدروجين

العاملين في مراكز
الطاقات المتجددة
المصدر :من اعداد الباحث على على تقسيمات بقية الفاعلين في طاقة الهيدروجين .

ثانيا  :أهداف الفاعلين في قطاع طاقة الهيدروجين.
تحديد األهداف هو من الخطوات المهمة في تحليل مشكلة القرار ,فمن المفيد إدراج جميع

األهداف من االهم الي المهم من خالل ترتيب هرمي لألهداف ,ولتحديد األهداف األساسية للفاعلين
في قطاع طاقة الهيدروجين بشكل شامل  ،من خالل تحليل معطيات ونتائج بعض الدراسات

المتعلقة بطاقة الهيدروجين ،كدراسة ( , 195 ) Amidou Kpoumi´eحول القبول المجتمعي لطاقة
الهيدروجين والذي اعتمد على الخرائط المعرفية إلبراز االهداف االساسية ,باعتبار ان استعمال

الخرائط المعرفية لتحديد األهداف هي خطوة مهمة في عملية اتخاذ القرار ,من خالل طرح أفكار
هامة ومتكررة حول مشكلة الهيدروجين كناقل للطاقة وامكانية استعمال نظام تقني يعمل

بالهيدروجين ,بوضع تصورات بيانية بسيطة ومترابطة للمفاهيم لدى أصحاب المصلحة لقضايا

الطاقة الهيدروجينية.

والشكل التالي يوضح ذالك :

الشكل رقم (:)30
خريطة معرفية ألهداف الفاعلين في قطاع طاقة الهيدروجين.
Amidou Kpoumi´e. Mod`ele de structuration et d’´evaluation des sc´enarios des technologies
de l’hydrog`ene du point de vue de l’acceptabilit´e sociale. Autre [cs.OH]. Universit´e Paris Dauphine
, Paris IX, 2013. Fran¸cais
P81
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Source: .Amidou Kpoumi´e. Mod`ele de structuration et d’´evaluation des
sc´enarios des technologies de l’hydrog`ene du point de vue de l’acceptabilit´e
sociale. Autre [cs.OH]. Universit´e Paris Dauphine , Paris IX, 2013. Fran¸cai ;P209

ا -أهداف السلطات العامة.
والسلطات العامة تهدف اساسا لتعزيز نشر طاقة الهيدروجين بما يتناسب والمعطيات الداخلية

والخارجية ونظرتها للمستقبل  ,ويبين الشكل التالي توزيع أهداف السلطات العامة وفقا لهذه
المعطيات:

الشكل رقم (:)30
أهداف السلطات العامة.
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Source: .Amidou Kpoumi´e. Mod`ele de structuration et d’´evaluation des
sc´enarios des technologies de l’hydrog`ene du point de vue de l’acceptabilit´e
sociale. Autre [cs.OH]. Universit´e Paris Dauphine , Paris IX, 2013. Fran¸cai ;P81

.  اهداف الجمهور العام-ب
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للنظام التقني القائم على

وتتمحور أهداف عامة الجمهور حول االستعماالت المحتملة

الهيدروجين وعواقبها  ,وهي تركز على مستوى القرب من هذه األنظمة وكذلك مستوى الوعي
المجتمعي حول الهيدروجين ,كما هو موضح في الجدول التالي :
الجدول رقم( : )00
اهداف الجمهور العام.
 -خفض التكاليف

 -المستخدمين

 -تقليل تكلفة الشراء.

 تقليل تكلفة االستخدام -تقليل تكلفة الصيانة

 تحسين الخدمات المركبات الفرديةراحة

تحسين

المستخدم

 تحسين سالمةاالستخدام

قبول تقنيات H2
 -نقل عمومي

-

تقليل

-

تحسين

المستخدم

تكاليف
راحة

المستخدم

 تحسين السالمةعلى متن الطائرة

 تحسين سالمةخاليا الوقود

 -تحسين موثوقية

-

األجهزة خاليا الوقود

المحمولة

 -تقليل تكلفة الشراء

 -تحسين استقاللية

خاليا الوقود ثابتة

 -تحسين سالمة

-

المنزلي

أنظمة  H2الثابتة

االستخدام  -خفض تكلفة شراء
أنظمة  H2ثابتة
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التشغيل

 تحسين خدمة ما بعد-

اهداف الجمهور:

-

زيادة

استقاللية

البيع والصيانة
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 تحسين استقالليةسلسلة H2

 -منطقة اإلنتاج

النظم الثابتة H2

-الحد

من

المضايقات

 -تحسين السالمة

 -منطقة التخزين  -تحسين األمن

 -منطقة النقل

 حدود المضايقات-

تحسين

المحلية

البيئة

 استخدام المنطقة -الناس

 -تحسين األمن

 -الشواغل البيئية -الحد

المناخ

العامة

من

تغير

 والحد من النفاياتالنووية

 معرفة تقنيات -H2

زيادة

العامة H2

المعرفة

 المعايير األوروبية تقنيات الثقة في  -المعايير الصناعيةحامالت

التكنولوجيا H2

الوطنية

 -صناعي

المصدر :من اعداد الباحث اعتمادا على( Amidou Kpoumi´e. Mod`ele de structuration et
d’´evaluation des sc´enarios des technologies de l’hydrog`ene du point de vue de
l’acceptabilit´e sociale. Autre [cs.OH]. Universit´e Paris Dauphine , Paris IX, 2013.
) Fran¸cai ;P158

ج -اهداف الصناعيين.
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وتركز أهداف صناعة الهيدروجين في االساس على تحسين و تطوير النظم التقنية التي تعمل
على الهيدروجين ,وهي ذات طبيعة اقتصادية وفنية ,ويبين الجدول التالي توزيع هذه األهداف:
الجدول رقم (: )00
اهداف الصناعيين .
 -تحسين الخدمات

اللوجستية لسلسلة H2

 -تحسين إنتاج H2

 خفض تكاليف اإلنتاج ضمان توافر الموارد تقليل تكاليف التخزين -تحسين التخزين H2

 تقليلالتكاليف

االقتصادية
للتخزين
 تقليل تكاليفتخزين الطاقة

 الحد من خسائر الغاز  -تقليل ضغطH2

التخزين
 الحد منالتفاعالت
الكيميائية بين

H2
 -زيادة سعة التخزين

 زيادة سعةالتخزين الشامل

أهداف

الصناعيين:
تطوير

 -زيادة سعة

تخزين التخزين
 -تحسين توزيع H2

 تحسين سالمة المرافق -زيادة سرعة التعبئة

سلسلة

(التخزين  /ا سترجاع)

الهيدروجين

 زيادة قدرة خزانالتحميل

 خفض تكاليف النقل -تحسين نقل H2
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االقتصادية
للنقل

 خفضتكاليف الطاقة
النقل
 -أبعاد خزان الحد

 تقليل آثار انتقال - H2تحسينعلى البيئة

الميزانية
العمومية البيئية
على البيئة

 -تقليل

المضايقات
 -تطوير التكنولوجيات

 -زيادة إنتاج مركبات

باستخدام H2

H2
 تعزيز التكنولوجياتالخالية من الكربون

 زيادة إنتاج خاليا الوقود تحسين تصور  H2منقبل الجمهور العام

 -السيطرة على مخاطر

 -تقليل ضغط التخزين

سلسلة H2

 تقليل خطر االنفجار -تقليل خطر وقوع

 -احترام المعايير والقواعد

الحوادث

واألنظمة لسلسلة H2
المصدر :من اعداد الباحث اعتمادا على ( Amidou Kpoumi´e. Mod`ele de structuration et
d’´evaluation des sc´enarios des technologies de l’hydrog`ene du point de vue de
l’acceptabilit´e sociale. Autre [cs.OH]. Universit´e Paris Dauphine , Paris IX, 2013.
) Fran¸cai ;P158

د -اهداف المختصين في طاقة الهيدروجين.
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ويكمن الهدف االساسي للمختصين في طاقة الهيدروجين بضرورة العمل وتشجيع استعمال
وانتاج الطاقة الهيدروجينية  ,باعتبارها طاقة المستقبل ألنها طاقة متجددة  ,غير ملوثة للبيئة وطاقة
دائمة ,ولهذا كان من اولويات األكاديميين والمختصين في هذا لمجال التشجيع للدخول في

االقتصاد الهيدروجيني ألنه اصبح ضرورة حتمية ال مفر منها بعد االزمة البترولية االخيرة وانخفاض
اسعار البترول في السوق العالمي ,اضافة الى نقص االكتشافات البترولية وبالتالي

االحتياطيات .

نقص

ثالثا :تحديد المعايير وحصر االهداف المهمة لبناء السيناريو.
في هذه المرحلة سيتم تحديد كل الخيارات المهمة في كل مجاالت التاثير ,والتي تم التطرق اليها
في الفصل الرابع من هذه الدراسة  ,وهذا ما يساعد في بناء السيناريوهات البديلة.
ا -الفاعلية من االهداف .
باالعتماد على الجدول رقم ( : )01االثار االجمالية للمعايير المؤثرة  ,و الجدول رقم ()00

مصفوفة

ميكماك  :اولويات التغيير فيما يخص اإلمكانيات المساعدة في تحقيق استخدام

الهيدروجين كوقود في الجزائر  ,يتم اعداد الجدول التالي :
الجدول رقم ( : )04
الفاعلية من االهداف .
االجراءات الضرورية

المعايير
االهداف

 -0تشجيع دخول القطاع الخاص في االقتصاد الهيدروجين .

الحوافز االقتصادية

 -0زيادة التحفيزات الضريبية وتقديم اعانات لالستثمار في طاقة
الهيدروجين.
 -0سن القوانين و التشريعات المحفزة لالستثمار في طاقة الهيدروجين
.
استخدام

الهيدروجين

في

 -0تشجيع انتشار واستعمال السيارات التي تعمل بالهيدروجين .

النقل

 -0السعي من اجل تخفيض تكاليف استعمال الهيدروجين كوقود .

القبول المجتمعي

 -0التوعية العامة بضرورة التحول الي الطاقات المتجددة.
 -0السعى من اجل تخفيض تكاليف استعمال طاقة الهيدروجين .
 -0تحسين تصور طاقة الهيدروجين من قبل المجتمع.
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استقاللية الطاقة

-0العمل على زيادة نسبة طاقة الهيدروجين في المزيج الطاقوي .
-0محاولة فك االرتباط والتبعية للطاقات األحفورية .
 -0تحسين امدادات الطاقة وزيادة تنويع مصادرها.

انبعاث ثاني أكسيد الكربون

 -0الحد من التغيرات المناخية والتقليل من الغازات الدفيئة .
 -0الحد من النفايات النووية .
 -0الحد من التلوث .
 -0خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الطاقات
األحفورية.

محطات الخدمة للهيدروجين

 -0العمل على تشجيع استخدام الهيدروجين في محطات الخدمة.
 -0السعي من اجل خلق محطات خدمة خاصة بطاقة الهيدروجين .
 -0محاولة تاهيل محطات خدمة الوقود التقليدي لعرض طاقة
الهيدروجين.

المصدر  :من اعداد الباحث اعتمادا على معطيات الجدول رقم ( , )01والجدول رقم (.)00

من خالل الجدول يتضح مايلي :
 -0تم تحديد االهداف حصرها  ,هذا ما امكن من ايجاد القضايا االهم واالهداف االعمق ,
و رمز لها بالرمز ( )Bوهي حسب الجدول كمايلي :

 زيادة التحفيزات الضريبية وتقديم اعانات لالستثمار في طاقة الهيدروجين)B1(........... تحسين تصور طاقة الهيدروجين من قبل المجتمع)B2(................................. العمل على زيادة نسبة طاقة الهيدروجين في المزيج الطاقوي)B3(....................... السعي من اجل تخفيض تكاليف استعمال الهيدروجين كوقود)B4(....................... خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الطاقات األحفورية)B5(.................. -السعي من اجل خلق محطات خدمة خاصة بطاقة الهيدروجين)B6(....................

 -0تم تحديد القوى الفاعلة في قطاع طاقة الهيدروجين ,كما هي موضحة في الفرع الثاني
من هذا المبحث ,وقد رمز لها بالرمز ( )Aوهي كالتالي:
185

الفصل الخامس :دراسة استشرافية " مستقبل طاقة الهيدروجين كوقود في الجزائر "
 السلطات العامة)A1(........................ الجمهور العام)A2(.......................... الصناعيين)A3(............................ المختصين في طاقة الهيدروجين )A4(.......ب -العالقة (فاعلين/اهداف) .
إن منهج ماكتور بما يبرزه من لعبة التحالفات والنزاعات الممكنة بين الفاعلين يساهم في
صياغة األسئلة المفاتيح لالستشراف وصياغة توصيات استراتيجية ,وهو يساعد بذلك على التساؤل

حول إمكانيات تطور العالقات بين الفاعلين وحول بروز الفاعلين وزوالهم وحول تغيير األدوار.
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ويتم توضيح هذه العالقة من خالل مصفوفة ماكتور حيث يكون المحور الرأسي خاص

بالفاعلين ( ,)Aو المحور األفقي خاص باألهداف ( , )Bثم يتم تحديد موقف كل فاعل من األهداف

المحددة وموافقتها مع أهدافه ،ويكون التقييم من خالل تحديد التنافر والتوافق ,اي موقع كل فاعل

في موجهة الهدف بوضع :
 ( )+0موافقة الفاعل على الهدف . ( )-0رفض الفاعل للهدف . )1( -يمثل الحياد.

الجدول رقم (:)00
مصفوفة ماكتور :العالقة (فاعلين/اهداف).
الفاعل

B1

B2

B3

B4

B5

B6

الهدف
A1

11

11

+0

11

+0

11

A2

+0

+0

+0

+0

11

11

 196ميشال غودي ,قيس الهمامي  ,االستشراف االستراتيجي للمؤسسات واالقاليم ,مرجع سبق ذكره  ,ص .209
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A3

+0

+0

11

+0

11

+0

A4

+0

+0

+0

+0

+0

+0

A5

-0

-0

-0

-0

-0

-0

المجموع

+0

+0

+0

+0

+0

+0

المجموع

-0

-0

-0

-0

-0

-0

الفارق

+0

+0

+0

+0

+0

+0

االيجابي
السلبي

المصدر :من اعداد الباحث اعتمادا معطيات الجدول رقم (.)04

من خالل الجدول رقم ( )00يتم مالحظة مايلي :

 -0زيادة التحفيزات الضريبية وتقديم اعانات لالستثمار في طاقة الهيدروجين ( )B1وتحسين
تصور طاقة الهيدروجين من قبل المجتمع ( )B2و العمل على زيادة نسبة طاقة الهيدروجين
في المزيج الطاقوي ( )B3و السعي من اجل تخفيض تكاليف استعمال الهيدروجين كوقود
(, )B4كلها تمثل ق اررات ايجابية نتيجة الدرجة المتحصل عليها وهي ( )0درجتين وهي
اكبر من( )B5خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الطاقات األحفورية  ,و()B6
السعي من اجل خلق محطات خدمة خاصة بطاقة الهيدروجين.
 -0عدم ظهور اي نتيجة سالبة وهذا نتيجة عدم وجود معارضة مطلقة وهذا دليل على تكامل
كل من الفاعلين واالهداف فيما بينهم .

ج -صياغة التوصيات اإلستراتيجية واالسئلة المفتاحية للمستقبل .
وتتم صياغة التوصيات االستراتيجية من خالل حصر كل االحتماالت الممكنة للعوامل
المختلفة  ,والتي سبق ذكرها للوصول الى النتائج المرجوة ,من خالل وضع ثالث احتماالت لكل

عامل من العوامل السابقة ,واعطاء رقم لكل احتمال كالتالي :

االحتمال االول  ( :المتفائل) الذي يرى تطور الوضع الحالي الى االفضل.
االحتمال الثاني (:المرجعي) الذي يرى استمرار الوضع الحالي في المستقبل دون تغيير.
االحتمال الثالث(:المتشائم) الذي يرى تدهور الوضع الحالي الى األسوأ.
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الجدول رقم (:)00
التوصيات االستراتيجية لبناء السناريوهات.
المعايير

االحتماالت

الحوافز االقتصادية

االحتمال االول  :زيادة التحفيزات الضريبة واالعانات و تشجيع
المستثمرين في طاقة الهيدروجين .

االحتمال الثاني  :مواصلة االستثمار في الطاقة االحفورية واهمال
االستثمار في طاقة الهيدروجين .

االحتمال الثالث :تدهور الموارد  ,وبالتالي انعدام محفزات لالستثمار
القبول المجتمعي

في طاقة الهيدروجين

االحتمال االول  :تحسن نظرة المجتمع و تقبله لطاقة الهيدروجين.

االحتمال الثاني  :عدم الوعي المجتمعي الكامل بضرورة التحول
الطاقوي نحو طاقة الهيدروجين .

االحتمال الثالث :نبذ كل ما هو جديد في مجال الطاقة والتمسك بخيار
استقاللية الطاقة.

البترول.

االحتمال االول  :زيادة نسبة مساهمة طاقة الهيدروجين في المزيج
الطاقوي وتحقيق نسب مشجعة .

االحتمال الثاني  :زيادة استنزاف الموارد األحفورية في مقابل مساهمة
محتشمة للطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي .

االحتمال الثالث :عجز في تلبية احتياجات الطاقة المحلية ,لنقص
استخدام الهيدروجين في النقل.

االحتياطيات وضعف استغالل الطاقة المتجددة.

االحتمال االول  :تخفيض تكاليف استعمال الهيدروجين كوقود وزيادة
االعتماد عليه.

االحتمال الثاني :االستمرار في استعمال مشتقات الطاقة األحفورية
كوقود للنقل .

االحتمال الثالث :االستغالل غير العقالني لمشتقات الطاقة األحفورية
انبعاث ثاني أكسيد الكربون

كوقود للنقل بالموازات مع قلة الموارد .

االحتمال االول  :خفض انبعاث ثاني اكسيد الكربون نتيجة زيادة
مساهمة الطاقات البديلة في المزيج الطاقوي .

االحتمال الثاني  :االستمرار في االعتماد على الطاقة االحفورية
وبالتالي انبعاث الغازات الدفيئة .

االحتمال الثالث :زيادة انبعاث ثاني اكسيد الكربون نتيجة زيادة الطلب
على الطاقة االحفورية لغياب البديل الطاقوي.
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محطات خدمة الهيدروجين.

االحتمال االول  :خلق بنية تحتية ومحطات خدمة بكفاءة عالية خاصة
بطاقة الهيدروجين ومشتقاته .

االحتمال الثاني :مواصلة العمل بمحطات تعتمد على توزيع المنتجات
النفطية والغازية .

االحتمال الثالث :زيادة عدد محطات الخدمة التقليدية نتيجة زيادة
الطلب .

المصدر  :من اعداد الباحث اعتمادا على معطيات الجدول رقم ( ,)04والجدول رقم(.)00

المطلب الثاني  :بناء وصياغة السيناريوهات النهائية .
الفرع االول  :فرز واختيار السناريوهات االكثر رجاحة.
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تعتبر عملية اختيار السيناريوهات االكثر رجاحة ,كخطوة النتقاء عدد محدد من السناريوهات
وتقليص عددها ,من خالل استعمال الحدس واالعتماد على المناقشة واالستشارة في عملية االختيار
بين السناريوهات و هذا لتماشيها مع طبيعة البحث الكيفي  ,بعد استبعاد العديد من السناريوهات

الغير منطقية ,ثم اعادة التصفية مرة اخرى للحصول على عدد اقل يسهل عملية االختيار االكثر

رجاحة ,و نتيجة عملية االختيار موضحة في الجدول التالي :

الجدول رقم (:)06
اختيار السناريوهات االكثر رجاحة.
السيناريو

الحوافز

القبول

استقاللية

استخدام

انبعاث ثاني

محطات

االقتصادية

المجتمعي

الطاقة.

الهيدروجين

أكسيد

خدمة







الكربون


الهيدروجين.


































































































السيناريو 01
السيناريو 00



























































































السيناريو 0

السيناريو0
السيناريو0
السيناريو0
السيناريو0
السيناريو0
السيناريو0
السيناريو0
السيناريو0

السيناريو 00
السيناريو 00
السيناريو 00
السيناريو 00
السيناريو 00
السيناريو 00
السيناريو 00

في النقل.


المصدر  :من اعداد الباحث اعتمادا على معطيات الجدول رقم (. )00
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تم اعداد هذا الجدول من خالل االعتماد على معطيات الجدول رقم ( )00والتي اوضحت
التوصيات االستراتيجية االساسية لبناء السناريوهات ,والتي اعطت لكل عامل من العوامل السالفة

الذكر ثالث احتماالت (ارقام  ,), , ومن ثم تم توزيع ارقام احتماالت العوامل عشوائيا,
بحيث ال يتم تتكرارها في اكثر من سيناريو  ,و تكون مستوفية للشروط التالية :
 -0ان يكون كل سيناريو محققا للتوازن الداخلي .
 -0ان يكون السيناريو منطقيا وممكنا .
 -0ان تتمايز كل السيناريوهات اي عدم وجود اي تكرار.
الفرع الثاني  :صياغة السيناريوهات النهائية.
تعتبر مرحلة صياغة وكتابة السيناريوهات ,اخر مرحلة في بناء السيناريو حيث يتم تحليل
وتصفية السناريوهات التي تم التوصل اليها ( 03سيناريو ) في الجدول رقم ( ,)06والخروج بنتيجة

( 0سيناريوهات ) فقط  ,وهي :

 -0السيناريو االول  :ويعبر عن قمة التفاعالت المكونة لمتغيرات الدراسة.
 -0السيناريو الثاني :ويعبر عن استمرار الوضع الحالي كما هو.
 -0السيناريو الثالث :ويعبر عن ادنى حد للتفاعالت المكونة لمتغيرات الدراسة والتي تؤدي
الى االنهيار.
كما هو موضح في الجدول التالي :

الجدول رقم(:)03
فرز السيناريوهات .
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السيناريو االول

السيناريو













00

السيناريو الثاني

السيناريو الثالث

السيناريو  6











السيناريو  0











السيناريو  0











السيناريو
77













السيناريو













00

المصدر  :من اعداد الباحث اعتمادا على معطيات الجدول رقم (.)06

ولقراءة معطيات الجدول رقم (  )03البد من سرد كل سيناريو سردا يشمل الشروط االولية التي
بني عليها والمسار المستقبلي النهائي ,والجدول التالي يوضح ذلك :
الجدول رقم (: ) 06
كتابة السيناريوهات النهائية .
السيناريو ال

اول ( المتشائم)

0



تدهور الموارد  ,وبالتالي انعدام محفزات لالستثمار في



نبذ كل ما هو جديد في مجال الطاقة والتمسك بخيار



عجز في تلبية احتياجات الطاقة المحلية ,لنقص



االستغالل غير العقالني لمشتقات الطاقة األحفورية



االستمرار في االعتماد على الطاقة االحفورية وبالتالي

طاقة الهيدروجين.
البترول.

االحتياطيات وضعف استغالل الطاقة المتجددة.

كوقود للنقل بالموازات مع قلة الموارد .
انبعاث الغازات الدفيئة .

 مواصلة العمل بمحطات تعتمد على توزيع المنتجات
النفطية والغازية .

0



تدهور الموارد  ,وبالتالي انعدام محفزات لالستثمار في

طاقة الهيدروجين.
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نبذ كل ما هو جديد في مجال الطاقة والتمسك بخيار



عجز في تلبية احتياجات الطاقة المحلية ,لنقص

البترول.

االحتياطيات وضعف استغالل الطاقة المتجددة.



تخفيض تكاليف استعمال الهيدروجين كوقود وزيادة



زيادة انبعاث ثاني اكسيد الكربون نتيجة زيادة الطلب

االعتماد عليه.

على الطاقة االحفورية لغياب البديل الطاقوي.

 زيادة عدد محطات الخدمة التقليدية نتيجة زيادة الطلب

السيناريو الثاني (المرجعي ) 0

.



مواصلة االستثمار في الطاقة االحفورية

واهمال

االستثمار في طاقة الهيدروجين .


عدم الوعي المجتمعي الكامل بضرورة التحول الطاقوي



عجز في تلبية احتياجات الطاقة المحلية ,لنقص

نحو طاقة الهيدروجين .

االحتياطيات وضعف استغالل الطاقة المتجددة.



االستمرار في استعمال مشتقات الطاقة األحفورية كوقود



خفض انبعاث ثاني اكسيد الكربون نتيجة زيادة مساهمة

للنقل .

الطاقات البديلة في المزيج الطاقوي.

 مواصلة العمل بمحطات تعتمد على توزيع المنتجات

0

النفطية والغازية .



مواصلة االستثمار في الطاقة االحفورية واهمال



 :عدم الوعي المجتمعي الكامل بضرورة التحول



عجز في تلبية احتياجات الطاقة المحلية ,لنقص



خلق بنية تحتية ومحطات خدمة بكفاءة عالية خاصة



االستمرار في االعتماد على الطاقة االحفورية وبالتالي



مواصلة العمل بمحطات تعتمد على توزيع المنتجات

االستثمار في طاقة الهيدروجين .
الطاقوي نحو طاقة الهيدروجين

االحتياطيات وضعف استغالل الطاقة المتجددة.
بطاقة الهيدروجين ومشتقاته
انبعاث الغازات الدفيئة .
النفطية والغازية .
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0



مواصلة االستثمار في الطاقة االحفورية واهمال



عدم الوعي المجتمعي الكامل بضرورة التحول الطاقوي

االستثمار في طاقة الهيدروجين .

نحو طاقة الهيدروجين .


زيادة استنزاف الموارد األحفورية في مقابل مساهمة



االستغالل غير العقالني لمشتقات الطاقة األحفورية

محتشمة للطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي .

كوقود للنقل بالموازات مع قلة الموارد .



خفض انبعاث ثاني اكسيد الكربون نتيجة زيادة



زيادة عدد محطات الخدمة التقليدية نتيجة زيادة الطلب

مساهمة الطاقات البديلة في المزيج الطاقوي.

السيناريو الثالث ( المتفائل)

0

.



زيادة التحفيزات الضريبة واالعانات و تشجيع



تحسن نظرة المجتمع و تقبله لطاقة الهيدروجين.



زيادة نسبة مساهمة طاقة الهيدروجين في المزيج



االستمرار في استعمال مشتقات الطاقة األحفورية



االستمرار في االعتماد على الطاقة االحفورية وبالتالي



خلق بنية تحتية ومحطات خدمة بكفاءة عالية خاصة

المستثمرين في طاقة الهيدروجين .

الطاقوي وتحقيق نسب مشجعة .
كوقود للنقل.

انبعاث الغازات الدفيئة .

بطاقة الهيدروجين ومشتقاته .
المصدر  :من اعداد لباحث اعتمادا على معطيات الجدول رقم (.)03

من خالل الجدول رقم ( :)06جدول كتابة السيناريوهات النهائية ومن خالل كل المعطيات
المقدمة في هذا الفصل يمكن كتابة السناريوهات المتعلقة بموضوع الدراسة :امكانية استخدام طاقة

الهيدروجين كوقود في الجزائر؟

والتي كانت كاالتي:
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 -0السيناريو االول  :السيناريو المتشائم.
سيؤدي نبذ كل ماهو جديد في مجال الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الهيدروجين والتمسك
بخيار االعتماد على الطاقات االحفورية (البترول والغاز الطبيعي ) بشكل عام ,الي مواصلة

االعتماد عليها في في محطات التوزيع التقليدية  ,وبالتالي زيادة انبعاث الغازات الدفيئة المسببة
لالحتباس الحراري ,نتيجة االستغالل الغير عقالني لمشتقات الطاقات االحفورية كوقود للنقل
بالموازاة مع نقص االحتياطيات البترولية والغازية واهمال االستثمارات في الطاقات المتجددة
و عدم استغاللها مما ادى الي العجز في تلبية احتياجات الطاقة المحلية والتي تجر االقتصاد

الوطني الى التبعية في مجال الطاقة واثارها السلبية على الوطن ككل .
 -0السيناريو الثاني  :السيناريو المرجعي .
مواصلة االستثمار في الطاقة االحفورية واهمال االستثمار في الطاقات المتجددة ومنها

الهيدروجين ما نتج عنه زيادة استنزاف الموارد األحفورية في مقابل مساهمة محتشمة للطاقات

المتجددة في المزيج الطاقوي الكلي هذا ما ادى الى االستغالل غير العقالني لمشتقات الطاقة
األحفورية كوقود للنقل بالموازات مع قلة الموارد نتيجة زيادة عدد محطات الخدمة التقليدية

كنتيجة زيادة الطلب بسبب عدم الوعي المجتمعي الكامل بضرورة التحول الطاقوي نحو طاقة
الهيدروجين رغم محاوال العمل على خفض انبعاث ثاني اكسيد الكربون بزيادة مساهمة الطاقات
البديلة في المزيج الطاقوي.

 -0السيناريو الثالث  :السيناريو المتفاءل.
ان زيادة التحفيزات الضريبة واالعانات من طرف الدولة و تشجيع المستثمرين لالستثمار في

الطاقات المتجددة ومنها طاقة الهيدروجين ,وهو ما يعكس زيادة نسبة مساهمة طاقة الهيدروجين
والطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الكلي للجزائر وتحقيق نسب مشجعة من خالل خلق
بنية تحتية ومحطات خدمة بكفاءة عالية خاصة بطاقة الهيدروجين ومشتقاته هذا ما سيحسن
نظرة المجتمع و تقبله لطاقة الهيدروجين كبديل طاقوي جديد  ,رغم االستمرار في استعمال

مشتقات الطاقة األحفورية كوقود للنقل بالموازاة مع الهيدروجين كوقود وبالتالي استمرار انبعاث

الغازات الدفيئة نتيجة استعمال الوقود التقليدي .
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الفرع الثالث  :تحليل نتائج السناريوهات .
ان اعتماد االقتصاد الجزائري اعتمادا كليا على الطاقة االحفورية اي ان اكثر من  %66من
المزيج الطاقوي في الجزائر تشكله المحروقات بالرغم من انها طاقة ناضبة آيلة للزوال ,اضافة الى
ارتباطه بحركة التقلبات السعرية للنفط والتي هي في انخفاض مستمر وهي مرتبطة أصال بالعوامل
الخارجية مما يجعل االقتصاد الوطني عرضة لصدمات مختلفة ,اضافة الى االنبعاثات المسببة
لالحتباس الحراري والناتجة عن استعمال الطاقات التقليدية  ,وعليه اصبح من الضروري :
 ضرورة إجراء تغيير هيكلي نحو تنويع أكبر لالقتصاد باالعتماد على مصادر
طاقوية متجددة كطاقة الهيدروجين من خالل استقاللية الطاقة وزيادة حصة
الطاقات الجديدة والمتجددة في المزيج الطاقوي الكلي للجزائر .
 الحفاظ على الطاقات التقليدية و االستغالل العقالني لالحتياطيات المتوفرة
ومحاربة االستنزاف للثروات الوطنية االحفورية


التحول نحو عصر الطاقات المتجددة من خالل خلق بنيات تحتية مالئمة
لتسهيل وتسريع االندماج في التطور العالمي الحاصل في هذا المجال

 تشجيع الدولة لالستثمار في ميدان الطاقات المتجددة  ,وضرورة ادماج القطاع
الخاص في هذا الميدان  ,من خالل التحفيزات الضريبة من طرف الدولة
واالعفاءات الجمركية على كل ما يتعلق بصناعة الطاقات المتجددة  ,وتقديم
االعانات المادية والبشرية لتطوير االستثمار في هذا المجال.
 مسايرة المنظمات العالمية في التحول الى هواء بدون ملوثات والعمل على التخفيف
من االنبعاثات الناتجة عن استغالل الطاقة التقليدية .
وبالتالي فان عدم التجاوب مع هذه المعطيات والعمل بها و االصرار على عدم التغيير,
فان الوضع سيؤول حتما الى السيناريو المتشائم او المرجعي على اقل تقدير ,اذا ما استمر
الوضع على ما هو عليه دون تغيير ,او السعي نحو التغيير بتطبيق سياسة تنموية شاملة
وفي كل الميادين تمس كل نواحي االقتصاد الجزائري ,انطالقا من محاولة تنويع االقتصاد,
واالهتمام بالطاقات المتجددة وخاصة الهيدروجين كوقود لقطاع النقل.
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وحتى تبلغ الجزائر تحقيق هذه التطلعات والطموحات ,البد من انتهاج سياسة واضحة
المعالم في تطبيق اهم السيناريوهات التي تتماشى و تتالءم مع االقتصاد الجزائري,
والتصرف السريع حيال السيناريوهات العكسية ,مواجهة التحديات بأسلوب التخطيط العلمي
من خالل رؤية استشرافية ,تعالج الوضع الراهن وتركز على المستقبل.

خالصة الـفصل الخامس
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ان منهج السـ ـ ـ ــيناريوهات يعطي اسـ ـ ـ ــلوبا جيدا للتفكير بشـ ـ ـ ــكل واضـ ـ ـ ــح ومنظم عن امكانيات
المسـ ـ ـ ـ ــتقبل ,وتقييم احتماالتها الممكنة وامكانية تحقيقها  ,كما تمدنا بمجال لتقييم االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات
والتي يمكن ان تســتعمل لتحقيق االهداف التي تم اختيارها  ,لكن نســبة التخيل قي الســيناريوهات

فيه نوع من التحدي للقدرات االبداعية الفردية او الجماعية  ,لذا يجب اعطاء افكار متعددة حول

ما يمكن حصــوله في المســتقبل حيث اليمكن توقع ان المســتقبل هو صــورة مطابقة للماضــي او
تك ار ار له ,فالتطور المس ــتمر والتغير االجتماعي والتكنولوجي تجعل من االكيد ان يكون المس ــتقبل

مختلف بشكل كلي عن الماضي.
وهذا ماس ــعت الد ارس ــة لتاكيده من خالل اس ــتشـ ـراف مس ــتقبل طاقة الهيدروجين في الج ازئر ,
وامكانية اعتماده كوقود في قطاع النقل  ,وكانت النتيجة الحصـ ـ ـ ـ ـ ــول على ثالث سـ ـ ـ ـ ـ ــيناريوهات ,
متناقضـة تسـعى الدراسة لضرورة تحقيق المتفائل منها  ,لتاكيد نجاح الفرضيات المقدمة  ,والتاكيد

على ضرورة السير قداما من اجل تحقيق االهداف المطروحة في الحاضر لتحقيق المستقبل .
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يمثل النفط والغاز النسبة االكبر في هيكل استهالك الطاقة الحالي في الجزائر بحوالي

 %99,99وبالتالي فان استمرار النمو في معدل استهالك الطاقة بنفس الوتيرة سوف يزيد من
الضغوط على الحصة الموجهة للتصدير في المستقبل و بالتالي على مصدر الدخل االساسي.
مصادر الطاقة المتجددة اصبحت تستأثر بأكثر من  %00من إجمالي حجم االستثمارات في
مشاريع توليد الطاقة الجديدة في جميع أنحاء العالم ,حيث زادت االستثمارات في تقنيات الطاقة

المتجددة على مدى السنوات الخمس الماضية فقط  ,وزاد حجم إصدارات “السندات الخضراء”

لتمويل مشاريع الطاقة منخفضة الكربون للعام  1022بنمو ثالثة أضعاف مقارنة .1022

و تقنيات الطاقة المتجددة أثبتت نجاحها وجدواها االقتصادية حاليا حيث من المتوقع انخفاض

تكلفة تقنيات تخزين الطاقة خالل السنوات الخمس القادمة  ,كذلك فان اعتماد تقنيات متجددة
لتحسين كفاءة استهالك الطاقة في األنشطة الصناعية يمكن أن يحقق استرداداً كامال لتكلفة هذه
التقنيات خالل خمس سنوات من خالل المكاسب الناتجة عن ترشيد االستهالك  ,حيث تنتج

توربينات الرياح الحديثة طاقة كهربائية أكثر بمقدار 20ضعفاً مقارنة بتوربينات الرياح التقليدية

التي كانت تستخدم في التسعينيات .

باإلضافة الى انخفاض أسعار تقنيات الطاقة المتجددة حيث انخفضت أسعار وحدات الطاقة
الشمسية الكهروضوئية بأكثر من  %80منذ العام .1008
فانه اصبح من الضروري على الجزائر بتعزيز موقعها في ميزان الطاقة العالمي من خالل ما

توصلت اليه الدراسة في االجابة على الفرضيات السابقة من خالل النتائج التالية :
النـتــائـــج:
أسفرت هذه الدراسة على النتائج التالية:

حدا
 الهيدروجين هو مصدر الطاقة  ,األنظف و الدائم و المرشح ألن يضع ً
العتماد الجزائر على الطاقات التقليدية  ,كما انه سيحد بدرجة كبيرة من انبعاث
ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي للسيارات.

 امتالك الجزائر احتياطات طاقوية متجددة ضخمة ,وخاصة الطاقة الشمسية اذا
تم استغاللها بطريقة فعالة تصبح الجزائر دولة مصدرة للكهرباء  ,فالطاقة الشمسية
من أهم مصادر الطاقات المتجددة والتي يمكن االستثمار فيها بالجزائر ,حيث
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تعد التقنيات الشمسية الح اررية من أهم البدائل لزيادة إسهام الطاقة المتجددة في

وخصوصا النظم الشمسية
توفير االحتياجات المستقبلية من الطاقة الالزمة
ً
الح اررية لتوليد الكهرباء الشمسية .
 يمكن انتاج طاقة الهيدروجين من كل الطاقات المتجددة التي تولد الكهرباء ولكن
في الجزائر ,فإن أهم مصدر إلنتاج طاقة الهيدروجين هو الطاقة الشمسية إلنتاج
الهيدروجين الشمسي ,وهذا نتيجة امتداد الجزائر جغرافيا وامتالكها مساحة صحراء

كبيرة ,ما يوفر مجال شمسي واسع يسهل إنتاج الكهرباء الشمسية  ,وبالتالي إنتاج

الهيدروجين انطالقًا من التحليل الكهربائي للمياه الجوفية المتواجدة في الصحراء
الجزائرية باعتبارها من أكبر االحتياطات المائية الجوفية في العالم.

 الهيدروجين من أرخص أنواع الوقود نسبة إلى كمية الطاقة المخزنة فيه حيث
ونظر لعدم تواجد
ًا
فعالية الهيدروجيني تبلغ ثالثة أضعاف فعالية البنزين،
غاز بالطبيعة يمكن انتاج الهيدروجين الشمسي باستخدام الكهرباء
الهيدروجين ًا
المولدة بالطاقة المتجددة وبكميات تنافسية قابلة للتصدير .
 الهيدروجين كوقود للسيارات في الجزائر منافس قوي للوقود التقليدي رغم التكلفة

الزائدة والتي ستنخفض مستقبال مع التطور العلمي لتقنيات انتاج الكهرباء من

المصادر المتجددة .
 لخاليا الوقود عدة مزايا أهمها اقتصادها في تحويل الوقود إلى طاقة ,والمسافة
التي تقطعها قبل التزود والسيارات التي تعمل بخاليا الوقود أكفأ بـ  2مرات من

سيارات الغازولين ,اال ان تكلفة انتاج الكهرباء المتجددة حاليا غير اقتصادية
وبالتالي انتاج الهيدروجين الناتج عنها غير تنافسي بالمقارنة مع انواع الوقود

االخرى .
 تعتبر خاليا الوقود هي أنسب التقنيات بالنسبة للسيارات التي يمكن من خاللها
استخدام الهيدروجين و تحويله إلى طاقة مباشرة عن طريق اال ٍ
تحاد مع اوكسجين
الهواء  ،ومن اهم مميزاتها أنها تعتمد عل وفرة عنصر الهيدروجين من ناحية،

ومن ناحية أخرى فإن توليد الكهرباء ال ينتج عنه أي ملوثات بل على العكس

يكون الناتج الوحيد هو الماء.
وبعد عرض كل النتائج يمكن القول بالفعل أن فروض الدراسة قد تحققت حيث يتبين أن

الطاقات المتجددة أصبح لها شان كبير في اقتصاديات الطاقة في العالم ،وزاد االهتمام بها في
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الجزائر لغرض التنويع بعد المشاكل التي حلت باالقتصاد الجزائري العتماده على الطاقات

التقليدية ,وأن طاقة الهيدروجين يمكن استخراجها من الطاقات المتجددة كما يمكن لدولة مثل

الجزائر العمل على االستثمار فيها حيث سيعوض ذلك النقص في مصادر الطاقة التقليدية مستقبالً.
االقتراحات :
من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة تم تدعيمها بتوصيات كانت كالتالي :
 بذل الجهود من أجل إنشاء مدن بيئية مهيأة الستخدام كهرباء الطاقات البديلة وخاصة
الطاقة الشمسية في الجزائر ,عن طريق حرارة األشعة الشمسية في شكلها الفوتوفولطي ذو
عالميا ,والعمل على التحكم في تكنولوجياتها إلى حد كبير.
االستعمال الواسع
ً

 تقديم الدعم الحكومي خاصة في مراحل األبحاث والتطوير لتكنولوجيا الطاقة الهيدروجينية,
خاصة في مراحلها األولى لتطوير هذه الصناعة ,ومن المستحسن توجيه الدعم إلى

المستثمر بدالً من المستهلك ألن دعم المستثمر ,يحفزه على التطوير واالبتكار وبالتالي
يؤدي إلى زيادة اإلنتاج وانخفاض التكاليف.

 توسيع دائرة البحث العلمي والتطوير ودعمه لتنويع مصادر الطاقة و بالتالي مداخيل
الخزينة العمومية و من الضروري العمل على تنويع ركائز االقتصاد بإيجاد طاقات بديلة
تعوض المحروقات مستقبالً خاصة وأن احتياطات هذه األخيرة محدودة وغير متجددة.

 ضرورة وضع خطط عامة للطاقة في الجزائر تتضمن خططاً خاصةً بالريف ,مع إدراج
تقنيات الطاقة المتجددة بشكل عام ,ضمن بدائل إمدادات الكهرباء إلى المناطق الريفية

والنائية ,و العمل على تنمية وتطوير صناعات محلية لهذه التقنيات من أجل خفض تكلفتها
و خلق فرص عمل مناسبة ,وتنمية األنشطة المناسبة لتسويق هذه التقنيات وتركيبها
وصيانتها.

 سعي الدولة لتشجيع القطاع الخاص ,لالهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة مع تقديم كل
التسهيالت الضريبية ,وتسهيل سبل التعاون مع الدول المتقدمة في هذا المجال واالستفادة
من خبراتها لتحقيق المنفعة المتبادلة.

 السعي من اجل تخفيض تكلفة الطاقات المتجددة ,وضرورة التشجيع الحكومي على وجود
صناعة وطنية تقوم بتصنيع وبناء نظم الطاقة المتجددة ,بالتنسيق مع الهيئات المتخصصة،
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وتحديد األماكن والمواقع المالئمة في الجمهورية الجزائرية بدقة إلقامة بنية تحتية خاصة

بالهيدروجين مع إجراء الدراسات الالزمة لهذه العملية.

 نشر الوعي المجتمعي بأهمية الطاقات البديلة والطاقة الهيدروجينية و بين أوساط الكوادر
العلمية والطالب والطبقات الشعبية ,بإقامة الندوات والمحاضرات وادخال مقررات عن

الطاقات المتجددة في مراحل التعليم المختلفة.

 تمويل مشاريع الطاقات الهيدروجينية عن طريق مؤسسات التأمين بفائدة منخفضة ,كما
بما هو متبع في تمويل مشروعات األمن الغذائي.

 زيادة التوسع في إقامة محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية  ,لمزاياها المتعددة حيث
أن هذه المحطات ال تستخدم أي وقود تقليدي ,و في حالة التوسع في إقامة محطات

هيدروجينية تعمل بالطاقات المتجددة  ,و يوجه الجزء األكبر من الوقود التقليدي إلى
الصناعات البتروكيميائية أو إلى التصدير ,وجزء يحتفظ به كمخزون استراتيجي لألجيال

القادمة.
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