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ماھیة قطاع الطاقة المتجددة وأھمیتھ



:ماھیتھا

طاقة نظیفة وصدیقة للبیئة، كونھا ال تخلّف غازات ضاّرة كثاني أكسید ھى 

الكربون، وال تؤّثر سلباً على البیئة المحیطة بھا، كما أّنھا ال تلعب دوراً ذا أثر 

، وھي نوع من أنواع الّطاقة التي ال تنضب وال ةفي مستوى درجات الحرار

تنفد، وتشیر تسمیتھا إلى أّنھا كلما شارفت على االنتھاء تتواجد مجّدداً، 

ومصادر الطاقة المتجّددة ُتعتبر متناقضًة تماماً مع مصادرھا غیر المتجّددة؛ 

كالغاز الطبیعي، والوقود الّنووي؛ حیث تؤّدي ھذه المصادر إلى االحتباس 

. الحراري، وإطالق غاز ثاني أكسید الكربون عند استخدامھا



مصادر الطاقة المتجددة



الطاقة الشمسیة الطاقة الشمسیة ::

ان في ــــــحیث استغلھا اإلنس
الحھ، وسّخرھا ـــــــمص

ائل ــــاد على وســـــــباالعتم
ویمكن ، وتقنیات تكنولوجّیة

س ــــــادة من الّشمــــاالستف
اقة ــــــــد الطّ ــفي تولی
ة ــــــــــالحراریّ 
خدام ـــــائّیة، باستــوالكھرب
ات الحرارّیة، ــــــالمحّرك

الیا ــــوألواح الخ
دّیة، ـــــة الجھــــــــالضوئیّ 
ّوالتـــــوالمح

. الفولتوضوئّیة



):2(المتجددة مصادرالطاقة 
الطاقة الحیویة الطاقة الحیویة ::

ُتستمّد الّطـــــاقة الحیوّیة مّما ُیسمـــــــّى بالكتلة الحیوّیة؛ 
والتي ھي عبارة عن ماّدة عضــــــــــویة تعمـــل على 

تخزین األشعـة الشمسّیـــــة، ثـــّم تحـــــــویلھا إلى طاقة 
كیمیـــائّیة، وقد تكون ھذه المصــادر عبارة عن خشــــــب، 

أو سمـــــــاد، أو قصــــــب الّسكـــــر وتعتبر مصـــادر 
. الّطــاقة الحیوّیة مشابھًة للوقود األحفوري 



):3(المتجددة مصادرالطاقة 

طاقة ظاھرتي المّد والجزرطاقة ظاھرتي المّد والجزر: : 

یعتمد ھذا الّنـــوع من الّطاقــــة المتـــجّددة عـلى ظاھرتي المّد 

والجزر، واللتــــان تحدثان تحت تأثیر الجاذبیة بیـن القمـــر 

والّشــــمس، ودورة الكـــرة األرضّیة حول محــــورھا، ویتّم 

استـــــغالل ھاتین الظاھرتین باالعتماد على الّتیارات المخـــّزنة في 

المیاه خالل فترة حدوث ظـــاھرتي المـــّد والجزر،، ویتّم ذلك من 

.خالل بناء الّســـدود أو التــــوربینات



):4(مصادرالطاقة المتجددة 

الطاقة الكھرومائیة الطاقة الكھرومائیة ::
یعتبر مصـــــطلح كھرومائّیة مصطلــــــــــحاً شامالً 

للكھرباء والماء معاً، ویستــــخدم ھذا الّنوع من الّطـــــــاقة 
في استغــالل الّطاقة المائّیــــة لتولید الّطــاقة الكھـربائّیة، 
وتعتبر طاقــًة نظیفًة للغایــــة، یتّم االعتمــــــاد كلّیاً على 

الّطـــاقة الكامنة في المیـاه، أو طاقة الوضع، وتحویلھا إلى 
طاقة حركّیة من خالل سقــوط الماء وانسیابھ من أعلــى 

إلى أســـفل، لتتّم إدارة توربینـــــات الّتـــــولیــــد، فیبــــدأ 
المــــولد الكھـــربائّي بالّدوران، وبالّتـــالي یعمـــــل على 

. إنتـــــاج الّطاقة الكھربائّیة



):5(المتجددة مصادرالطاقة 

كھرباء الحرارة األرضّیة كھرباء الحرارة األرضّیة ::
وتسّمـــــــى أیضــــــاً طاقــــًة حرارّیًة جوفّیة، فیستـــخرج 

ھذا الّنــــوع من الّطاقة من باطن األرض وتزداد ارتفــــاعاً 
كّلمـــــــــا زاد العمــــــق في جــــوف األرض، وُیعتمد 
علیھا بشكــــــل كبیـر في تولید الّتیار الكھـــــربائّي، 

وتحتــــاج ھــذه العمـــلیة إلى الوصول إلى أعمــــاق باطن 
األرض، قد تصل إلى خمســـــــة كیــــلومترات، وذلـــــــك 

من خــــالل حـفـــــر األنابیب، ویمكن استغــاللھا 
.وتسخیــرھا لصالح العالم إلمداده بالطاقة 



):6(مصادرالطاقة المتجددة 

طاقة الریاح طاقة الریاح ::
یلجأ اإلنسان إلى االعتماد على توربینـــــات 

الّریاح الستخراج الّطـــاقة من الّریاح، وتولید 
الّطـــــاقة الكھربــائّیة منھا، كما تستخــــدم 
طاقة الّریاح إلنتاج الّطاقة المیكــانیكّیة فیما 

.ُیسمـّى بطـواحین الھواء 



مصادر الطاقة المختلفة وأثارھا البیئیة واإلقتصادیة 
واإلجتماعیة والصحیة



المصادر غیر المتجددة للطاقة المتجددة للطاقةالمصادر

:على البیئة آثارھا1.

ھى طاقة صدیقة للبیئة ونظیفة والتؤثر سلبا ً على 

.البیئة المحیطة بھا 

:آثارھا على البیئة 1.
التى تعتمد على تتعدد صور التأثیر السلبي للصناعات

على ] الفحم ـ النفط ـ الغاز الطبیعي[الوقود األحفورى
تلوث الھواء، تلوث الماء، التغیر المناخى، :البیئة ومنھا

.تآكل طبقة اآلوزون 

:آثارھا على اإلقتصاد . 2
ھى طاقة إقتصادیة جدا ًوتستخدم تقنیات غیر معقدة 

.یمكن تصنیعھا محلیا ً فى آى دولة 

:آثارھا على اإلقتصاد. 2
یؤدي التلوث إلى مجموعة من المضاعفات االقتصادیة، 

حیث یكلف اقتصادات الدول خسائر مالیة كبیرة تتمثل فى 
ارتفاع مصاریف الرعایة الصحیة،ارتفاع تكالیف معالجة 
األوساط الملوثة وخاصة المائیة،تدھور المجال السیاحي 

.بالمنطقة الملوثة

:آثارھا الصحیة . 3
تلعب الطاقة المتجددة النظیفة دوراً ھاماً في الحفاظ 

.على السالمة الصحیة لإلنسان والبیئة على حد سواء
:آثارھا الصحیة . 3

تشمل مجموعة من المضاعفات الصحیة الناجمة عن 
تعرض االنسان ألتواع الملوثات المختلفة واتصالھ 

.المباشر أو بشكل غیر مباشر باألوساط الملوثة

)1(آثار استخدام مصادر الطاقة المختلفة 



)2(آثار استخدام مصادر الطاقة المختلفة 

المصادر غیر المتجددة للطاقة  المصادر المتجددة للطاقة

:آثارھا اإلجتماعیة . 4

.ھذه السموم

:آثارھا اإلجتماعیة. 4
ثمنع تشّكل األمطار الحمضیة التي تلحق الضرر •

.بكافة المحاصیل الزراعیة وأشكال الحیاة
تحمي كافة الكائنات الحیة وخاصة المھددة •

.باالنقراض
تحمي المیاه الجوفیة واالنھار والبحار والثروة •

.السمكیة من التلوث 
.تؤمن االمن الغذائي•
تقوم بزیادة المحاصیل الزراعیة وتحمیھا من •

.الملوثات الكیمیائیة



مفھوم البیئة والتشریعات المنظمة لھا 



مفھوم البیئة 

كل العناصر الطبیعیة والحیاتیة (أنھاوتعرف البیئة ب
، )التى توجد حول وعلى وداخل سطح الكرة األرضیة

فالھواء ومكوناتھ الغازیة المختلفة والطاقة ومصادرھا 
ومیاه األنھار واألمطار والبحار والمحیطات والتربة 
وما یعیش علیھا أو بداخلھا من نباتات و حیوانات 
واإلنسان فى مجتمعاتھ المختلفة المتباینة ، كل ھذه 
.العناصر مجتمعة ھى مكونات البیئة



التشریعات المنظمة
تعتبر إحدى وسائل تحقیق ھدف حمایة البیئة "أن القوانین 

تحتاج إلى مساندة الرأى العام وتنمیة الوعى العام وتعمیق 
الفھم للعالقات القائمة بین اإلنسان وبیئتھ وإال كانت مخیبة 

،وھى لآلمـال وظلت مجرد نصوص عدیمة الجدوى
القانون ب( حمایة الموارد المائیة من التلوث تشریع :كمایلى 

تشریع حمایة األرض الزراعیة ، )1984لسنة 12رقم 
،1973لسنة 59القانون رقم ب( التجریف والتبویرمن 

).1985لسنة 2القانون 



التطور التشریعي للطاقات المتجددة في مصر
2014مارسفىالمتجددةوالطاقةالكھرباءوزارةلیصبحالوزارةاسمعدیلت•
.2014لسنةیولیو17فىالمتجددةالطاقةخلیطالكھرباءتعریفةھیكلة•
.2019عامحتى2014یولیومناعتباراً الكھربائیةالتعریفة135رقمقانون•
الجدیدةالطاقةھیئةانشاءقانونبتعدیل2014لسنة1257رقم.و.م.رقرار•

القابضةلشركةلشركاتمشروعاتھامنالمنتجةالكھرباءببیعلیسمحالمتجددة
آخرینشركاءمعأوبمفردھاسواءشركاتوانشاءالمستثمرین،أومصرلكھرباء
.2014أكتوبر22فىالمتجددةالطاقةمشروعاتوصیانةوتشغیلإلنشاء

الكھربائیةالطاقةشراءأسعارتحدیدبشأن2014لسنة1947رقم.و.م.رقرار•
.2014أكتوبر27فىالمتجددةللطاقاتالتغذیةتعریفةبنظام

المتجددةالطاقةمصادرمنالكھرباءانتاجتحفیزبشأن2014لسنة203رقمقانون•
.2014دیسمبر21فى



اإلطار المؤسسي إلدارة قطاع الطاقة 



الھیكل التنظیمى  لوزارة الكھرباء والطاقة 
المتجددة

وزارة 
الكھرباء
والطاقة 
المتجددة

وزارة 
الكھرباء
والطاقة 
المتجددة

الشركة القابضة 
لكھرباء مصر

ھیئة الطاقة 
الذریة

ھیئة الطاقة 
الذریة

ھیئة المواد 
النوویة

ھیئة المواد 
النوویة

ھیئة المحطات 
النوویة

ھیئة المحطات 
النوویة

ھیئة تنمیة 
وإستخدام 

الطاقة الجدیدة 
والمتجددة

ھیئة تنمیة 
وإستخدام 

الطاقة الجدیدة 
والمتجددة

ھیئة تنفیذ 
مشروعات 

المحطات المائیة

ھیئة تنفیذ 
مشروعات 

المحطات المائیة



والمسؤلیاتاإلطار 

تعتمد استراتیجیة قطاع الكھرباء على تنویع مصادر الطاقة والتوسع فى استخدام الطاقة 

المتجددة وترشید استخدام مصادر الطاقة التقلیدیة وذلك فى إطار التخطیط االستراتیجي للطاقة 

.في مصر

وتتعاون الشركة القابضة لكھرباء مصر مع ھیئة الطاقة الجدیدة والمتجددة

في المجاالت االتیة:

.التخطیط للتولید أخذاً في االعتبار مشاركة الطاقات المتجددة

التخطیط للشبكات الكھربیة بما یضمن استیعاب الطاقة الكھربیة المولدة من مشروعات الطاقة 

.المتجددة



البیئة والمناخ المصرى 



البیئة المصریة 

مصر إحدى دول منطقة الحزام الشمسي األكثر مناسبة لتطبیقات الطاقة الشمسیة وال ریب أن موقع مصر 

یمنحھا امتیازاٍت تحسدھا علیھا دولٌ شتى وخصوًصا األوروبیة، وإن التسخیر المناسب لھذه الخصائص كفیلٌ 

.برفع القدرة اإلنتاجیة من الطاقة المتجددة رفًعا ھائًال 

تتمتع مصر بمسارات ریاٍح ممتازة وخاصًة في خلیج السویس، إذ یصل متوسط سرعة الریاح ھناك إلى 

متًرا على ضفتي النیل في 80ثانیة على ارتفاع /متر7.5متًرا وإلى 50ثانیة على ارتفاع / متر10.5

الصحاري الشرقیة والغربیة وأجزاء من سیناء، وُتقدر الطاقة التي تستطیع الریاح إنتاجھا في مصر إذا ما 

).ألف میجاواط20(ُسخـرت كلًیا بحــوالي 



مختلف مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر 



المشروعات المصریة بإستخدام الطاقة المتجددة
مشروعات بإستخدام طاقة الریاح :

انبعاثاتلتخفض»میجاواط5«بسعةالغردقةفي»ریادیةریاحٍ محطة«1993عاممصرَدشنت•
.سنوًیا»طن2800«بمقدارالكربونأكسیدثاني

700«تضمإذ(إفریقًیااألكبروھي»الزعفرانةمحطة«عدیدةٍ دولٍ معبالتعاون2001عامدشنتثم•
.)سنوًیا»طنألف800«بحوالياالنبعاثاتوتخفض»میجاواط545«بسعة»مولدة

عامُدّشنت»میجاواط200«بسعة»الزیتجبل«منطقةفيمحطةٍ تنفیذالحكوميالقطاعمشروعات•
باإلضافةأخرى،»میجاواط340«إلنتاجمستقبًال منھاوالثالثةالثانیةالمرحلتینواستكمال،2015

.مستقبًال ُتدشنالسویسخلیجفيأخرى»میجاواط800«إلى
مشروعات بإستخدام الطاقة الشمسیة:

.)میجاواط140(تنتجالكریماتفيالمختلطةالشمسیةالطاقةمحطة•
للحرارةتخزینیةٍ بقدرةٍ )میجاواط100(بسعةأسوانمدینةفي»أمبوكوم«بالشمسیةالطاقةمحطةٍ •

.ساعاتألربعتصل
وجنوباالحمرالبحربفنادقللمیاهالشمسيالتسخینانظمةبتركیبوالخاصEGYSOLمشروع•

الفعليالتنفیذبدءاالیطالیةالبیئةوزارةمنوبتمویلالمتحدةلألممالبیئيالبرنامجمعبالتعاونسیناء
..2012عامللمشروع



)المتجددة وغیر المتجددة (اإلستثمارات فى الطاقة بأنواعھا 



اإلستثمارات فى الطاقة غیر المتجددةفى الطاقة المتجددة اإلستثمارات
:مشروعات تحت التنفیذ : أوال 

300میجاوات و 1500مشروعات  تعریفة التغذیة بقدرات إجمالیة •
.  بإستخدام الطاقة الشمسیة.) و.ك500للمشروعات أقل من . و.م

و بالتعاون مع الحكومة االسبانیة بخلیج .م120محطة ریاح قدرة •
.) 3جبل الزیت (السویس 

و بواسطة القطاع الخاص بنظام البناء .م250محطة ریاح قدرة •
.والتملك والتشغیل

:مشروعات تحت الدراسة: ثانیا
20محطة انتاج كھرباء من نظم الخالیا الفوتوفولطیة بقدرة إجمالیة •
.بالغردقة بالتعاون مع الیابان. و.م
میجاوات 26محطة انتاج كھرباء من نظم الخالیا الفوتوفولطیة قدرة •

.بكوم أمبو بالتعاون مع الوكالة الفرنسیة للتنمیة
دراسة جدوى مشروع محطة انتاج كھرباء باستخدام نظم الخالیا •

و بالزعفرانة من خالل منحة من الصندوق .م50الفوتوفلطیة  بقدرة 
.العربى لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

50محطة انتاج كھرباء باستخدام نظم الخالیا الفوتوفولطیة  بقدرة •
و بكزم أمبو بالتعاون مع  الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي .م

.واالجتماعي
50محطة انتاج كھرباء باستخدام نظم الخالیا الفوتوفولطیة  بقدرة •
.KFWبنك التعمیر األلمانى –و بالزعفرانة .م
بالتعاون مع بنك التعمیر . و.م250مشروع إنشاء محطة ریاح قدرة •

االستثمار األوروبى، والوكالة الفرنسیة للتنمیة والمفوضیة األلمانى، وبنك 
.)1السویسخلیج (األوروبیة 

و مع شركة مصدر المملوكة لحكومة أبو .م200ریاح قدرة محطة•
).2السویسخلیج (ظبي 

و بالتعاون مع بنك التعمیر األلماني ،وكالة .م200محطة ریاح قدرة •
خلیج (،وبنك االستثمار األوربي واالتحاد األوربي ADFالتنمیة الفرنسیة 

).3السویس

:التنفیذتحتمشروعات:أوال
السویسكھرباءتولیدلمحطةالبخاریةللوحدةالتجارىالتشغیلتم•

.2017مارسفيوات.م650بقدره
سویفبني-البرلس(بمواقعمركبةدورةمحطاتمشروعات(3عدد•

وات.م14400إجمالیةبقدرة)الجدیدةاإلداریةالعاصمة–
:الدراسةتحتمشروعات:ثانیاً 

أكتوبر6والشباببمحطاتالغازیةالوحداتتحویلعلىالتعاقد•
بنظامللعملدمیاطغربوتوسیعأسیوطغربوتوسیعدمیاطوغرب
.المركبةالدورة

بمواقعوات.م25قدرهباجمالىكاتربیلردیزلوحدات5عددتشغیل•
.واألقصروالخارجةسیوة

تعملكھرباءمحطةلتنفیذاالستثماریةالشركاتإحدىمعالتعاون•
مرحلةكلقدرهمرحلتینعلىالنظیفالفحمبوقود

)BOO)1البنظامموسىبعیونوات.م1320
بقدرةالحمراوینبمنطقةالفحمبوقودتعملكھرباءمحطةمشروع•

.وات.م٦٠إجمالیة
6000بقدرةالنظیفالفحمبتكنولوجیاتعملكھرباءمحطةإنشاء•

.الحمراوینوبموقع.م
تبلغبقدرةاألوسطوالشرقأفریقیافيالطاقةوتخزینضخمشروع•

EPCبنظاموات.م2400 + Finance .عتاقةبجبل(2)

:BOOنظام)1(
B.O.Oنظام (BUILD OWN AND OPERATE)بالتحویلالتعھدبدونالتشغیل/التملك/البناء

.للحكومةالمنتجةالطاقةببیعالمستثمریقومأنللحكومةعلى

نظام)2(
FINANCE+EPC:

الحكومةتقومأنعلىبالمحطةالخاصالتمویلبتدبیرالمشروعمنفذالمستثمرقیامیتضمنالذىو
باإلضافةالمفتاحتسلیمنظامویشبھالمشروعتنفیذمناالنتھاءبعدقیمتھبسدادالمالكةالجھةبإعتبارھا

.للمشروعاتعلیھاالحصولسیتمالتىالقروضبضمانالحكومةقیامإلى



نظرة على الطاقة المتجددة فى مصر 
:النظرة المستقبلیة  :الموقف الحالى 

بنسبة تساھم الطاقة المتجددة حالیا
من اجمالي القدرات المركبة، و % 1.7
.من الطاقة المنتجة % 0.8



إجراءات التدقیق والمراجعة 



)المشروعات(إجراءات المراجعة على الجھات المنتجة للطاقة المتجددة 
المركز المالى والحساب الختامى مراجعةالمراجعة الدوریة

مراجعة )
) :اإلستثمارى

•

.التكالیف على المشروعات 
مراجعة المستخلصات الجاریة للتحقق من تكلفة •

.ما تم تنفیذه من تلك المشروعات 
•

.الثابتة
•)

).التكلفة والعملیات 
•

.مراكز التكلفة الخاصة بھا 

المالى مراجعة المركز:
•

.والتحقق من صحة التكلفة الظاھرة بالمیزانیة 
•

) (

التى تمت لألصول الثابتة ومتابعتھا بسجل األصول 
.للتحقق من حساب إھالكھا 

•)
 (

.عدم التورید فى ضوء شروط التعاقد 



تابع إجراءات المراجعة على الجھات المنتجة للطاقة 
)المشروعات(المتجددة  مراجعة المركز المالى والحساب الختامى المراجعة الدوریة

 مراجعة القروض والمنح  :
.التحقق من اإللتزام بشروط تلك العقود•
التحقق من سالمة إستعمالھا فى األغراض •

.المخصصة لھا 
أقساط وفوائد (التحقق من وجود جدولة للقروض •

.ومدى اإللتزام بالسداد فى المواعید من عدمھ ) 
.التحقق من صحة المعالجة المحاسبیة لھا•
التحقق من أنھا طبقا ً لما یقضى بھ النظام •

المحاسبى الموحد وتعدیالتھ ومعاییر المحاسبة 
.المصریة فى ھذا الشأن والمعاییر ذات العالقة 

بضائع لدى (التحقق من المھمات المنصرفة للمقاولین •
ال تزید عن إحتیاجات تنفیذ كمیات أعمال ) الغیر 

مراجعة اإلعتمادات المستندیة .التركیب وفقا للعقود
.ومطابقتھا مع شھادات البنوك 

التحقق من الشھادات المؤیدة ألرصدة القروض طویلة •
.األجل واألقساطك المستحقة 

التحقق من شھادات بضائع لدى الغیر وتحمیل •
المشروعات بما تم تركیبھ من تلك البضائع بمعرفة 

.المقاولین وبما یتفق مع المستخلصات 
مراجعة الحساب الختامى:

للھیئة للتحقیق من إلتزام فحص الحساب الختامى•
الھیئة بالموازنة الجاریة واإلستثماریة ومدى تنفیذ 
المشروعات ومدى وجود تجاوزات أو وفورات عن 

.الموازنة المعتمدة للھیئة ودراسة أسباب ذلك 
إعداد تقریر مراقب الحسابات على القوائم المالیة •

ومراجعة التعدیالت التى تتم علیھا وإعداد تقریر عن 
.  لة الحسابات الختامیة المعد



الصعوبات التى تواجھ المراقبین
 جدواھا ومدى المنفذة المشروعات على الرقابة مدى فى تتمثل والتى :: الرقابةالرقابة بیئةبیئة فىفى صعوباتصعوبات

.المستقبلفىالمشروعاتتلكمنالمستھدفتحققوإمكانیةعدمھمن

الفنیة الكوادر توافر والمتجددة الجدیدة الطاقة آلیات على الرقابة تتطلب :: فنیةفنیة محاسبیةمحاسبیة صعوباتصعوبات
علىالسلیمةالمالیةالتصرفاتمدىمعرفةمنالحساباتمدققىقیامالمكانیة)الخبرات(الالزمة

.للمشروعالفنیةبالناحیةالمتعلقةالقراراتسالمةوكذاالمنفذةالمشروعات

 النواحى أو المالیة النواحى لبعض المنظمة التشریعات بعض توافر عدم :: تشریعیةتشریعیة صعوباتصعوبات
تزیدمجدیةغیرفنیةأمورإبتكارأوالصرفتجاوزالىیؤدىقدمماالمشروعاتبیئةفىالفنیة

.لھاالتشریعىالتصرفإحكاملعدمنسبیاً مقننبوجھالمشروعتكالیفمن

 بمختلف الحكومیة والجھات للمحاسبات المركزي الجھاز بین وثیق تعاونا نشھد سبقسبق ماما بخالفبخالف
المالحظاتواستیفاءالجھازعنالصادرةالتوصیاتإنفاذفيسریعةاالستجابةتكونومستویاتھا

.الرقابیة



الصعوبات التي تواجھ األجھزة في الرقابة على الصعوبات التي تواجھ األجھزة في الرقابة على 
الطاقة الجدیدة والمتجددةالطاقة الجدیدة والمتجددة

منجدواھاومدىالمنفذةالمشروعاتعلىالرقابةمدىفيتتمثلوالتي::الرقابةالرقابةبیئةبیئةفىفىصعوباتصعوبات
.المستقبلفيالمشروعاتتلكمنالمستھدفتحققوإمكانیةعدمھ

الفنیةالكوادرتوافروالمتجددةالجدیدةالطاقةآلیاتعلىالرقابةتتطلب::فنیةفنیةمحاسبیةمحاسبیةصعوباتصعوبات
علىالسلیمةالمالیةالتصرفاتمدىمعرفةمنالحساباتمدققىقیامإلمكانیة)الخبرات(الالزمة

.للمشروعالفنیةبالناحیةالمتعلقةالقراراتسالمةوكذاالمنفذةالمشروعات

فيالفنیةالنواحيأوالمالیةالنواحيلبعضالمنظمةالتشریعاتبعضتوافرعدم::تشریعیةتشریعیةصعوباتصعوبات
تكالیفمنتزیدمجدیةغیرفنیةأمورابتكارأوالصرفتجاوزإلىیؤدىقدمماالمشروعاتبیئة

.لھاالتشریعيالتصرفإحكاملعدمنسبیاً مقننبوجھالمشروع

بمختلفالحكومیةوالجھاتللمحاسباتالمركزيالجھازبینوثیقتعاونانشھدسبقسبقمامابخالفبخالف
المالحظاتواستیفاءالجھازعنالصادرةالتوصیاتإنفاذفيسریعةاالستجابةتكونومستویاتھا

.الرقابیة



جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة

الطاقة المتجددة في سلطنة ُعمان
:إعداد

سليمان الهنائــــي•
وليــــــــد الهطالـــي•
صابرينا الكندية•

جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة

الطاقة المتجددة في سلطنة ُعمان

1

:إعداد
سليمان الهنائــــي•
وليــــــــد الهطالـــي•
صابرينا الكندية•



محاور الجلسة
مشاريع الطاقة المتجددة في سلطنة ُعمان
برنامج فحص تركيب ٔالواح الخاليا الشمسية
مستقبل الطاقة المتجددة في سلطنة ُعمان

محاور الجلسة
مشاريع الطاقة المتجددة في سلطنة ُعمان
برنامج فحص تركيب ٔالواح الخاليا الشمسية
مستقبل الطاقة المتجددة في سلطنة ُعمان

2



مشاريع الطاقة المتجددة في سلطنة ُعمان

3

مشروع مرٓاة للطاقة الشمسية
مشروع محطة طاقة الرياح
مشروع محطة الطاقة الشمسية
 ساهم(مشروع ساهم لتركيب أاللواح الشمسية(

مشاريع الطاقة المتجددة في سلطنة ُعمان

3

مشروع مرٓاة للطاقة الشمسية
مشروع محطة طاقة الرياح
مشروع محطة الطاقة الشمسية
 ساهم(مشروع ساهم لتركيب أاللواح الشمسية(



مشروع مرٓاه للطاقة الشمسية
حقل ٔامل التابع لشركة تنمية نفط عمان : الموقع)PDO(
جيجا واط1(ميجا واط 1021: السعة اإلنتاجية(
مليون دوالر600(مليون لایر عماني 231نحو : التكلفة(
5,6اإلســـتخالص المعـــزز للـــنفط لشـــركة تنميـــة نفـــط عمـــان وتـــوفير : الغـــرض مـــن المشـــروع

تريليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي سنوياً 
2018فبراير : التشغيل

مشروع مرٓاه للطاقة الشمسية
حقل ٔامل التابع لشركة تنمية نفط عمان : الموقع)PDO(
جيجا واط1(ميجا واط 1021: السعة اإلنتاجية(
مليون دوالر600(مليون لایر عماني 231نحو : التكلفة(
5,6اإلســـتخالص المعـــزز للـــنفط لشـــركة تنميـــة نفـــط عمـــان وتـــوفير : الغـــرض مـــن المشـــروع

تريليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي سنوياً 
2018فبراير : التشغيل

4



مشروع محطة طاقة الرياح
منطقة هرويل في محافظة ظفار:الموقع
ميجا واط 50:السعة اإلنتاجية
مليون دوالر200(مليون لایر عماني 77نحو : التكلفة(
ٔالــف منــزل بالطاقــة فــي محافظــة ظفــار وخفــض الــدعم 16تغذيــة نحــو : الغــرض مــن المشــروع

الحكومي
2019الربع الثالث من عام : التشغيل

مشروع محطة طاقة الرياح
منطقة هرويل في محافظة ظفار:الموقع
ميجا واط 50:السعة اإلنتاجية
مليون دوالر200(مليون لایر عماني 77نحو : التكلفة(
ٔالــف منــزل بالطاقــة فــي محافظــة ظفــار وخفــض الــدعم 16تغذيــة نحــو : الغــرض مــن المشــروع

الحكومي
2019الربع الثالث من عام : التشغيل
5



مشروع محطة الطاقة الشمسية
والية عبري في محافظة الظاهرة: الموقع
ميجا واط 500: السعة اإلنتاجية
مليون دوالر500(مليون لایر عماني 192نحو : التكلفة(
ٔالــف منــزل بالطاقــة فــي واليــة عبــري وتقليــل انبعاثــات 33تغذيــة نحــو : الغــرض مــن المشــروع

غاز ثاني اكسيد الكربون
2021بداية عام : التشغيل

مشروع محطة الطاقة الشمسية
والية عبري في محافظة الظاهرة: الموقع
ميجا واط 500: السعة اإلنتاجية
مليون دوالر500(مليون لایر عماني 192نحو : التكلفة(
ٔالــف منــزل بالطاقــة فــي واليــة عبــري وتقليــل انبعاثــات 33تغذيــة نحــو : الغــرض مــن المشــروع

غاز ثاني اكسيد الكربون
2021بداية عام : التشغيل
6



)ساهم(مشروع ساهم لتركيب أاللواح الشمسية 
نبذة عن مشروع ساهم:

االســـتفادة مـــن تقنيـــة أاللـــواح الشمســـية لتوليـــد الكهربـــاء فـــي الوحـــدات الســـكنية ســـاهم فـــي مبـــادرة تـــتلخص 
فقـــد قامـــت الهيئـــة بوضـــع إطـــار تنظيمـــي عبـــر صـــياغة العملّيـــة، والمنشـــٓات العامـــة والخاصـــة ولتســـهيل تلـــك 

المعــايير والمواصــفات الخاصــة بٔانظمــة الخاليــا الشمســية الكهروضــوئية الموصــولة بشــبكة التوزيــع للمشــتركين 
كمــا قامــت الهيئــة بتحديــد ٔاهــم المتطلبــات الفنيــة لتوصــيل تلــك أالنظمــة بشــبكة التوزيــع والتــي ســتعمل معهــا 

.بالتوازي 

)ساهم(مشروع ساهم لتركيب أاللواح الشمسية 
نبذة عن مشروع ساهم:

االســـتفادة مـــن تقنيـــة أاللـــواح الشمســـية لتوليـــد الكهربـــاء فـــي الوحـــدات الســـكنية ســـاهم فـــي مبـــادرة تـــتلخص 
فقـــد قامـــت الهيئـــة بوضـــع إطـــار تنظيمـــي عبـــر صـــياغة العملّيـــة، والمنشـــٓات العامـــة والخاصـــة ولتســـهيل تلـــك 

المعــايير والمواصــفات الخاصــة بٔانظمــة الخاليــا الشمســية الكهروضــوئية الموصــولة بشــبكة التوزيــع للمشــتركين 
كمــا قامــت الهيئــة بتحديــد ٔاهــم المتطلبــات الفنيــة لتوصــيل تلــك أالنظمــة بشــبكة التوزيــع والتــي ســتعمل معهــا 

.بالتوازي 
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)ساهم(مشروع ساهم لتركيب أاللواح الشمسية 
ٔاهمية مبادرة ساهم للبيئة والمجتمع:
سـيقلل ذلـك مـن ُعمـان، حيـث حيوّية في مجال نشر تطبيقات الطاقة المتجددة في ساهم خطوة مبادرة تعد 

أالمـــر الـــذي يتـــيح اســـتغالل هـــذه المـــوارد فـــي والـــديزل،  مصـــادر الطاقـــة التقليديـــة مثـــل الغـــاز اإلعتمـــاد علـــى 
ــالنفع علــى االقتصــاد  مــن الحــد كمــا يــؤدي اســتخدام الطاقــة الشمســية إلــى الــوطني اســتخدامات ٔاخــرى تعــود ب

.الضارةوالتقليل من االنبعاثات الكربونية البصمة 

)ساهم(مشروع ساهم لتركيب أاللواح الشمسية 
ٔاهمية مبادرة ساهم للبيئة والمجتمع:
سـيقلل ذلـك مـن ُعمـان، حيـث حيوّية في مجال نشر تطبيقات الطاقة المتجددة في ساهم خطوة مبادرة تعد 

أالمـــر الـــذي يتـــيح اســـتغالل هـــذه المـــوارد فـــي والـــديزل،  مصـــادر الطاقـــة التقليديـــة مثـــل الغـــاز اإلعتمـــاد علـــى 
ــالنفع علــى االقتصــاد  مــن الحــد كمــا يــؤدي اســتخدام الطاقــة الشمســية إلــى الــوطني اســتخدامات ٔاخــرى تعــود ب

.الضارةوالتقليل من االنبعاثات الكربونية البصمة 
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)ساهم(برنامج فحص تركيب ٔالواح الخاليا الشمسية 
الهـــــدف من الفحــــــــــص:

التحقـق مــن كـفــاءة تركيـب ٔالــواح الخاليــا الشمسـية فــي عقــارات المشـتركين وفقــًا للــوائح وأالنظمــة 
)برنامج ساهم(الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء 

)ساهم(برنامج فحص تركيب ٔالواح الخاليا الشمسية 
الهـــــدف من الفحــــــــــص:

التحقـق مــن كـفــاءة تركيـب ٔالــواح الخاليــا الشمسـية فــي عقــارات المشـتركين وفقــًا للــوائح وأالنظمــة 
)برنامج ساهم(الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء 
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)ساهم(برنامج فحص تركيب ٔالواح الخاليا الشمسية 
المخاطــــــر المتعلقــــــــة بالفحــــــص:
.تركيب ٔالواح الخاليا الشمسية من قبل مقاولين غير مرخص لهم بالتركيب•
عـــدم اإللتـــزام بإشـــتراطات وسياســـات تركيـــب أاللـــواح الشمســـية الصـــادرة مـــن هيئـــة تنظـــيم •

.الكهرباء
.عدم مراعاة ٔانظمة الصحة والسالمة•
.عدم دقة بيانات قراءة الطاقة المصدرة للشبكة واحتساب التعرفة•

)ساهم(برنامج فحص تركيب ٔالواح الخاليا الشمسية 
المخاطــــــر المتعلقــــــــة بالفحــــــص:
.تركيب ٔالواح الخاليا الشمسية من قبل مقاولين غير مرخص لهم بالتركيب•
عـــدم اإللتـــزام بإشـــتراطات وسياســـات تركيـــب أاللـــواح الشمســـية الصـــادرة مـــن هيئـــة تنظـــيم •

.الكهرباء
.عدم مراعاة ٔانظمة الصحة والسالمة•
.عدم دقة بيانات قراءة الطاقة المصدرة للشبكة واحتساب التعرفة•
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)ساهم(برنامج فحص تركيب ٔالواح الخاليا الشمسية 
اإلجــــــــــراءات الرقابيــــــــــــة:
التحقــــق مــــن مــــدى كـفــــاءة وخبــــرة المــــرخص لهــــم بتركيــــب أاللــــواح الشمســــية فــــي عقــــارات •

.المشتركين
التٔاكد من إلتزام الشركات المرخص لها بالتزويد باللوائح وأالنظمة والسياسـات الصـادرة مـن •

.هيئة تنظيم الكهرباء
.التحقق من كمية الطاقة المنتجة من أاللواح الشمسية ومقارنتها مع تقارير الشركات•

)ساهم(برنامج فحص تركيب ٔالواح الخاليا الشمسية 
اإلجــــــــــراءات الرقابيــــــــــــة:
التحقــــق مــــن مــــدى كـفــــاءة وخبــــرة المــــرخص لهــــم بتركيــــب أاللــــواح الشمســــية فــــي عقــــارات •

.المشتركين
التٔاكد من إلتزام الشركات المرخص لها بالتزويد باللوائح وأالنظمة والسياسـات الصـادرة مـن •

.هيئة تنظيم الكهرباء
.التحقق من كمية الطاقة المنتجة من أاللواح الشمسية ومقارنتها مع تقارير الشركات•
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)ساهم(برنامج فحص تركيب ٔالواح الخاليا الشمسية 
اإلجــــــــراءات الرقابيــــــــــــة:
التٔاكــد مــن مراعــاة الشــركات المــرخص لهــا بالتزويــد بٔانظمــة أالمــن والصــحة والســالمة ٔاثنــاء •

.تركيب أاللواح الشمسية
.التحقق من كـفاءة أاللواح الشمسية المركبة في عقارات المشتركين•
.التحقق من احتساب قراءة عداد الطاقة من أاللواح الشمسية وفقًا للتعرفة المعتمدة•

)ساهم(برنامج فحص تركيب ٔالواح الخاليا الشمسية 
اإلجــــــــراءات الرقابيــــــــــــة:
التٔاكــد مــن مراعــاة الشــركات المــرخص لهــا بالتزويــد بٔانظمــة أالمــن والصــحة والســالمة ٔاثنــاء •

.تركيب أاللواح الشمسية
.التحقق من كـفاءة أاللواح الشمسية المركبة في عقارات المشتركين•
.التحقق من احتساب قراءة عداد الطاقة من أاللواح الشمسية وفقًا للتعرفة المعتمدة•
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مستقبل الطاقة المتجددة في سلطنة ُعمان

 م2030من احتياجات السلطنة من الطاقة بحلول عام % 10انتاج
 م2040من احتياجات السلطنة من الطاقة بحلول عام % 25انتاج

مستقبل الطاقة المتجددة في سلطنة ُعمان

 م2030من احتياجات السلطنة من الطاقة بحلول عام % 10انتاج
 م2040من احتياجات السلطنة من الطاقة بحلول عام % 25انتاج
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الطاقة المتجددة بالمملكة العربية 
السعودية

إعداد
فهد الٌعمري 
على العتيبي

خالد الرشيدي

الطاقة المتجددة بالمملكة العربية 
السعودية

إعداد
فهد الٌعمري 
على العتيبي

خالد الرشيدي



المقدمة
ر الطاقة، وتتمتع اململكة العربيـة أنظار العامل اليوم إىل حبث مسألة احلاجة املتزايدة إىل تنويع مصادتتجه 

الطاقـة املتجـددة يف اململكـة يف سـوق السعودية بإمكانات طبيعية تُتـيح هلـا االسـتفادة مـن الفـرص اهلائلـة 
ـــوافر األراضـــي، ”باعتبارهـــا فرصـــة منـــو رئيســـية، حيـــث جتتمـــع  والتصـــنيف مواردهـــا الشمســـية الـــوفرية، وت

جــــــــددةلتجعـــــــل اململكــــــــة يف مكانـــــــة رائـــــــدة عامليـــــــاً يف جمــــــــال توليـــــــد الكهربـــــــاء املت“ االئتمـــــــاين اجليـــــــد
.هلا أن حتظى مبكانٍة حمورية يف أسواق الطاقة يف املستقبلتُتيح 

المقدمة
ر الطاقة، وتتمتع اململكة العربيـة أنظار العامل اليوم إىل حبث مسألة احلاجة املتزايدة إىل تنويع مصادتتجه 

الطاقـة املتجـددة يف اململكـة يف سـوق السعودية بإمكانات طبيعية تُتـيح هلـا االسـتفادة مـن الفـرص اهلائلـة 
ـــوافر األراضـــي، ”باعتبارهـــا فرصـــة منـــو رئيســـية، حيـــث جتتمـــع  والتصـــنيف مواردهـــا الشمســـية الـــوفرية، وت

جــــــــددةلتجعـــــــل اململكــــــــة يف مكانـــــــة رائـــــــدة عامليـــــــاً يف جمــــــــال توليـــــــد الكهربـــــــاء املت“ االئتمـــــــاين اجليـــــــد
.هلا أن حتظى مبكانٍة حمورية يف أسواق الطاقة يف املستقبلتُتيح 



اململكة من الطاقة الشمسيةاستفادة 
لعزيـز، عاماً مضت، حينمـا دشـن خـادم احلـرمني الشـريفني امللـك سـلمان بـن عبـد ا38تعود إىل ما قبل 

حمطـة أحبـاث مدينـة امللـك عبـد العزيـز للعلـوم والتقنيـة -عندما كان أمـرياً ملنطقـة الريـاض -1980عام 
» مشــروع القريــة الشمســية«، الــيت تعــد أوىل احملطــات العلميــة واإلنتاجيــة للمملكــة املعروفــة باســمبالعيينــة

، واجلبيلــة، واهلجــرة احملاذيــة للريــاض، وعــّدت العيينــة: كيلــوواط إىل كــل مــن350لتــوفري الكهربــاء بقــدرة 
ــــاج القريــــة الشمســــية أول حمطــــة طاقــــة مشســــية يف اململكــــة نشــــأت بشــــراكة ســــعودية 350أمريكيــــة إلنت

تصـبح نـواة جلهـود وطنيـة حبثيـة 
.متطورة يف تقنيات الطاقة املتجددة، وخباصة أحباث الطاقة الشمسية

اململكة من الطاقة الشمسيةاستفادة 
لعزيـز، عاماً مضت، حينمـا دشـن خـادم احلـرمني الشـريفني امللـك سـلمان بـن عبـد ا38تعود إىل ما قبل 

حمطـة أحبـاث مدينـة امللـك عبـد العزيـز للعلـوم والتقنيـة -عندما كان أمـرياً ملنطقـة الريـاض -1980عام 
» مشــروع القريــة الشمســية«، الــيت تعــد أوىل احملطــات العلميــة واإلنتاجيــة للمملكــة املعروفــة باســمبالعيينــة

، واجلبيلــة، واهلجــرة احملاذيــة للريــاض، وعــّدت العيينــة: كيلــوواط إىل كــل مــن350لتــوفري الكهربــاء بقــدرة 
ــــاج القريــــة الشمســــية أول حمطــــة طاقــــة مشســــية يف اململكــــة نشــــأت بشــــراكة ســــعودية 350أمريكيــــة إلنت

تصـبح نـواة جلهـود وطنيـة حبثيـة 
.متطورة يف تقنيات الطاقة املتجددة، وخباصة أحباث الطاقة الشمسية



زز



.
متعاقبـة إىل منظـور اقتصـادي وعقب هذه التجربة حتـّول االهتمـام الـوطين بالطاقـة الشمسـية عـرب سـنوات

الــــيت 2010قــــة الشمســــية عــــام متثّــــل يف إطــــالق مبــــادرة خــــادم احلــــرمني الشــــريفني، لتحليــــة امليــــاه بالطا
يف مدينـة اخلفجـي أقصـى مشـال 

.شرقي اململكة

.
متعاقبـة إىل منظـور اقتصـادي وعقب هذه التجربة حتـّول االهتمـام الـوطين بالطاقـة الشمسـية عـرب سـنوات

الــــيت 2010قــــة الشمســــية عــــام متثّــــل يف إطــــالق مبــــادرة خــــادم احلــــرمني الشــــريفني، لتحليــــة امليــــاه بالطا
يف مدينـة اخلفجـي أقصـى مشـال 

.شرقي اململكة



رؤية المملكة في مشاريع الطاقة المتجددة
مــــن غيغــــاواط200والــــيت تتضــــمن انتــــاج 2016ابريــــل 25يف 2030مت اطــــالق رؤيــــة اململكــــة 

هذا املشروع سينقل اململكـة مـن دولـة متقدمـة يف تصـدير م، وأن 2030حبلول عام الطاقة الشمسية 
طبيعيـــة تؤهلهـــا لتأســـيس الـــنفط إىل دولـــة لتصـــدير الطاقـــة املســـتدامة؛ نظـــري مـــا متتلكـــه مـــن مقومـــات

، السـيليكاالشـمس، والريـاح، وحبّـات الرمـال الغنيـة مبـادة : صناعات صديقة للبيئة من خالل طاقات
إلنشــاء أكــرب مشــروع للطاقــة " ســوفت بنــك"مــع م 2018حيــث مت توقيــع مــذكرة تفــاهم يف مــارس  

مليــار دوالر 200يف الســعودية بقيمــة إمجاليــة تصــل إىل غيغــاواط200الشمســية يف العــامل إلنتــاج 
.أمريكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
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ــــة أوىل وذهبــــت  » رؤيــــة اململكــــة«اســــرتاتيجية وكمرحل

التنقيــب يف اقتصــادات الثــروات الطبيعيــة للمملكــة مــع احلفــاظ علــى مكونا
عــالوة علــى تــوطني نســبة  م، 2023مــن الطاقــة املتجــددة إىل اإلنتــاج احملّلــي حبلــول عــام غيغــاواط9.5

وغريهاالبحث، والتطوير، والتصنيع، : كبرية من العاملني يف الطاقة املتجددة يف جماالت
مبــادرة خــادم إطــالق وزيــر الطاقــة والصــناعة والثــروة املعدنيــة م اعلــن 2017لعــام ) نيســان(أبريــل 17يف 

سكاكا للطاقة الشمسية بطاقة احلرمني الشريفني، للطاقة املُتجددة، مع إطالق وثائق مناقصات مشروع
.ميغاواط400ميغاواط، ومناقصة مشروع لطاقة الرياح طاقته 300قدرها 
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عــالوة علــى تــوطني نســبة  م، 2023مــن الطاقــة املتجــددة إىل اإلنتــاج احملّلــي حبلــول عــام غيغــاواط9.5

وغريهاالبحث، والتطوير، والتصنيع، : كبرية من العاملني يف الطاقة املتجددة يف جماالت
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سكاكا للطاقة الشمسية بطاقة احلرمني الشريفني، للطاقة املُتجددة، مع إطالق وثائق مناقصات مشروع
.ميغاواط400ميغاواط، ومناقصة مشروع لطاقة الرياح طاقته 300قدرها 



المملكة المغربیة
المجلس األعلى للحسابات

الطاقة المتجددةالمملكة المغربیة في میدان حول تجربة عرض 

أحمد العباسي. ذ
مستشار بالمجلس األعلى للحسابات



حول الطاقة المتجددة بالمغربتقدیم•

أھداف السیاسة الطاقیة للمغرب•

برنامج السیاسة الطاقیة للمغرب•

النتائج الملموسة والمنتظرة•

حول مشروع الطاقة المتجددة بالمغربفیدیو•

عناصر العرض



تقدیم

االنبعاثاتتقلیصفيواإلسھامنسبیا،الطاقیةاستقاللیتھضمانالمغرب،یتوخى
.البشرياالستھالكمستقبلتشكلمتجددةطاقةوإنتاجالغازیة،

وآالف3یقاربلماتشرقإذمھمة،طاقیةإمكانیاتللمغربالشمستوفر
.السنةفيساعة600
بحلولالبالداحتیاجاتلنصفالمتجددةالطاقاتتوفیر:المغربیةالمملكةرھان

.2040سنة

فيباألساستتمثلالمغربإكراھات:
المناخ،تغیراتمواجھةعلـىالقدرةضعـف
والتحــولوالفیضانــاتالجفــافوشــدةوتیــرةفــيالزیــادةتوقعــات

المطریة،للتسـاقطاتوالزمنــيالمجالــي
الجوفیةالمیاهمسـتویاتفيانخفاضاسـتمرار.



أھداف السیاسة الطاقیة للمغرب

رفع نسبة مساھمة الطاقات 
إلى 2020الخضراء في أفق 

إجمالي الطاقة من 42%
الكھربائیة

االستھالك من %12توفیر 
15و2020سنة الطاقي

2030بالمائة سنة 

میغاواط كقدرة 4000بلوغ 
، عن 2020إجمالیة مع حلول 

جدیدة ریحیةطریق إنشاء حظائر 
وتشیید خمس محطات كھربائیة 

شمسیة

من %13التقلیص بنسبة 
انبعاثات الغازات الدفیئة بحلول 

2030سنة 



برنامج السیاسة الطاقیة للمغرب

إعداد مخططات عمل للنجاعة الطاقیة في 
عدة تدابیر وضع كل المجاالت الرئیسیة و 

الطلب، نذكر على سبیل من أجل التحكم في 
:المثال

إدخال اللمبات ذات االستھالك المنخفض، 
، أسعار الذروة GMT +1اعتماد بتوقیت 

...القصوى 

للنھوض وطني تشاركي ومالئم إطار بلورة 
:بقطاع الطاقة المتجددة

الوطنیة،الطاقیةاإلستراتیجیة•
االحتباسظاھرةلمكافحةالوطنیـةالخطـة•

الحراري،
األخضر،اإلستثمارمخطط•
الطاقاتللتنمیةتینوجھةاستراتیجیة•

الطاقیةوالنجاعةالمتجددة

:فيجدید یتمثل تشریعي و تنظیمي إطار إنشاء 
الطاقاتبشأن13/09رقمالقانون•

المتجددة،
بتطویرالمتعلق47/09رقمالقانون•

الطاقیة،النجاعة
الوكالةبإنشاءالخاص16/09رقمالقانون•

والنجاعةالمتجددةالطاقاتلتنمیةالوطنیة
.عمومیةمؤسسةبصفتھاالطاقیة

:خلق مجموعة من الھیئات تتمثل فیما یلي
كمؤسسةالشمسیةللطاقةالمغربیةالوكالةخلق•

2000برنامجإلدارةعموميبتمویلخاصة
،2020عامبحلولشمسيمیغاوات

ملیاربمیزانیةالطاقةفياالستثماریةالشركةخلق•
فياالستثمارإلىتھدفوالتيالدولة،مندرھم

،الطاقیةوالنجاعةالمتجددةالطاقاتمشاریع
والطاقاتالشمسیةالطاقةفيالبحثمعھدخلق•

المتجددة،
ملیاربقیمةالطاقةلتطویرخاصصندوقإنشاء•

أمریكيدوالر



مشروع نور للطاقة الشمسیة

إلىالشمسأشعةالمقعرةالمرایاوتوجھ.بالمغربالمركزةالشمسیةالطاقةتستخدمالشمسیةللطاقةمحطةأولھينورمحطة
درجة750إلىیصلالذيالساخن،السائلینتجذلك،بعد.الشمسلدورانوفقاتتحركالدوارةالمرایافیمامركزي،أنبوب

للمحطةیسمحبماالشمسیةالطاقةتخزینسیتم.التوربیناتلتزویدیستخدمالذيالبخار،)مئویةدرجة399(فھرنھایت
.الشمسغروببعدساعاتسبعلمدةالكھرباءإنتاجفيباالستمرار



النتائج الملموسة و المنتظرة 

، بمنطقة وجدة، شرق )میغاواط472" (أشعة شمسیة-غاز طبیعي"، تم بناء أول محطة ھجینة للطاقة 2014سنة 
).میغاواط20(المغرب، مدمجة للطاقة الشمسیة 

، مستخدمة "ورزازات-نور"من محطة الطاقة الشمسیة ) میغاوط160(، بدایة استغالل الشطر األول 2016سنة 
لتركیز أشعة الشمس، مع سعة تخزین الكھرباء لمدة ثالث ساعات، والتي سیتم " مقعر-أسطواني"تكنولوجیا لوحات 

.استخدامھا خالل ساعات الذروة

، باستخدام نفس "ورزازاتنور "من مشروع ) میغاوط150(والثالث ) میغاوط200(ویجري حالیا إنجاز الشطر الثاني 
.بالنسبة للشطر الثالث، لكن مع سبع ساعات كسعة تخزینوھلیوستاتالتكنولوجیا، مع برج حراري شمسي 

كودیا"، تم تركیب أول محطة لطاقة الریاح 2000سنة : أما في قطاع طاقة الریاح، من بین أھم المحطات المنجزة
بإفریقیا، بمنطقة ) میغاواط300.1(شیدت أكبر محطة لطاقة الریاح 2014وسنة ). میغاواط50(، تطوان، "البیضاء

.طرفایة، جنوب المغرب

میجاواط، وإنجاز محطة عبد المومن لتحویل الطاقة عن طریق 170المنزل، بقوة میدزبناء مجمع الطاقة الكھرومائیة 
. میجاواط350الضخ، بقوة 



النتائج الملموسة و المنتظرة

الطاقاتباستعمالالمنجزةالكھرباءقوةإجماليبلغ،2016سنةنھایةفي
895والكھرومائیة،للطاقةمیغاوط1770منھا،میغاوط2845المتجددة
.الشمسیةللطاقةمیغاوط180والریحیةللطاقةمیغاوط

فيالمتجددةالمواردمنالمثبتةالقدراتمن٪34المغرببلغ،2017نھایة
استغاللانطالقة2018سنةوتعرف.الوطنیةالكھربائیةبالباقةیتعلقما

.1بوجدورونور1العیوننورإلىباإلضافة،4و2،3ورزازاتنورمراكز
المطورةالمحطاتاستغاللبدایة2018سنةفعرفتالریحیةالطاقةقطاعأما
.ومیدلتتازةكمحطتيمیغاواط،300تقاربلقدرات09-13القانونإطارفي







يف يف : : 

جویلیة17املؤرخ يف 95/20
.املعدل واملمتم 1995

1995نومفرب 20املؤرخ يف 95/377

من 10

.ه

..



ة ٕان رقابة جماغاإ

الغرف الثالثة، اخلامسة، السادسة ( 
، )377- 95من املرسوم الرئايس رمق 10

) البرتول والغاز(
ٕانبعاث

.، و 

رافق بدون انقطاع تطور معل 
.



2017 -2022

»«2030، 2015بعد مصادقة 
INTOSAI

2030
2018

» «7الهدف 
2030

.الوطنیة



اليت یصدرها املالحظات 

لقوانني املالیة  



لقطاع 
املوارد 
املائیة

على مستوى وزارة الموارد المائیة، تبقى عدة عملیات تجھیز مسجلة باسم االدارة المركزية لم تعرف اي بداية في 
التنفیذ وھذا بالرغم من قدم تسجیلھا، ونخص بالذكر وعلى وجه الخصوص العملیة المتضمنة التسییر المدمج للموارد 

المائیة في 

من املرسوم 10حسب املادة التابعة لوزارة املوارد املائیة واليت ختضع لرقابة  الغرفة اخلامسة 
377- 95الرئايس رمق 

كام یدرج .
احواض الھي  ضبط املزيانیة ،لقوانیني

2015فعىلدر

ملیون دج ومعلیة التجهزي املتضمنة 200560,417
2010

ملیون 60,417برخصة برنامج 0905في ملیون دج40
دينار وعملیة التجھز المتضمنة توريد وتركیب             

خزائن التحكم والضبط، المسجلة بتاريخ مجموعات تكثیف الھواء مع 05
.ملیون دج40برخصة برنامج 10/10/2010



الطاقة 

احملدد 377- 95من املرسوم الرئايس رمق 10حسب املادة 

.



قطاع البحث العلميقطاع البحث العلمي

يف يف لس لس الرابعةالرابعةجتربة الغرفة جتربة الغرفة 
--CDERCDER املوضوع حتت وصایة وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي املوضوع حتت وصایة وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي ––

..



والطاقة 

.

كغريها من دول العامل 
عنایة فائقة لهذا القطاع  

2017

تعتبر الطاق يتزايد االھتمام بدراسة موضوع الطاقات المتجددة كونھا 
الطاقات المتجددة كونھا أحدى أھم المصادر الرئیسیة للطاقةتمثل

أحدى أھم المصادر الرئیسیة للطاقة العالمیة خارج الطاقة تمثل
التقلیدية فضال عن كونھا طاقة نظیفة وغیر ملوثة للبیئة مما 

العالمیة خارج في تحقیق التنمیة المستدامةيكسبھا أھمیة بالغة
الطاقة التقلیدية فضال عن كونھا طاقة نظیفة وغیر ملوثة للبیئة مما 

الرئیسیة للطاقة العالمیة التنمیفي تحقیق يكسبھا أھمیة بالغة

خارج الطاقة ا

من املرسوم الرئايس رمق 10حسب املادة 
95-377





:ثانیا

في الجزائرواقع  الطاقة المتجددة

أعطت الجزائر كغیرھا من دول العالم أھمیة كبیرة للطاقات المتجددة تجسدت في إطالق برامج طموحة أعطت الجزائر كغیرھا من دول العالم أھمیة كبیرة للطاقات المتجددة تجسدت في إطالق برامج طموحة 
والبرنامج والبرنامج 20112011لتطویرھا على غرار البرنامج الوطني لتطویر الطاقات المتجددة الصادر في فیفري لتطویرھا على غرار البرنامج الوطني لتطویر الطاقات المتجددة الصادر في فیفري 

كما أولت الجزائر أكبر قدر كما أولت الجزائر أكبر قدر . . 20152015الوطني المعدل والمتمم لتطویر الطاقات المتجددة والصادر في جانفيالوطني المعدل والمتمم لتطویر الطاقات المتجددة والصادر في جانفي
من األھمیة في استغالل كل من الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة وطاقة الریاح نظرا لإلمكانات الھائلة التي من األھمیة في استغالل كل من الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة وطاقة الریاح نظرا لإلمكانات الھائلة التي 

..الجنوبالجنوببھا في كال المصدرین خاصة في منطقة بھا في كال المصدرین خاصة في منطقة تتمتع تتمتع 



الھیاكل التنظیمیة والمؤسساتیة في - 2
مجال الطاقات المتجددة بالجزائر 

1980

1982
اليت 

 .:



وتتلخص مھام : )C.D.E.R(مركز تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة. أ
:  دقیق للطاقاتتتقییمجمع ومعالجة المعطیات من أجل -: ھذا المركز في 

صیاغة أعمال - . ، حرارة األرض الجوفیة والكتلة الحیويةالريحیةالشمسیة 
- . البحث الضرورية لتطوير انتاج الطاقات المتجددة واستعمالھا

ھذه الوحدة :(U.D.E.S)وحدة تطوير التجھیزات الشمسیة. ب
-: مكلفة بتطوير التجھیزات الشمسیة وانجاز نماذج تجريبیة تتعلق بِـ 

التجھیزات الشمسیة ذات المفعول الحراري وذات االستعمال المنزلي أو 
التجھیزات واألنظمة الكھربائیة، الحرارية، المیكانیكیة - الصناعي والفالحي ؛ 

والتي تدخل في تطوير التجھیزات الشمسیة في استعمال الطاقة 
.الشمسیة

يتمثل دورھا :(APRUE)استعمال الطاقةوكالة ترقیة وعقلنة. ج
الرئیس في التنسیق ومتابعة اجراءات التحكم في الطاقة وفي ترقیة الطاقات 
المتجددة، وتنفیذ مختلف البرامج التي تمت المصادقة علیھا في ھذا االطار 

.)الخ...الصناعة، النقل، الفالحة(مع مختلف القطاعات

ويه رشكة خمتلطة بني الرشكة الوطنیة :( New Energy Algeria )"نیال".د
SIM2002 يف ، وتتلخص :-

 .-



09-04القانون رقم 
أوت 14الصادر في 

والمتعلق 2004
بترقیة الطاقات 

المتجددة في اطار 
.التنمیة المستدامة

قانون التحكم في 
الطاقة، والمتمثل 
في القانون رقم 

الصادر في 99-09
1999جويلیة08

والمتعلق بالتحكم 
.في الطاقة

قانون الكھرباء والتوزيع 
العمومي للغاز 

والمرسوم التنفیذي 
الذي تبعه والمتعلق 

بتكالیف التنويع، ويتعلق 
-02األمر بالقانون رقم 

05الصادر في 01
والمتعلق 2002فیفري 

بالكھرباء والتوزيع 
العمومي للغاز عن 

.طرق القنوات

ان السیاسة الوطنیة لترقیة 
مؤطرةالطاقات المتجددة ھي 

بقوانین ونصوص تنظیمیة تتمثل 
:في 



المشاریع التي بادرت بھا المشاریع التي بادرت بھا بعض بعض 
الجزائر في مجال الطاقة المتجددةالجزائر في مجال الطاقة المتجددة

:
قریة، كام مت 100020لزتوید 1988100

النتاج
.

2م390051و2000
10بطاقة 2002

اسكرام)السمید الصناعي (NEALرشكة
ٕاىل اجناز2000حىت 1500

.25تیلغمت

2001و1999مغ الرتسانة القانونیة املعمتدة ما بني و ر



الجزائرالطاقات المتجددة في مصادر 
الطاقة الشمسیة -1

الجزائرالشمسیة في القدرات 

صحراء ھضاب علیا  منطقة 
ساحلیة المناطق

86 10 04 %المساحة

3500 3000 2650 قدرة التشمس في المتوسط 
)السنة/الساعة(

2650 1900 1700 الطاقة المتوفرة في المتوسط 
)السنة/2م/ كیلوواط(



الطوبوغرافیانتیجةآخرالىمكانمنالجزائرفيالریحيالموردیتغیر:الریاحطاقة- 2
.الجنوبالشمالمتمیزتین،كبیرتینجغرافیتینمنطقتینإلىالجزائرتنقسمحیثالمناخوتنوع

تضاریسكلم،1200علىیمتدبساحلویتمیزالمتوسط،األبیضالبحریحدهالذي،الشمال
ذاتالعلیاوالھضابالسھولبینھماتتموقعحیثالصحراوي،واألطلسالتليكاألطلسجبلیة
علىفصلیةمناخاتنجدأنناغیرجدا،مرتفعةغیرریاحسرعةبمعدلالمتمیز،القاريالمناخ

بجایةتحدھاالتيالمناطقوكذا،لتیارتالعلیاوبالھضاب،وعنابةلوھرانالساحلیةالمواقع
.جنوباوبسكرةشماال

تزیدبسرعةالغربيالجنوبخاصةالشمالفيمنھاأكبرریاحبسرعةیتمیزفھولجنوباأما
بالدنافيالریاحسرعةأنالقولیمكنوعلیھ.أدرارمنطقةفيثا/م6وتتجاوزثا/م4عن

السھولفيخصوصاالمیاهلضخمالئمةطاقةوھي،ثا/م6إلى2بینماوتتراوحمعتدلة
.المرتفعة

1تبلغ حصة إنتاج الكھرباء من الطاقة المائیة بالحضیرة  الوطنیة  نسبة : الطاقة الكھرومائیة-3
میغاواط وترجع ھذه االستطاعة الضعیفة إلى العدد القلیل من السدود من جھة، والى 286أي % 

تتمركز ھذه المنشآت في المناطق الشمالیة , عدم استغالل الموارد المتوفرة من جھة أخرى
. للجزائر 



المنطقة الصحراویة الجرداء : حیث تنقسم الجزائر الى منطقتین :الكتلة الحیویة طاقة - 4
ومنطقة الغابات االستوائیة التي . المساحة االجمالیة للبالدبالمائة من 90والتي تغطي 

مساحة البالد، وتغطي بالمائة من 10ھكتار، أي حوالي ملیون 25تغطي مساحة قدرھا 
ھكتار، في حسن تمثل التشكیالت الغابیة المتدرجة في 1800000الغابات فیھا حوالي 

.ھكتار1900000الجبال 
إن تثمین النفایات العضویة و باألخص الفضالت الحیوانیة إلنتاج : الحیوانیةالفضالت 

تحقیق التنمیة أن تعتبر حال اقتصادیا وایكولوجیا من شأنھا ،یمكن )الطاقة(الغاز الحیوي 
.المستدامة بالمناطق الریفیة على المدى المتوسط

لحرارة األرض بالشمال، احتیاطیا ھاما الجراسي یشكل الكلس : طاقة الحرارة الجوفیة-5
منبع میاه معدنیة حارة متوزعة أساسا بالشمال 200أكثر من إلى وجود الجوفیة، أدى 

درجة مئویة، 40المنابع غالبا، درجة حرارة  ھذه إذ تبلغ .الشرقي والشمال الغربي للبالد 
.مئویة90الى حرارة تصل وأقصاھا منبع حمام المسخوطین، بدرجة 

2حارة ذات تدفق طبیعي ذاتي یبلغ لخزانات باطنیة تعتبر ھذه الینابیع الطبیعیة تسربات 
وأكثر ھذه .الخزانات إمكانیات إنتاج ھذه یسیرا من إال جزءا وال تمثل متر مكعب بالثانیة، 

.الجنوبیمتد نحو الخزانات 



عرض حالة عملیة حول
تقییم  شروط تسییر حساب 

التخصیص الخاص بعنوان
الصندوق الوطني للطاقات « 

»المتجددة



أھمعنمقتطفاتتتضمنمجلسناتجربةعنتطبیقیةحالةنعرضسوف
ھذهحیثالمتجددةللطاقاتالوطنيالصندوقحساببسیرالمتعلقةالمالحظات

میزانیةتنفیذظروفلتقییمالقطاعیةالمذكرةتقریرضمنمدرجةاالخیرة
تسویةقانونلمشروعالتقییميالتقریرتحضیرإطارفيوھذاالطاقةوزارة

.2015لسنةالمیزانیة

فيالعمومیةالھیئاتطرفمنالمسطرالبرنامجتقدیمالبدایةفينستھلحیث
ھذاعلىالمشرفةالوصیةالوزارةتقدیمثموأھدافھالمتجددةالطاقاتمجال

ركودفيالمتسببةوالعراقیلاإلنجازاتحصیلةنستعرضأخیروفيالبرنامج
.المسطرةاألھدافتحقیق
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 الصناعات والمواصالت« الثامنة الغرفة : الھیئة المنفذة  «

 2017: التنقید  تاریخ

  قاضیین ومدقق مالي:فرقة الرقابة

   وزارة الطاقة : الھیئة محل الرقابة

 2015میزانیة (تقییم ظروف تنفیذ االعتمادات المخصصة لوزارة الطاقة : الرقابة موضوع(

تندرج ھذه المھمة في اطار المشاریع التمھیدیة لقوانین ضبط المیزانیة ،التي :لتعریف بالمھمة الرقابیة ا. 2
:المسطرة ما یليالرقابیة األھداف أھم تعتبر كرقابة أداء وقد تضمنت 

تقییم مدى تحكم مصالح الوزارة في اعداد التقدیرات المیزانیة وتقییم شروط تنفیذ میزانیتي التسییر -
والتجھیز

تقییم تسییر حسابات التخصیص الخاص التابعة للوزارة-

تقییم مدى تحقیق األھداف الموكلة للوزارة من خالل تنفیذ البرامج العمومیة االقتصادیة واالجتماعیة التي -
.استفادت منھا



تقدیم محتوى البرنامج الطاقات المتجددة 
: یتضمن برنامج تنمیة الطاقات المتجددة والفعالیة الطاقویة خمسة محاور 

برنامج تنمیة الطاقات المتجددة ؛ -
برنامج تنمیة النجاعة الطاقویة واقتصاد الطاقة ؛ -
القدرات الصناعیة الواجب تنمیتھا لمرافقة البرنامج ؛ -
البحث والتطویر؛ -
.اإلطار القانوني والتنظیمي واإلجراءات المحفزة -

الخاصالتخصیصحساباتطریقعنتجسیدھایتمالمحاورھذهحیث
والصندوقالمتجددةللطاقاتالوطنيالصندوقفيوالمتمثلللخزینة
.الطاقةفيللتحكمالوطني



علىالوطنیةللسوقالموجھةالكھربائيلإلنتاجالمتجددةالطاقةمشاریعتقسیمتم
مرحلتین

4010قدرھاطاقةإنجازالمرحلةھذهسترى:2020-2015األولىالمرحلة-أ
والتولیدالحیویةالكتلةبینمیغاوات515ووالریاح،الشمسیةبینمیغاوات،
.الجوفیةوالحرارةالمشترك

وتنمیةمیغاوات47517قدرھاطاقةإنجاز:2030-2021الثانیةالمرحلة-ب
كبرىمحطاتتركیبمنستمكنوالصحراءالشمالبینالكھربائيالربط

ودمجھا،)وبشارتیمیمون،أدرارصالح،عین(مناطقفيالمتجددةللطاقات
تصبحقدالشمسیةالحرارةفإنالموعد،ھذاوعندالوطنیة،الطاقةمنظومةفي

.اقتصادیاصالحة
شمسیةمحطاتمنھامشروع60إنجازعلى2030غایةإلىالبرنامجیشتمل

بقدرةمختلطةومحطاتالریاحلطاقةومزارعحراریةوشمسیةكھروضوئیة
مناصبأالفبإنشاءالبرنامج،ھذاویسمح.میغاوات00022إجمالیةتولید

الشغل



اإلجمالي المرحلة
الثانیة 

2021-2030

المرحلة االولى 
2015-2020

نوع / التاريخ المستھدف 
الطاقة

13 575 10 575 3 000 الخاليا الفوتو فولطیة

5 010 4 000 1 010 طاقة الرياح 

2 000 2 000 _ الطاقة الشمسیة 
المركزة

400 250 150 تولید الطاقة المشترك

1 000 640 360 الكتلة الحیوية 

15 10 5 الطاقة الحرارية االرضیة 

22 000 17 475 4 525 اإلجمالي

المتجددة البرنامج الوطني للطاقة خالل المتوقعة من اإلنجازات 
الوحدة میغاواط



2030-2015برنامج تنمیة الطاقات المتجددة 
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من % 40سیكون حوالي 2030أما من ناحیة األھداف المسطرة في سنة 
.مستدام ومتجدداقتصادي لتطویر ستكون محرك المتجددة والتي الطاقة 

2030التالي یوضح أھداف الطاقة المتجددة والشكل 



برنامج الفعالیة الطاقویة واقتصاد الطاقة أساسا في القیام ویتمثل 
: التالیة بالعملیات 

؛السخان الشمسي للماء تطویر 

تعمیم استعمال المصابیح ذات االستھالك المنخفض؛

؛جمیع مصابیح الزئبق بمصابیح الصودیوم استبدال -

وقود وغاز طبیعي وقود ؛/ترقیة غاز البترول الممیع-

اإلمكان؛ المحطات الكھربائیة إلى الدورة المتزامنة عند تحویل -

الشمسیة؛مشاریع للتكییف بالطاقة إنجاز -

.الكھرباء من النفایات المنزلیةتولید -



موجز موجز 
الفعالیة الطاقویةالفعالیة الطاقویةالطاقات الطاقات 

تتمثل صالحیات وزیر الطاقة  في إطار السیاسة العامة للحكومة، كما ھي محددة 
المحدد لصالحیات 2015دیسمبر 02المؤرخ في 302- 15في المرسوم التنفیذي رقم 

وزیر الطاقة، المعدل والمتمم، في إعداد سیاسات واستراتیجیات البحث وإنتاج وتثمین 
، ویتولى تنفیذھا، المواد الطاقویة وتطویر الصناعات المرتبطة بھاموارد المحروقات و

كما یقترح الوزیر وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحدید السیاسة الطاقویة، وترتبط 
صالحیاتھ أساسا بأنشطة التنقیب على المحروقات وتسویقھا وتوزیعھا، وكذا انتاج الطاقة 

.وتطویر الطاقات المتجددة والطاقة النوویة وترشید استخدام الطاقةالكھربائیة 
وقد استفادت وزارة الطاقة والمناجم في ھذا االطار، زیادة عن برنامج 

: التجھیز، ببرامج عمومیة اقتصادیة واجتماعیة منھا
- 2011برنامج تطویر الطاقة الجدیدة والمتجددة والفعالیة الطاقویة لمرحلة 

الممول عن طریق حسابات التخصیص الخاص 2010الذي تم وضعھ خالل سنة 2030
»الصندوق الوطني للطاقات المتجددة« المعنون 302- 131رقم 
»الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة«المعنون 302- 101رقم 



تطور اإلطار التنظیمي والتشریعي المتعلق بالصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة 
والمشتركة 

الطاقةفيللتحكمالوطنيالصندوق«المعنون302-101رقمالخاصالتخصیصحساب«
دیسمبر23فيالمــــــــــؤرخ11-99رقمالقانونمن91للمادةطبقاالحسابھذاإنشــــــــــاءتم•

.2000لسنةالمالیةقانونالمتضمن1999
كما حددت كیفیات متابعة وتقییم ھذا الحساب وكذا قائمة اإلیرادات والنفقات المسجلة علیھ بالقرارین •

.2005جویلیة 06و2000دیسمبر سنة 17الوزاریین المؤرخین على التوالي في 
یتكفل ھذا الصندوق بالبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وذلك في إطار االتفاقیة المبرمة بین وزارة •

-1:الطاقة والمناجم والوكالة الوطنیة لتطویر استخدام الطاقة وترشیده ویشمل ھذا البرنامج ما یلي
إعداد المعاییر -4ترقیة الطاقة المتجددة     - 3االستبدال ما بین الطاقات   -2اقتصاد الطاقة    
البحث في - 6التحسیس، التربیة، اإلعالم والتكوین في مجال الفاعلیة الطاقویة  - 5الفعالیة الطاقویة  

.    مجال الفاعلیة الطاقویة
 المتجددة والمشتركةالوطني للطاقات الصندوق «المعنون 302-131حساب التخصیص الخاص رقم«

ھــــــــ 1431محّرم عام 13المؤرخ في 09- 09من القانون رقم 63للمادة طبقا ھذا الحساب أنشئ •
2010المتضمن قانون المالیة سنة 2009دیسمبر 30الموافق لــــــــ 

، كما 2011دیسمبر 08المؤرخ في 423- 11تحدید كیفیات تسییره بموجب المرسوم الرئاسي رقم تّم •
.2012أكتوبر 28أّن قائمة إیراداتھ و نفقاتھ حّددت بواسطة القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 



 الذي 30/12/2014المؤرخ في 10-14من القانون 108تطبیقا لما ألحكام المادة 2015في سنة
سابقا 302-101عملیات حساب التخصیص الخاص تم تجمیع 2015نة لسیتضمن قانون المالیة 

المعنون 302-131المعنون الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة ضمن حساب التخصیص الخاص 
المتجددة والمشتركة ؛ حیث تضمن ھذا األخیر سطرین السطر األول یتعلق الصندوق الوطني للطاقات 

والمشتركة أما السطر الثاني یتعلق بالتحكم في الطاقة المتجددة بالطاقات 
:  یسجل في باب اإلیرادات •

»والمشتركةالمتجددة الطاقات «السطر األول 
األخرىمن األتاوى البترولیة باإلضافة إلى الموارد أو المساھمات 1%

»الطاقةفي التحكم «السطر الثاني 
إعانات الدولة بالدرجة األولى ،-
عائد الرسم على األجھزة الموفرة للطاقة،-
الرسم على االستھالك الوطني للطاقة ،عائد -
عائد الغرامات المقرة في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة ،-
عائد تسدید القروض غیر المسددة الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة ،-
.جمیع الموارد والمساھمات األخرى -



:النفقات  یسجل في باب •

»الطاقات المتجددة والمشتركة«السطر األول 

الموجھة لتمویل النشاطات والمشاریع المدرجة في إطار ترقیة الطاقات المتجددة المخصصات-
والمشتركة ،

للتمویل المسبق للنشاطات المدرجة في إطار ترقیة الطاقات المتجددة الموجھة المخصصات-
والمشتركة ، 

»التحكم في الطاقة«السطر الثاني 

تمویل النشاطات والمشاریع المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة ،-

منح الضمانات على القروض المنجزة لدى البنوك،-

.المخصصات الموجھة للتمویل المسبق القتناء األجھزة والمعدات المرتبطة بالفعالیة الطاقویة -



مجمل مشاریع التحكم في الطاقة في إطار االتفاقیة تصب : برنامج التحكم في الطاقة مشاریع 
المبرمة بین وزارة الطاقة والوكالة الوطنیة لتطویر استخدام الطاقة وترشیده ویشمل ھذا 

:البرنامج ما یلي
اقتصاد الطاقة؛
االستبدال ما بین الطاقات؛
ترقیة الطاقة المتجددة؛
إعداد المعاییر الفعالیة الطاقویة؛
التقلیص من آثار الطاقة على البیئة؛
التحسیس، التربیة، اإلعالم والتكوین في مجال الفاعلیة الطاقویة؛
؛البحث في مجال الفاعلیة الطاقویة

211حسب القرار ثالثیة  تمیز تجسید ھذا البرنامج بواسطة  أشطر ببرنامج عمل 
والمناجم ،الصادر عن وزیر الطاقة 2012أوت 23المؤرخ في 



قیمة2013- 2011للبرنامجاألولللشطرالصندوقتدخلمبلغقدرحیث
:یليكماموزعدج2.043.364.724

1.881.035.000,00الصندوق؛منالمستفیدةبالمشاریعخاصدج

162.329.724,00المرفقة؛بالنشاطاتخاصدج

ھذافيالمسجلةالمشاریعمعظمتشھدتزالال2016سنةنھایةغایةالىمالحظة
ھذایكمنحیثلھاالمخصصةاألموالعلىتوفرھامنبالرغمالركودمننوعاالشأن
الخاصالتخصیصحسابسیرتعدیلیتضمنتنظیميإطاروضعفيلتأخرالركود

یقدراالنطالقفيتأخراإلىباإلضافةشھدھاالتيالتجمیععملیةبعد302- 131
للطاقةالوزاریةاللجنةقبلمنالموافقةتأخربسببوھذاالتجمیععملیةقبلبسنتین



عینة من محتوى الشطر األول من البرنامج الوطنى للتحكم في الطاقة 

حصة المستفید 
)دج(

مبلغ التدعیم 
)دج(

نسبة 
التدعیم 

التكلفة الكلیة للنشاط
)دج(

محتوى 
النشاطات 

عنوان النشاطات  القطاع 

40 000 000

121 000 000

250 000 000

160 000 000

99 000 000

250 000 000

80 %

45%

50 %

200 000 000

220 000 000

500 000 000

بنایة600

مربعمتر4000

0000001LBC

مشروع  العزل الحراري- 
بنایات الجدیدة  لل
نظام تدفئة باستخدام الطاقة - 

الشمسیة فردیة 
شراء وتوزیع مصابیح ذات- 

االستھالك المنخفض

البناء

315 000 000 135 000 000 30 % 450 000 000 عملیة 30 مساعدة لالستثمار الصناعة 

700 000 000 700 000 000 50 % 1 400 000 000 20 000 Kit خاصة ل سیر تحویل سیارة
GPL/cغاز 

النقل



ومتابعة برنامج الشطر األول للتحكم في الطاقة أھم المعاینات المسجلة من خالل مراقبة 

تأخر كبیرا 2013- 2011األول من البرنامج عرف إنجاز الشطر 
 فقدرت 2015المرافقة إلى غایة نھایة العملیات المتعلقة بالنشاطات حیث تم غلق

153النفقات االجمالیة المدفوعة في ھذا الشأن مبلغ  759 دج أي بمعدل 307,51
162من مجموع مبلغ الصفقة المقدر بمبلغ   %94,72انجاز  329 .دج724,00

8فقدر رصید الصفقة مبلغ  570 قطاعات 4دج یتفرع ین 416,49
2االتصال بمبلغ قطاع -  084 %  86و%74دج اي بنسبة انجاز تتراوح بین 607,97
980تدعیم القدرات بمبلغ قطاع -  %  95%91دج اي بنسبة انجاز تتراوح بین 315,02
5تنسیق التنفیذ ومتابعة البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة بمبلغ قطاع -  338 دج    493,50

%95بنسبة انجاز أي 
117الدراسات بمبلغ قطاع -  .%99دج اي بنسبة انجاز 000,00



 اإلنجازفیما یخص المشاریع المستفیدة من مزایا الصندوق فمازالت تعرف تباطؤا في أما

237تبلغ 31/12/2015النفقات االجمالیة الى غایة حیث  685 دج أي بمعدل استھالك 553,50
881 1الصندوق والمقدرة بـ من من اجمالي مبلغ االعانة 13% 035 دج000,00

تزال تشھد معظم ھذه المشاریع ال تبین للمجلس من خالل تحلیل وفحص وضعیة انجاز كما - 
المشاریع المسجلة في ھذا الشأن نوعا من الركود بالرغم من توفرھا على األموال المخصصة لھا 

حیث یكمن ھذا الركود في الوضعیات التالیة 

مشاریع لم تعرف أي التزام أو إنجاز ": 1"الوضعیة

مشاریع ملتزم بھا ولكنھا لم تعرف أي إنجاز": 2"الوضعیة

)instance(مشاریع ملتزم بھا ومنجزة نسبیا وفي انتظار التسویة ": 3"الوضعیة

إنجاز نذكر على سبیل المثال إنجاز نظام تدفئة تعرف أي التزام أو من أھم المشاریع التي لم 
نموذج لمكیف ھوائي  وسخان ماء باستخدام الطاقة ) جماعي(باستخدام الطاقة الشمسیة 

الشمسیة  أما فیما یخص المشاریع التي أنجزت فیعاب علیھا بعض النقائص نذكر على سبیل 
GPLCسیارة ل00010المثال تحویل 

عن طریق اإلعالن لتظاھرة ذات GPL/cسیارة خاصة إلى 10.000جسید مشروع تحویل 
عبر التراب الوطني مؤھلین لتحویل GPLمنفعة عامة وطنیة مفتوحة قصد اختیار مركبي 

.GPL/cالسیارات المستعملة للبنزین إلى سیارات مستعملة 



للمجلس من خالل دراسة ھذا الملف وجود عدة نقائص من شأنھا أن تؤثر على فعالیة األھداف المسطرة فتبین 
في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة حیث أن مصدر ھذه النقائص یتمثل في عدم نضج دفتر األعباء حیث 

أي تقییم (على أساس تطابق مكونات الملف اإلداري والتقني مع دفتر األعباء فقط GPLیتم اختیار مركبي 
).العروض یشترط توفر الوثائق المطلوبة وفي حالة عدم توفرھا یطلب تكملة الملف

Kitلتركیباألساسیةالغیارقطعمثال(التقنیةالمعاییربعضالتقنيالملفاحتواءمنبالرغمأنھفالمالحظ
GPL،شفافة؛بصفةالعروضبتقییمیسمحالذيتنقیطنظامعلیھایغیبأنھإال،)إلخ...الجودة،الضمان،مدة
مركبيخبرةبمدىاألمرفیتعلقالتقنيالملفمحتوىفيتجاھلھاتمھامةجدمعاییرھناكأنذلكإلىضف

GPLجھةومنجھة،منھذاوالسیارةالشخصوسالمةبأمنعالقةلھالمعیارھذاأنحیثالمیدانھذافي
.فشلھاأوالعملیةتطویروبالتاليالزبونرضىكسبومدىالمنجزةالخدمةبنوعیةأخرى

الصرامةیفتقدالمشروعھذاإنجازأنالمجلسالحظالوطنيالترابكافةعلىالعملیةتعمیممستوىعلىأما
اإللكترونيالموقعوفيفقطوطنیتینجریدتینفيالمشروعھذاعناإلعالنتمحیثالفرص،فقتواوعدم

أیام10بــــالمدةھذهمددتثمواحدشھرالعروضمدةتحدیدمعوترشیدهالطاقةلتطویرالوطنیةللوكالة
04بفتحالعروضفتحلجنةقامتثم.الملفلتكملةالزمنیةالمدةكفایةعدمبحجةالعارضینبعضبطلب

الوطنیةالوكالةقامتأنبعدإالالمحددةالمدةفيعروضھمیقدمواولماألعباءدفترسحبواللذینعروض
والمقدرالعملیةلھذهالموجھالمبلغبلوغبحجةعروضھملتقدیمباستدعائھموترشیدهالطاقةاستخداملتطویر

.دج350.000.000,00بــــ



:وھيالمشروعمنالغایةتمسعیوبالعملیةھذهمتابعةسیرورةخطواتأظھرت

انقضاءبعدعرضأيقبولعدمعلىتنصالتياألعباءدفترمن15بالمادةااللتزامعدم- 
العروض؛لتقدیمالقانونیةالمدة

فيعلیھاالمنصوص%50(اإلعانةھذهمنلالستفادةالحظوظتوافقعلىالحرصعدم- 
مقارنةبكثرةالوسطوالیاتمشاركةمیزمماالوطني،الترابعبر)GPL/cلمركبيالمشروع
باستفادةمقارنةالوالیةنفسمنGPL/cمركبي08استفادةمیزتكمااألخرى،بالوالیات

حصصطریقعنالمشروعتوزیععدمأخرىجھةومنجھةمنھذالوالیة،واحدمركب
؛الوطنيالترابكافةعبرالحظوظتوافقوبتعمیمیسمحمماوالیةلكل

فيفجاءالغیارلقطعالموجھةاإلعانةونسبةالعاملةللیدالموجھةاإلعانةنسبةبینالفصلعدم- 
نصیبتمییزدون%50بـــتقدرالصندوقبھایتكفلالتياإلعانةنسبةأنالمشروعمضمون

إلىالسیارةتحویلعملیةلتحقیقالمستعملةالغیارقطعنصیبومااإلعانةھذهمنالعاملةالید
GPL/cفإنأخرىجھةومنجھة،منھذاآخرإلىمركبمنتتفاوتاألسعارجعلماوھذا

منالمقترحةباألسعارمقارنةعالیایعتبراإلعانةمنحیتمأساسھعلىالذيالمرجعيالسعر
السوقدراسةسوءعلىیدلماوھذاGPL/cمركبيطرف



مشاریع الطاقة المتجددة الموكلة للوزارة الطاقة 
 الدراسات:

بینھا و الوكالة الفضائیة الجزائریة و المتعلقة دراستان 2015سنة بإبرام اتفاقیة قامت الوزارة كما 
مخصصتین إلنجاز أطلس جزائري لمجاالت الطاقة الشمسیة و تحدید مجمل مواقع ذات القدرة الشمسیة 

.دج 31.148.910,00العالیة الحتضان محطات كھربائیة للطاقة الشمسیة بمبلغ إجمالي 

 المشاریع:

170MWPمحطة للوحات شمسیة تبلغ طاقتھا ) 12(اثنى عشر 2016تم استالم  إلى غایة  نھایة سنة  
تتوزع على 

میغاواط، 05میغاواط ، عین صالح ب 09میغاواط، تیمیمون 06میغاواط  ،زاویة كنتة ب 05رقان ب 
میغاواط، 23میغاواط، البیض ب 30میغاواط، سعیدة ب 20میغاواط، نعامة ب 15سوق أھراس ب 
میغاواط05میغاواط ، أولف ب 20میغاواط، األغواط ب 20میغاواط، الجلفة ب 12سیدي بلعباس ب 

اإلشارة الى انھ عد سنوات من انطالق برنامج الطاقات المتجددة اال انھ ال یزال تجدر 
تحقیقفيالسلطاترغبةمنالرغمعلىالمتجددةللطاقةاالستراتیجيالخیارتنفیذفيبطءیشھد

االستراتیجیةاالھداف



الجزائرالعوائق التي تواجھ استغالل الطاقات المتجددة في 
اندفاعمنتخففأنیمكنالتيالعواملأحدوھياألحفوریة،بالطاقةالغنیةالدولمنالجزائرتعتبر

برزوقد.وأسعارهالنفطإنتاجمنظومةفيسلبيتأثیرإحداثمنخوفاالمتجددة،الطاقةنحوالمسئولین
مخزونثالثالجزائرتمتلكحیث،2030آفاقفيالصخريالغازاستغاللنحوالجزائرتوجھفيذلك
.مكعبمترملیارألف20بنحویقدرباحتیاطيالعالمفي
وقتإلىیحتاجاالستثمارعلىالعائدأنكماالمتجددة،الطاقاتلمشروعاتالالزمالمالرأسارتفاع

.األحفوریةالطاقةمصادرمنأطول

معالمنافسةعلىالقدرةوعدمالمتجددةالطاقةإنتاجلمعداتالمحلیةالتصنیعیةالقدراتمحدودیة
إلىالسلطاتیضطرماوھوالوطنیة،الفنیةالبشریةالمواردكفایةعدمنتیجة،العالمیةالشركات
العلميللبحثالمالیةالمخصصاتضعفإلىإضافةالدولیة،االستشاریةبالمكاتباالستعانة
.المتجددةالطاقةلمعداتوالتطویر

قلةإلىباإلضافةالمسبقالتخطیطلثقافةواالفتقادالمعنیین،طرفمنالجیدالتحضیرعدم
وتطبیقاتعمللطبیعةالخاطئوالفھمالطاقةإلنتاجالمتجددةالمصادرباستخداماالھتمام

عائقایشكلبأسرهوالمجتمعالمعنیةاألطرافقبلمنالمتجددةالطاقةتكنولوجیات
اإلعالمدوریبرزوھناالطاقة،إنتاجفيالمتجددةالمصادرعلىاالعتمادكبیرفي

مصادرمنالطاقةإلنتاجصحیحمفھومنحووالمجتمعاألفرادتأھیلنحوللدفعوالتوعیة
للبیئةوصدیقةنظیفة



النتاجئ والتوصیاتالنتاجئ والتوصیات

؛ناقصةالتزال،جاریةالتزالوالتيالمطبقةالمتجددةبالطاقةالمتعلقةاالستراتیجیةتنفیذأنیرىالمجلسإن

علىأخرىجھةمنوالمحافظةجھة،منھذاالمسجلةاألعمالإتمامقصدالمبذولةالجھودفياالستمرارضرورة
المحققة؛المكاسب

أخذعنفضالالمتجددة،الطاقاتمراكزودعمالمتجددةالطاقاتاستخدامإمكانیاتفيوالتطویرالبحثتشجیع
المتوصلوالنتائجاألبحاثمنلالستفادةاالقتصادیةوالقطاعاتالمؤسساتعلىالجزائریةالجامعةالنفتاحالمبادرة

.إلیھا

األحفوریة؛الطاقةاستعمالوترشیدوالنظیفة،المتجددةالطاقةاستعماللتشجیعالقوانینتفعیلضرورة

برفعیسمحممادائمنموإلىللوصولمنھا،الشمسیةخصوصاالمتجددةالطاقویةمصادرمناالستفادةضرورة
المعیشي؛المستوى

لنقلذھبیةفرصةفھياألوربیةوالدولالجزائربینسواءالمتجددةالطاقاتمجالفيوالشراكةالتعاونمنبدال
بھا؛الطاقويالقطاعودعمالحدیثةالتكنولوجیات

بالتنمیةوالنھوضوالنامیة،المتقدمةالدولمنكلبینالمتجددةالطاقةاقتصادیاتمیدانفيالتعاونضرورة
واالجتماعیة؛االقتصادیة

الشغلوسوقالخدمات،وسوقالمواد،سوقیشمل:المتجددةالطاقاتفيمتخصصصناعينسیجإطالق.

نحودولیةاتجاھاتوجوداالعتباربعینواألخذجنبإلىجنباالخاصوالقطاعالحكومةبینالمشتركالعملتشجیع
؛المتجددةالطاقاتلنظمالمستقبليللتطویراألساسیةالركائزأحدباعتبارهالخاصالقطاعدورتعظیم


