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 الممخص:

، 4859إف تنويع االقتصاد الجزائري أصبح حتمية بعد أزمة انييار أسعار النفط مند      

باعتبار أف االقتصاد الجزائري إلى غاية اليوـ مازاؿ يعتمد بدرجة كبيرة عمى العائدات البترولية. 

 الزراعة،) ، وىي: استراتيجية قطاعات أربعة تسميط الضوء عمى إلى العمؿ البحثي ىذا ييدؼو 

تبعية االقتصاد  مف لمخروج كبدائؿ( المتجددة الطاقات والمتوسطة، الصغيرة الشركات السياحة،

 عمى القرار عناص تساعد أف يمكف التي التوصيات بعض وتقديـ الوطني لقطاع المحروقات،

 .المجاالت ىذه ترقية

   .الطاقات المتجددةالفالحة، السياحة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، : الكممات المفتاحية

Résumé : 

      La diversification de l’économie algérienne devient une obligation après La chute 

brutale des cours du pétrole en juin 2014, car l’économie nationale jusqu'à aujourd'hui 

dépend essentiellement des recettes d'hydrocarbures.      

Ce travail de recherche vise à présenter quatre secteurs stratégiques (l’agriculture, le 

tourisme, PME, les énergies renouvelables) comme des alternatives pour sortir de la 

dépendance aux hydrocarbures, et donner quelques recommandations qui peuvent 

aider les décideurs à promouvoir ces domaines.  

Mots clés: l’agriculture, le tourisme, PME, les énergies renouvelables 
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 :مقدمة

عمى صانع القرار البحث عف  2014منذ  لجزائرلقد أوجبت األزمة المالية التي مرت بيا ا     

نموذج اقتصادي بديؿ يسمح بتنويع مصادر دخؿ الدولة وتمويؿ نشاطيا المعتمد عمى عوائد 

وعمى الرغـ مف  األخبار الجيدة الوافدة مف األسواؽ النفطية والتي ، المحروقات منذ االستقالؿ

الصيني، وانضباط دوؿ تؤكد عودة أسعار النفط إلى االستقرار تحت تأثير انتعاش االقتصاد 

األوبؾ في تنفيذ اتفاؽ خفض سقؼ اإلنتاج، والتحاؽ دوؿ مف خارج المنظمة مثؿ روسيا بمبدأ 

. وفي بعيدا عف االستقرارالوضع القائـ ال يزاؿ إال أف  .إدارة األسعار بالتحكـ في سقؼ اإلنتاج

( ، التمكف مف  إعداد 2018)الحالة الجزائرية، فقد ترتب عف ثبات ىذا التوجو في السنة الحالية 

الميزانية مع الحفاظ عمى سقؼ االحتياطي فوؽ المائة مميار دوالر، وىذا مف شأنو السماح بنمو 

حسب بعض التقديرات، بما يعني بداية الخروج مف  3%)إلى  2 (: لمدخؿ القومي الخاـ مف

سنة فالس قبؿ نياية عنؽ الزجاجة، وفشؿ بعض الرىانات التي كانت تبشر بحصوؿ االنييار واإل

2019.  

إف البحث بعمؽ في القطاعات اإلستراتيجية القاطرة لالقتصاد وفؽ المقدرات المادية والبشرية     

التي تتوفر عمييا البالد مف أجؿ تحقيؽ االنفتاح التاـ عمى خطى دوؿ الجوار أصبح ضرورة 

بؿ ألسباب أخرى كبروز رؤية  ، ليس بسبب أزمة انييار أسعار النفط فحسبممحة يممييا الواقع

استشرافية لبعض الخبراء حوؿ موقع الجزائر مف عممية إعادة توزيع األوراؽ التي سوؼ يشيدىا 

العالـ في السنوات القميمة القادمة، وانتقاؿ مركز قيادة االقتصاد العالمي مف الغرب إلى الشرؽ، 

، وحاجة القوى كبيرعؿ اقتصادي وسوؽ وتوسع نفوذ العمالؽ الصيني، وبروز القارة اإلفريقية كفا

بيا نظرا لعب الدور الذي يميؽ  وبإمكاف الجزائر االقتصادية الكبرى إلى منافذ آمنة ليذه السوؽ،

 بشرية.المادية و ال يامقدراتلموقعيا االستراتيجي و 



4 
 

 :أهمية الدراسة 

وىو بدائؿ النفط دراسة في كونيا تتناوؿ موضوعا حديثا غاية في األىمية، تكمف أىمية ال   

ومتطمبات التنويع، والذي يأتي في إطار نظرة استشرافية لمعديد مف الباحثيف والخبراء 

االقتصادييف الجزائرييف، والذي صار توجيا حتميا  بحسب تصريحات أصحاب القرار في البالد 

 وتصدره لقائمة المواضيع البارزة في الخطاب السياسي.

 :أهداف الدراسة 

 في النقاط التالية: ويمكف حصرىا

استخالص أىـ المجاالت التي يمكف أف تبنى عمييا رىانات ما بعد األزمة النفطية التي  .1

 .2014سنة  مندعصفت باالقتصاد الوطني 

بياف جوانب القوة ومقدرات الدولة اليائمة في قطاعات ظمت ميممة لعقود طويمة مف   .2

 الزمف.

 :إشكالية الدراسة

عمى أىـ البدائؿ المعروضة لتنوع مف خالؿ ىذه الورقة البحثية سنحاوؿ تسميط الضوء و  

 : وىي،  لمدراسةىذا األساس تبرز معالـ اإلشكالية األساسية االقتصاد الوطني ، وعمى 

قوي وتنافسي اقتصاد  بناء مف االقتصاد الريعي إلى بعد األزمة النفطية كيؼ يمكف انتقاؿ الجزائر

 ، وما ىي بدائؿ التنويع المقترحة لمخروج مف األزمة؟إنتاج السمع والخدماتقائـ عمى 

 ويتفرع عف ىذا اإلشكاؿ الرئيسي مجموعة مف األسئمة الفرعية، تتمثؿ في:   
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 ماىي بدائؿ النفط التي يمكف لمجزائر االعتماد عمييا لبناء اقتصاد متنوع؟ .1

 البديمة الواعدة؟ماىي جوانب القوة ومقدرات الدولة في القطاعات و  .2

 إف اإلجابة عمى ىذه األسئمة، تقودنا إلى تقسيـ ىذه الدراسة إلى المحاور التالية:

 النيوض بالقطاع الفالحي.أوال: 

 االستثمار في المجاؿ السياحي. ثانيا:

 .دعـ قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :ثالثا

 .االستثمار في الطاقات المتجددة :رابعا

 التوصيات

  :بالقطاع الفالحيالنهوض  .أوال

أحد أىـ القطاعات الواجب تفعيميا بالجزائر؛ لما تمتمكو مف مقومات كبيرة  فالحةتعد ال     

تسمح بتحقيؽ االكتفاء الذاتي في العديد مف المحاصيؿ الزراعية، وتقميؿ فاتورة الواردات التي 

أكمي موسوني، إلى  :يذىب الخبير الزراعيو  .لمسنةتجاوزت في مجمميا خمسيف مميار دوالر 

ف لمجزائر مقومات اقتصادية ىامة في قطاع الفالحة، ما يمّكنيا أف تجعؿ البالد في غنى أالقوؿ 

قبؿ االستعمار الفرنسي  وأنياعف المحروقات، إذا ما استغمت إمكاناتيا الفالحية عمى أكمؿ وجو، 

 أكبر أحد  تحّولت اليوـ إلى ي حيفكانت وبوسائؿ بدائية مف أكبر مصّدري القمح في العالـ، ف

عمى الرغـ مف  ، وىذامميارات دوالر مف الحبوب 4 السنوية: قيمتوتعادؿ ما بلو  ةمستوردال البمداف

iستعممة في الزراعةالم الوسائؿ التكنولوجية الحديثةتوفر 

https://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/5/31/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82
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عدة  فياألراضي الخصبة  بعض تزاؿال حيث ، ضرورة حماية األراضي الفالحية وىنا تبرز 

خصوصا وأف الوسط الجزائري يتوفر عمى أخصب األراضي سكنية،  بناءاتتحوؿ إلى واليات ت

ة يتطمب النيوض بالقطاع الفالحي توفير معاىد ومدارس أيضا، فحاجو عمى المستوى العالمي، 

 غير المالئـاؿ، ومف لما ليـ مف دور ىاـ في ىذا المج ماسة،  لتقنييفوالميندسيف ا القطاع إلى

عمى انعداـ االىتماـ  دليال الذي يعدتعتمد الجزائر عمى تقنييف اسباف لتقميـ أشجارىا، و أف 

الكافي لبعث مشاريع استثمارية حقيقية تميؽ تمويؿ ال ىذا القطاع أيضا يتطمبو  .بالقطاع الفالحي

وجعميا تحت تسيير الفالحيف ضرورة تفعيؿ الغرؼ الفالحية و ، بمقدرات الدولة وطموح األجياؿ 

 وتمتمؾ الجزائر عدة مقومات فالحية، يمكف حصرىا في:2 .حتى تمعب دورىا االقتصادي

 :األراضي والغابات وفضاءات الصيد البحري  . أ

تمتمؾ الجزائر نحو عشريف مميوف ىكتار مف السيوؿ وتسعة مالييف ىكتار مف فضاءات    

مالييف ىكتار مف  8الغابات. وتتوفر عمى نحو مالييف ىكتار مف  4.2، والصيد البحري

تقدر مساحة األراضي األراضي الصالحة لمزراعة، ال تستغؿ الدولة أكثر مف نصفيا تقريبا.  و 

، في حيف تقدر نسبة %3.1الصالحة لمزراعة بالجزائر مف إجمالي المساحة الكمية بنحو 

أغمب األراضي تعتمد  ؿ عمى أف%، وىو مؤشر ضعيؼ ودلي2.6األراضي الزراعية المروية بػ 

لكف النظر إلى إجمالي ىذه المقدرات يبيف اإلمكانات اليائمة التي يمكف  عمى مياه األمطار.

 االعتماد عمييا في النيوض بالقطاع. 

 :الثروة المائية  . ب

اتساع مساحة الجزائر، نتج عنو تنوع كبير في المناخ وتفاوت في كمية األمطار إف      

واحتياطيات المياه، بيف الشماؿ والجنوب، وتقدر الموارد المائية في الجزائر بحوالي: المتساقطة 

            مقدار المياه السطحية في الشماؿ، 3مميار ـ 13مف المياه، منيا:   3مميار ـ 20
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في 3ـ مميار 2في الجنوب، و  3ـ مميار 5مقدار المياه الجوفية، منيا: ) 3ـ مميار 7وحوالي:  

. وىي نسب جيدة %75الشماؿ(.  ومف ىذا اإلجمالي، تبمغ نسبة الموارد المائية القابمة لمتجديد: 

 3وفي مستوى رىاف النيوض بالقطاع الفالحي كبديؿ استراتيجي لمنفط.

   :االستثمار في مجال السياحةثانيا. 

، يمكف لمجزائر أف تعوؿ عميو في مرحمة ما بعد اقتصاد اىام ااقتصادي االسياحة مورد تعد   

 ةتمتمؾ الجزائر عدو أكبر بمد أفريقي، وعاشر أكبر بمد في العالـ مساحة، كتعد إذ النفط، 

المؤىالت والمقومات الطبيعية التي تمتع السياح باختالؼ أذواقيـ، مف شريط ساحمي يمتد عمى 

ئ والمناظر الخالبة والػغػابػات والػسػيػوؿ والػيػضػاب كمـ يزخر بالعديد مف الشواط 1200مسافة 

والػجػبػاؿ والكيوؼ التي ترسـ لوحة تسّر الناظريف، إلى جانب الػصػحػراء الممتدة عمى مساحة 

تزيد عمى مميوني كمـ مربع، حيث الرماؿ التي تنتيي وواحات النخيؿ الجميمة ومدينة تمنراست 

ت جباليا ورماليا، وتقؼ كمغز محير يتحدى الجميع لفؾ التي تختزؿ آالؼ السنيف عمى صفحا

 4طالسمو، ما يمكنيا مف أف ترتقي إلى مصاؼ الدوؿ السياحية األولى في المنطقة.

أماكف سياحية أثرية مترامية األطراؼ، يمكف االعتماد عمييا بعد تطويرىا وانتياج تزخر بو  

مرافؽ واليياكؿ الضرورية. األمر الذي مف سياسة ترويجية لممنتوج السياحي الوطني وتعزيزه بال

شأنو رفع نسبة إسياـ السياحة في االقتصاد الوطني إلى أكثر مف النسبة الحالية المقّدرة 

ومف حيث الموقع، تعد الجزائر البوابة اإلفريقية المطمة عمى  ، "% مف الناتج المحمي0.4بػ

متع بتنوع األقاليـ: الساحؿ، التؿ البحر األبيض المتوسط، والقارة األوروبية عموما، وتت

والصحراء، مما يمنح ليا تنوعا كبيرا في مزايا المناطؽ الساحمية تختمؼ مف إقميـ آلخر. وتنوع 

منبع لممياه الجوفية الدافئة،  200في المناخ بيف الدافئ والقاري والحار.وتتوفر عمى أزيد مف 

 ة السياحة الشتوية.وعدة حمامات معدنية، يمكف االعتماد عمييا في ترقي
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وأما المواقع التاريخية، فيي مف أبرز نقاط قوة المقدرات السياحية الجزائرية، وذلؾ بسبب أف   

الجزائر عرفت قياـ حضارات كبيرة عبر العصور عمى أراضييا، مثؿ: الفينيقية، الرومانية، 

مقاد، جميمة، قمعة وحضارة قرطاج، والتي خمفت كنوزا مترامية عمى جميع ربوع الوطف مثؿ: تي

 بني حماد والسور البيزنطي في تبسة.

 :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعة التحويمية ودعمثالثا. 

يكوف قاطرة االقتصاد الجزائري ما بعد بإمكانو أف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  فإ    

أنو ال يزاؿ في بداياتو حاليًا، إال أنو في نمو متواصؿ، حيث ارتفع عدد  بالرغـ مفمرحمة النفط، و 

ألؼ مؤسسة صغيرة ومتوسطة نياية  120ىذه المؤسسات خالؿ السنوات العشر األخيرة مف 

لبموغ  الجزائر عمى اثر أزمة النفط تسعىو  .ألؼ مؤسسة حالياً  700التسعينيات، إلى أكثر مف 

مميوف  40المجاؿ، لتصؿ إلى مميوف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مقابؿ المعايير العالمية في ىذا 

نسمة عدد سكاف الجزائر، وىو ما سيجعؿ ىذا القطاع رافدًا قويًا مف روافد االقتصاد الوطني في 

يمكف لمجزائر أف تعتمد عمى مواردىا الذاتية المتمثمة في بناء قاعدة و   .مرحمة ما بعد النفط

وىناؾ ، مجاؿ البتروكيماويات فيصناعية متينة، خاصة ما يتعمؽ بالصناعات التحويمية، 

صناعة كما أف  توجيات جدية لشركة سوناطراؾ في مضاعفة االستثمارات في ىذا المجاؿ،

، قد بدأت تأتي بثمارىا عمى عدة أصعدة كالتشغيؿ ا أخيراً بتطويرىالجزائر السيارات، التي شرعت 

إحالؿ الواردات، أي أف يتحوؿ جزء مّما ُيستورد إلى أف : وغيرىا. ويأتي ىذا في إطار ما يسمى

الناحية والنقص يكمف في ف اإلمكانات متوفرة حاليًا مف الناحية النظرية، أليصبح منتجًا محميًا. 

بناء قاعدة اقتصادية ذاتية، تعتمد عمى الشراكة عمى  الرىاف قائـ ف التكنولوجية، وبالتالي فإ

حاليًا مف الدوؿ التي تتوفر فييا بعض المزايا  الجزائرألف  .األجنبية واالستفادة مف التكنولوجيا



9 
 

الخاصة لالستثمار الصناعي، أىميا أنيا بمد بكر مف ناحية االستثمارات المختمفة، باإلضافة إلى 

 5.ري الذي تنتجو الجامعات ومراكز التكويف الميني المختمفةالمورد البش

 :االستثمار في الطاقات المتجددةرابعا. 

إف االىتماـ بالطاقات المتجددة، يعد مف أنجع الحموؿ لمخروج مف أزمة النفط التي تعرفيا    

 الطاقة مصادر أىـ مف إفووالذي مف شأنو أف يمنح األمؿ في بناء اقتصاد مستداـ ، الجزائر، 

 في الطاقة توفير في شأف ليا يكوف أف تمؾ المتوقعو ، حاليا الجزائر في المتوفرة المتجددة

تحظى و  .المائية والطاقة الرياح طاقةو  األولى بالدرجة الطاقة الشمسية مف كؿ ىي المستقبؿ،

جديدة ليذا التي تسعى إلعطاء دفعة و  مؤخرا، بإىتماـ خاص مف طرؼ السمطات العموميةكميا 

لتطوير  ةمج طموحاالقطاع كبديؿ لمطاقات األحفورية المتناقصة الموارد، وىذا عبر إطالؽ بر 

عمى  ىا ترتب، ولتجسيد2015في ماي  يا، وتـ مراجعت2011فيفري  منذ الطاقات المتجددة 

 إلىوتيدؼ الجزائر مف خالؿ ىذا البرنامج الطموح  مميار دوالر 120الدولة استثمار حوالي 

الكيرباء  إنتاج، أما بالنسبة لبرنامج 2030 أفاؽمف مصادر طاقات متجددة في %  40إنتاج 

يتـ تطويره عبر المراحؿ  سوؼ MW 12000السوؽ الوطني المقدرة بػ إلىالمتجددة والموجية 

 6التالية:

 PROJETS: تتضمف إنشاء المشاريع النموذجية 2013-2011 :المرحمة األولى (1

PILOTES) ) الختبار مدى نجاعة مختمؼ التكنولوجيات المستخدمة في مجاؿ الطاقات

 المتجددة

 : البدء في تنفيذ البرنامج2015-2014 :المرحمة الثانية (2

 : تنفيذ البرنامج عمى نطاؽ واسع2020-2016: المرحمة الثالثة (3



10 
 

ادر والجدوؿ الموالي يوضح كمية الطاقة المتجددة المراد إنتاجيا حسب كؿ مصدر مف مص 

 الطاقة المتجددة 

 البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة( 1 : )الجدوؿ رقـ                 

 األولى المرحمة الوحدة: ميغاواط

2015-2020 

 المرحمة الثانية

2021-2030 

 اإلجمالي

 Photovoltaïque 3000 10575 13575 الفوتو ضوئية        

 Eolien 1010 4000 5010 الرياح                   

 CSP - 2000 2000 الطاقة الشمسية المركزة          

 Cogénération 150 250 400 انتاج طاقة مزدوجة      

 Biomasse 360 640 1000 الكتمة الحيوية            

 Géothermie 05 10 15 حرارة األرض الجوفية

 22000 17475 4525 اإلجمالي

 
 ،المتجددةالجديدة و  الوطني لتطوير الطاقات البرنامجوزارة الطاقة واملناجم، :المصدر

http://www.energy.gov.dz26/03/2017   

ويتضح مف الجدوؿ أعاله أف االعتماد األكبر سوؼ يكوف عمى الطاقة الشمسية في انتاج    

لتي تتوفر عمييا الجزائر تعد الطاقة النظيفة، ثـ تمييا طاقة الرياح، وىذا لكوف القدرات الشمسية ا

ميغاواط تـ  22.000ميغاواط مف  10.000كما تتطمع الجزائر إلى تصدير  كبيرة جدا، 

ميغاواط لتمبية الطمب الوطني عمى  12.000برمجتيا خالؿ العقديف المقبميف،في حيف توجو 

واط مف الكيرباء ميغا 295وتخطط شركة الكيرباء والطاقات المتجددة، إلنتاج حوالي . 7الكيرباء

عف طريؽ الطاقات البديمة في عدة واليات باليضاب العميا خالؿ الصائفة المقبمة، في إطار 

 .ميغاواط مف الكيرباء عبر الوطف 350محطة لتوليد  23برنامج يستيدؼ إنجاز 
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 :الطاقة الشمسية  أ.

في العالـ، اف مدة اشراؽ نظرا لموقعيا الجغرافي تممؾ الجزائر واحدا مف أىـ القدرات الشمسية   

ساعة  3900ساعة سنويا، وتصؿ الى  2000الشمس عمى كامنؿ التراب تالوطكني تتعدى 

سنويا في اليضاب العميا والصحراء،اف الطاقة المحصؿ عمييا يوميا عمى مساحة أفقية تقدر ب 

كيموواط 1700كيموواط ساعي عمى معظـ أجزاء التراب الوطني أي حوالي 5ىي  2ـ1

كيموواط ساعي/ـ/السنة في الجنوب، والجدوؿ الموالي  2263ي/ـ/السنة في الشماؿ وساع

 يوضح القدرات الشمسية في الجزائر:

 : القدرات الشمسية في الجزائر 2الجدوؿ رقـ

 الصحراء الهضاب العميا المنطقة الساحمية المناطق

 86 10 4 %مساحة

معدؿ مدة اشراقة 

 الشمس )ساعة/السنة(

2650 3000 3600 

معدؿ الطاقة المحصؿ 

عمييا )كيموواط 

 /السنة( 2ساعي/ـ

1700 1900 2650 

 .39، ص2007، دليل الطاقات المتجددةالمصدر: وزارة الطاقة والمناجـ، 

 8يمي: ما بالجزائر الشمسية الطاقة مقومات ـھأ بيف ومف

 مف أكثر تمتد ب الشمس آف كما السنة أياـ أغمب المشمسة الصحراوية األراضي وفرة  -

 .السنة في ساعة 2000
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 فصؿ في الشديدة خاصة بالحرارة وتمتاز العالـ في الصحاري اكبر مف الجزائر صحراء تعد -

    مف أكثر الجزائر في مساحة الصحراء تمثؿ وىي درجة 60 الحرارة درجة تفوؽ حيث الصيؼ

 .لمطاقة الشمسية أكثر إستغالؿ مف يساعدىا مما %   80

 فرصة حتى تتيح ليا الجزائر تمتمكيا التي الشمسية الطاقة أف إلى الدراسات مف الكثير تشير -

ستمرار مساحات الجزائر التساع وذلؾ األخرى لدوؿ الطاقة مف النوع ىذا تصدير  تعرضيا وا 

 .الشمس مف الصادر الضوئي والكيرومغناطيسي اإلشعاع موجات مف عالية لكميات

 في الدولي مؤشر المناخ في الجزائر ضمنيا ومف العالـ دوؿ مف لمعديد التزامات ىناؾ أف -

 .المناخ وتغير االحتباس الحراري تسبب التي المموثة اإلنبعاثات تخفيض عمى تعمؿ كونيا

 % 41 الريؼ عدد سكاف يقدر حيث ، ومتباعدة متفرقة صغيرة قروية مجمعات بالجزائر توجد -

 في واألرياؼ القرى ىذه اقتصادية ربط او عممية ألسباب يتعذر قد وأنو السكاف إجمالي مف

 إستغالؿ ىو الحالة ىذه في الحؿ المنطقي فإف لذا لمكيرباء الرئيسية بالشبكة الحياف بعض

 .النائية المجمعات ىذه في الشمسية الطاقة

 في تصنيفيا ويمكف الجزائر في بفعالية الشمسية الطاقة استغالؿ بيا يمكف التي الطرؽ كثرة -

نتاج الحرارية التطبيقات ىي رئيسية فئات ثالث  .الكيميائية الكيرباء والعمميات وا 

 االستغالؿ النوع مف ليذا أكثر المؤىمة الصحراوية المناطؽ مف كثير في الغيـو انخفاض -

 .الطاقوي

 حيث الشمسية ومستمزماتيا األلواح لتشيد المطموبة المساحة مشكؿ مف الجزائر تعاني ال -

 ىذه مف مربع متر 10 إلى 7 مساحة مف إلى نحتاج الكيرباء مف واط 1000 عمى ولمحصوؿ

 .األلواح
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 الماؿ رأس يمكف استعادة انو الجزائر بينيا مف دوؿ عدة في الجدوي دراسات مف العديد أثبتت -

 الجية بعدىا تتمكف سنوات ثالث وخمس بيف تتراوح فترة خالؿ الشمسية الطاقة في المستثمر

 .التكمفة منخفضة نظيفة طاقة الحصوؿ عمى مف الشمسية الطاقة لمشاريع المنفذة

 :طاقة الرياح . ب

يتغير المورد الريحي في الجزائر مف مكاف إلى آخر وىذا ناتج أساسا عف الطبوغرافيا وعف      

مناخ جد متنوع، حيث تنقسـ الجزائر الى منطقتيف جغرافيتيف كبيرتيف ومتميزيتيف، الشمؿ الذي 

يحده البحر األبيض المتوسط وبتضاريس جبمية تمثميا سمسمتي األطمس التمي والصحراوي، بيف 

 ىاتيف السمسمتيف توجد السيوؿ واليضاب العميا ذات المناخ القاري

 ،تـ/ثا، كمنطقة تيار 5تتميز الجزائر بمناطؽ غنية  بسرعة رياح جيدة واقتصادية تبمغ أكثر مف 

وىراف، تندوؼ، كما نالحظ أف أكثر المناطؽ سرعة لمرياح كمنطقة عيف صالح، تيميموف، وأدرار 

الطاقة  إلنتاجمزارع ىوائية  إلقامةـ/ثا، مما يجعؿ ىذه الحقوؿ مناسبة 6بحيث تبمغ سرعة الرياح 

  9الكيربائية.

 :طاقة حرارة األرض الجوفية ج. 

يشكؿ كمي الجوراسي في الشماؿ الجزائري احتياطيا ىاما لحرارة األرض الجوفية ويؤدي إلى   

اؿ شرؽ وشماؿ غرب منبع مياه معدنية حارة واقعة أساسا في مناطؽ شم 20وجود أكثر مف 

درجة مئوية، والمنبع األكثر  40البالد، توجد ىذه المنابع في درجات حرارة غالبا ما تزيد عف 

 مئوية. درجة 69حرارة ىوة منبع حماـ مسخوطيف 

ىذه الطفرات الطبيعية التي ىي عمى العمـو تسربات لخزانات موجودة تفؽ لوحدىا أكثر مف  إف  

/ثا مف الماء الحار، وىذا ال يمثؿ إال جزءا صغيرا مف إنتاج الخزانات، أكثرىا نحو الجنوب  3ـ2

، ويتـ 2يشكؿ تكوف القاري الكبيس خزانا واسعا مف حرارة األرض الجوفية، يمتد عمى آالؼ كـ

/ثا، لو جمعنا 3ـ4استغالؿ ىذا الخزاف المسمى عامة بػ طبقة ألبية مف خالؿ تنقيب بأكثر مف 
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لتدفؽ الناتج عف ىذه الطبقة األلبية والتدفؽ الكمي لمنابع المياه المعدنية الحارة، فيذا يمثؿ عمى ا

  10ميغاواط. 700مستوى االستطاعة أكثر مف 

 : طاقة الكتمة الحيوية د. 

مف  biogazيمكف االعتماد عمى النفايات المنزلية، بشكؿ أساسي في توليد الغاز الحيوي     

مميوف 10.3بحوالي   ،  2013: ايات، وقدرت كتمة النفايات المنزلية  في سنة فخالؿ حرؽ الن

مف  االستفادةمف الغاز الحيوي، كما يمكف  3مميوف ـ 716.8حوالي  بإنتاجطف، مما يسمح 

المواد العضوية المترسبة في محطات معالجة مياه الصرؼ الصحي في إنتاج الغاز الحيوي 

 11لكيرباءالحرارة وا إلنتاجالمستخدـ 

 التوصيات:

نما ىو تحد قائـ يفرض عمى       إف بناء اقتصاد متنوع ومتيف، ليس مجرد رغبة عارضة، وا 

أصحاب القرار العمؿ بجدية لتعبئة كؿ الجيود والمقومات وضخ ما يمـز مف التمويؿ في سبيؿ 

 إنجاح ذلؾ، وفيمايمي بعض التوصيات المرتبطة بالمجاالت الحيوية السابقة:

 :الفالحة مجال . أ

  :الرقابة والمتابعة للمستثمرات ومشاريع الدعم -

% مف إجمالي الناتج المحمي رغـ أف البالد تتوفر 5إف المنتج الزراعي ال يوفر أكثر مف            

عمى مئات آالؼ اليكتارات الزراعية غير المستغمة، وىو ما يبرر تيديدات وزير الفالحة 

ألف  لـ يجسدوا مشاريعيـ الزراعيةي مف الفالحيف الذيف بسحب األراض 2016سنة  الجزائري

وعمى  ىكتار، ألؼ 400نحو  بمغت ى مساحات شاسعةالمزارعيف والمستثمريف، حصموا عم

الفالحة أبرمت ما يسمى بعقود النجاعة بغية استغالؿ األراضي الزراعية، الرغـ مف أف وزارة 

، لكف نتائج تمؾ الخطوات لـ ترؽ 2014إلى  2009وذلؾ مف خالؿ مخطط في الفترة ما بيف 
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وتيدؼ  .إلى مستوى طموح الحكومة في ضماف األمف الغذائي وعدـ المجوء إلى االستيراد

% مف إجمالي 6.61جـ اإلنتاج الزراعي في البالد إلى عقود النجاعة الزراعية، إلى رفع ح

وعميو، يمكف استخالص ضرورة الرقابة  .% في السنة33.8الناتج المحمي بنسبة نمو تبمغ 

 والمتابعة لبموغ األىداؼ المسطرة.

 :مصانع تحويلإنشاء  -

 

إف مشكمة الفالحة بالجزائر ال تتعمؽ بكمية اإلنتاج وال نوعية المحاصيؿ ،    

محاصيؿ عديدة يمكنيا أف تشكؿ بديال حقيقيا  ناؾ فائض في اإلنتاج فيفي

لممداخيؿ الضائعة بسبب تراجع سعر المحروقات. ولكف اإلشكاؿ  يرتبط بتعرض 

الكثير مف المنتجات إلى التمؼ بسبب غياب مصانع التحويؿ، وخير دليؿ عمى 

 ـ بمنطقة وادي سوؼ.ذلؾ الكميات الكبيرة مف الطماطـ التي يتـ رمييا ىذه األيا

وبالتالي فاف حؿ مشكمة التوزيع والتسويؽ التي تعاني منيا الفالحة يكمف في إنشاء 

مصانع تحويؿ في كؿ الواليات الجزائرية، ألف ىذا التوجو سينعش بعض 

حجـ اإلنتاج الذي حققتو البالد في المنتوجات الفالحية  أف كما الصناعات الخفيفة.

ت األخيرة معتبرا بسبب التجييزات والعتاد الذي منحتو السمطات ليذا والحيوانية،في السنوا

ألؼ مستثمرة، فيما بمغت مساحة  480القطاع، فعدد المستثمرات الفالحية قد فاؽ: 

 12ألؼ متر مكعب. 480التبريد 
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 :تقديم دعم أكبر لمتصدير

يتطمب تسويؽ بعض المنتجات الفالحية ذات النوعية الجيدة دعما ومرافقة مف أجؿ    

عممية التصدير، ويتطمب ذلؾ مف وزارة التجارة مثال، فتح األبواب أماـ الفالحيف مف 

أجؿ تصدير منتجاتيـ الفالحية إلى الخارج كوف ىؤالء يواجيوف عراقيؿ كبيرة في ىذا 

 13الموضوع.

 :ت المسقيةزيادة المساحا -

، تقريبا مف % 90تعتمد الزراعة في الجزائر أساسا عمى ىطوؿ األمطار، وذلؾ بنسبة 

إجمالي المساحات المستغمة، إال أف تساقط األمطار في الجزائر يكوف منحصرا في الغالب 

بيف شير نوفمبر ومارس، كما تمتاز بعدـ االنتظاـ والتذبذب الشديد والتوزيع غير المنتظـ 

مختمؼ جيات الوطف، مما يتطمب المجوء إلى الري الزراعي أو السقي، كحؿ أفضؿ في بيف 

مواجية ندرة التساقط وتذبذب األمطار. وتكثيؼ الزراعة في مناطؽ اليطوؿ المرتفع في 

الشماؿ، وذلؾ مف أجؿ سد فجوة االحتياجات المتزايدة في عدة منتجات تتطمب كميات كبيرة 

 خضر والفواكو، والحبوب واألعالؼ ... وغيرىا.مف المياه، عمى غرار: ال

  :مجال السياحةب.  

إف نمو السياحة واستدامة مواردىا، وزيادة عائداتيا ومنافعيا االقتصادية، يفرض توسيع      

وتعميؽ االىتماـ والرعاية الحكومية والمجتمع بيذا القطاع وفقًا ألسس ومعايير واضحة ومحددة 

 :تتوافؽ والرؤية اإلستراتيجية لمدولة و برنامج الحكومة وذلؾ مف خالؿ في إطار المخططات التي
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 .خمؽ تنمية سياحية مستدامة، مسؤولة ومنظمة  -    

تكويف شراكة فعالة في التنمية مع كؿ األطراؼ الداخمية مف خالؿ التوفيؽ بيف العائد و   -

شراؾ سكانو في منافع السياحة  .تنمية المجتمع المحمي وا 

أمف وسالمة السياح، وخمؽ انفتاح في المجتمع وتحرر لمخدمات السياحية، دوف ضماف   -

 .المساس باليوية الثقافية واالجتماعية لممجتمع الجزائري

اعتماد الواقعية و الترشيد في استخداـ الموارد واإلمكانات وعدـ المبالغة في الطموحات،  -

 .المتبعةوذلؾ مف خالؿ تطويع وتجديد وتطوير السياسات والخطط 

خمؽ خمية تواصؿ مباشرة بيف مسؤولي القطاع السياحي سواء في الوزارة أو في  -

المديريات المحمية والناشطيف في القطاع السياحي عف طريؽ لغة حوار مباشر مف خالؿ 

طرح المشاكؿ أوال ثـ التجاوزات والتياوف الحاصؿ في القطاع السياحي بيدؼ وضع اليد 

عدة عمى العمؿ أكثر بيدؼ تحسيف و تطوير القطاع بكؿ عمى موضع الخمؿ، والمسا

 .شفافية

التخطيط لمسياحة باالستغالؿ األمثؿ لمموارد الطبيعية، وزيادة الوعي في المجتمع  -

الجزائري بأىمية السياحة اقتصاديا وكيفية التعامؿ واالىتماـ بالسائح وخدمتو، وكذلؾ مف 

 14.ر الجزائري عمى كؿ األصعدةأجؿ تعزيز االندماج الوطني والتعريؼ بالقط

اإلسراع بتطوير مستوى الخدمات والوصوؿ إلى الجودة العالمية مف خالؿ تطوير   -

ميارات األفراد وقدرات الموارد البشرية لمسياحة، فالجزائر تممؾ مف اليد العاممة والقدرة 

 .عمى اكتساب الميارة لدى األفراد ما يساىـ في التعجيؿ بحدوث ذلؾ

بأساليب ووسائؿ الترويج والتسويؽ السياحي، بسبب الحاجة إلى تنويع  االرتقاء  -

 .المنتجات السياحية وتوسيعيا
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إيجاد قاعدة لمشراكة الوطنية بيف القطاع العاـ والقطاع الخاص والمؤسسات المدنية   -

لممجتمع المحمي و تطوير أكثر لموكاالت السياحية و األسفار عف طريؽ رفع مستوى 

 كامؿ بيف قطاع السياحة والقطاعات األخرالتنسيؽ والت

تعزيز استقرار البناء المؤسسي لمسياحة وتحديث أجيزة اإلدارة السياحية وتزويدىا   -

بالكفاءات والميارات التخصصية واستكماؿ إصدار وتحديث منظومة التشريعات 

 .السياحية

تطمبات األنماط تطوير المنتج السياحي وتييئة مناطؽ سياحية جديدة واعدة لمواكبة م  -

المختمفة لمنشاط السياحي مف خالؿ تحقيؽ تخطيط سياحي مستداـ لمموارد واإلمكانيات 

السياحية والبيئية والطبيعية وحمايتيا مف السطو واليدر واالستخداـ الجائر وتيديدات 

 . التموث والتغيرات المناخية

والموروث الثقافي، الحفاظ عمى الموارد واألصوؿ السياحية الحضارية التاريخية   -

وصيانتيا والحفاظ عمى جاذبيتيا واستدامتيا، و إشراؾ ومساعدة المجتمعات المحمية في 

 .المساىمة واالستفادة مف التنمية السياحية

تحفيز وزيادة االستثمارات في القطاع السياحي بما يتوافؽ وزيادة أعداد السياح مف خالؿ  -

العامة في المناطؽ السياحية المستيدؼ تنميتيا توفير خدمات البنية التحتية والمرافؽ 

وتقديـ مزيد مف التسييالت لتحسيف عرض المنتج السياحي بما يحقؽ تحفيز الطمب 

 .السياحي لمدولة
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