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 واقع قطاع الكهرباء في الجزائر دراسة حالة مجمع سونلغاز

 بوهنة كلثوم. د

 بن عزة محمد. د

  :ملخص
 .تعد الكهرباء أحد مصادر الطاقة اهلامة والرئيسية للبشرية فهي تساهم يف دفع عمليـة التنميـة للـبالد

ا حمــدودة وإنتاجهــا قليــل وذلــك  وقــد كانــت صــناعة توليــد الكهربــاء يف بدايــة ظهورهــا بــاجلزائر متواضــعة، قــدرا
  .لتدين مستويات الطلب على الكهرباء حيث كانت استخدامات املشرتكني للطاقة حمدودة

ويأخـذ قطــاع الكهربـاء اليــوم يف اجلزائــر نصـيبا وافــرا مـن اهتمامــات احلكومــة،من خـالل تــوفري هــذا     
ـا تسـعى إىل التكييـف الـدائم . املورد احليوي للقطاع العائلي والقطاع الصناعي واخلدمي واملرافق العامـة كمـا أ

ا سلعة غري قابلة للت خزين وهذا ملواجهـة الطلـب املطـرد واملتزايـد بني العرض والطلب على سلعة الكهرباء مبا أ
توســيع  ، علــى الطاقــة الكهربائيــة فيســعى قطــاع الكهربــاء يف اجلزائــر ممــثال يف جممــع ســونلغاز إىل زيــادة اإلنتــاج

شــبكات نقـــل الطاقــة الكهربائيـــة، زيـــادة حمطــات التوليـــد وكـــذا احلــرص علـــى انتهـــاج سياســة ترشـــيد اســـتخدام 
  .الطاقة الكهربائية

دف هــذه الورقــة البحثيــة إىل دراســـة واقــع قطــاع الكهربــاء يف اجلزائـــر مــن خــالل دراســة مؤشـــرات ــ  
  ).2014-2010( جممع سونلغاز للفرتة

الكهربــــاء، اخلصــــائص الفنيــــة واالقتصــــادية لقطــــاع الكهربــــاء،جممع ســــونلغاز،  :الكلمــــات المفتاحيــــة
  .مؤشرات قطاع الكهرباء يف اجلزائر
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  :تمهيد

ـا أصـبحت طاقـة العصـر احلـديث بعـدما حولـت إىل ضـوء  الكهرباء أحد أشكال الطاقة حىتتعد  أ
  .وحرارة وطاقة ميكانيكية شغلت حمركات اآلالت واألجهزة الكهربائية

وســعيا منــا لفهــم وإدراك أمهيــة الكهربــاء يف احليــاة االقتصــادية واالجتماعيــة ومــن مث دورهــا يف النمــو 
الوقوف على ماهيتها وخصائصها وكذا إبـراز أمهيتهـا يف عمليـة  هذا العملوري يف االقتصادي رأينا من الضر 

ا،  وأيضـا التطــرق إىل واقـع قطـاع الكهربــاء يف اجلزائـر بدراسـة أهــم التنميـة االقتصـادية مـن خــالل اسـتخداما
  ).2014-2010(مؤشرات الطاقة الكهربائية اليت مت تسجيلها خالل الفرتة 

أي اجلـــاذب، ومعناهـــا  ایبـــر ومـــن  القـــشأي  کـــاهمركـــب مـــن   لفـــظ فارســيالكهربـــاء   :مفهـــوم الكهربـــاء/1
، أمــا العنــرب األشــهباملســمى بالعربيــة  الكهرمــانيف الفارســية هــو  کهربــامجيعــا جــاذب القــش؛ واملــراد بكلمــة  

وتطلـق علـى صـمغ  ، "جـاذب التـنب" ، وأيضا"جاذبية الكهرمان"املقصود من كلمة الكهرباء يف العربية فهو 
ن أشــــكال هـــي أول مــــا عـــرف مــــ) الــــربق( والكهربــــاء الســـاكنة  .شـــجرة إذا حــــك صـــار جيــــذب التـــنب حنــــوه
  .الكهرباء من قبل العامل األمريكي فرانكلني

واملعامــل والــورش  فهــي تــزود املصـانععصــب الصــناعة احلديثــة  الكهربــاء تعتــرب :اســتخدامات الكهربــاء/2
ــــا، وتنــــري املواقــــع املختلفــــة يف بالتيــــار الكهربــــائي واحلــــرف املعامــــل واملتــــاجر  لتشــــغيل اآلالت والــــتحكم 

  .مـــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــري العمـــــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــكل طبيعـــــــــــــــــــي. اخل...واجلامعـــــــــــــــــــات
األراضـي عـن طريـق حمطـات الضـخ  سـقيل يف الزراعـة للقيـام بعمليـات ضـخ امليـاه الكهربـاء كمـا تسـتخدم    

  .التصـــفية، ومنهــا إىل البيــوت واملنــازل كميــاه شـــرب نظيفــة الكهربائيــة وكــذلك لتــأمني امليــاه إىل حمطـــات
، إلنــارة املنــازل وتزويـــد الطاقــة الكهربــاء وتســتخدم الضـــرورية إىل املنشــآت العامــة، كاملستشـــفيات  أيضـــًا

كمــا تســتخدم أيضــًا إلنــارة الشــوارع يف املــدن . والشــركات املختلفــة جلامعــات واملؤسســاتواملستوصــفات وا
ـــا عصـــب احليـــاة يف العصـــر احلاضـــر وإحـــدى  وال. والبلـــدات والقـــرى ميكـــن االســـتغناء عنهـــا يف حياتنـــا أل

  .التطور االقتصادي واالجتماعي للسكان مقومات

إن لقطــاع الكهربــاء خصــائص اقتصــادية   :كهربائيــةالخصــائص الفنيــة واالقتصــادية لقطــاع الطاقــة ال/3
« economic characteristics » اخل، كمــا أن هلــذا القطــاع ...تتمثــل يف اســتخدام  رأس مــال كبـري

  اخل...التقلب يف الطلب ، منها التجانس  «Technical Characteristics» خصائص فنية
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  الخصائص االقتصادية لقطاع الطاقة الكهربائية: أوال

ا قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية مايلي            :من بني اخلصائص  االقتصادية اليت يتصف 

إن االســـتثمار يف قطـــاع الطاقـــة الكهربائيـــة حيتـــاج إىل مـــوارد ماليـــة ضـــخمة ولـــذلك  :كثافـــة رأس المـــال* 1
وهـذه األخــرية  . « capital intensive » توصـف االسـتثمارات املوجهــة هلـذا القطـاع بكثافــة رأس املـال

واســــتثمار رأس املـــال الضــــخم يـــتم لفــــرتة مــــن .رأس املــــال إىل اإليـــراد الســــنوي اإلمجـــايل رهـــي نســــبة اســـتثما
وهي الفرتة اليت قد تكون مطلوبة لبناء حمطة توليد ضـخمة، وجـراء هـذا فـان أي تغيـري   .مقدما1سنة 12اىل5

خطرية على أرباح املرفق وعلـى سـعر الطاقـة كبري يف معدل التضخم أويف تكلفة رأس املال سيكون له نتائج 
الكهربائية، وبسبب ضخامة رأس املال املطلوب استثماره سـيكون كـل املصـاريف السـنوية ثابتـة أي ال تتغـري 

  .ساعة املباعة/بتغري عدد الكيلووات 

   :تخفيض التكاليف الكلية* 2

مـــل تلـــك املؤسســـات أعبـــاء كبـــرية، االســـتثمار الضـــخم لـــرأس املـــال يف مؤسســـات الكهربـــاء حي             
ا بأقصــى طاقـــة ممكنـــة حـــىت ختفـــض مـــن تكلفـــة  ولــذلك تســـعى تلـــك املؤسســـات إىل اســـتمرار عمـــل وحـــدا

ا اإلنتاجيــــة حبيــــث تضــــمن دائمــــا هــــدف ختفــــيض . 2الوحــــدة املنتجــــة وتلتــــزم عــــادة بــــربامج لتشــــغيل وحــــدا
  .التكاليف الكلية للكهرباء املولدة

  :االحتكار الطبيعي*3

منتجــات  تيـربز يف صـناعات ذا  « Natural Monopoly »هـذا النـوع مـن االحتكــار                
وتنشــأ ظــروف االحتكــار يف هياكــل التكــاليف الســائدة داخــل القطــاع والــذي . عامــة ومنهــا إنتــاج الكهربــاء

اإلضـــافة إىل ب لوهــي بطبيعتهـــا تكنولوجيــا كثيفـــة رأس املــا.خيتلــف بــاختالف أمنـــاط التكنولوجيــا املســـتخدمة
ذلــك تكــون هنــاك أيضـــا ظــروف وخصــائص الطلـــب علــى اخلــدمات الــيت يقـــدمها القطــاع وتكلفــة التطـــوير 

تمــع وحتقيــق .والتحــديث املطلوبــة ملواجهــة هــذا الطلــب ويــرى الــبعض عــدم تعــارض فكــرة الرفاهيــة ألفــراد ا

                                                
1 -IEA ,Asia Electricity Study ,OECD publications, Paris,1997.p3 

، جامعة -كلية التجارة  -رسالة دكتوراه-حممود إبراهيم أبو العيون، تسعرية الكهرباء وترشيد الطلب على الكهرباء - 2
  18، ص1986الزقازيق، 
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مــن قبـــل الدولـــة، بـــل وميكـــن أن وذلــك إذا مـــا مت تقييـــد االحتكـــار .الكفــاءة االقتصـــادية يف اســـتغالل املـــوارد
  :3حيقق االحتكار بعض اآلثار االجيابية بشرط األخذ مبجموعة من القيود التنظيمية منها

  عــــدم املبالغــــة يف رفــــع أســــعار اخلــــدمات املقدمــــة مبــــا يفــــوق تكلفــــة اإلنتــــاج بــــدون االســــتناد إىل مــــربر
 اقتصادي

 اخلـــدمات لكـــل مـــن يطلبهـــا يف الوقـــت  إجبـــار احملتكـــر مـــن خـــالل االتفاقيـــات التنظيميـــة علـــى تقـــدمي
 املناسب وباجلودة املطلوبة

  تمع بدون أي متييز من حيث السعر واجلودة  توفري اخلدمات لكل أفراد ا

  :إشباع حاجات المستهلكين*4
تقـــوم علـــى عـــاتق مؤسســـات الكهربـــاء مهمـــة تـــوفري الكهربـــاء للمســـتهلكني حـــال طلـــبهم هلـــا يف             

ــا املرفــق الــذي يشــبع حاجتــه االســتهالكية مــن  .أمــاكن تواجــدهم وبــذلك ينظــر املســتهلك إىل املؤسســة بأ
  .الكهرباء

إن مؤسسـات الكهربـاء يربطهـا باملسـتهلك عقـد خــاص لتزويـده بالتيـار الكهربـائي يف حمـل تواجــده           
ــ.ولــيس هنــاك ســوق عامــة يــتم فيهــا بيــع ســلعة الكهربــاء.أو إقامتــه اء بالســعر الــذي وتبيــع مؤسســات الكهرب

  .   تفرضه هي بينما املستهلك ال ميلك حق املساومة على سعر الشراء
   :رفع مستوى معيشة السكان*5 

ــــا احملــــرك األساســــي لكــــل جمريــــات احليــــاة يف عاملنــــا املعاصــــر، فبفضــــلها                تتصــــف الكهربــــاء بأ
اخل وكلمـا توسـعت زادت فـرص العمـل ...يـةأضيئت املساكن واحملـالت التجاريـة واملصـانع واملؤسسـات اخلدم

ـا مـن . وحتسنت معيشة األفراد والطاقة الكهربائية تتميز عن مصادر الطاقة األخـرى بسـهولة اسـتغالهلا، وبأ
وهــذا مــا جعلهــا ركيــزة أساســية لتحقيــق مســتوى املعيشــة الــذي . أكثــر مصــادر الطاقــة مرونــة يف االســتخدام

ومعــدل زيــادة  4د ثبــت وجــود صــلة بــني معــدل زيــادة الــدخل القــوميوقــ. تســعى إليــه خطــط التنميــة للــدول

                                                
مها حممود عبد الرزاق أبو زيد، اخلصخصة يف قطاع الطاقة الكهربائية ودورها يف رفع الكفاءة وترشيد اإلنفاق العام،  - 3

  34، ص2009جامعة القاهرة،  -كلية التجارة-رسالة دكتوراه
راجية عابدين خري اهللا، االعتماد على الذات يف جمال الطاقة من منظور تنموي  وتكنولوجي، معهد التخطيط القومي،  - 4

  79، ص1990، )53(القاهرة، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم
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اســتهالك الكهربــاء حبيــث أصــبح اســتهالك الفــرد ســنويا مــن الطاقــة الكهربائيــة معيــارا حتــدد بــه تقــدم الــدول 
ضتها ومؤشر لرخائها  . ومدى 

   :اشتقاق الطلب على الكهرباء*6 
ى الطلــب علـــى بعــض الســـلع واخلــدمات والـــيت تعـــد علـــ مإن اشــتقاق الطلـــب علــى الكهربـــاء يقــو            

  .الكهرباء واحدة من ضمن مستلزمات إنتاجها
  :المفاضلة بين المنفعة اإلنتاجية واألثر البيئي*7 

يعتمــد القيــام بإنتــاج الكهربــاء املفاضــلة بــني اآلثــار البيئيــة ومنفعــة اإلنتــاج، فــإذا كانــت اآلثــار               
األفــراد الناجتــة عــن توليــد الطاقــة الكهربائيــة ونقلهــا كبــرية فانــه يراعــى األثــر البيئــي، كمــا هــو  ىاخلارجيــة علــ

حاصـل مــن خـالل التوليــد مـن احملطــات النوويـة، واحملطــات املعتمـدة علــى الفحـم، فيــتم يف هـذه احلالــة إجيــاد 
وغالبـا .ومصـادر الطاقـة الطبيعيـةاملعاجلات وإجياد البديل لتوليد الكهرباء، وبالذات من الوقـود األمـن كالغـاز 

  . ما يكون الرتجيح إىل األثر االجيايب لتقدمي خدمة الكهرباء للمستهلك واليت تفوق أحيانا األثر السليب
  :السياسة السعرية*8

يف حاالت كثرية يكون سعر الكهرباء غري مؤثر على الطلب خاصة يف املناطق الـيت تتسـم بارتفـاع           
وقـد يكـون السـعر أحيانـا مـؤثر . ة الكهرباء كاملناطق احلارة يف الصيف، والباردة يف الشتاءالطلب على خدم

على عدد من املستهلكني ذوي الدخول احملدودة، وهـذا مـا يـدفع بكثـري مـن دول العـامل إىل وضـع سياسـات 
ار مــع ارتفــاع ســعريه تتبــىن أســعار متفاوتــة الســتهالك الكهربــاء تقــوم علــى شــرائح معينــة حبيــث ترتفــع األســع

  . حجم االستهالك

    :توفير فرص عمل*9

إن صــناعة الكهربــاء تســتخدم قــوى عاملــة يف خمتلــف أنشــطتها ابتــداء مــن التوليــد ومــرورا بالنقــل إىل         
كبرية ومبهارات خمتلفة مما يسـاعد ذلـك علـى حـل مشـكلة جـزء مـن األيـدي   داخل، وبأعدا...التوزيع والصيانة

 .ينعكس ذلك إجيابا على حتسن األوضاع لشرحية من السكانالعاملة العاطلة، و 
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  : التوليد والنقل اقتصاديا*10

هنـــاك اخـــتالف يف عمليـــة توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة ونقلهـــا، فـــريى الـــبعض أن تبـــىن حمطـــات القـــدرة 
احلمـل، وآخـرون  الكهربائية قريبة من منابع مصادر توليد الكهربـاء، مث يـتم نقـل الطاقـة الكهربائيـة إىل مراكـز
  .)5(يروى أن تبىن احملطات قريبة من مراكز احلمل، وذلك يتطلب نقل الوقود من مكان منبعه 

تكمن ميزته يف االستفادة من مصادر توليد الطاقة الكهربائية يف مواقع إنتاجهـا،  االتجاه األولإن 
أكـــان الفحـــم أو الغـــاز أو الـــنفط بـــدال مـــن نقلهـــا إىل مواقـــع توليـــد الكهربـــاء، ألن عمليـــة النقـــل قـــد تكـــون 

لقرب مـن اخل، ولذلك من األنسب أن يتم إنشاء حمطات التوليـد بـا...ملسافات بعيدة، وقد متر مبواقع خطرة
  .مصادر الوقود

  :واالتجاه األول له عدة مزايا منها
أنـــه يســـمح ببنـــاء وحـــدات توليـــد أكـــرب وأكثـــر اقتصـــادا، ومتكـــن مـــن نقـــل كميـــات كبـــرية مـــن الطاقـــة مـــن ) أ

 .مصادر التوليد إىل مراكز احلمل الرئيسة
االحتياجـات الشـتوية والصـيفية ميكن من توفري السلعة عـن طريـق التبـادل املـومسي هلـا بـني املنـاطق ذات ) ب

  .املتضادة
  .يسمح بتوفري السلعة نتيجة لالختالف العشوائي يف التوقيت بني املناطق) ج
  .يسهل نقل الطاقة يف احلاالت القصوى) د
  .يعطي مرونة يف مواجهة املتطلبات الطارئة غري املتوقعة) ه 

  :الكفاءة االقتصادية*11
شـــروعات إنتـــاج الطاقـــة الكهربائيـــة يتوقـــف علـــى حجـــم الوفـــورات إن حتقيـــق الكفـــاءة االقتصـــادية مل

االقتصادية والفنية اليت حتققها وحدات التوليد الستحواذها على أغلب تكاليف اإلنتاج، كمـا تتوقـف أيضـا 
  .)6() توليد، نقل وتوزيع(على حتقيق التوازن يف توزيع االستثمارات بني مراحل العملية اإلنتاجية املختلفة 

                                                
، 1983كهربائية، ترمجة أسامة إبراهيم الدسوقي وآخرون، دار ماكجروهيل للنشر، اجلارد، أنظمة الطاقة ال. أوللي أ -)5(

   22ص
مصطفى عبد الرؤوف عبد احلميد هاشم، تقييم دور القروض األجنبية يف متويل مشروعات الطاقة الكهربائية، مع  -)6(

نشورة، كلية التجارة، جامعة ، رسالة ماجستري، دراسة غري م1976-1987إشارة خاصة عن هيئة كهرباء مصر للفرتة 
  42، ص1993املنوفية، 
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إن بــدائل إنتـــاج الطاقــة الكهربائيـــة تتنــوع مــع اخـــتالف مصــادر الطاقـــة نتيجــة لتقـــدم  :ائل اإلنتـــاجبــد*12
تكنولوجيــــا الطاقــــة ممــــا يــــؤدي ذك إىل اختالفــــات جوهريــــة يف هياكــــل التكــــاليف، وخــــواص التشــــغيل ومنــــط 

  . استخدام حمطات التوليد، باإلضافة إىل أسلوب اإلنتاج املتبع

  :تكاليف وقف التشغيل*13

يف حالـة مـا إذا مت إيقـاف حمطـة توليـد نوويـة النتهـاء عمرهـا االفرتاضـي، فـإن بعـض الدراسـات تقــدر 
مليـار دوالر كحـد أقصـى للمحطـة  3مليـون دوالر كحـد أدىن و  50تكاليف وقف التشغيل مبـا يـرتاوح بـني 

  .الواحدة، تبعا حلجم املفاعل ومدة تشغيله، هذا خبالف تكاليف التخلص من النفايات

  اخلصائص الفنية لقطاع الطاقة الكهربائية: انياث

إىل جانب اخلصائص   Technical Characteristicsيتسم القطاع الكهربائي خبصائص فنية 
االقتصــادية، واخلصــائص الفنيــة لقطــاع الكهربــاء ختتلــف عــن اخلصــائص الفنيــة للقطاعــات األخــرى، فمــثال 

، فـاألول يوصـل )7(االستخدام التقين يف قطـاع الكهربـاء  االستخدام التقين يف قطاع االتصاالت خيتلف عن
خدماته للمستهلك عن طريـق األقمـار الصـناعية يف أي موقـع كـان وبـدون اسـتخدام حمطـات توليـد أو وقـود 
أو حمطــات توزيـــع، لكـــن قطـــاع الكهربــاء يقـــدم خدماتـــه للمســـتهلك إىل املوقــع الـــذي يطلـــب املســـتهلك بـــه 

من العمليات اإلنتاجية املرتابطة، تبدأ من حمطات التوليـد وحمطـات التوزيـع  اخلدمة ولكن من خالل جمموعة
  .والنقل، وتنتهي بالتيار الكهربائي يف حمل إقامة املستهلك

  : وتتمثل اخلصائص الفنية لقطاع الكهرباء يف

  :فترات إنشاء المشروع* 1

ذلـك االخـتالف يرجـع إىل إن مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية ختتلف مـن حيـث فـرتة إنشـائها، و 
ــا فقـد يتطلــب إنشـاؤها مــا يزيــد  نـوع احملطــة الـيت ســيتم إقامتهـا، فــإن كانـت مــثال حمطــة هيدروليكيـة وملحقا

سـنوات 9ميجاوات فقد تسـتغرق فـرتة إنشـاؤها ) 1000(سنوات، وأما إذا كانت حمطة نووية بسعة  10عن 

                                                
عاطف نعيم حبيب، شبكات الربط الكهربائي وأثرها على االقتصاد العريب، رسالة ماجستري، معهد البحوث  -)7(

  .، القاهرة2008والدراسات العربية، 
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 ، )8(ميجــــــاوات  (900)لقــــــدرة التوليديــــــة إىل ســــــنوات يف حالــــــة ختفــــــيض ا 7تقريبــــــا قابلــــــة لالخنفــــــاض إىل 
  .سنوات حسب نوعية الوقود املستخدم وكذلك سعة احملطة 2-6واحملطات احلرارية يتطلب إجنازها ما بني 

  .حمطات احملوالت وإن كانت املدة النمطية تصل إىل سنتني فقط ىوينطبق نفس الشيء عل  

   :عدم القابلية للتخزين من طرف المستهلك* 2

، ألن الكهربــــاء حتتـــاج إىل تكلفــــة Non-storabilityتتســـم الكهربـــاء بعــــدم قابليتهـــا للتخـــزين   
عالية وتكنولوجيا متقدمة، ومن مث فـإن هنـاك حاجـة لوجـود حالـة مـن التكيـف فيمـا بـني توليـد الكهربـاء مـع 

مــن خــالل تشــغيل ألن الكهربــاء مبجــرد توليــدها يــتم اســتهالكها . عليهــا )9() االســتهالك(التغــري يف الطلــب 
م، وال ميكن ختزينها مثل املياه أو النفط أو الغاز   . املستهلكني ألجهز

  : التقلب في الطلب*3

خــالل اليــوم الواحــد مــا بــني  Volatility of Demandتتميــز الكهربــاء بالتقلــب يف الطلــب   
ب متقلبـا بشـدة ويف بعـض األحيـان قـد يكـون الطلـ off timeوفرتات الركود  Peak timeفرتات الذروة 

  .حبيث يكون خارجا عن إمكانية التنبؤ

  : التجانس*4

كونــــه ال ميكــــن التفرقــــة بــــني أنواعهــــا بســــهولة،   Homogeneityتتصــــف الكهربــــاء بالتجــــانس   
وميكــــن توفريهــــا بواســــطة مصــــادر خمتلفــــة، وال بتطــــابق الوقــــود املســــتخدم يف التوليــــد مــــع شــــكلها، كمــــا أن 

  .املستهلك ال ميكنه التفرقة بني الكهرباء املولدة من مصادر الوقود املختلفة

  : عدم انتظام ساعات التشغيل* 5

إن حمطـات التوليـد تتميـز بعـدم انتظـام ســاعات التشـغيل أكـان علـى مـدار األسـبوع أو الفصــل أو   
الســنة أو حــىت علــى مــدار األربعــة والعشــرين ســاعة، ويرجــع ذلــك إىل التغــري يف األمحــال مــن ناحيــة، حيــث 

                                                
مشروعات الطاقة الكهربائية، مرجع مصطفى عبد الرؤوف عبد احلميد هاشم، تقييم دور القروض األجنبية يف متويل  -)8(

  .42سبق ذكره، ص
مها حممود عبد الرزاق أبو زيد، اخلصخصة يف قطاع الطاقة الكهربائية ودورها يف رفع الكفاءة وترشيد اإلنفاق العام،  -)9(

  .3، ص2009، مصر -كلية التجارة-رسالة دكتوراه 
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لبـاردة، وأيضـا لعـدم يرتفع احلمل على الكهرباء يف املنـاطق احلـارة يف الصـيف، ويف الشـتاء يرتفـع يف املنـاطق ا
  .قابلية الطاقة املولدة للتخزين على نطاق واسع من ناحية أخرى

  :التجهيزات الوقائية*6

لكل حمطة إنتاج الطاقة الكهربائية مواصـفات ومميـزات معينـة، وحيتـاج بعضـها إىل أجهـزة واقيـة مـن   
ترتكــه مــن آثــار بيئيــة، كــذلك التلــوث كمثــل احملطــات الــيت تعتمــد علــى الفحــم لتوليــد الكهربــاء، وذلــك ملــا 

احملطــات النوويــة هــي األخــرى حتتـــاج إىل وســائل وقائيــة، وبــال شــك فـــإن كــل ذلــك يــؤدي إىل عــبء زيـــادة 
  .تكاليف التوليد

   : القدرات التكنولوجية*7

 Technologicalإن صـــــناعة الكهربـــــاء مـــــن الصـــــناعات الـــــيت حتتـــــاج إىل قـــــدرات تكنولوجيـــــة   
Capabalities  وكــل . وى، وهــذا مــا يــؤدي إىل ارتفــاع تكلفــة إنشــاء حمطــات توليــد الكهربــاءعاليــة املســت

نــوع مــن أنــواع احملطــات التوليديــة هلــا مواصــفات تكنولوجيــة ختتلــف عــن احملطــات األخــرى، فمــثال احملطــات 
البخاريـــة ختتلـــف عـــن احملطـــات احلراريــــة، وحمطـــات توليـــد الكهربـــاء مـــن الريــــاح ختتلـــف عـــن حمطـــات توليــــد 

  .من املد واجلزر أو احمليطاتالكهرباء 

وتعترب حمطات التوليد النووي هي األكثر دقة يف التكنولوجية، وبذلك تكون تكلفة إنشـائها أكـرب   
  .من تكلفة إنشاء احملطات األخرى

وكــــل نـــــوع مـــــن احملطـــــات حيتـــــاج إىل مهـــــارات وقــــدرات حمليـــــة لتشـــــغيلها حـــــىت تســـــتطيع أن تلـــــيب   
  .ةاالحتياجات من الطاقة الكهربائي

 العمـال تـدريبمن الضروري  هوبذلك فإن ، وتواجه الدول النامية ضعف يف القدرات التكنولوجية  
  .والصيانة احملطات لجمال تشغييف  ماحملليني لتخفيف قصور مهارا

علــــى الــــدول الناميــــة الســــعي إىل النهــــوض بصــــناعة الســــلع الرأمساليــــة املرتبطــــة بصــــناعة  أنكمــــا   
  .)10( تكنولوجيةال توتطوير اخلدماالكهرباء لالستخدام احمللي 

  
                                                

(10) – Adison de oviveire, the key issues facing an energy and development" (coped) Report 
EUR 13461 En, Published by the commission of the European Communities, printed in 
Germany, 1991, p 79-80. 
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  :الكهربائية الطاقة وتوزيع نقل، توليد/4

 شـبكة خـالل مـن الواحـدة الدولـة يف املسـتخدمني إىل الكهربائيـة الطاقـة تزويـد الغالـب يف يـتم            

 تـوزعهم كـان مهمـا املسـتخدمني هـؤالء تواجـد أمـاكن إىل التوليـد حمطـات مـن أسـالكها متتـد عامـة كهربائيـة
 .املزارع أو املصانع أو املكاتب أو البيوت يف كانوا سواء اجلغرايف

 أشـكال خمتلـف بتحويـل تقوم اليت التوليد حمطات وهي مكونات عدة من العامة الشبكة هذه وتتكون       

 نسـبيا املـنخفض الكهربـائي اجلهـد برفـع تقـوم املختلفـة الـيت التحويل حمطات ومن ،كهربائية طاقة إىل الطاقة

 وأخـرى املسـتخدمني تواجـد أمـاكن ممكـن إىل فقـد بأقـل لنقلـه عاليـة قـيم إىل التوليـد حمطـات تولـده الـذي

 الكهربائيـة الطاقـة وتوزيـع بنقل اليت تقوم النقل خطوط ومن لالستخدام مناسبة مستويات إىل اجلهد خلفض

 بفصـل كـذلك وتقـوم هـذه الشـبكة مكونـات عمـل سـري مبراقبـة تقـوم الـيت والـتحكم املراقبـة مراكـز ومـن

يار تتعرض ال لكي الشبكة عن املعطوبة املكونات  كمية بقياس تقوم العدادات اليت جانب إىل الكامل لال

  .املستخدمني وإىل الشبكة مكونات بني فيما تسري اليت الطاقة

 التوليد  محطات(Power Stations):  

 فـإن كهربائيـة ولـذلك طاقـة إىل الطاقـة أشـكال خمتلـف بتحويـل الكهربائية التوليد حمطات تقوم            

 الـيت الطريقـة نـوع مـن أو فيهـا املسـتخدم اخلـام الطاقـة مصدر نوع من تتحدد التوليد حمطات تصنيف طريقة

 فالتصنيف .الكهربائية املولدات يدير ميكانيكي حمرك خالل من حركية طاقة إىل اخلام الطاقة حتويل ا يتم

 الوقـود يف املخزنـة الكيميائيـة الطاقـة تسـتخدم واليت الكهروحرارية احملطات هناك يوجد الطاقة نوع حيث من

 حراريـة طاقـة إىل حتويلهـا بعد العضوية واملخلفات األخشاب يف وكذلك والغاز والبرتول كالفحم األحفوري

 وميـاه الطبيعيـة الشـالالت ميـاه يف املتوفرة احلركية الطاقة تستخدم واليت والكهروهوائية الكهرومائية واحملطات

 املفـاعالت تنتجهـا الـيت الـذرة طاقـة تستخدم واليت الكهروذرية واحملطات الرياح ويف واجلزر املد ومياه السدود

 واحملطـات الشـمس ضـوء يف املتـوفرة الضـوئية أو احلراريـة الطاقـة تسـتخدم واليت الكهرومشسية واحملطات الذرية

  .األرض باطن حرارة تستخدم اليت

 النقل وخطوط التحويل محطات: 

 خـالل مـن مواقعهم شىت يف املستخدمني إىل التوليد حمطات من الكهربائية الطاقة وتوزيع نقل يتم          

 الـيت النقـل خطـوط ومـن املختلفـة اجلهـد حتويـل حمطـات مـن كبـري عـدد علـى حتتـوي معقـدة كهربائيـة شـبكة
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 حجـم حسـب وذلـك مسـتويات أربعـة عـن عـددها يقـل ال خمتلفـة جهـد مبسـتويات الكهربائيـة الطاقـة تنقـل

 اجلهـد برفـع تقـوم رئيسـية حتويـل حمطـة توليـد حمطـة كـل عنـد ويوجـد  .للمسـتخدمني اجلغرايف والتوزع الشبكة

 النقـل خـط طـول مـن قيمتـه تتحـدد عـايل جهـد إىل فولـت ألـف ثالثـني يتجـاوز ال والـذي املولـد ينتجه الذي

 كميـة لتقليـل هـو الكهربائيـة الطاقـة نقـل عنـد الكهربـائي اجلهـد رفـع مـن اهلـدف إن .املنقولـة الطاقـة وكميـة

 اخلطـوط هـذه حتملـه الـذي التيـار مربـع مـع تتناسـب الفقـد كميـة أن حيـث النقـل يف خطـوط املفقـودة الطاقة

 وعليـه الطاقـة كمية ثبات افرتاض على النسبة بنفس التيار قيمة يقلل معينة اجلهد بنسبة رفع أن املعلوم ومن

 حمطـة بـني املسـافة على النقل جهد قيمة اختيار ويعتمد .اجلهد مربع مع عكسيا ستتناسب الفقد كمية فإن

 األمـر تطلـب كلمـا الطاقـة كميـة وزادت املسـافة زادت فكلمـا املنقولـة وكميـة الطاقـة التوزيـع وأمـاكن التوليـد

 .اجلهد زيادة

 )توزيع-نقل- إنتاج(مراحل المنظومة الكهربائية 

 املوقع اإللكرتوين :ومؤشرات خصوصيات الكهربائية املنظومة  :المصدر
http://www.steg.com.tn/seminaire_clientele/interventions/Electricite_Specifites.pdf  

  :مؤشرات قطاع الكهرباء في الجزائر/5

لقد شهدت مؤشرات قطاع الكهرباء يف اجلزائر تغريات كبرية خاصة فيما يتعلق بطول الشبكة       
  اخل...الكهرباء، حجم االستهالك الكهربائية، نسبة الوصل بالكهرباء، عدد زبائن 

  .وتوزيعها) الكهرباء والغاز( يعد جممع سونلغاز شركة عمومية جزائرية جمال نشاطها إنتاج،نقل الطاقة      
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ولقد أدت سونلغاز دورا رائدا يف التنمية االجتماعية و االقتصادية للبلد  وذلك من خالل مسامهتها يف      
جتسيد السياسة الطاقوية الوطنية يف جمال اإلنارة العمومية والتوزيع العمومي للغاز واليت مسحت برفع 

ما  إىلزود بالغاز ونسبة الت%  98أكثر من  إىلالكهرباء  إيصالنسبة التغطية من حيث 
 .يلي نستعرض أهم مؤشرات قطاع الكهرباء يف اجلزائر فيما. %  42يفوق

الكهربـاء منـوا متناسـبا مـع منـو إنتـاج  عرفـت شـبكة :طول شـبكة الكهربـاء فـي الجزائـر -1
منـو مراكـز التحويـل يسـتجيب لضـرورة وجـود شـبكة وطنيـة  إن تـدعيم خطـوط النقـل والتوزيـع وكـذا. الكهرباء

الكهرباء يف ظل توفر شـروط النوعيـة املثلـى للخدمـة  املتزايد علىملواجهة الطلب  وميكن االعتماد عليهاقوية 
 .التموين وأمن

 طول الشبكة الكهربائية بالجزائر) 1(الشكل

سجل نشاط وصـل الكهربـاء تطـورا معتـربا طيلـة  :نسبة الوصل بالكهرباء عبر الجزائر -2
الـوطين  منوها ابتداء من سنوات السبعينات، مع التكفـل بـاملخطط جأو وشهدت . األربعة األخرية العشريات

النســبة الوطنيــة للتغطيـــة  وقـــد بلغــت. للكهربــة الــذي مســح بتوســيع التغطيـــة بالكهربــاء إىل املنــاطق املعزولــة
  .2008سنة% 98بعدما كانت متثل% 99بالكهرباء اليوم حدا أقصى قدره 
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 الجزائرنسبة الوصل بالكهرباء في ) 2(الشكل

  .2011 - سونلغاز -وثائق من المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز:المصدر
  

لقـــد شــهد عــدد املشــرتكني تطـــورا كبــريا بالنســبة للكهربــاء وأيضـــا : عــدد زبــائن ســنلغاز -3
  .مشرتك 843 7428الغاز ليصل اليوم إىل أكثر من 

  عدد زبائن الكهرباء والغاز بالجزائر) 3(الشكل
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  :2010 ةالكهرباء في الجزائر لسن مؤشرات قطاع -4
 إنتاج الكهرباء: 

مقارنـة بسـنة % 5.6حيـث بلغـت نسـبة الزيـادة ب : GWT 45171حـوايل 2010بلغ اإلنتاج سـنة  
2009  
 الكليالطلب ( مبيعات الكهرباء:(  

  2009مقارنة بسنة % 5.9بزيادة قدرها  GWT 35803قدر ب 
  2010عدد زبائن الكهرباء سنة :  

مشــرتك بنســبة زيــادة قــدرت  6803371) التــوتر العــايل، املتوســط واملــنخفض( املشــرتكني قــدر عــدد كــل 
   2009مقارنة ب% 4.3ب

 :المصدر
Rapport d'activité et comptes de gestion consolidés 2010-Direction Exécutive des 

Finances et de la Comptabilité Groupe-Groupe Sonelgaz. 

  :2012 ةالكهرباء في الجزائر لسنمؤشرات قطاع  -5
ارتفاعــا وهــذا مــا عكســته األرقــام الســنوية   2012شــهدت أغلبيــة مؤشــرات جممــع  ســنلغاز لســنة 

  :كاأليت
 سعة القدر المركبة:  

 La Puissance totale Installée du(  جممـوع القـدرة املركبـة مـن مرافـق توليـد الكهربـاء

parc de production( 977.4 12   هــو mw 11391.8مقابــل 2012ميجــاوات لعــام 
  .11٪13.9أي مبعدل منو  ،2011ميجاوات يف عام 

                                                
11 -ECHOS : Bulletin  d’information  édité par la direction de la ommunication et l’image – 

Sonelgaz- Avril 2013, p03 
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 حجم اإلنتاج:  
 حـــوايل 2011بينمــــا بلـــغ يف ســــنة  2012وهـــذا ســــنة   54086.4Gwhبلـــغ اإلنتــــاج 

48871.3 Gwh  10.7أي بزيادة قدرها٪  
 حجم االستهالك:  

حـــــــوايل   2012ســــــنة )واملــــــنخفضالعــــــايل، املتوســـــــط (بلــــــغ االســــــتهالك اإلمجــــــايل جلميـــــــع التــــــوترات 
43150.1 Gwh  38899.9بينما وصل يف السنة السابقةGwh   10.9أي بزيادة قدرها٪  

 عدد المشتركين:  
حيــــث ســــجل  7428843وصــــل عــــدد مشــــرتكي الكهربــــاء جلميــــع التــــوترات خــــالل نفــــس الســــنة 

 :٪3.9:كـاآليت  مشرتك جديد زيادة علـى مشـرتكي العـام املاضـي وتتـوزع هـذه الزيـادة 326377انضمام 
٪ بالنسبة ملشرتكي التوتر املنخفض، أما بالنسـبة للتـوتر العـايل كسـبت 4.6بالنسبة ملشرتكي التوتر املتوسط،

  .سنلغاز مشرتك جديد
 طول شبكة النقل:  

  .2012سنة  km 293473طول شبكة النقل إىل وصل 
  :2014 ةمؤشرات قطاع الكهرباء في الجزائر لسن -6

مع لتصل إىل األرقام التاليةقفزت  2014يف سنة    :مؤشرات ا
  :حجم اإلنتاج -

   Gwh 56163 حوايل 2013بينما بلغ يف سنة  2014وهذا سنة   Gwh 60579بلغ اإلنتاج 
 حجم االستهالك:  

  حــــــوايل   2014ســــــنة  )العــــــايل، املتوســــــط واملــــــنخفض(بلــــــغ االســــــتهالك اإلمجــــــايل جلميــــــع التــــــوترات 
51426 Gwh   

زبـــون بينمــا كـــان  8092341الكهربــاء جلميـــع التــوترات خــالل نفـــس الســنة وصــل عــدد مشـــرتكي 
  2013مشرتك يف سنة  7699835

 317097طول شبكة النقل إىل وصل  :طول شبكة النقلkm  2014سنة.  
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  :خاتمة

ختاما ميكن إدراك األمهية البالغة لعنصر الكهرباء كمصدر حيوي يف حياتنا اليومية وسري األنشطة    
ونظرا لتنامي الطلب على الطاقة الكهربائية من جهة والتزايد املطرد لعدد زبائن سونلغاز . االقتصادية

والطلب لتفادي  واستهالكهم غري الرشيد يف كثري من األحيان وجب ضرورة التكييف بني العرض
  اإلنقطاعات املتكررة يف التيار الكهربائي  اليت قد حتدث خاصة يف أوقات الذروة  وميكن إمجاال

  :تلخيص أهم نتائج البحث كالتايل 

  ضرورة ترشيد استخدامات الطاقة الكهربائية من خالل حتسيس املواطنني بطرق ترشيد
 .طرق ختفيف االستهالك االستهالك ألن كثري من مستخدمي الكهرباء جيهلون

  الكهرباء سلعة غري قابلة للتخزين وعليه جيب توفريها يف الوقت املناسب لتفادي انقطاع التيار
 .الكهربائي

 التطور املهم الذي حدث على مستوى قطاع الكهرباء يف اجلزائر 
  سنوات واملالحظ يف اجلزائر ارتفاع الطلب على هذه السلعة االقتصادية احليوية خاصة يف ال

األخرية بسبب التوسع العمراين والتغريات املناخية وزيادة استهالك السلع اليت تشتغل بالطاقة 
  اخل...الكهربائية كمكيفات اهلواء، احلاسوب

  :وميكن تقدمي  بعض التوصيات

 إنشاء املزيد من حمطات توليد الطاقة الكهربائية 
 روط فنية واقتصادية غري مالئمة وحتسني إعادة تأهيل جمموعات التوليد القدمية اليت تعمل بش

 الصيانة يف مجيع حمطات التوليد لتقليل هذر الطاقة
 طاقة الرياح، النظم الكهرو مشسية، ( االعتماد على مصادر جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية

 .إضافة إىل تكنولوجيات الكتلة احليوية
 التقليل من الفاقد يف الكهرباء ضرورة ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية وإدراك أمهية.   
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