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افية تحليلية    دراسة استشر
ي األردن والجزائر 

 
 لواقع الطاقات المتجددة ف
 د. صالحي سلم 
ة أ   أستاذة محاض 

 الجزائر-بومرداس -جامعة أمحمد بوقرة 

 المستخلص: 

  كل من األردن  
 
تهدف هذه الدراسة للوقوف عىل واقع ومقومات الطاقات المتجددة ف

واقع   عىل  الضوء  سلطنا  لهذا  مستقبال،  فيها  االستثمار  عىل  قدرتهما  ومدى  والجزائر 

  البلدين ومدى إحالل الطاقات المتجددة كطاقات بديلة تحقق  
 
الطاقات المتجددة ف

المستدامة. والجزائ  التنمية  الطاقات  ابعاد  بمجال  اهتمت  الدول  ها من  ر واألردن كغير

ايد من طرف   المتجددة، فقد سعت للبحث عن مصادر لها من اجل تلبية الطلب المي  

أخرى كالطاقة   جهة  من  ودائمة  متجددة  مصادر  عن  والبحث  جهة  من  المواطنير  

 الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحرارية والجوفية. 

ل حيث  ونظرا   ، التحليىل    
الوصف  المنهج  عىل  الدراسة  اعتمدت  الموضوع  هذا  طبيعة 

  عند تناول الجوانب النظرية للموضوع والمنهج التحليىل  عند  
استخدمنا المنهج الوصف 

  األردن والجزائر. وقد قسمنا هذا البحث إىل ثالثة  
تحليلنا لواقع الطاقات المتجددة ف 

األول وا   
   محاور أساسية، عالجنا ف 

الثان  المحور  اما  األردن    
ف  المتجددة  الطاقات  قع 

عنوان تحت  الثالث  المحور  وجاء  الجزائر.    
ف  المتجددة  الطاقات  واقع  فيه    فعالجنا 

  الجزائر واألردن. 
 قدرات الطاقات المتجددة اإلجمالية المستغلة ف 

ل الطبيعة،    
ة ف  بكير المتجددة متوفرة  الطاقات  الدراسة إىل أن  كنها  وقد خلصت هذه 

أجل   من  ة  الكبير واألحجام  المساحات  ذات  األجهزة  من  العديد  استعمال  تتطلب 

من   عالية  نسبة  تلبية    
ف  وتساهم  االنسان  حياة    

ف  هاما  دورا  تلعب  استغاللها. كما 

تنضب وغير    .متطلباته  المستقبل ألنها ال    
ف  الطاقة  توفير    

ف  يساهم  فاالعتماد عليها 

  وتحسير  البيئة  ملوثة للبيئة. ويؤدي لخلق فر 
ص عمل جديدة وتقوية االقتصاد الوطن 

المحيطة، وتحديث البيئة التحتية وتوفير األمان للمجتمع، كما يؤدي اىل إمداد الطاقة  

 بالمناطق النائية وهذا ما يؤدي اىل تحقيق أبعاد التنمية المستدامة. 

المفتاحية:  الطاقة    الكلمات  الهوائية،  الطاقة  الشمسية،  الطاقة  المتجددة،  الطاقات 

 المائية، الطاقة الجوفية والحرارية، الطاقات البديلة. 
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An Analytical Prospective Study of the Reality of 

Renewable Energies in Jordan and Algeria 

ABSTRACT: 

This study aims to shed light on the reality of renewable energies in 

both Jordan and Algeria. It discusses the ability of both countries to 

invest in these alternative energies soon and the extent of which 

they could engage in these alternative energies to achieve the 

dimensions of sustainable development.  

Given the nature of this topic، the study relied on both descriptive 

and analytical approaches. The descriptive approach is used when 

dealing with the theoretical aspects of the topic and the analytical 

method is adopted when analyzing the reality of renewable 

energies in Jordan and Algeria. We have divided this research into 

two main axes. The first deals with the reality of renewable energies 

in Jordan، and the second with that of Algeria. 

Renewable energies are abundant in nature; their exploitation 

requires the use of modern devices and large areas. They play an 

important role in human life and may contribute to satisfying a big 

part of human needs. Relying on them contributes to large savings 

in the future because they are inexhaustible and non-polluting. 

This study concludes that the use of renewable energies in both 

Algeria and Jordan would lead to creating new job opportunities، 

strengthening the national economy، improving the surrounding 

environment، modernizing the infrastructure, and providing safety 

for society، as well as leading to the supply of energy in remote 

areas. These improvements should lead to achieving the 

dimensions of sustainable development. 

Key words: Renewable energies, solar energy, wind energy, 

hydropower, geothermal energy, alternative energies. 
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 مقدمة

  ظل التهديدات  
تعتير الطاقات المتجددة أحد المقومات البديلة للطاقات التقليدية ف 

عىل   سلبا  ها  تأثير ومدى  العالمية  األسواق    
ف  أسعارها  وتذبذب  ايدة الضمحاللها  المي  

     البيئة، حيث تتجه معظم
الدول منها األردن والجزائر إليجاد مصادر بديلة للطاقة وف 

 نفس الوقت صديقة للبيئة. 

تؤهلهما     
الن  المتجددة  الطاقات  بمصادر  الغنية  البلدان  من  واألردن  الجزائر  وتعتير 

بطاقات   للتمتع  يؤهلهما  الذي    
 
الجغراف لموقعهما  نظرا  عالميا  األوىل  المراتب  ليحتال 

  معظم الدول العربية ومنها  متجددة هائلة، ولم
ا يزخران به من مواد طاقوية بديلة. وتعان 

انيتها،     تؤثر بشكل كبير عىل مير 
اف كبير للموارد الطاقوية الن  األردن والجزائر من استي  

ادها من الخارج كاألردن أو من خالل اعتماد اقتصادها بشكل كىل    سواء من خالل استير

ول والغاز كال  جزائر. عىل صادرات البي 

كما أن متطلبات التنمية تفرض عىل جميع الدول البحث عن مصادر جديدة للطاقات  

 التقليدية تكون دائمة وصديقة للبيئة وعليه وضعنا اإلشكالية التالية: 

ي  
ي األردن والجزائر وما هي المقومات الطبيعية الت 

 
ما هو واقع الطاقات المتجددة ف

 تحتكم عليها؟ 

 ت المطروحة وضعنا الفرضيات التالية: وكإجابة مسبقة للتساؤال 

  الطبيعة وه  مستمدة   −
  يتكرر وجودها ف 

الطاقة المتجددة ه  الطاقة البديلة الن 

 من موارد طبيعية؛ 

−    
الجغراف  موقعهما  بحكم  البديلة  للطاقات  عديدة  مصادر  والجزائر  األردن  تملك 

؛   الممير 

  األردن  −
 والجزائر؛ الطاقات المتجددة مستغلة بشكل كبير ف 

للطاقات   − األمثل  باالستغالل  يكون  الجزائر واالردن    
المستدامة ف  التنمية  تحقيق 

 المتجددة. 

وقد قسمنا هذا البحث اىل ثالث أجزاء جاء األول تحت عنوان واقع الطاقات المتجددة  

  األردن ومدى استغاللها. أما  
  األردن وبينا فيه مصادر الطاقات المتجددة المتواجدة ف 

ف 

  الجزائر وبينا خالله مصادر  ال
 
  فقد جاء تحت عنوان واقع الطاقات المتجددة ف

جزء الثان 

قدرات   الطاقات البديلة ومدى استغاللها وتطورها. أما الجزء الثالث فكان تحت عنوان

  الجزائر واألردن. 
 الطاقات المتجددة اإلجمالية المستغلة ف 
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ي األردن 
 
 أوال: واقع الطاقات المتجددة ف

  موازاة  تت
  مهم حيث يجعل منها منبعا للطاقات المتجددة، ف 

متع األردن بموقع جغراف 

  الموارد الطبيعية  
  شحا ف 

، لهذا فان    غير المتجددةذلك يعان  ول والغاز الطبيع  كالبي 

بحواىل    تقدر  المتجددة  غير  الطاقات  من  اد  االستير الطاقات  %97نسبة  تعتير  لهذا   ،

  تكبد الخزينة مبالغ مالية  
المتجددة بديال مهما لتقليص حجم الصادرات الطاقوية الن 

   
 
  لسد العجز ف

  المقابل فان الطاقات المتجددة متوفرة بكميات ضخمة تكف 
 
ضخمة، ف

  لبحوث الطاقة، صفحة  الطاقة
 . (2)المركز الوطن 

ي األردن  .1
 
 تطور الطاقات المتجددة ف

القرن    يعود  من  السبعينات  بداية  إىل  األردن    
 
ف المتجددة  الطاقة  بمصادر  االهتمام 

   
 
ف بالطاقة  متخصص  مركز  انشاء  تم  حيث  ول،  البي  أسعار  ارتفاع  بداية  مع    

الماض 

الطاقة   استخدام  تطوير  عىل  انشائه  منذ  المركز  هذا  وعمل  الملكية  العلمية  الجمعية 

اثيل    مد، )خريسات اح  السخان الشمس    الشمسية، وتمكن من خالل ذلك من ادخال 

 . (2008خميس اللوزي، نجود عدنان البطانية، 

  عام  
الوطنية    2007وف  اتيجية  بمراجعة تحديث االسي  للطاقة  الملكية  اللجنة  قامت 

  تهدف بشكل كبير إىل تنوي    ع المصادر واالعتماد    2020و  2007لتشمل األعوام بير   
والن 

ا الطاقة  مصادر  عىل  قامت  بشكل كبير  اتيجية  االسي  هذه  تحقيق  ولضمان  لمحلية. 

يعات مؤقتة سنة   ليتم تعديلها والمصادقة عليها كقانون    2010بإصدار عدة قوانير  وتشر

، وكان هذا القانون أرضية مناسبة لدخول الطاقات المتجددة كبديل  2012دائم سنة  

. وبحلول   اتيجر  ضمن خليط الطاقة الكىل  اري    ع الطاقات  توجهت األردن بمش  2013اسي 

الخاص القطاع  عىل  ة  بنسبة كبير معتمدة  الواقع  أرض  إىل   EDAMA)    المتجددة 

Energy, Water  &Environoment)  الستطاعة تصل  أن  األردن  واستطاعت   .

  %11يعادل   ميغاواط أي ما  1130توليدية مركبة لمشاري    ع الطاقة الكهربائية بحواىل   

  نهاية  
، ومن المتوقع أن تصل إىل حواىل   2018من حجم الطاقة الكهربائية المولدة ف 

 . 2025، وب  هذا تصل الهدف المنشود قبل حلول  2021من الطاقة المولدة بحلول    20%

  انتقلت من  
  األردن والن 

 
  %11إىل    2014سنة    %1إن تطور الطاقة الكهربائية المولدة ف

ات2018سنة  يجيات المستهدفة لقطاع الطاقات المتجددة، وإن استمر  ، هو أحد االسي 

ة فمن المتوقع أن ترتفع مساهمة الطاقات المتجددة إىل   تطور هذا القطاع بنفس الوتير

  كانت متوقعة لسنة  2021من اجماىل  الطاقة سنة    %20حواىل   
  2025، وه  النسبة الن 
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أما استهالك الطاقة األولية من الطاقات    .(11، صفحة  2018)وزارة الطاقة والمعادن،  

ة من  :   2017إىل  2013المتجددة خالل في   كانت كما يىل 

 ( استهالك الطاقة األولية من الطاقات المتجددة  1الجدول رقم )
ة من   2017إىل   2013خالل فت 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات
األولية استهالك الطاقة 

 753 515 412 160 152 145 من الطاقات المتجددة 

وة المعدنية األردنية، التقرير السنوي    . 19، ص  2018، 2017المصدر: وزارة الطاقة والير

 

 :   الشكل التاىل 
 
 إن تطور استهالك الطاقة األولية من الطاقات المتجددة مبير  ف

 

وة    ان الطاقة، الالمصدر: وزارة الطاقة والير  . 2018معدنية األردنية، مير 

 ( استهالك الطاقة األولية من الطاقات المتجددة1الشكل رقم )

ة من     2017إىل   1996خالل فت 

مصادر   من  األولية  الطاقة  الستهالك  الكبير  التطور  نالحظ  السابق  الشكل  خالل  من 
. هذه القفزة  2018سنة    753إىل    1996سنة    63الطاقة المتجددة، حيث انتقل من  

  بذلتها الحكومة األردنية.  
ة الن  النوعية لتطور الطاقات المتجددة نتيجة الجهود الكبير

الطاقا من مصادر  الطاقة     وإنتاج 
 
ف الكهرومائية موضح  الطاقة  باستثناء  المتجددة  ت 

        :  الشكل التاىل 
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      https://data.albankaldawli.org المصدر: من احصائيات البنك الدوىل  عىل موقعه 
 

 الطاقات المتجددة ( إنتاج الطاقة من مصادر 2الشكل رقم )
 2015-1990باستثناء الطاقة الكهرومائية من 

وعليه نالحظ التطور الكبير الذي شهده انتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة  
، وهذا راجع للجهود المبذولة من طرف السلطات  2015باستثناء الطاقة الكهربائية سنة  

 األردنية لتطوير قطاع الطاقات المتجددة. 

ي األردن مصاد .2
 
 ر الطاقة المتجددة ف

 الطاقة الشمسية  .1.2

، حيث     ممتاز عىل خارطة أطلس العالم لإلشعاع الشمس 
يتمتع األردن بموقع جغراف 

  سماء األردن تقريبا  
  السنة بمعدل    316نسبة سطوع الشمس ف 

ساعات سطوع    7يوما ف 

اليوم   
للتحول من  ف  تعتير حل مناسب  الشمسية  الطاقة  الشتاء فان    فصل 

، وحن  ف 

  ساع
  اليوم الطاقات غير المتجددة، حيث تكف 

تير  او ثالث ساعات سطوع للشمس ف 

لتغطية االحتياجات اليومية أو استعمال ما تم تخزينه من قبل، كما أن فصل الصيف  

اوح بير   
ات طويلة تي  ة مقارنة مع بعض   5إىل    4يستمر لفي    السنة وه  مدة كبير

أشهر ف 

ات طويلة، وهو عنص    ال يدوم فيها فصل الصيف لفي 
مهم يساعد    الدول األخرى الن 

 . (24، صفحة 2014)الخزاعلة حمزة،  عىل التحول من الطاقات الزائلة

وتم   السبعينات  أواخر    
 
ف األردن    

 
ف الشمسية  بالطاقة  المياه  تسخير   تطبيقات  بدأت 

  الغاز الطبيع  والمازوت.  
توسع انتشارها بالتدرج نتيجة تخفيف دعم الحكومة لمادن 
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  المنازل حواىل   حيت بلغت نسبة استعمال سخانات ال
  %25مياه بالطاقة الشمسية ف 

  فخر الدين،  1995سنة 
 . (1995)الداغستان 

ة الستخراج كلور الصوديوم من المالحات، وإلنتاج   كما تستخدم الطاقة الشمسية بكير

 الطاقة الكهربائية وألغراض التسخير  سواء المياه او التدفئة. 

  :   الشكل التاىل 
 أما تطور الطاقة النهائية المستهلكة من الطاقة الشمسية فهو مبير  ف 

 

ان الطاقة  وة المعدنية األردنية، مير 
 . 2018المصدر: وزارة الطاقة والير

 ( تطور الطاقة النهائية المستهلكة  3الشكل رقم )
 2018إىل  2005من الطاقة الشمسية من 

   وينقسم استهالك  
ىل  والخدمان 

  األردن عىل القطاعير  المي  
الطاقة النهائية الشمسية ف 

 :  كما يىل 

ان الطاقة  وة المعدنية األردنية، مير 
 . 2018المصدر: وزارة الطاقة والير

ىلي وقطاع  4الشكل رقم )
ي القطاع المت  

 
( تطور استهالك الطاقة الشمسية ف

 ألف طن.م.ن  2018إىل   2005الخدمات من 
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ىل  يمثل الجزء األكير من استهالك الطاقة الشمسية، أما قطاع  نالحظ أن  
القطاع المي  

بذل   إىل  األردنية  بالسلطات  دفع  ما  وهذا  أقل  نسبة  عىل  استحوذ  فقد  الخدمات 

. و    القطاع السياح 
تطور  مجهودات أكير لتشجيع استهالك الطاقات المتجددة خاصة ف 

  الشكل التاىل  والقدرة المركبة  الطاقة الكهربائية المنتجة 
 :من الطاقة الشمسية مبير  ف 

 

SOURCE: International Renewable Energy Agency, renewable energy statistics 2020, on 
the site www.irena.org , view date 01/09/2020. 

 الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية (5)الشكل رقم 
 2019إىل   2015والقدرة المركبة من 

 :  
  االردن ف 

 وتتمثل أهم مشاري    ع الطاقة الشمسية ف 

كي   لتغطية االستهالك:  − وه  جميع   أنظمة الطاقة الشمسية المملوكة من المشت 

  جم 
  تم تركيبها وربطها عىل شبكات توزي    ع الكهرباء ف 

يع القطاعات حن   األنظمة الن 

 ميغاواط.   360، وبلغت القدرة الكهربائية المولدة حواىل  2018نهاية 

ي يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها   −
مشاري    ع الطاقة الشمسية التجارية الت 

كات الكهرباء:  ة وه  مقسمة عىل  إىل شر مراحل    3وتشمل مشاري    ع العروض المباشر

  :  مبينة فيما يىل 
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 مراحل مشاري    ع الطاقة الشمسية التجارية( 2)الجدول رقم 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية  المرحلة األوىل 

 المنطقة 
عدد 

 المشاري    ع 
 المنطقة 

عدد 
 المشاري    ع 

 المنطقة 
القدرة/ 
 ميغاوط 

 10 معان 
المفرق 
 التنموية

 150 معان  3

 200 الموقر 1 الصفاوي  1 المفرق 

   1 العقبة
ق الريشة  وشر

 عمان 
90 

 50 الحسينية    

وة المعدنية، التقرير السنوي   2018المصدر: وزارة الطاقة والير

 مشاري    ع المنح والمشاري    ع جارية التنفيذ ( 3) الجدول رقم

 مشاري    ع جاري تنفيذها مشاري    ع المنح

 القدرة/ ميغاواط  المنطقة القدرة/ ميغاواط  المنطقة

 40 جنوب عمان 103 القويرة 

 60 االزرق 5 االزرق

ي    11 الزعي 

وة المعدنية، التقرير السنوي   2018المصدر: وزارة الطاقة والير

 طاقة الرياح  .2.2

   
الكهربائية ف  الطاقة  المستعملة إلنتاج  الوحيدة  الوسيلة  الشمسية ه   الطاقة  تعد  لم 

  بعض    ،األردن
بل هناك طاقات متجددة أخرى كطاقة الرياح، حيث تبلغ شعة الرياح ف 

بير    الكهربائية   9إىل    7المناطق  الطاقة  لتوليد    
تكف  ة  ثانية وه  كمية معتير )وزارة    م/ 

وة المعدنية االردنية،   .(2014الطاقة والير

   قامت الحكومة األردنية بتحديد العديد من المناطق لتطوير وانشاء مزا
رع للرياح، والن 

المتجددة   بالطاقات  المتعلقة  يعات  القوانير  والتشر   األردن قبل سن 
كانت موجودة ف 

  حوفا. وتطور انتاج    2012سنة  
  الشمال ف 

  منطقة االبراهيمية واألخرى ف 
احداهما ف 

:  2017إىل  2011الكهرباء من طاقة الرياح من     الشكل التاىل 
 مبينة ف 
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SOURCE: International Renewable Energy Agency, renewable energy statistics 2020, on 
the site www.irena.org , view date 01/09/2020. 

  الرياحالطاقة الكهربائية المنتجة من طاقة  (6)الشكل رقم 
 2019إىل   2015والقدرة المركبة من 

الشكل   خالل     من 
ف  الرياح  طاقة  من  المتجددة  الطاقات  انتاج  تطور  نالحظ  السابق 

  انتاج الكهرباء من طاقة الرياح  2015األردن خاصة بعد سنة  
  تعتير نقطة تحول ف 

، الن 

 بعد ابرام مشاري    ع جديدة. 

 مشاري    ع طاقة الرياح: 

   
  األردن ف 

 : (2016)نضال نصار،  تتمثل مشاري    ع طاقة الرياح ف 

  شمال األردن وتتألف من  محطة رياح حوفا:   −
  0.225مراوح هوائية بقدرة    5تقع ف 

 كيلو واط؛   1125ميغاواط لكل منها وتبلغ القدرة االجمالية للمحطة 

مراوح هوائية    4تقع شمال العاصمة عمان وتتألف من  محطة رياح االبراهمية:   −

 كيلو واط؛   320ميغاواط لكل منها، وتبلغ القدرة االجمالية للمحطة  0.08بقدرة 

كة سويدية:  − ي لبحث الطاقة مع شر
وع المركز الوطت    منطقة الشوبك  مشر

يقع ف 

بكلفة    1.65بقدرة   وع بشبكة توزي    ع    2.92ميغاواط  مليون أورو وتم ربط المشر

  
 حة واحدة. ويظم مرو  2015الكهرباء وتشغيله ف 

وع رياح الطفيلية:  − كة رياح األردن للطاقة المتجددة    مشر وتم تنفيذه من طرف شر

بقدرة    287بكلفة   الكهرباء    117مليون دوالر  توزي    ع  تم ربطه بشبكة  ميغاواط، 

وع 2015سنة    ميغاواط.   3.075توربينه وتبلغ قدرة كل توربينه    38، ويضم المشر
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−  : وع رياح جامعة الحسي     م  مشر
نطقة معان بالقرب من مدينة الحسير   يقع ف 

  للتنمية االقتصادية بقيمة    66بقدرة  
  148ميغاواط ممول من الصندوق الكوين 

 . 2016مليون دوالر، تم ربطه بشبكة توزي    ع الكهرباء سنة 

  نهاية سنة  
  ه  قيد التنفيذ ومن المقرر ربطها بشبكة الكهرباء ف 

  2019أما المشاري    ع الن 

  
 : (2016صار، )نضال الن تتمثل ف 

كة  − وع رياح شر  ميغاواط.   82األمريكية، بقدرة  Hecate Energyمشر

كة  − وع رياح شر  ميغاواط.   49.5السعودية بقدرة  XENELمشر

كة  − وع رياح شر  ميغاواط.  82بقدرة   Green Wattsمشر

كة  − وع رياح شر  ميغاواط.  49.5الكورية بقدرة  KOSPOمشر

كة  − وع رياح شر  ميغاواط.  90الكورية بقدرة   KEPCOمشر
 

 الطاقة الجوفية  .3.2

  كانت معروفة منذ آالف  
تعتير الطاقة الحرارية الجوفية مصدرا مهما للطاقة البديلة الن 

  ،  
ف    أغلب مناطق األردن من الجنوب الغرنر  وحن  الشمال الشر

، حيث توجد ف  السنير 

ولقد زادت أهميتها بعد أن تم حفر مجموعة آبار المياه العميقة لغايات التنقيب عن  

  المناطق الو 
ول ف  قية، حيث تبير  أن أكير من  البي  قية والشمالية الشر   100سىط والشر

اوح حرارتها بير   
اوح أعماق اآلبار بير     62-22بير تي 

م،  1300  -م  250درجة مئوية وتي 

كة تكنوتريد لطلب الحصول عىل رخص حفر آبار عميقة     3000-1000ولقد تقدمت شر

ال األحواض  لبعض  الحرارية  الطاقة  واستثمار  لدراسة  ذات  مي   خاصة  العميقة،  مائية 

عدم   يطة  عامة شر أخرى  منافع  وأي  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  العالية  الحرارة  درجات 

  العميق. 
ار بواقع وطبيعة الحوض المانر ومن الجدير بالذكر أن هذا االستثمار لن   االض 

، وهذه  يؤثر عىل طبيعة هذه األحواض وال إمكانياتها المائية كونه لن يستخرج الماء منها 

  تركز  
العمليات ستقدم خدمة علمية جليلة وتوفير مبالغ مالية طائلة عىل وزارة المياه الن 

األحواض   إىل  اللجوء  مناص من  إذ ال  مستقبلية جديدة،  مائية  البحث عن مصادر    
ف 

  العالم  
المائية العميقة لتأمير  مصادر مياه جديدة لكون األردن يعتير من أفقر أرب  ع دول ف 

  مصاد
 . (2019)وكيبيديا،  ر المياهف 

 الطاقة المائية  .4.2

  مرتبة أقل من  
  ف 
  األردن وتأن 

النظيفة ف  الطاقة  المائية أحد أهم مصادر  الطاقة  تعد 

الكهرومائية من   الطاقة  لتوليد  للتوجه  األردن  الرياح، وتسع  الشمسية وطاقة  الطاقة 
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الطاقة   من  الكهرباء  إنتاج  نسبة  وتطور  اردنية.  مناطق  عدة    
ف  ة  مشاري    ع كبير خالل 

  الشكل التاىل   2015إىل  1986الكهرومائية من 
 : مبير  ف 

 https://data.albankaldawli.org المصدر: من احصائيات البنك الدوىل  عىل موقعه      
 ( إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية  7الشكل رقم )
 )اجمالي الطاقة من  (% 2015إىل   1986من 

 

من خالل الشكل السابق نالحظ تذبذبا ملحوظا لنسبة إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية من  

  االردن من  
، نظرا الستحداث مصادر انتاج أخرى خاصة 2015إىل    1986اجماىل  الطاقة ف 

  
ف  ة  مساحات كبير وتغىط   الكهرباء  من  األردن  تزود    

الن  الرياح  وطاقة  الشمسية    الطاقة 

     2017إىل    2006أما تطور انتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية من    المملكة. 
فهو مبير  ف 

 :  الشكل التاىل 

  الدول العربية، جامعة  ا
لمصدر: أمانة المجلس الوزاري العرنر  للكهرباء، دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ف 

العربية،   العرب  ،  18، ص2015الدول  العدداتحاد  اإلحصائية،  ة  النشر ،  26،  25،  24،  23،   22  ،21للكهرباء، 
 . 2017، 2016، 2015، 2014، 2013، 2012، 2011،  2010للسنوات 

 

 ( تطور انتاج الكهرومائية من الطاقة المائية  8الشكل رقم )

   2017إىل  2006من 
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  انتاج الطاقة  
الكهرومائية، فتارة ترتفع وتارة  من خالل الشكل السابق نالحظ تذبذب ف 

تنخفض، اال أنها مازالت ضعيفة مقارنة مع انتاج الكهرباء من المصادر األخرى للطاقة  

الجديدة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فتطور انتاج الكهرباء مقارنة مع القدرة المركبة  

:  2019إىل  2011من الطاقة المائية من    الشكل التاىل 
 مبير  ف 

SOURCE: International Renewable Energy Agency، renewable energy statistics 2020، on 
the site www.irena.org ، view date 01/09/2020. 

 والقدرة المركبة   المائيةطاقة  الالطاقة الكهربائية المنتجة من   )9(الشكل رقم 
 2019إىل  2011من 

من خالل الشكل السابق يتبير  لنا أن الطاقة الكهربائية المستخرجة من الطاقة المائية 

ضئيلة جدا، حن  االستطاعة الكهربائية ضعيفة جدا وهذا للطبيعة الصحراوية لألردن  

ة.   وعدم استحواذها عىل موارد مائية كثير

 أهم مشاري    ع الطاقة المائية: 

  
، )حازم الناض وزي  تتمثل ف   

 : (2017ر الري االردن 

ي خربة السمرا:  −
 
تقوم المحطة    توليد الكهرباء لمحطة تنقية مياه الرصف الصحي ف

تحتاج لطاقة كهربائية بمعدل    %80بمعالجة   ، وه     90من مياه الصف الصج 

  السنة ويتم تغذيتها جزئيا من المحطة ذاتها، بحيث يبلغ اجماىل   
جيغاواط ساع  ف 

  يتم توليده    23المولدة منها  الطاقة الكهرومائية  
  السنة والباف 

جيغاواط ساع  ف 

 من مصادر أخرى. 

وع أبو علندا   −   خزان أبو  خو –مشر
 
: تم انشاء محطتير  لتوليد الطاقة الكهرومائية ف

  خزان خو، وتم تمديد خط ناقل بينهما بحيث يضمن توليد الطاقة  
 
علندا وآخر ف
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  18.2منسوب المياه، ويتضمن ذلك انتاج  الكهرومائية من خالل االستفادة من فرق  

 واط ساع  سنويا.  جيغا 

 ميغاواط.  32: يتضمن توليد ما قدرته الميت-ناقل البحر األحمر −

ي قطاع المياه:  −
 
   مشاري    ع كفاءة الطاقة ف

 . KFWممول من بنك األعمال األلمان 

ي الجزائر 
 
 ثانيا: واقع الطاقات المتجددة ف

طاقاتها المتجددة وذلك بالتخطيط للوصول اىل ما يقارب حواىل   تسع الجزائر لتطوير  

عام    40% بحلول  المتجددة  الطاقة  مصادر  من  للكهرباء    
الوطن  اإلنتاج  ،  2030من 

  من اإلنتاج  
  الخط الثان 

 
  طاقة الرياح ف

بالرغم من اختيار الطاقة الشمسية السائد، تأن 

مز  إنشاء  إمكانية  دراسة  وقبل  نامج.  الير هذا    
 
من  ف فإنه  معينة،  منطقة    

 
ف الرياح  رعة 

وري جعل دراسات خاصة بحقول الرياح عير معرفة دقيقة باألرصاد الجوية للرياح  .الص 

 طاقة الرياح .1

غنية بشعة   بمناطق  الجزائر  من  التتمير   أكير  تبلغ  تندوف  / م5رياح حيث  ثا كمنطقة 

باال  ووهران،  وعير   ضوتيارت  وتيميمون  عالية كأدرار  رياح  ذات شعة  مناطق  إىل  افة 

تبلغ شعة الرياح فيها أكير من     استغالل  .  ثا/ م  6صالح، حيث 
عت الجزائر ف  وقد شر

مازالت ضئيلة أنها  إال  الرياح  من  تم     (Ouahiba Guerri, pp. 1-2)  طاقتها  حيث 

  يونيو    10ح بقدرة  تركيب أول مزرعة ريا 
  أدرار وتم تشغيلها ف 

يتم    ، 2014ميغاواط ف 

تغلغل  فيها   ويمثل معدل  المحلية  الشبكة    
ف  المزرعة  توفرها هذه    

الن  الكهرباء  ضخ 

  المرتفعات  تربينة   77  وتم وضع  . تقريبا  %  5طاقة الرياح  
منها ما    للرياح لضخ المياه ف 

، صفحة  )يعمل عىل ضخ المياه ميكانيكيا وكهربائيا   تعد مزرعة توليد  .  و (1بالعرنر  سمير

الكهرباء بواسطة طاقة الرياح بوالية أدرار نموذجا ناجحا الستغالل الطاقات المتجددة  

تسابيت   بلدية  بإقليم  بمنطقة كابرتن  الواقعة  المحطة  هذه  أنشئت  وقد  والنظيفة. 

اكة جزائرية  ك   80الواقعة   فرنسية لتكون بذلك محطة تجريبية    -لم شمال الوالية بشر

  استغالل الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية، وتتوفر هذه  
  ف 
نموذجية عىل المستوى الوطن 

  واجهة التيارات    12المزرعة عىل  
  تم وضعها وفق دراسات تقنية وميدانية ف 

عمود هوانر

  وقع عليها االختيار لتجسيد    الهوائية الناجمة عن شعة الرياح
  تتمير  بها المنطقة الن 

الن 

الرائد وطنيا من   وع  المشر البديلة. وقد مكن هذا  الطاقات    
ف  النموذحر   وع  المشر هذا 

بقوة   ومتجددة  نظيفة  بديلة  طاقة  الشبكة    10إنتاج    
 
ف ة  مباشر دمجها  يتم  ميغاواط 

ب بالطاقة  التموين  قدرات  لتعزيز  بالمنطقة  الكهربائية    .الواليةالكهربائية  الطاقة  أما 

 :   الشكل التاىل 
 المنتجة من طاقة الرياح فه  مبينة ف 
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ة اإلحصائية، عدد المصد  2017، 2016، 2015، 2014 ة، لسن26، 25، 24، 23ر: اتحاد العرب للكهرباء، النشر

International Renewable Energy Agency, renewable energy statistics 2020, on the site 
www.irena.org , view date 01/09/2020. 

 الطاقة الكهربائية المنتجة والمركبة من طاقة الرياح )10(الشكل رقم 

ي الجزا
 
 ئر: أهم مشاري    ع طاقة الرياح ف

ة طاقة الرياح بوالية أدرار:   - ة هوائية من  حضت  انطلقت عملية تجسيد أول حضير

  سنة  
الوطن  القياس  النوع عىل  اكة    2011هذا  وع شر عبارة عن مشر بأدرار، وه  

عىل   وع  المشر ويحتوي  فرنسية  منها    12جزائرية  واحدة  قدرة كل    0.85ناعورة، 

ة إجماال     من المفروض أن تبلغ قدرتها    10ميغاواط لتبلغ قدرة الحظير
ميغاواط والن 

 . 2030ميغاواط سنة 22

ي والية أدرار:  -
 
ميغاواط    10تم إنشاء أول مزرعة هوائية بقدرة تبلغ    مزرعة هوائية ف

جويلية     
ف  الخدمة  دخلت حير     

والن  مزرعتير   2014بأدرار  انجاز  إىل  باإلضافة   ،

ة ميغاواط  20هوائيتير  تقدر طاقة كل واحدة منها ب    . 2015و  2014ما بير  الفي 

 

 الطاقة الشمسية  .2

لحقول   امتالكها  حيث  من  الدول  اغن   من  يجعلها  مما  ا،  متمير  موقعا  الجزائر  تحتل 

  تقريبا تفوق  
اب الوطن    كامل الي 

  العالم، فمدة سطوع الشمس ف 
الطاقة الشمسية ف 

  السنة ويمكنها أن تصل إىل    2000
 
  الهضاب العليا   3900ساعة ف

 
والصحراء.    ساعة ف

  الساعة    5تصل إىل    ²م 1والطاقة المتوفرة يوميا عىل مساحة عرضية قدرها  
كيلواط ف 

، أي نحو    
اب الوطن    شمال    ²مكيلواط /سا/    1700عىل معظم أجزاء الي 

 
  السنة ف

 
ف
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و البالد   ²م كيلواط/   2263البالد  جنوب    
ف  السنة    

سعة    .ف  لنا  يبير   التاىل   والجدول 

  الجزائر 
،  الطاقة الشمسية ف   

 : (05، صفحة 2015)فريدة الكاف 

ي الجزائر 4الجدول رقم )
 
 ( الطاقة الشمسية ف

 الصحراء الهضاب العليا  المناطق الساحلية  المناطق 

ي المتوسط  
 
قدرة التشمس ف
 سا/السنة 

2650 300 3500 

ي المتوسط  
 
الطاقة المتوفرة ف
 سنة / ²مكليووات/ 

1700 1900 2650 

 86 10 4 ²المساحة 

 https://ar.wikipedia.org/wikiالمصدر: مصادر الطاقات المتجددة 

 
  
  الطاقة الشمسية تتمثل ف 

 : (289)عىل  طالم، صفحة  وأهم المشاري    ع المنجزة ف 

وع -  16 تزويد  تم لقد   :الشمسية الطاقة طريق عن  بالكهرباء قرية 16 تزويد  مشر

   الشمسية  الطاقة طريق  عن  بالكهرباء قرية
 خالل  من  اإلنعاش  دعم  برنامج  إطار  ف 

   المتجددة، للطاقات السامية المحافظة طرف  من  المطبقة السياسة
 هذا ويأن 

وع وع لتكملة المشر بالقرى مناطق تنمية مشر أو ما يعرف  الشمسية سنة   الجنوب 

1998. 

 التكنولوجية  الصناعة حظيت  السهوب:  لتنمية السامية  المحافظة مشاري    ع -

،  للوسائل بدعم كبير    يتمثل  جديد مولود  أول فكان الشمسية 
 لوحة  إنجاز  ف 

   للمركب فوتوفولطية
ون    . 1985 عام ببلعباس  اإللكي 

يجة نفطال  خدمات محطة  تزويد -  تدشير   تم  لقدالشمسية:   بالطاقة سطاواىلي  التر

   الشمسية  بالطاقة تسير  خدمات محطة أول
   نيسان   / 2004 بريلأ  26 ف 

 المكان  ف 

يجة بسطواىل  بتكلفة المسم  واط   18 ب   تقدر  إنتاجية  بطاقة دينار  مليون  12.7 الير

 .عمود لكل

وع - إن  الشمسية:   الطاقة من  بالكهرباء  الجزائري بالجنوب قرية  20 تزويد  مشر

  تتمتع بها الصحراء الجزائرية اإلمكانيات 
الطاقة الشمسية ساعدتها   من  الهائلة الن 

   الفوتوفولطية التكنولوجيا  عىل تنمية 
 قرية  20 وقد تم إيصالها ل   إنتاج الكهرباء،  ف 

  
 الشبكة.  عن بعيدة الجنوب نائية ف 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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تم انشاؤها  محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والغاز الطبيعي بحاسي الرمل:   -

سنة   الرمل  بحاس   الشمسية  والطاقة  الطبيع   بالغاز  تعمل  هجينة  محطة  كأول 

     315بتكلفة    2011
اكة مع مجمع اسبان    إطار الشر

بقوة    ABENERمليون أورو ف 

لمجمع    30 الكهرباء  ببيع  وتقوم  حاجيات  ميغاواط،  تغطية  أجل  من  سوناطراك 

، معامير سفيان، صفحة  الجنوب من الكهرباء  
 .  (13)نور الدين شنوف 

  جولية    : محطة نموذجية لتوليد الكهرباء -
 
انطالقا من الطاقة    2014تم تفعيلها ف

كة الكهرباء والط   غرداية، وه  تابعة لشر
 
اقات المتجددة  الشمسية الكهروضوئية ف

ة من    1.1ذات قدرة اجمالية تقدر ب     نفس الفي 
 
  2014إىل    2011ميغاواط، كما تم ف

كة الكهرباء والطاقات     انجاز محطات كهروضوئية لتوليد الكهرباء تابعة لشر
 
البدء ف

  كل من المرتفعات الداخلية والجنوب    343المتجددة، ذات قدرة تقدر ب   
 
ميغاواط ف

اوح ما بير  موزعة عير عدة أ
 ميغاواط للمحطة الواحدة.   20إىل  10ماكن بقدرة تي 

والغاز  - الشمسية  بالطاقة  تعمل  هجينة  مشاري    ع    : محطات  ه   المحطات  هذه 

مجة وفق   كة االسبانية المير كة الجزائرية للطاقات المتجددة والشر كة بير  الشر
مشي 

 :  الجدول التاىل 
 

 الهجينة ( مشاري    ع محطات الطاقة  5) الجدول رقم

 غاز  شمسية + الهجينة طاقةالمحطات  المنطقة  ( )ميغاواطالقدرة  السنة

 محطة الطاقة الشمسية الثانية  الواد  –المغير  70 2014

 محطة الطاقة الشمسية الثالثة  النعامة  70 2016

 محطة الطاقة الشمسية الرابعة  حاس  الرمل  70 2018

  نشر استغالل الطاقة المتجددة عير العالم مع  
اكة األجنبية ف  المصدر: داودي الطيب، هاجر بريطل، دور الشر

: الطاقات البديلة خيارات التحول وتحديات االنتقال،   
الشارة إىل تجربة  الجزائر، الملتف   العلم   الدوىل   الثان 

، ج  ، يوم  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  
،  19/ 18امعة أم البواف   . 13، ص 2014نوفمير

أدرار - ي 
 
ف بطاقة  إنشاء محطة كهروضوئية  الخدمة  حير   عىل    30: دخلت  كيلواط 

   
ف  أدرار  لوالية  الصحراوي  بالوسط  المتجددة  الطاقات    

ف  البحث  وحدة  مستوى 

عام   من  األول  التكلفة  2017السداس   تخفيض  مجال    
ف  نجاعتها  أثبتت  ، حيث 

ية الستهالك الكهرباء بالوحدة إىل ما يقارب نصف الفاتورة اإلجمالية، وذلك من  المال

خالل النتائج المتوصل إليها عىل مدى ثالثة أشهر لالستغالل التجرينر  لهذه المحطة  
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إنتاج   ة    5.8والذي مكن من  تم ربطها مباشر الكهربائية حيث  الطاقة  ميغاواط من 

 بالشبكة الكهربائية المحلية. 

رب  ع شمال  تأسيس  - بتر  الشمسية بحقل  بالطاقة  النموذجية  تم وضع  المحطة   :

وع محطة نموذجية للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقدر   حجر األساس إلنجاز مشر

  ورقلة، بهدف إنتاج االحتياجات المتعلقة    10ب  
  حقل بير رب  ع شمال ف 

ميغاواط ف 

  ، وىل 
  هذا الحقل البي 

 
لوحة    32000المحطة تتضمن ما ال يقل عن    إن   اذ بالكهرباء ف

ب  ع عىل مساحة   اقتصاد نحو  20شمسية وتي    
 
يعول عليها ف ماليير  مي     6هكتار، 

وع يوم   يك    2016نوفمير 12مكعب من الغاز وتم توقيع اتفاقية المشر وتنجز مع الشر

ي "االيطاىل  
 . 2017ودخلت حير  اإلنتاج شهر ديسمير  "ايت 

كة الكهرباء والغاز  سية الكهروضوئيةمحطة للطاقة الشم  22انجاز  - : من طرف شر

  الهضاب العليا والجنوب بقدرة إجمالية  
  343والطاقات المتجددة فرع سونلغاز ف 

الطاقة   وكذا وحدة لنظام خاص،  2017ميغاواط سنة   ألواح  أوراس سوالر إلنتاج 

   ميغاواط 30بقدرة  الشمسية الكهروضوئية 
 . 2017دخلت الخدمة ف 

الشمسيةبرج سيدي ع - للطاقة  الطاقة  بد هللا  بكهرباء  بإنتاج ما يسم  : سيسمح 

اعتماده  عىل  فضال  عىل   الشمسية،  منها  االستفادة  يمكن  رائدة  علمية  كتجربة 

  سيعمل بها هذا 
  بالنظر للتكنولوجيا العالية الن 

 العرنر  واإلفريف 
ج،    المستويير  الير

  عملية
االستغالل األمثل للطاقة    حيث ستساعد هذه المنشأة الطاقوية الضخمة ف 

وع إلنتاج ما   بها الجزائر، وتسع الجزائر من خالل هذا المشر تتمتع    
الشمسية الن 

 ميغاواط من الكهرباء.  20يساوي 

تيبازة - بوالية  الشمسية  للطاقة  العلم   برج  للبحث  العامة  المديرية  برمجت   :

وع إقامة برج     للطاقة الشمسية  والتطور التكنولوحر  بوزارة التعليم العاىل  مشر
والية    ف 

ج التجرينر  الذي     العالم، حيث سيتم انجاز هذا الير
تيبازة وهو الثالث من نوعه ف 

  مجال 
هكتار عىل    20الطاقة الشمسية بمساحة قدرها    يتوفر عىل محطة للبحث ف 

وع    15مقربة من المركز الجامع  وتقدر طاقته ب   ميغاواط، وسيتم تمويل هذا المشر

  حدود من طرف الجز 
 
 % لكل منهما.  50ائر ووزارة البيئة األلمانية ف

ديزارتيك   - وع  المتجددة  :   Dezertecمشر الشمسية  للطاقة  وع  مشر أضخم  يعد 

تنافست   ة، وقد  الكبير الحرارية  الشمسية  الطاقة  العديد من مراكز  إىل ربط  يهدف 

ب     12عليه أكير من   ويد أوروبا    % من احتياجاتها الطاقوية  15دولة منها ألمانيا لي  

  ، ة  ، ويمكن أن يصل طول المنطق(149، صفحة  2012)محمد راتول، محمد مداح 
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وع حواىل  
  يستخدمها المشر

، وتصل    140كيلومي  بعرض  200الصحراوية الن  كيلومي 

حواىل   لألشعة    270مساحتها  العاكسة  المرايا  بماليير   تزرع  مرب  ع   
كيلومي  ألف 

ة خاصة حول     نشر
كة سمينس ف  ته شر البعض، بحسب ما نشر ببعضها  والمتصلة 

اء ، صفحة  2019اسمهان،  )بوعشة الطاقات المتجددة تحت عنوان الطاقة الخص 

300) . 

  الشكل التاىل  
 
 :أما تطور الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية فهو مبير  ف

SOURCE: International Renewable Energy Agency، renewable energy statistics 2020، on 
the site www.irena.org ، view date 01/09/2020. 

الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية والقدرة المركبة   (11)الشكل رقم 

 2019إىل  2011من 

، إال 2019اىل    2011نالحظ تطور الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية من  

ة جدا مقارنة باإلمكانيات الجزائرية من الطاقة الشمسية من جهة   أن هذه االعداد  صغير

ة من جهة اخرى.   واستغالل الجزائر للطاقة التقليدية نظرا لتكلفتها الصغير

 الطاقة المائية  .3
  الجزائر لمحدودية المياه واالنهار، وهذا  

تشكل الطاقة المائية مصدرا محدودا للطاقة ف 

ة إال أنه ال يتم االستفادة من معظمها نتيجة لضعفرغم كمية االمطار   قدرة التعبئة   الكبير

  مناطق محدودة، باإلضافة إىل النسبة العالية للتبخر 
،    وتركز التساقط ف   

)فريدة الكاف 

ة المائية الطاقة من الكهرباء إنتاج حصة وتبلغ.  (24، صفحة  2015  الوطنية بالحضير

 من  القليل العدد  إىل الضعيفة االستطاعة ههذ ميغاواط، وترجع  286أي  % 1نسبة  

 هذه  أخرى، وتتمركز جهة المتوفرة من الموارد استغالل عدم  واىل جهة،  من السدود

   المنشآت
 )خراطة(،  أمدا  إيغيل  درقينة)بجاية(،  عىل:  وتتوزع  الشمالية المناطق ف 
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ي  )جيجل(،   إراقن )جيجل(،   منصورية ي وزو(،   مدان تير   قورايا،  غريب، إغزنشبل،  )تير 

   فوضة، واد بوحنيفية،
، حاقة حنان،    )ميلة(  تسالة بهدل، بن  ،  2018)مسعودي دراوس 

:   . ( 6صفحة     الشكل التاىل 
 أما الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المائية فه  مبينة ف 

العدد   اإلحصائية،  ة  النشر للكهرباء،  العرب  اتحاد  للسنوات  26،  25،  24،  23،  20،21،22المصدر:   ،2010  ،
2011 ،2012 ،2013 ،2014 ،2015 ،2016 ،2017 . 

الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المائية والقدرة المركبة   (12)الشكل رقم 
 2017إىل  2008من 

 الطاقة االحفورية  .4
الحيوية  الكتلة  والح   طاقة  النباتية  والفضالت  النفايات  تعتمد عىل  الجزائر    

يوانية،  ف 

عام   الجزائر  وأنتجت  حرقها كوقود.  ويمكن  ا  طبيعيًّ تتحلل    
الطاقة    2018والن  من 

،    65مليون طن منها    165.2األحفورية ما قيمته   مليون طن موجهة لالستهالك الداخىل 

  الجزائر حاليا عىل ما نسبته  
فيما  و %عىل الطاقة األحفورية.  99ويعتمد إنتاج الكهرباء ف 

النو  الطاقة    كل من درارية  يخص 
نوويير  )نور والسالم( ف  الجزائر مفاعلير   وية تمتلك 

استغلت   الذرية، كما  للطاقة  الدولية  الوكالة  بمراقبة  العلم   لالستخدام  وسارة  وعير  

سنة    30الجزائر   اليورانيوم  من  العملية    2012ألف طن  لهذه  مليون    150ورصدت 

م الجزائر  دوالر،     مضاعفة توليد وإنتاج  باالعتماد عىل مادة اكما تعي  
ليورانيوم الحيوية ف 

موجهة   نووية  مفاعالت  ة  عشر وبناء  وتندوف،  است  تمي    
بمنطقن  الكهربائية  الطاقة 

أن   إال  األجنبية،  اكة  الشر مع  بالتعاون  الطاقة  استغالل  لدعم  الكهربائية  الطاقة  إلنتاج 

االستخدام السلم   هذه األهداف غير سارية المفعول بانتظار صدور القانون المتعلق ب 

أو  . أما طاقة الكتلة الحيوية  (56-55، الصفحات  2018)احالم زواوية،    للطاقة النووية
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ما يسم بالوقود الحيوي، فتمتل ك الجزائ ر مص درين ه امير  له ذا الن وع من الطاقة تتمثل  

  
وك،  ف  : م وارد غابي ة، وم وارد (147، صفحة  2007)إلهام موساوي، محمد البشير مبير

ب ع الموارد الغابية عل ى ح واىل   
  250طاقوي ة م ن النفاي ات الحض رية والزراعي ة، بحيث تي 

% م ن إجم اىل  مس احة الجزائ ر وبقدرة إجمالية تقدر بحواىل   10ملي ون هكت ار أي ح واىل   

داد تقدر بنسبة    ميغا طن  37 ، مع قدرة اسي  وىل 
ر بي  %، وأما فيما يخص الم وارد 10مكاف 

  لم ي تم إع ادة ت دويرها فه  تق در بح واىل   
الطاقوي ة م ن النفاي ات الحض رية والزراعي ة وال ن 

5  . وىل 
ر بي 
 
 ملي ون ط ن مك اف

أن الجزائر تملك إمكانيات من طاقة باطن    إضافة إىل تلك الطاقات السابقة الذكر نجد 

  الشمال الجزائري احتياطا هاما للحرارة  
 
األرض الحرارية، حيث يشكل كلس الجوارس  ف

  الشمال الغرنر  للوطن،    200يتوفر عىل أكير من  الجوفية، اذ  
 
مصدر حراري تتمركز ف

  حمام المسخوطير    98درجة وترتفع اىل    40تتجاوز درجة حرارتها  
بقالمة لتصل    درجة ف 

/ثا من الماء الساخن والذي  ³م12درجة ببسكرة، حيث يتم الحصول عىل أكير    118إىل

اوح درجة حرارته ما بير   
 . (209، صفحة  2018)شطينر  حنان،    درجة مئوية  98و  22تي 

الجزائر  ي 
 
ف المستغلة  اإلجمالية  المتجددة  الطاقات  قدرات  ثالثا: 

 واالردن 
قدرات واالردن  الجزائر  شن     تمتلك    

ف  استغاللها  يتم  المتجددة  الطاقات    
ف  ة  كبير

 لنا تطور اجماىل  هاته الطاقات من 
 2019إىل  2014المجاالت والجدول التاىل  يبير 

 
 لطاقات المتجددة  القدرة المركبة ل يوضع إجماىلي   (6) الجدول رقم

ي الجزائر 
 
 )ميغاواط(واالردن ف

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 البلد 

 686 686 663 482 312 264 الجزائر 

 1642 1154 611 526 187 17 االردن 

 2532866 2356065 2179492 2009632 1847079 1692941 العالم

SOURCE: International Renewable Energy Agency, renewable energy statistics 2020, on 

the site www.irena.org , view date 01/09/2020. 

 

http://www.irena.org/
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من خالل الجدول نالحظ حجم القدرة المركبة من الطاقات المتجددة اإلجماىل  الجزائر 

  تزايد مستمر، كما نالحظ القفزة النوعية لألردن  واالردن عىل
 مدار ست سنوات وه  ف 

  هذا المجال نظرا لالهتمام الكبير بهذا النوع من الطاقة وتحويلها لالستعمال اليوم   
ف 

  عىل ذلك. 
 واستبدال الطاقات التقليدية بالطاقات المتجددة وتحفير  المجتمع األردن 

ي الجزائر واألردن جيغا واط (  7)الجدول رقم 
 
 اجماىلي الطاقات المتجددة المنتجة ف

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 البلد 
 784 635 431 327 391 291 الجزائر 
 2247 1410 983 257 67 63 االردن 
 2532866 2356065 2179492 2009632 1847079 1692941 العالم

SOURCE: International Renewable Energy Agency, renewable energy statistics 2020, on 

the site www.irena.org , view date 01/09/2020. 

 

  الجزائر واالردن عىل  
من خالل الجدول نالحظ اجماىل  الطاقات المتجددة المنتجة ف 

  هذا المجال  مدار ست  
  تزايد مستمر، كما نالحظ القفزة النوعية لألردن ف 

سنوات وه  ف 

واستبدال   اليوم   لالستعمال  وتحويلها  الطاقة  من  النوع  بهذا  الكبير  لالهتمام  نظرا 

  عىل ذلك. 
 الطاقات التقليدية بالطاقات المتجددة وتحفير  المجتمع األردن 

  الجزائر ورغم الجهود المبذولة فه   
 قليلة مقارنة مع حجم اإلمكانيات المتوفرة  أما ف 

انتاج   تكاليف  وقلة  الطاقات من جهة  النوع من  انتاج هذا  تكاليف  لديها وهذا الرتفاع 

ول من جهة أخرى، وهذا ما حال دون التوجه لمثل هذا   الطاقات التقليدية كالغاز والبي 

 النوع من الطاقات رغم أنها تخدم البيئة والتنمية المستدامة. 

  

http://www.irena.org/
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 االستنتاجات
تزخر الجزائر واألردن بالمصادر الطاقوية المهمة سواء المتجددة أو التقليدية، فالطاقات  

المتجددة بهما ذات مصادر مختلفة كالرياح والمياه من بحار أو انهار أو وديان أو الشمس  

  البلدين أ
ن  أو من باطن األرض. ومن أجل النهوض بقطاع التنمية البد عىل الحكومة ف 

  تتجدد باستمرار وال تنضب وتعتير  
  هذا النوع من الطاقات الن 

تعمل عىل االستثمار ف 

 صديقة للبيئة. 

  الطاقات المتجددة بحثا منها عن بديل للطاقات التقليدية 
 
وقد سعت األردن لالستثمار ف

ادها من     تمثل عبئا عىل اقتصادها، فه  تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة عند استير
الن 

  الطاقات البديلة
 
  برامج عديدة لالستثمار ف

 . الخارج وهذا ما حفز األردن عىل تبن 

الطاقات   لتوفر  نظرا  المتجددة ضئيل جدا  الطاقات    
 
استثمارها ف أن  الجزائر فنجد  أما 

  الطاقات المتجددة من جهة أخرى. 
 التقليدية من جهة وقلة كلفتها مقارنة مع االستثمار ف 

ول أو الغاز الطبيع  حال دون  كما أن توافر الطاقا ة سواء البي  التقليدية بكميات كبير ت 

   
الحاجة للبحث عن مصادر أخرى حن  ولو عىل حساب البيئة أو الطبيعة. فاالستثمار ف 

  الجزائر يقتص عىل بعض المناطق النائية أو الصحراوية عن طريق  
الطاقات المتجددة ف 

 سية أو الرياح. تزويدها بالكهرباء سواء من الطاقة الشم

 :  مما سبق نستخلص ما يىل 

البيئة   −   األردن وخاصة الجزائر للحفاظ عىل 
بالطاقات المتجددة ف  يجب االهتمام 

 من جهة وللحصول عىل البديل للطاقات النابضة من جهة أخرى؛ 

األردن   −   
ف  المتجددة  الطاقات  برامج  لدعم  وسليمة  صارمة  وقوانير   برامج  وضع 

  الوقت المناسب؛ والجزائر 
 وانجازها ف 

موقعهما   − بحكم  المتجددة  الطاقات  من  ضخمة  إمكانيات  والجزائر  األردن  تملك 

اتيجر  سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الجوفية؛  االسي 

  األردن والجزائر من أجل وضع   −
يجب التوجه لدعم مشاري    ع الطاقات المتجددة ف 

  البلدين 
 ؛ أسس للتنمية المستدامة ف 

  الحفاظ عىل البيئة والنهوض بأبعاد التنمية   −
 
تعتير الطاقات المتجددة عامال مهما ف

 المستدامة فه  بديل مهم للطاقات التقليدية؛ 

يجب وضع قوانير  ولوائح تدعم استخدام الطاقات المتجددة واالستثمار فيها لما   −

  تحقيق األهداف البيئية واالجتماعية والتنم
 وية. لها من أهمية بالغة ف 
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