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 :ةـــــمقدم

املعدل، واملتضمن  2315ديسمرب ستنة  33املؤرّخ يف  21-15من القانون رقم  13ألحكام املاد  تطبيقا 

 1املؤرخ يف  92-21القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكتنولوجي، يهدف املرسوم التتنفيذي رقم 

 العلمي والتطوير التكتنولوجيالربامج الوطتنية للبحث  لتتنفيذإىل وضع خمطط تطوير متعدد الستنوات  2321مارس 

 :أيتكما ي  احملدد ذات األولوية الثالثة الربامج الوطتنية للبحث العلمي والتطوير التكتنولوجي لتتنفيذ 

  للبحث حول األمن الغذائي الوطينالربنامج،  

  للبحث حول صحة املواطن الوطينالربنامج، 

  للبحث حول األمن الطاقوي الوطينالربنامج . 

 وكذلك واحملتوى األهداف ، الطاقويبالربنامج الوطين للبحث يف األمن يتضمن هذا الدليل املعلومات املتعلقة 

  .املتوقع التأثري

 الطاقوي :   أهداف برنامج األمن  .1

 ويمن الطاقاأل إطارالطاقات املتجدد  يف  رقية" إىل تطوير وتويالطاق األمن"يف جمال  البحث يهدف برنامج

ات حصة الطاق رفعلحكومة اليت هتدف إىل لالوطتنية  لالسرتاتيجيةأحد األهداف الرئيسية  الذي يُعتربلبلد ل

. ولتحقيق هذا اهلدف، 2333 ستنة يف آفاقكهرباء لالوطين ل اإلنتاج٪ من 22حوايل  إىل املتجدد 

 وية.  لطاقا التنجاعةبرناجًما طموًحا لتطوير الطاقات املتجدد  و  2311 ستنةاعتمدت احلكومة يف 

 تتنريميالتشريعي و الطار اإل( 1: ما يلي حول 2315 ستنةيف  مراجعته تهذا الربنامج الذي تّ ويتمحور 

نشاط  تشجيع( 3 عترب ،لقدرات الوطتنية املا إدراج( 2 ،إنتاج وتسويق الطاقات املتجدد على  الذي ُُيّفز

 . ه حنو الطاقات املتجدد اقتصادي حقيقي موجّ 
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 16333 طاقةاملتجدد  ب اتبرنامج تطوير الطاقعلى احلكومة  صادقت 2323مارس  شهر وخالل

تستغل بشبكة الكهرباء الوطتنية و  يتّم ربطهااوات غمي 15333 ومتنها، 2335 فاق ستنةآيف وات اغمي

 (. خارج الشبكة )االستهالك الذايت املتبقية اواتغمي 1333

ويف جمال احملروقات، يشكل إنتاج مصادر الطاقة وحفرها وتوزيعها واستعماهلا الرشيد وتتنويعها واستكشاف 

تباعها لتطوير االرتبة وباطن األرض والبحار والغالف اجلوي وتقييم مواردها، األهداف الرئيسية اليت يتنبغي 

تطوير  اسرتاتيجيةومة اجلزائرية القائمة على احملروقات التقليدية وغري التقليدية والذي يتندرج ضمن رؤية احلك

   احملروقات التقليدية وغري التقليدية.

والغاز.   برتولإىل تكثيف جهود االستكشاف من أجل اكتشاف حقول جديد  لل االسرتاتيجيةوهتدف هذه 

 كما هتدف إىل:

 من خالل االسرتجاع املساعد للمحروقات،  برتولزياد  إنتاج ال -

 روقات من خالل عمليات املعاجلة )التكرير( والتحويل )البرتوكيمياء(،   تثمني احمل -

 حتليل اآلثار البيئية املرتبطة بتطوير صتناعة احملروقات،  -

 التنفايات،  تثمنيمعاجلة و  -

 دراسة املشكالت ذات الصلة باستغالل ونقل احملروقات،  -

  ب.ا خيص التتنقيب والتنقل والرتكيمتطوير مواد مبتكر  في -
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هذا الربنامج  ومواضيعتتلخص ميادين وحماور  برنامج البحث حول األمن الطاقوي:محتوى  .2
 فيما يأيت:

 

 شق الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية .1.2

 إلدماج في الشبكةاالميدان األول: 
 

المتجددة قيوًدا جديدة على شبكات توزيع  اتالطاق استغالل حطاتالنطاق لم ةالواسع عملية الربطشكل ت
ترتبط هذه القيود و ًدا. جي   يتم التحكم في سلوكهاالتقليدية التي  حطاتالطاقة الكهربائية على عكس الم

 ستتمحوربشكل أساسي بالطبيعة المتقطعة والعشوائية وغير المتوقعة لمصادر الطاقة المتجددة. وبالتالي، 
المتجددة على  اتالطاق توليد دراسات تأثير وتحليل محطات حولويرها ع البحث التي سيتم تطيضامو 

نتاجها وكذلك المتطلبات المتعلقة بربط محطاتو والتخطيط  تسييرالشبكة وتطوير أدوات ال  اتالطاق توليد ا 
    .المتجددة بالشبكة

 األثر والتحليل المحور األول:

        المتجددة، اتالطاق توليد نمذجة وتحجيم منشآت 
 ،(المتجددة )التأثير على الشبكة المعزولة أو المترابطة اتالطاق توليد وتأثير محطات ربطدراسة  :1الموضوع 

  إنتاج الطاقة المتجددة المربطة بالشبكة. تسيير :2 ضوعالمو 
 

 تطوير أدوات احلساب والتحليل )الشبكات الذكية، ...( :2المحور

 الطاقة، توليد تحجيم محطات أداة حساب ونمذجة :1الموضوع 
 الشبكة،بمحطات توليد الطاقة  عملية ربطأدوات حساب  :2الموضوع 
 المتجددة في الوقت الحقيقي، اتالطاق توليد أدوات التنبؤ بإنتاج محطات :3الموضوع 
  ،توزيعالمتجددة في ال اتالطاق توليد محطات تسييرأدوات  :4الموضوع 
  المتجددة. اتتخطيط إنتاج الطاق أدوات :5الموضوع 

 

 متطلبات ربط حمطات الطاقات املتجدد  بشبكة التنقل والتوزيع.   :3المحور

 ، الشبكات المحلية التي تنطبق على متطلباتال :1الموضوع 
 .  على الشبكة المترابطة تنطبق التيالمتطلبات  :2 ضوعالمو 
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 حقول الطاقات المتجددة: 2الميدان 

تقييم حقول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية األرضية وتقييم مخزون الكتلة  المحور: 
 الحيوية وتقييم الطاقة المائية الصغيرة وغيرها من المصادر المتجددة.

المواقع التي يحتمل أن تكون مالئمة لتركيب أنظمة تحويل  توصيف من خاللأنشطة البحث  ترجمست
 .خرائط للطاقة عوضالطاقة المتجددة و 

قع االبحث بأدوات القياس وطرق معالجة البيانات ونمذجة الموارد والتنبؤ بها وتأهيل المو  عيضامو تتعلق  
 .موجودةالطاقة ال حقولعلى  يةالمناخ اتر تغي  الوتأثير 

 
 األجهزة والقياسات اإلشعاعية، :1الموضوع 
 ة، الطاقة الحرارية األرضية، الكتلة الحيوية،ة والبحري  تقييم اإلمكانات )الطاقة الشمسية، طاقة الرياح البري   :2الموضوع 
   ،(ية ومصادر أخرىمائالطاقة ال

ية طاقة المائال ،الكتلة الحيوية ،الطاقة الحرارية األرضية ،طاقة الرياح ،)الطاقة الشمسية حقولرسم خرائط ال :3الموضوع 
  ر أخرى( باستخدام البيانات األرضية وصور األقمار الصناعية،ومصاد

الكتلة ، الطاقة الحرارية األرضية ،طاقة الرياح ،المتجددة والتنبؤ بها )الطاقة الشمسية اتنمذجة موارد الطاق :4الموضوع 
  ،(الحيوية ومصادر أخرى

 المتجددة، اتالطاق توليد ب محطاتتأهيل المواقع ذات اإلمكانات العالية والمؤهلة لتركي :5 وضوعالم
  ،الصناعية األقمارصور  :6الموضوع 

   الشمسي، لحقلتأثير ارتفاع درجة الحرارة على ا :7 ضوعالمو 
 في بيئات مختلفة. تعددةيات المولوجنكاختيار ودراسة سلوك الت :8 ضوعالمو 
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 روضوئيةالطاقة الشمسية الكه :3الميدان 

ذات الطاقة سلسلة تحويل الطاقة الشمسية الكهروضوئية حول في هذا المجال  برمجةث المو البح محورتت
ع يضاومو  التطبيقات المختلفة للطاقة الشمسية الكهروضوئية. وتتعلق محاور جانب الصغيرة والكبيرة إلى

ألنظمة ة بالشبكة واربطالطاقة الشمسية الم توليد د الكهروضوئي ومحطاتالبحث بالخلية والوحدة والمول  
الت وأجهزة التحكم والتنظيم باإلضافة إلى التطبيقات صة للمواقع المعزولة والمحو  الصغيرة المخص  
   الكهروضوئية.

 

 إدماج حمطات الطاقة الضوئية يف الشبكة المحور األول:
 ة بالشبكة،ربطاألنظمة الكهروضوئية الم نجاعةدراسة وتحليل  :1 ضوعالمو 

  الشبكات،بالكهروضوئية  طاقةالربط تأثير  :2الموضوع 
  ة بالشبكة،ربطرصد ومراقبة األنظمة الكهروضوئية الم :3الموضوع 

 الشبكات الكهربائية.بالشبكات الكهروضوئية الدقيقة  ربط :4 ضوعالمو 
 

 أنرمة وتطبيقات الطاقة الضوئية:2المحور
 الضخ الكهروضوئي، :1الموضوع 
  الطاقة الشمسية الكهروضوئية،استخدام التبريد وتكييف الهواء ب :2الموضوع 
 الحماية الكاثودية، :3الموضوع 
     ،السلكية والالسلكية الت االتصاالتيد مرح  ر تو  :4الموضوع 
  األنظمة الكهروضوئية المستقلة، :5الموضوع 
 رصد ومتابعة وصيانة األنظمة الكهروضوئية، :6الموضوع 
دةألنظمة التهوية الشمسية )توربينات  ويالطاق التزويد :7الموضوع    ،(بألواح كهروضوئية مزو 
  ة،يممو ة العر اناإل :8الموضوع 

  سالمة المنشآت. :9 ضوعالمو 
 

 اخلاليا والوحدات واملوّلدات الضوئية :3المحور
 ت التكنولوجية لتصنيع الخاليا والوحدات الشمسية،لتقنياا :1 ضوعالمو 

 د الكهروضوئي،توصيف الخلية/الوحدة والمول   :2الموضوع 
  .ويةلظروف الصحرامع اتكييف التكنولوجيا الكهروضوئية  :3الموضوع 

 

 حتويل وتسيري ومراقبة األنرمة الكهروضوئية. :4المحور
 ،الت الثابتة لألنظمة الكهروضوئية المستقلةالمحو   :1الموضوع 

هة التمحو  ال :2 ضوعالمو   ،بشبكة الكهرباء ربطةالكهروضوئية المألنظمة ل الموج 
  أنظمة التخزين. راقبةأجهزة تنظيم وم :3 ضوعالمو 
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 طاقة الرياح :4الميدان 

نات أنظمة تحويل طاقة الرياح من خالل دراسة وتصميم أنظمة ومكو   التحكم فيإلى  جالالم اهدف هذي
 حولع البحث يضامو  تمحورستحيث  ،التثبيت وكذلك تحليل سلوك توربينات الرياح وتأثيرها على البيئة

التحكم المراقبة و شبكة التوزيع و ب ربطهاالديناميكا الهوائية لتوربينات الرياح بالمعنى الواسع ومزارع الرياح و 
      باإلضافة إلى تطبيقات الطاقة الصغيرة.

 

 مزارع الرياح المحور األول:
  مزارع الرياح، نميةت :1 ضوعالمو 
 توربينات الرياح على البيئة،تأثير  :2 ضوعالمو 

 ،(الهوائية امزارع الرياح )جوانب الديناميك مراقبة :3الموضوع 
    ،باستعمال السلة سرعة الرياحقياس  :4الموضوع 

  شبكة الكهرباء،بمزارع الرياح  ربطتحسين  :5 ضوعالمو 
 تأثير توربينات الرياح على شبكة الكهرباء. :6 ضوعالمو 

 

 الرياح الصغري  تطبيق :2المحور
 ضخ المياه، :1الموضوع 

 توريد المواقع المعزولة، :2 ضوعالمو 
  زل،االمن توريد :3الموضوع 
  ،السلكية والالسلكية الت االتصاالتمرح   توريد :4الموضوع 
 تطبيقات أخرى. :5الموضوع 

 التحكم يف أنرمة الرياح وتوربيتنات الرياح.  :3المحور
  توربينات الرياح ذات الطاقة الكبيرة،التحكم في  :1الموضوع 
  توربينات الرياح الصغيرة، التحكم في :2الموضوع 
   لطاقة،لل الثابت محو  ال :3الموضوع 

 في أنظمة طاقة الرياح. عيوبال حديدتشخيص وت :4 ضوعالمو 
 

 توربيتنات الرياح. :4المحور
  التحكم في توربينات الرياح ذات الطاقة الكبيرة، :1الموضوع 
  توربينات الرياح الصغيرة، التحكم في :2الموضوع 
   لطاقة،لل الثابت محو  ال :3الموضوع 

 في أنظمة طاقة الرياح. عيوبال حديدتشخيص وت :4 ضوعالمو 
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 الطاقوية في البناء النجاعة:5الميدان 

على تحسين العزل الحراري للمباني وجه الخصوص ته الحكومة بة الذي تبن  ويالطاق النجاعةز برنامج يرك  
رقية لطاقة وتالمقتصدة لبالطاقة الشمسية وتوسيع استخدام المصابيح التي تعمل وتطوير سخانات المياه 

دخال تقنيات تكييف الهواء بالطاقة الشمسية. ويالطاق النجاعة تطوير  تم  وقد ة في القطاع الصناعي وا 
  االهتمامات.ع البحث حول هذه يضامحاور ومو 

 

 إدماج أنرمة الطاقة يف البتناء  المحور األول:

  ،اياتفي البن تي تم  تركيبهاتحسين أداء األنظمة الكهروضوئية والحرارية ال :1الموضوع 
 ،اياتاأللواح الشمسية في البن تركيبدراسة الظواهر الكهربائية والحرارية الناتجة عن  :2 ضوعالمو 
  مباني الطاقة اإليجابية، :3 ضوعالمو 

 اختيار التكنولوجيا الكهروضوئية، :4الموضوع 
 األدوات الرقمية للتصميم المعماري. :5 وضوعالم
  

 املفاهيم والتقتنيات واملمارسات التقليدية واحلديثة. : 2المحور  

  تحسين استهالك الطاقة والراحة وموارد الطاقة، :1الموضوع  
 ،اتأنظمة الطاقة الشمسية النشطة لتسخين وتبريد السكن ركيبت :2 ضوعالمو 

 ة والمساعدة الرقمية للتصميم المعماري،تابعأدوات الم :3الموضوع 
  المناطق، ختلفمفي  بناياتلل ةوالنشط ةالسلبي مراقبةاستراتيجيات ال :4الموضوع 
 الشمسية السلبية والنشطة، سكناتال :5الموضوع 

  الحضري الذكي والمدن الذكية. التخطيط :6 ضوعالمو 
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 األنظمة الهجينة: 6الميدان 

 دراسة خمتلف أنواع األنرمة اهلجيتنة المحور:

د الديزل هو المصدر الرئيسي للطاقة مول   شبكة الكهرباء، فإن   ي يتطلبها توسيعتال الباهظة تكلفةلل نظًرا
 محطاتالمعظم  جنوب البلد. ومع ذلك، فإن  ستخدم في المناطق المعزولة أو في ذي ي  الكهربائية ال

ا يؤدي إلى ارتفاع صعبة مم  جد  في ظل ظروف  ت ستغلتوليد الطاقة التي تعمل بالديزل ل المصغرة
ل األنظمة متعددة يمكن أن تشك  إْذ استهالك الوقود وتكاليف الصيانة وتكاليف نقل الوقود الباهظة. 

اًل أو بدياًل أنظمة المصادر المتجددة في هذه الحاالت مكم  دات الديزل بواسطة المصادر وتهجين مول  
   .الديزل الحالية الكهرباء داتلمول  

ألنظمة الهجينة وتهجين لمختلفة النواع األدراسات حول ع البحث التي سيتم تطويرها يضامو وستتمحور 
   الطاقة. وتسيير راقبةمإلى جانب بالشبكة  ربطالطاقة الموجودة في الجنوب وال توليد محطات

 دراسة األنواع المختلفة لألنظمة الهجينة، :1 وضوعالم
 معزولة،الشبكات الالطاقة التقليدية في  توليد تهجين محطات :2وضوع الم

   بالشبكة، ربطةاألنظمة الهجينة الم :3الموضوع 
 الطاقة في األنظمة الهجينة، راقبة وتسييرم :4الموضوع 
 ألنظمة الهجينة،اتحجيم وتحسين خاصة ب ياتتطوير برمج :5الموضوع 
  تطبيقات أخرى لألنظمة الهجينة. :6الموضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  11 

 

 الطاقة الشمسية الحرارية: 7الميدان 
 

يات التي تسمح بتحويل اإلشعاع الشمسي إلى طاقة حرارية ولوجنكالتالتحكم في يتعلق مجال البحث هذا ب
 التي تم   ما، وتتمثل المنشآت ل منشأةيتشك تدخل في نات التيمن خالل دراسة وتصميم األنظمة والمكو  

منخفضة الشمسية التطبيقات الحرارية عالية الطاقة و ال الديناميكيةطاقة ال توليد ي محطاتفالنظر فيها 
التي تعتمد الطاقة الديناميكية الحرارية  توليد ع البحث التي سيتم تطويرها بمحطاتيضاتتعلق مو و الحرارة. 

لطاقة الشمسية والتجفيف الشمسي ستعمال اركيز الطاقة الشمسية وتكييف الهواء والتبريد بات على
  والتطبيقات األخرى.

    
 حمطات الطاقة احلرارية للرتكيز الشمسي :المحور األول

 :لتطويرهندسة التصميم وا :1 ضوعالمو 
 ،شمسيةالعاكسات المرايا و الحرارية و الل استقبأجهزة اال  -
 ، شمسيالتركيز التي تعتمد على النات محطات توليد الطاقة مكو   تطويرهندسة تصميم و   -

  :الشمسي التركيز على تعتمد التي طاقةمحطات توليد ال :2 ضوعالمو 
  لطاقة،لتخزين الحراري والكيميائي الحراري النقل الحرارة و   -
 للعمليات الصناعية،الشمسية باستخدام الطاقة إنتاج الحرارة والبرودة   -
    إنتاج الكهرباء. - 

 التكييف اهلوائي والتربيد الشمسي احلراري  :2المحور

 .التبريد الشمسي :1الموضوع 
 .دالنقل المبر   :2 وضوعالم

 أنظمة درجات الحرارة المنخفضة والتطبيقات الحرارية.  :3المحور

  :تطويرهندسة التصميم وال :1 ضوعالمو  
  الطاقة الشمسية الهجينة الكهروضوئية/الحرارية، أجهزة تجميع  -
 إلخ.    ... ،الزراعية والطبية يةائغذال مجففات شمسية للمنتجات -

 

 

 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  12 

 

 التوليد المشترك: 8الميدان 

 ،يتعلق التوليد المشترك للطاقة المشار إليه هنا باستعادة الحرارة التي تنتجها محطات إنتاج الكهرباء
منشآت  سيرالدراسة والتصميم والتطبيقات والتحكم في عمليات حول التطوير و  ع البحثيضامو  محورتتو 

  التوليد المشترك.
 تطبيقات التوليد املشرتك :المحور األول

 إلخ.  ...، بانيتسخين المياه، تدفئة الم :1الموضوع 
 معالجة وتحلية المياه، :2 ضوعالمو 
  إنتاج الكهرباء، :3 وضوعالم

 أخرى. تطبيقات :4الموضوع 
 التوليد املشرتك  :2المحور

 .والتوربينات البخارية منشآت إنتاج أجهزة التسخين :1وضوع الم
 .  االحتراق الداخلي اتمحرك إنتاج منشآت :2الموضوع 

 

 التوليد املشرتك املتتناهي يف الصغر.   : 3المحور
 (. محركات االحتراق )داخلي أو خارجي :1الموضوع 

 . صغرمالتوليد المشترك ال منشآت :2 وضوعالم
 

 

 

 

 

 

 

 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  13 

 

 استغالل وصيانة محطات الطاقات المتجددة :9الميدان 

الطاقة المتجددة وكذلك تطوير  توليد ة أداء محطاتعبتاالمتجددة م اتيتطلب تنفيذ البرنامج الوطني للطاق
ع يضاز مو صيانتها. سترك   اها الذكي وكذتسيير ها و مراقبتالتقنيات واألدوات الالزمة لتشخيص المنشآت و 

الذكي والصيانة التسيير و  مراقبةالطاقة واستراتيجيات وأنظمة ال توليد محطات سيرة تابعالبحث على م
    المبتكرة. الصيانةوأنظمة 

 

 استغالل محطات الطاقات المتجددة.  :1المحور
الطاقة المتجددة، توليد محطات سيرة في الوقت الحقيقي لعبتاالم :1الموضوع      

 الذكي للطاقة في أنظمة الطاقة المتجددة، تسييروال راقبةاستراتيجيات وأنظمة الم :2 ضوعالمو 
  موثوقية أنظمة الطاقة المتجددة، :3 ضوعالمو 
 مزارع الرياح أو الطاقة الشمسية وتدهور أدائها، استغالل :4 ضوعالمو 
  سالمة مزارع الطاقة المتجددة. :5 ضوعالمو 

 صيانة محطات الطاقات المتجددة.  :2المحور
 

 الطاقة المتجددة، توليد في محطات عيوبال حديدتشخيص وت :1 ضوعالمو 
 ،(...صيانة األلواح الكهروضوئية،  وتيرةالصيانة ) :2 ضوعالمو 
 .  الطاقة المتجددة توليد نظمة المبتكرة لصيانة محطاتاأل :3 ضوعالمو 
 

 

 

 

 

 

 

 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  14 

 

 الطاقة تخزين :11الميدان 

 تخزين الطاقةلمختلفة النواع ال المحور: 
 

دة عندما يكون الطلب الطاقة المتول  فائض أنظمة لتخزين تم  تصميم الطاقات المتجددة متقطعة، بما أن  
ستخدم أنظمة ت  و منخفًضا ولتلبية الطلب عندما ال يكون النظام منتًجا )في غياب الشمس أو الرياح(. 

تخزين مختلفة، من بينها: أنظمة القصور الذاتي، أنظمة الهيدروجين، األنظمة الكهرومغناطيسية أو 
 البطاريات الكهروكيميائية. ولكن مع زيادة معدل تغلغل الطاقات المتجددة في شبكة توزيع الكهرباء، تم  

 .تختلف حسب حجم المحطة ل لتطوير أنظمة تخزين جديدة وهي أنظمةاعمألتكريس الكثير من ا
 
 ا؟يات الواعدة وما هو النظام األكثر اقتصادً ولوجنكمن بين األسئلة المطروحة: ما هي أكثر التو 
تطويرها لمجال البحث هذا بالتخزين الكهربائي الكبير  التي تم   ع البحثيضامو في هذا السياق، تتعلق و 

 والصغير والتخزين الحراري والتخزين المتعدد.
  ،(الهيدروجين، إلخ تبطاريات، ناقالالالتخزين الكهروكيميائي ) :1الموضوع 
  ،ة(فائقال اتمكثفالفائقة، ال الموصالتالتخزين الكهرومغناطيسي ) :2الموضوع 
 ،(التخزين الميكانيكي )تخزين الطاقة بواسطة الهواء المضغوط، الحذافات، إلخ :3الموضوع 
   ،(معقولةالكامنة أو الحرارة الالتخزين الحراري ) :4الموضوع 
    متعدد.الالتخزين  :5الموضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  15 

 

 الطاقة الجيوحرارية :11الميدان 

الصوبات الزراعية  دفئةالتطوير المشار إليه هنا باستغالل الطاقة الحرارية األرضية لتو  يتعلق البحث
مصادر الطاقة الحرارية األرضية وتأثير استغاللها على  تسييرباإلضافة إلى  بانيوالتجفيف وتدفئة الم

تطويرها على دراسات المفاهيم وتقنيات االستغالل  ع البحث التي سيتم  يضاز مو سترك   وبالتالي،البيئة. 
    الحرارية المائية والجوانب البيئية المرتبطة باالستغالل المفرط للمصادر. طاقةوال

 واآلثار البيئية  التسيري :1المحور

 موارد الطاقة الحرارية األرضية، تسييرالطاقة الحرارية المائية و  :1الموضوع 
    االستغالل المفرط لمصادر الطاقة الحرارية األرضية وتأثيرها على البيئة. :2الموضوع 

 

 مفاهيم وتقتنيات االستغالل والتطبيقات اجليوحرارية. :2المحور

 .خإل ،تدفئة الصوبات الزراعية والتجفيف :1الموضوع 
   تدفئة المباني وتكييفها، :2الموضوع 
 . محطات توليد الطاقة الحرارية األرضية )دراسة الجدوى، التحجيم، إلخ( :3الموضوع 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  16 

 

 الطاقة الحيوية: 12الميدان 

وقود نظيف أو حرارة أو كهرباء على شكل نفايات بعض الإنتاج الطاقة الحيوية من الكتلة الحيوية و  يتم  
 ع البحث التي سيتم  يضامو  محورستتو التغويز أو االنحالل الحراري أو احتراق الكتلة الحيوية.  نتيجة

ليةيات إنتاج الطاقة الحيوية واختيار المواد األولوجنكتحول تطويرها   استعادةمعالجة و لالمختلفة  تقنياتالو  و 
   النفايات باإلضافة إلى الجوانب المتعلقة بالسالمة.

 

 الطاقة احليوية )املواد اخلام، التقييم واالستغالل(: 1المحور

 يات إنتاج الطاقة الحيوية،ولوجنكت :1 وضوعالم
لية)المواد األ شعبةتحليل استدامة ال :2 وضوعالم   ،(، إلخات، العمليو 
ليةاختيار المواد األ :3 وضوعالم      بما يتماشى مع البيئة المحلية. و 

  

 .. معاجلة والتثمني الطاقوي للتنفايات. :2المحور

 إنتاج الغاز الحيوي، :1الموضوع  
 تثمين الغاز الحيوي، :2 ضوعالمو 
 الحرارة،  -
 كهرباء،ال -
 ، وقودال -

 تنقية الغاز الحيوي، :3الموضوع 
 سالمة العمليات المستخدمة، :4 ضوعالمو 

 التأثير على البيئة، :5الموضوع 
 من إنتاج الغاز الحيوي،المتأتية تثمين المنتجات الثانوية  :6الموضوع 

  استخدام الطاقات المتجددة في العمليات المتعلقة باستغالل الطاقة الحيوية )االستخراج ، التقطير، إلخ(. :7 ضوعالمو 
 

 

 

 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  17 

 

 الهيدروجين وخاليا الوقود :13الميدان 

ت لمحروقاكثافة ا ويةطاقال تهكثافة كتلحيث تفوق  ،لطاقةل موصل باعتباره للهيدروجين العديد من المزايا
ويمكن تحويله إلى أشكال مختلفة من الطاقة  إطالقانها مثات أو ال ينتج ه ينتج القليل من الملو  عمالواست

يهدف البحث و (. خالكهروكيميائي، إلالمفيدة )االحتراق، البخار، الحرارة، الكهرباء عن طريق التحويل 
 تمحورتو ها. رقيتيات الهيدروجين وأنظمة تحويل الطاقة وتولوجنكت التحكم فيالتطوير في هذا المجال إلى و 
يات التخزين وتكنولوجيا خاليا الوقود والتطبيقات ولوجنكعمليات إنتاج الهيدروجين وت حولع البحث يضامو 

   السالمة.ب المتعلقة جوانبالالثابتة والمتنقلة باإلضافة إلى 
 

 اهليدروجني  :1المحور

 عمليات اإلنتاج المتجددة، :1 ضوعالمو 
 عمليات اإلنتاج بوسائل أخرى، :2 ضوعالمو 

 الوقود التقليدي،و  خليط الهيدروجين :3الموضوع 
 التطبيقات الثابتة للهيدروجين، :4الموضوع 
 للهيدروجين، متنقلةتطبيقات الال :5الموضوع 
 يات التخزين،ولوجنكتقنيات وت :6الموضوع 

  السالمة والتنظيم في اقتصاد الهيدروجين، :7 ضوعالمو 
 القواعد والمعايير في اقتصاد الهيدروجين. :8 ضوعالمو 
 

 خاليا الوقود. :2المحور

  ،دنمذجة ومحاكاة خاليا الوقو  :1الموضوع 
  يات خاليا الوقود،ولوجنكت :2الموضوع 
 ،متنقلةتطبيقات الالخاليا الوقود و  :3الموضوع 
 خاليا الوقود والتطبيقات الثابتة، :4الموضوع 
  والمعايير. عدالقواو الوقود: السالمة  ياخال :5الموضوع 

 

 

 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  18 

 

 المواد: 14الميدان 

تصنيع بعض عناصر أو  الشروع فيالمتجددة في الجزائر  اتالطاق نميةت برنامجفي  وقد ورد أيضا
البحث حيث يتعلق  ،نات أنظمة الطاقة المتجددة مثل األلواح الشمسية أو شفرات توربينات الرياحمكو  
المواد الكهروضوئية بع البحث يضامو  هتم  تو التطوير المشار إليه هنا بالمواد المستخدمة في تصنيعها. و 

عادة تدويرها، المواد الحرارية الشمسية، المواد العازلة، مواد خاليا الوقود والمواد الم  خص صةالشمسية وا 
 الهيدروجين.تخزين لتخزين الحراري والكهروكيميائي و ل

 مواد التخزين :1المحور
 صة لتخزين الهيدروجين،مواد مخص   :1الموضوع 
 :مواد التخزين الحراري :2الموضوع 

  .(، إلخ MCPر )طالءاتاطو ألتغيير امواد   -
 ، التخزين الكهروكيميائي :3 وضوعالم
 ،إعادة تدوير البطاريات الكهروكيميائية  -
   مواد التخزين الكهروكيميائي. -
 

 املواد الكهروضوئية :2المحور
 ،(...رقيقة من المواد الكالسيكية والجديدة، الطبقات الو  اتبلوريال شعبةمواد كهروضوئية )بلوريات،  :1الموضوع 

ليةمواد  :2 وضوعالم  ،(صة إلنتاج الخاليا الكهروضوئية )السيليكون، إلخمخص   أو 
  إعادة تدوير المواد الشمسية. :3 ضوعالمو 
 

 مواد الرياح :3المحور
 صة لتصنيع الشفرات،مواد مخص   :1الموضوع 
 مواد مغناطيسية. :2الموضوع 

  
 املواد احلرارية :4المحور

 الطاقة الشمسية مع دوران السوائل والهواء، خاصة بأجهزة تجميعمواد مبتكرة  :1الموضوع 
  التقليدية. درايةمواد )البناء والعزل( مبتكرة وذكية وال :2 وضوعالم
    

 مواد اهليدروجني وخاليا الوقود.  :5المحور
  الوقود. ايمواد خال :1الموضوع 
 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  19 

 

 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحروق. شق 2.2

 

 حروقات التقليدية وغير التقليديةالم:14الميدان 

 العلوم الجيولوجية::1المحور

 جميع المهن في علوم األرض، أي نحو فتح المجالب هاصاتد تخص  م األرض من خالل تعد  و سمح علت
ت والمشاريع الجيوتقنية المتعلقة بالجيولوجيا الهيكلية لمحروقاالبحث األساسي واستكشاف ا بمعنى

د من المشاريع التي يعدال يشمل علوم األرض مجال بحثتعتبر والمشاريع الجيوفيزيائية المتعلقة بالزالزل. 
  االستكشاف واالستغالل والنمذجة.ب هتم  ست

 واآلثار على البيئة،االستكشاف واللوجستيك  :1الموضوع 
 توصيف ومنذجة اخلزّانات، :2الموضوع 
 اهليدرولوجيا واهليدروجيولوجيا. :3الموضوع 
 تعريف األنرمة البرتولية يف مشال اجلزائر، :4الموضوع 
 االستكشاف واالستغالل البحري. :5الموضوع 

 

والحجم  ردبين حجم النفط المست الموجودة تعطي النسبة تحسين استرجاع المحروقات: :2المحور
 حقل إلى حقلل االسترداد من معد  وقد يتغي ر ل االسترداد. اإلجمالي الموجود في الحقل معد  

ل االسترداد سيكون وسيلة معد   رفعتهدف إلى التي بحث التطوير مشاريع  فإن   ،لذلكو آخر. 
 سرع.بصفة أاإلنتاج  رفعل

 ول،حتسني معدل اسرتجاع البرت  :1 ضوعالمو 
 آليات اإلنتاج يف اخلزّانات التقليدية وغري التقليدية، :2 ضوعالمو 

 توصيف اخلزّانات املعقد  حالة حاسي مسعود، :3الموضوع 
 تسيري اخلزّانات التقليدية وغري التقليدية، :4الموضوع 
 طريقة تقييم اخلزّانات )التقليدية وغري التقليدية(  :5الموضوع 
 أضرار اخلزّانات والتحفيز، التدفق،تأمني  :6الموضوع 

 رصد عمليات التحفيز عن طريق األساليب الدقيقة للزالزل، :7 ضوعالمو 
 األطوار متعددة التدفقات ونمذجة محاكاة :8 ضوعالمو 
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 تطوير تقتنيات القياس يف التدفقات املتعدد  املراحل.  :9 ضوعالمو 

 التآكل والحماية: :3المحور

)شبكة النقل، صهاريج التخزين،  بالنسبة للتجهيزاتالتآكل في المنشآت البترولية ظاهرة ضارة  يعتبر
ت من هذه لتجهيزاالحماية الضعيفة لهذه ا وعلى العموم، يمكن أن تكونالمضخات، األنابيب، الفواصل(. 

كفيلة ريع بحث إطالق مشا مم ا يستدعي اإلسراع فيكبير في أدائها، النخفاض الا سبًبا فيالظاهرة 
  ح حلول مبتكرة في هذا المجال.اقتر ا معمن آثار التآكل  حد  ها للوضع واجباإلجراءات الرئيسية ال يدتحدب

 معاجلة ورصد تآكل األنابيب وشبكات التجميع، :1 ضوعالمو 
 تآكل املعّدات، :2 ضوعالمو 

 التآكل حتت العزل، :3الموضوع 
الوقاية أو التخفيف من آثار املسحوق األسود على متنشآت ومتنتجات آليات التكوين وإجراءات  :4الموضوع 

 البرتول والغاز،
 التآكل بالزئبق، :5الموضوع 
 مثبطات التآكل، :6الموضوع 

 احلماية من التآكل، :7 ضوعالمو 
 التآكل احليوي واملبيدات احليوية، :8 ضوعالمو 
 تفتيش ومراقبة املتنشآت.  :9 ضوعالمو 

 والبتروكيمياء والحفزالتكرير : 4المحور

أكبر قدر  نفطالمن ل التي تهدف إلى استخراج يوالتحو  ةالمعالج عمليات جميع نفطمصطلح تكرير الب رادي  
رات صناعة التكرير بحكم خصائصها للتطو   وتخضعلمنتجات ذات القيمة التجارية العالية. اممكن من 

     .يةنفطرات من حيث العرض والطلب على المنتجات الوالتغي  
بات لصنع مرك   نفطمن الالمستخلصة بات الكيميائية األساسية البتروكيماويات باستخدام المرك   قطاع هتم  ي

وجود أو عدم مع لى تفاعالت كيميائية مناسبة ع بشكل عام ا التصنيعهذ يعتمد ، حيثأخرى تجميلية
  ز.وجود محف  

 تطوير مواد إضافية جديد  للوقود، :1 ضوعالمو 
 تطوير أنواع وقود ومواد تشحيم جديد ، :2 ضوعالمو 

 تثمني تكاليف البرتول، :3الموضوع 
 استغالل ومتابعة املواد احملفز  لوحدات البرتوكيمياء والتكرير، :4الموضوع 
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 استغالل ومتابعة املمتزات لوحدات املعاجلة.  :5الموضوع 

 
 البيئة :5المحور

الذي التأثير السلبي على البيئة من أو القضاء على لحد شأنها امن خاذ تدابير ات   فيحماية البيئة  مثلتت 
  .تلمحروقاألنشطة المرتبطة باتسب به ا

واستخدام أفضل الممارسات البيئية وعند االقتضاء  ةتهدف هذه االستراتيجية إلى تطبيق مبدأ الوقائيو 
لحماية  هذا المجال حلوالً  التي تندرج ضمن المشاريعوتقترح رر. ض  الاستعادة المواقع في حالة حدوث 

  ت.لمحروقامن اآلثار البيئية المرتبطة بصناعة ا البيئة والحد  
 ،روقاتحتليل اآلثار البيئية املرتبطة بتطوير احمل :1 ضوعالمو 
 معاجلة وتثمني التنفايات، :2 ضوعالمو 

 تطهري الرتبة واملياه والرواسب امللّوثة باحملروقات. :3الموضوع 
 معاجلة ورسكلة احلمأ  املتنجرّ  من خزّانات ختزين التنفط اخلام، :4الموضوع 
 جرد االنبعاثات املتنجرّ  من أنشطة احملروقات.  :5الموضوع 

 مشكالت عملياتية :6المحور

هذه التقنيات من  ات، حيث تمك نية في مراقبة جودة المنتجضرور  وسيلة ةغير المتلف مراقبةال تأصبحلقد 
 دون التأثير على استخدامها في المستقبل. عيوب الموجودة في قطعة ماوال جانسالت عدم الكشف عن

 تطوير تقتنيات املراقبة غري املدمر ، :1 ضوعالمو 
 املشكالت املتعلقة باستغالل ونقل احملروقات )ضمان التدفق(. :2 ضوعالمو 
 

  النمذجة، المحاكاة والتحسين :7المحور

اقتراح وتطبيق  ه من الممكن أن يكونفإن   ،تمحروقاالجوانب المتعلقة بتحويل الن من توصيف وتحديد من أجل التمك  و 
  .اتوتحسين جودة المنتج ستغاللاال تكالشم نمذجة وحل  ل خياًرا ناجًعااألساليب واألدوات العلمية 

 ،حتسني ميزات املتنتجات التنهائية :1 ضوعالمو 
 ، وحماكا  وحتسني طرق صّب البرتول والغاز منذجة :2 ضوعالمو 

 إتقان االختيار التكتنولوجي للتقتنيات، :3الموضوع 
 تطوير أدوات حتويل البيانات والربامج الوارد  يف اآلالت الذاتية القابلة للربجمة. :4الموضوع 
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 تطوير مواد مبتكرة )التنقيب والنقل والتركيب والطرق(: :8المحور

 

 سمحخدمات النفط، ت السي ماجهود البحث والتطوير المستمرة في قطاع التنقيب عن النفط، و  إن  
الضغط  مقاومةالنفط من حيث  الفاعلين في قطاع تستجيب لتطل عاتإطالق منتجات وأنظمة مبتكرة ب
  .كذا من حيث االستدامةالحرارة و  درجةو 
 العتنفات الغازية، أدوات التتنقيب، إخل(،دميومة التجهيزات )أقراص، شفرات  :1 ضوعالمو 
 مواد تتنقيب عالية األداء )ارتفاع يف درجة احلرار  والضغط(، :2 ضوعالمو 

 حركة األحزمة املكَونة من املواد املركبة واملستعملة يف إصالح األنابيب على املدى الطويل. :3الموضوع 
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 منتظرةاألثار ال .3
خمطط التطوير املتعدد الستنوات اخلاص بالربامج الوطتنية للبحث لتعزيز رؤية احلكومة يف جمال التتنمية  جاء 

االقتصادية والتنمو، باإلضافة إىل دعم طموح الباحثني والفاعلني االقتصاديني على العمل سويًا لتوحيد أهدافهم 
تجيب هذا املخطط بصفة إجيابية ومتنسجمة من أجل أن تعود بأكثر فائد  ممكتنة على اجملتمع اجلزائري. ويس

ومتوازنة واألولويات االجتماعية من خالل االستتناد على مجلة من التدابري والعتناصر املرتبطة مببادئ القانون 
 التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكتنولوجي.

 الرزنامة .4

 

 مراحل سير العملية تواريخ مؤقتة
 الثانية للربامج الوطتنية للبحثالدعو   عناإلعالن  11/13/2122 الثالثاء
 عرب األرضية استقبال املقرتحاتبداية  15/14/2122  الثالثاء

على الساعة   21/15/2122السبت 
 د 11سا 23

 موعد انتهاء استقبال مقرتحات املشاريع.

 اختتام التقييم العلمي من قبل اخلرباء 31/18/2122 ربعاءاأل
 تبليغ نتائج اخلرب  العلمية )الفحص األويل( 11/19/2122 الخميس

 العلميتقدمي الطعون ملرحلة الفحص  11/19/2122إلى  12/19/2122من 
 تبليغ نتائج الطعون 25/19/2122ابتداء من 

الفحص التنهائي للمشاريع من قبل القطاعات والوزارات  16/11/2122إلى  16/11/2122من 
 املعتنية

  التنهائيةتنتائج التبليغ  14/11/2122
 إمضاء عقود واتفاقيات البحث  16/11/2122إلى  15/11/2221 من

الثالثة للربامج الوطتنية الدعو   اإلعالن عن اإلعالن املسبق 2122ديسمبر 
 للبحث
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 سير عملية تنفيذ البرامج الوطنية للبحث: .5

املوضوعاتية للبحث حتت إشراف املديرية العامة تتم عملية إطالق الدعو  ومتابعة سري التتنفيذ من قبل الوكاالت 
للبحث العلمي والتطوير التكتنولوجي وبالتتنسيق مع اللجان القطاعية املشرتكة لتتنسيق البحث والتطوير واليت تضم 

اليت  وخالل هذه الفرت  يتم القيام حبملة حتسيسية عرب خمتلف وسائل االتصال، ال سيما اللقاءاتخمتلف الوزارات. 
عن طريق تقتنية التحاضر عن بعد والتجمعات اجلهوية اللتقاء املتعاملني االقتصاديني واالجتماعيني مع  جترى

   الباحثني.

 تتم عملية انتقاء املشاريع عرب مرحلتني: :مراحل فحص وانتقاء المشاريع .2.1

 تتضمن االنتقاء األويل من خالل فحص جدوى املشروع من قبل اخلرباء.: المرحلة األولى

تتضمن االنتقاء التنهائي من خالل فحص جدوى املشروع وأمهيته من التناحية االقتصادية  المرحلة الثانية واألخيرة:
 واالجتماعية، ويتم هذا االنتقاء من قبل الوزارات ذات الصلة. 

 : 2للبرامج الوطنية للبحث الثانية الحد األقصى للمشاريع المتوقع قبولها.  2.5

 53 طاقويمشروعا بالتنسبة لربنامج األمن ال، 

وجتدر اإلشار  إىل أّن عملية انتقاء املشاريع جتري يف إطار تتنافسي، ويتم توزيعها تبعا ملواضيع البحث املقّرر  يف 
 . حمتويات الدعو  الرمسية

 . من بإمكانه االنضمام في مشروع البحث المتعلق بالدعوة؟ 5.3

  ،الباحثون الدائمون اجلزائريون باجلزائر وباخلارج 
 ،األساتذ  الباحثون االستشفائيون اجلامعيون اجلزائريون بالداخل واخلارج 
 ،األساتذ  الباحثون اجلزائريون بالداخل واخلارج 
  + ستنوات جامعية على األقل مثل: 5ممثلي قطاعات التنشاط املختلفة باجلزائر املتحصلني على بكالوريا 

، طبيب خمتص، حامل شهادات املاجستري والدكتوراه غري املوظفني يف سلك مهتندس دولة، ماسرت، طبيب
 ... التعليم والبحث
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 ستشفائيين الجامعيين أن يكونوا أعضاءألساتذة االال ينبغي لسلك األساتذة والباحثين الدائمين وا 
  يمثلون المؤسسات االقتصادية واالجتماعية.

 : المشاركة. شروط 5.4

  يتنبغي أن تضم الرتكيبة البشرية لفرقة البحث عددا متوازنا بني الباحثني والكفاءات اليت حتوزها قطاعات
 التنشاط،

  إىل جانب توفر الكفاء  العلمية، يتنبغي أن تتوفر الكفاء  التسيريية يف تصميم وتتنفيذ املشروع وكذا يف تسيري
 فرقة البحث وصرف االعتمادات املالية ...

  يتنبغي أن تكون املشاريع املقرتحة ذات منط حبثي تتنموي، لذلك ال ميكن قبول أّي مشروع مل يصل نضج
وال يمكن الخذ بعين االعتبار نضج المنتوج المقترح  .متنتوجه التكتنولوجي إىل املستوى الثالث على األقل

 على أساس النضج العلمي فحسب.
 

 مراحل تصميم المشروع:

  PNR. مراحل تصميم مشروع بحث في إطار 5.5

  ّإىل املبادر  لدى خمتلف املؤسسات  مدعوين، بتتنمية البالد عتبارهم مواطتنني معتنينياالباحثني، ب إن
بالبلد للوقوف على االحتياجات احلقيقية بغية ترمجتها يف مشاريع حبث وتطوير  واالجتماعية االقتصادية

بعض املؤسسات لديها إشكاالت حمدد  ف ،لإلشار و  وموجهة مباشر  لتلبية االنشغاالت اجملتمعية. مهيكلة
 وواضحة كما هو الشأن لدى قطاع املوارد املائية والطاقة والصحة...

   عتنها من قبل الحتياجات املعرّب لطار الربامج الوطتنية للبحث تبعا إيتم تصتنيف مشروع البحث يف 
كما تعد  نشغال ُيتاج إىل احلل،ا إشكالية البحث عن ، على أن تعرّب واالجتماعي االقتصاديالشريك 

   جتماعي.قتصادي واالاحللول والتنتائج املتوقعة مطابقة ملطالب الشريك اال
  ات سملتاحة لدى املؤسالكربى اخالل تصميم املشروع، يتنبغي األخذ باحلسبان توفر اهلياكل والتجهيزات

صة للمشروع هي ميزانية امليزانية املخصّ  ات األخرى على املستوى الوطين ألنّ سالشريكة وكذا املؤس
 تسيري.
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  يتنبغي على أعضاء املشروع دراسة كل التدابري املتعلقة جبدوى املشروع وانسجامه مع الفرت  احملدد  للتتنفيذ
  . شهرا( 36)
  ستمار  اليت تشهد من خالهلا اال مبلءعتبارها صاحبة املشروع اب االجتماعيةو  االقتصاديةتلتزم املؤسسة

تتنفيذ املشروع يدخل ضمن برنامج نشاطاهتا  املشروع يرمي إىل االستجابة الحتياجاهتا، كما أنّ  بأنّ 
  .هوتعمل على إجناح

 مؤسسات التعليم والتكوين والبحث باعتبارها مؤسسات توطني املشاريع ال سيما بتوطني ميزانية  تلتزم
 املشاريع.

 عضاء مع حتديد املهام بدقة األديد خمتلف نشاطات وأعمال املشروع بوضوح وتوزيعها على كل يتنبغي حت
   التقييم الستنوي لألعمال يتم فرديا، وعلى أساس هذا التقييم الفردي تتنح املكافأ  الستنوية. ألنّ 

 .  تقديم المشاريع :5.6

  املتنصة الرقمية. ويرسل املشروع عرب 21/15/2122إلى غاية  2122 أفريلشهر  خالل يتم تقدمي املشاريع 
www.pnr.dgrsdt.dz  م العتناصر األساسية ضاملخصصة للمشروع واليت ت االستمار فقرات  لءحرتام مبا

 التالية: 

 الشق األول: التعريف بالمشروع:
مع ضرور  حتديد مستوى نضج املتنتوج املقرتح الذي يتنطلق متنه  ـ معلومات عامة حول املشروع.

 املشروع.
 ـ مدخل يتضمن عرض حال عن املشروع والدوافع واألهداف.

  .املتنهجية املعتمد ـ 
  .االجتماعيو  االقتصاديـ التنتائج املتوقعة وآثارها مع حتديد الشريك 

  ـ مراجع األعمال.
   ـ الرزنامة وتوزيع املهام.

الشق الثاني: التعريف بالفرقة وقدرتها على تنفيذ المشروع وتوزيع النشاطات 
 والمهام على األعضاء 
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 ـ التعريف حبامل املشروع )باحث أو شريك(.
  ـ التعريف بالباحثني األعضاء املتنتمني إىل املشروع.

  .االجتماعيو  االقتصاديلقطاع لـ التعريف باألعضاء املمثلني 
ويتوزعون  يتقاضون املكافأ ، أساسيني على األكثر ( أعضاء6الرتكيبة البشرية لفرقة البحث )تشمل : مالحظة

 واألعضاء التابعني ملؤسسات التنشاط املختلفة للمجتمع االقتصادي واالجتماعي، بالتوازن بني سلك الباحثني
 3+3: يكون التوزيع بالتساوي 6مثال: إذا كان العدد االمجايل لألعضاء األساسيني هو 

 3+2أو  2+3يكون التوزيع بالتساوي:  5إذا كان العدد االمجايل لألعضاء األساسيني هو 
 2+2يكون التوزيع بالتساوي:  4إذا كان العدد االمجايل لألعضاء األساسيني هو 

 معنيين بالمكافأة. فهم ليسوامشاركين في إنجاح المشروع آخرين وفي حالة وجود أعضاء  
 

يتنبغي حتديد اهلياكل والتجهيزات الكربى املتاحة على مستوى املؤسسات املعتنية باملشروع  المادية:الوسائل 
  .واملؤسسات األخرى على املستوى الوطين

 جزائري يتم صرفها بتناءً  مليون ديتنار 5 ـــلمشروع هي ميزانية تسيري تقدر بلة صامليزانية املخص :تكلفة المشروع
 .على بعض الفقرات احملدد 

  يتم ملء الميزانية المخصصة للشطر األول فقط.

( 2511 111 .11)أي  ℅ 51ـ الشطر األول:   
( 1251 111 .11) أي℅  25ـ الشطر الثاني:   
( 1251 111 .11) أي℅  25ـ الشطر الثالث:   
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 مكافأة أعضاء المشروع : 

االستشفائيون و  اجلزائريون بالداخل واخلارج وكذا األساتذ  الباحثونيستفيد من املكافأ  الباحثون الدائمون 
الدين ميارسون كما يستفيد من املكافأ  إطارات خمتلف قطاعات التنشاط . اجلامعيون اجلزائريون بالداخل واخلارج
املتنتمني إىل  لعلى األقسنوات جامعية  5بكالوريا +باجلزائر املتحصلني على وظائفهم فعليا يف القطاعات املعتنية 

  الستنوية كما يلي: وتدفع املكافأ  املشروع كأعضاء.

  أشهر. 36نتهاء امن املكافأ  الستنوية بعد  ℅ 25ـ 
  الستنوية. ةحصيللمن املكافأ  الستنوية بعد تقييم فردي إجيايب ل ℅ 75ـ 

  التزام المؤسسات المعنية بالمشروع :
.ذج )...(و ـ شهاد  توطني املشروع حسب التنم  

.  حسب التنموذج )...(املؤسسة أو املؤسسات الشريكة ـ التزام   

  قرار اإلنشاء:

. ولذلك، فالبد من لدى مؤسسة التوطني بعد قبول املشروع يتم صب االعتمادات املالية باسم فرقة املشروع
 . التوطني للمشروعالتدقيق يف اختيار مؤسسة 
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 واالنتقاء معايير الفحص .6

 العلمي للمشروع من قبل الخبراء:معايير الفحص  .1

 

لعالمة الممنوحةا  المعايـــــــير 

[5] [4] [3] [2] [1] 

الخاصة  الدعوةموضوع المختار في محتوى ال بالنظر إلىمدى تناسب المشروع  .1     

 بالمشاريع

 واالقتصادي االجتماعي الشريك التزام . 2     

 واقتصادي لمطلب اجتماعي حل كمقترح ونجاعتهاالقيمة العلمية للمشروع . 3     

 .(..التصميم صالحية، التقنيات اختيارالمقاربات، )المنهجية  .4     
 

 المؤسسية بنيته وتماسك الفريق وجودة المشروع في للمشاركين العلمية المهارات. 5     

 (المشترك العمل الزمني، الجدول العمل، برنامج) الجدوى. 6     

  والمادية والمالية اإلمكانات البشرية .7     
[11] [4] [3] [2] [1] 

 

[8] [4] [3] [2] [1] 
 

[6] [4] [3] [2] [1] 
 

[4] [4] [3] [2] [1] 
 

[2] [4] [3] [2] [1] 
 

 المعايـــــــير

 تسليم المشروع وتثمينه وآثاره االجتماعية واالقتصادية. 8     

 54المحصل......../ المجموع 
 
 
 

 المشروع: استبعاد . معايير2

 3/5 من أقل نقطة الفحص كانت إذا: الدعوة في بالنظر إلى الموضوع المختار المشروع تناسب مدى. 1

.المشروع  رفض يتم ،  

 ، يتم رفض المشروع. 3 من أقل (TRL) للمنتوج التكنولوجي النضج مستوى كان إذا. 2

 يتم الشريكة، واالجتماعية االقتصادية المؤسسات إحدى النشغاالت يستجيب ال المشروع كان إذا. 3

 .المشروع رفض

بين تعداد األعضاء الباحثين الدائمين أو األساتذة الباحثين أو  متوازنة غير الفرقة كانت تشكيلة إذا. 4

 يتم واالجتماعي، االقتصادي القطاع الذين يمثلون األساتذة الباحثين االستشفائيين الجامعيين واألعضاء

 المشروع. رفض
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 االنتقاء النهائي للمشروع: .3

 

 :ا لقطاعات المعنيةما بين معايير القبول النهائي للمشروع من قبل اللجنة المشتركة 

 أثر المشروع على التنمية، -

 أهمية المنتوج، -

 جدوى الحلول المقترحة، -

 بين المنتوج المقترح وانشغاالت القطاع االقتصادي واالجتماعي الحقيقية. التطابق ضرورة -

   

 لالتصال:   

  .  .المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

321.22.29.93 . 
 pnr.dgrsdt.dz :املتنصة االلكرتونية

 تكنولوجياال و علومالالوكالة الموضوعاتية للبحث في  
 www.Atrst.dz 
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لجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــةا  
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

  التكنولوجــيالمديريـة العامـة للبحـث العلمـي و التطويــر 
 Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique  

 
 

 شهادة توطين المشروع لدى مؤسسة تعليم وتكوين عاليين أو مؤسسة بحث معتمدة

  أنا الممضي أسفله:

 

 رئيس المؤسسة:

 

 

 أشهد أن المشروع الموسوم ب:

 

 

 تحت وصاية* قد تم تقديمه

 

 

 بموافقتنا.

وفق التشريعات سارية المفعول. لضمان نجاح المشروعاستعدادنا  موافقتنا على توطين المشروع بمؤسستنا ونؤكد نؤكدو نشهد           

 

 ب..………….........…………   في ……………........……………

 

مؤسسةال مصادقة رئيس  
 
 
 
  
 
 
 
 

  المؤسسة التي ستوطن ميزانية المشروع. أذكر
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لجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــةا    
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

  المديريـة العامـة للبحـث العلمـي و التطويــر التكنولوجــي
 Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique  

 

 

 شهادة المؤسسة أو المؤسسات االقتصادية واالجتماعية  حاملة المشروع
سسةالمؤ  

 العنوان
 
 

  أنا الممضي أسفله:
 

 رئيس مؤسسة 

 
بحث بعنوان:ال مشروعأصرح أن إشكالية   

 

 

 
 قد تم اقتراحه من قبل مؤسستنا

 
 وأن النتائج المنتظرة تساهم في حل انشغاالت المؤسسة

 
 
 

 ب……….………………………………  في     ..………………………

مؤسسةال مصادقة رئيس  

 

 

 
  اقتصادية واجتماعية مشاركة في المشروع يتم تخصيص لكل مؤسسة استمارة من هذا النوع وفي حالة وجود عدة مؤسسات 


