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 :ةـــــمقدم

ادلعدل، وادلتضمن  2315ديسمرب ستنة  33ادلؤرّخ يف  21-15من القانون رقم  13ألحكام ادلادة تطبيقا 

 1ادلؤرخ يف  89-21القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكتنولوجي، يهدف ادلرسوم التتنفيذي رقم 

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

 :يتكما أي  احملددةذات األولوية الثالثة الربامج الوطتنية للبحث العلمي والتطوير التكتنولوجي لتتنفيذ 

  للبحث حول األمن الغذائي الوطينالربانمج،  

  للبحث حول صحة ادلواطن الوطينالربانمج، 

  للبحث حول األمن الطاقوي الوطينالربانمج . 

 وكذلك واحملتوى األهداف ، الطاقويابلربانمج الوطين للبحث يف األمن يتضمن هذا الدليل ادلعلومات ادلتعلقة 

  .ادلتوقع التأثري

 الطاقوي :   أهداف برانمج األمن  .1

 ويمن الطاقاأل إطارالطاقات ادلتجددة يف  رقية" إىل تطوير وتويالطاق األمن"يف رلال  البحث يهدف برانمج

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

. ولتحقيق هذا اذلدف، 2333 ستنة يف آفاقكهرابء لالوطين ل اإلنتاج٪ من 27حوايل  إىل ادلتجددة

 وية.  لطاقا التنجاعةبرانرًلا طموًحا لتطوير الطاقات ادلتجددة و  2311 ستنةاعتمدت احلكومة يف 

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

نشاط  تشجيع( 3 عتربة،لقدرات الوطتنية ادلا إدراج( 2 ،إنتاج وتسويق الطاقات ادلتجددةعلى  الذي ُُيّفز

 . ه ضلو الطاقات ادلتجددةاقتصادي حقيقي موجّ 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  4 

 

 16333 طاقةادلتجددة ب اتبرانمج تطوير الطاقعلى احلكومة  صادقت 2323مارس  شهر وخالل

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

 (. خارج الشبكة )االستهالك الذايت ادلتبقية اواتغمي 1333

ويف رلال احملروقات، يشكل إنتاج مصادر الطاقة وحفرها وتوزيعها واستعماذلا الرشيد وتتنويعها واستكشاف 

تباعها لتطوير االرتبة وابطن 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 جديدة لل االسرتاتيجيةوهتدف هذه 

 كما هتدف إىل:

 من خالل االسرتجاع ادلساعد للمحروقات،  برتولزايدة إنتاج ال -

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

 حتليل اآلاثر البيئية ادلرتبطة بتطوير صتناعة احملروقات،  -

 التنفاايت،  تثمنيمعاجلة و  -

 دراسة ادلشكالت ذات الصلة ابستغالل ونقل احملروقات،  -

  ب.ا خيص التتنقيب والتنقل والرتكيمتطوير مواد مبتكرة في -

هذا الربانمج فيما  ومواضيعتتلخص ميادين وزلاور  برانمج البحث حول األمن الطاقوي:حمتوى  .2
 أييت:
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 شق الطاقات ادلتجددة والنجاعة الطاقوية .1.2

 إلدماج يف الشبكةاادليدان األول: 
 

الستججدة قيؾًدا ججيجة عمى شبكات تؾزيع  اتالظاق استغالل حظاتالشظاق لس ةالؾاسع عسمية الخبطذكل ت
تختبط ىحه القيؾد و ًجا. جي   يتؼ التحكؼ في سمؾكياالتقميجية التي  حظاتالظاقة الكيخبائية عمى عكذ الس

 ستتسحؾربذكل أساسي بالظبيعة الستقظعة والعذؾائية وغيخ الستؾقعة لسرادر الظاقة الستججدة. وبالتالي، 
الستججدة عمى  اتالظاق تؾليج دراسات تأثيخ وتحميل محظات حؾلؾيخىا ع البحث التي سيتؼ تظيضامؾ 

 اتالظاق تؾليج إنتاجيا وكحلػ الستظمبات الستعمقة بخبط محظاتو والتخظيط  تدييخالذبكة وتظؾيخ أدوات ال
    .الستججدة بالذبكة

 األثر والتحليل احملور األول:

        الستججدة، اتالظاق تؾليج نسحجة وتحجيؼ مشذآت 
 ،(الستججدة )التأثيخ عمى الذبكة السعدولة أو الستخابظة اتالظاق تؾليج وتأثيخ محظات ربطدراسة  :1السوضوع 

  إنتاج الظاقة الستججدة السخبظة بالذبكة. تدييخ :2 ضوعالسو 
 

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

 الظاقة، تؾليج أداة حداب ونسحجة تحجيؼ محظات :1السوضوع 
 الذبكة،بمحظات تؾليج الظاقة  عسمية ربطأدوات حداب  :2السوضوع 
 الستججدة في الؾقت الحكيقي، اتالظاق تؾليج أدوات التشبؤ بإنتاج محظات :3السوضوع 
  ،تؾزيعالستججدة في ال اتالظاق تؾليج محظات تدييخأدوات  :4السوضوع 
  الستججدة. اتأدوات تخظيط إنتاج الظاق :5السوضوع 

 

 متطلبات ربط زلطات الطاقات ادلتجددة بشبكة التنقل والتوزيع.   :3احملور

 ، الذبكات السحمية التي تشظبق عمى ستظمباتال :1السوضوع 
 .  عمى الذبكة الستخابظة تشظبق التيالستظمبات  :2 ضوعالسو 
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 حقول الطاقات ادلتجددة: 2ادليدان 

تقييم حقول الطاقة الشمسية وطاقة الرايح والطاقة احلرارية األرضية وتقييم خمزون الكتلة احليوية  احملور: 
 وتقييم الطاقة ادلائية الصغرية وغريها من ادلصادر ادلتجددة.

السؾاقع التي يحتسل أن تكؾن مالئسة لتخكيب أنغسة تحؾيل  تؾصيف مؽ خاللأنذظة البحث  تخجؼست
 .خخائط لمظاقة وضعججدة و الظاقة الست

قع االبحث بأدوات الكياس وطخق معالجة البيانات ونسحجة السؾارد والتشبؤ بيا وتأىيل السؾ  عيضامو تتعمق  
 .سؾجؾدةالظاقة ال حقؾلعمى  يةالسشاخ اتخ تغي  الوتأثيخ 

 
 األجيدة والكياسات اإلشعاعية، :1السوضوع 
 ة، الظاقة الحخارية األرضية، الكتمة الحيؾية،ة والبحخي  تقييؼ اإلمكانات )الظاقة الذسدية، طاقة الخياح البخي   :2السوضوع 

   ،(ية ومرادر أخخى سائالظاقة ال
ية ظاقة السائال ،الكتمة الحيؾية ،الظاقة الحخارية األرضية ،طاقة الخياح ،)الظاقة الذسدية حقؾلرسؼ خخائط ال :3السوضوع 

  ر أخخى( باستخجام البيانات األرضية وصؾر األقسار الرشاعية،ومراد
الكتمة ، الظاقة الحخارية األرضية ،طاقة الخياح ،الستججدة والتشبؤ بيا )الظاقة الذسدية اتنسحجة مؾارد الظاق :4السوضوع 

  ،(الحيؾية ومرادر أخخى 
 الستججدة، اتالظاق تؾليج تأىيل السؾاقع ذات اإلمكانات العالية والسؤىمة لتخكيب محظات :5 وضوعالس

  ،الرشاعية األقسارصؾر  :6السوضوع 
   الذسدي، لحقلتأثيخ ارتفاع درجة الحخارة عمى ا :7 ضوعالسو 
 في بيئات مختمفة. تعجدةيات السؾلؾجشكاختيار ودراسة سمؾك الت :8 ضوعالسو 
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 روضوئيةالطاقة الشمسية الكه :3ادليدان 

ذات الظاقة سمدمة تحؾيل الظاقة الذسدية الكيخوضؾئية حؾل في ىحا السجال  بخمجةث السؾ البح سحؾرتت
ع يضاومؾ  التظبيقات السختمفة لمظاقة الذسدية الكيخوضؾئية. وتتعمق محاور جانب الرغيخة والكبيخة إلى

ة بالذبكة واألنغسة خبظالظاقة الذسدية الس تؾليج الكيخوضؾئي ومحظاتج البحث بالخمية والؾحجة والسؾل  
الت وأجيدة التحكؼ والتشغيؼ باإلضافة إلى التظبيقات رة لمسؾاقع السعدولة والسحؾ  الرغيخة السخر  

   الكيخوضؾئية.
 

 إدماج زلطات الطاقة الضوئية يف الشبكة احملور األول:

 ة بالذبكة،خبظاألنغسة الكيخوضؾئية الس نجاعةدراسة وتحميل  :1 ضوعالسو 
  الذبكات،بالكيخوضؾئية  ظاقةالربط تأثيخ  :2السوضوع 
  ة بالذبكة،خبظرصج ومخاقبة األنغسة الكيخوضؾئية الس :3السوضوع 

 الذبكات الكيخبائية.بالذبكات الكيخوضؾئية الجقيقة  ربط :4 ضوعالسو 
 

 أنرمة وتطبيقات الطاقة الضوئية:2احملور

 الزخ الكيخوضؾئي، :1السوضوع 
  الظاقة الذسدية الكيخوضؾئية،استخجام التبخيج وتكييف اليؾاء ب :2السوضوع 
 الحساية الكاثؾدية، :3السوضوع 
     ،الدمكية والالسمكية الت االتراالتيج مخح  ر تؾ  :4السوضوع 
  األنغسة الكيخوضؾئية السدتقمة، :5السوضوع 
 رصج ومتابعة وصيانة األنغسة الكيخوضؾئية، :6السوضوع 
دةألنغسة التيؾية الذسدية )تؾربيشات  ؾي الظاق التدويج :7السوضوع    ،(بألؾاح كيخوضؾئية مدو 
  ة،يمسؾ ة العر اناإل :8السوضوع 

  سالمة السشذآت. :9 ضوعالسو 
 

 اخلالاي والوحدات وادلوّلدات الضوئية :3احملور

 التكشؾلؾجية لترشيع الخاليا والؾحجات الذسدية،ت لتقشياا :1 ضوعالسو 
 ج الكيخوضؾئي،تؾصيف الخمية/الؾحجة والسؾل   :2السوضوع 
  .ويةلغخوف الرحخامع اتكييف التكشؾلؾجيا الكيخوضؾئية  :3السوضوع 
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 حتويل وتسيري ومراقبة األنرمة الكهروضوئية. :4احملور

 

 ،الكيخوضؾئية السدتقمةالت الثابتة لألنغسة السحؾ   :1السوضوع 
ية التسحؾ  ال :2 ضوعالسو   ،بذبكة الكيخباء خبظةألنغسة الكيخوضؾئية السل السؾج 
  أنغسة التخديؽ. خاقبةأجيدة تشغيؼ وم :3 ضوعالسو 

 

 طاقة الرايح :4ادليدان 

 ناتأنغسة تحؾيل طاقة الخياح مؽ خالل دراسة وترسيؼ أنغسة ومكؾ   التحكؼ فيإلى  جالالس ايجف ىحي
 حؾلع البحث يضامؾ  تسحؾرستحيث  ،التثبيت وكحلػ تحميل سمؾك تؾربيشات الخياح وتأثيخىا عمى البيئة

التحكؼ السخاقبة و ذبكة التؾزيع و ب ربظياالجيشاميكا اليؾائية لتؾربيشات الخياح بالسعشى الؾاسع ومدارع الخياح و 
      باإلضافة إلى تظبيقات الظاقة الرغيخة.

 

 مزارع الرايح احملور األول:

  مدارع الخياح، شسيةت :1 ضوعالسو 
 تأثيخ تؾربيشات الخياح عمى البيئة، :2 ضوعالسو 

 ،(اليؾائية امدارع الخياح )جؾانب الجيشاميك مخاقبة :3السوضوع 
    ،باستعسال الدمة سخعة الخياحقياس  :4السوضوع 

  ذبكة الكيخباء،بمدارع الخياح  ربطتحديؽ  :5 ضوعالسو 
 تأثيخ تؾربيشات الخياح عمى شبكة الكيخباء. :6 ضوعالسو 

 

 تطبيق الرايح الصغرية :2احملور

 ضخ السياه، :1السوضوع 
 تؾريج السؾاقع السعدولة، :2 ضوعالسو 

  زل،االسش تؾريج :3السوضوع 
  ،الدمكية والالسمكية الت االتراالتمخح   تؾريج :4السوضوع 
 تظبيقات أخخى. :5السوضوع 
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 التحكم يف أنرمة الرايح وتوربيتنات الرايح.  :3احملور

  التحكؼ في تؾربيشات الخياح ذات الظاقة الكبيخة، :1السوضوع 
  تؾربيشات الخياح الرغيخة، التحكؼ في :2السوضوع 
   مظاقة،لل الثابت سحؾ  ال :3السوضوع 

 في أنغسة طاقة الخياح. عيؾبال حجيجتذخيص وت :4 ضوعالسو 
 
 الرايح.توربيتنات  :4احملور

  التحكؼ في تؾربيشات الخياح ذات الظاقة الكبيخة، :1السوضوع 
  تؾربيشات الخياح الرغيخة، التحكؼ في :2السوضوع 
   مظاقة،لل الثابت سحؾ  ال :3السوضوع 

 في أنغسة طاقة الخياح. عيؾبال حجيجتذخيص وت :4 ضوعالسو 
 

 الطاقوية يف البناء النجاعة:5ادليدان 

عمى تحديؽ العدل الحخاري لمسباني ؾجو الخرؾص تو الحكؾمة بة الحي تبش  ؾيالظاق الشجاعةد بخنامج يخك  
خقية مظاقة وتالسقترجة لبالظاقة الذسدية وتؾسيع استخجام السرابيح التي تعسل وتظؾيخ سخانات السياه 

تظؾيخ  تؼ  ج وقة في القظاع الرشاعي وإدخال تقشيات تكييف اليؾاء بالظاقة الذسدية. ؾيالظاق الشجاعة
  ع البحث حؾل ىحه االىتسامات.يضامحاور ومؾ 

 

 إدماج أنرمة الطاقة يف البتناء  احملور األول:

  ،اياتفي البش تي تؼ  تخكيبياتحديؽ أداء األنغسة الكيخوضؾئية والحخارية ال :1السوضوع 
 ،اياتاأللؾاح الذسدية في البش تخكيبدراسة الغؾاىخ الكيخبائية والحخارية الشاتجة عؽ  :2 ضوعالسو 
  مباني الظاقة اإليجابية، :3 ضوعالسو 

 اختيار التكشؾلؾجيا الكيخوضؾئية، :4السوضوع 
 األدوات الخقسية لمترسيؼ السعساري. :5 وضوعالس

  
 ادلفاهيم والتقتنيات وادلمارسات التقليدية واحلديثة. : 2احملور  

  تحديؽ استيالك الظاقة والخاحة ومؾارد الظاقة، :1السوضوع  
 ،اتأنغسة الظاقة الذسدية الشذظة لتدخيؽ وتبخيج الدكش خكيبت :2 ضوعالسو 
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 ة والسداعجة الخقسية لمترسيؼ السعساري،تابعأدوات الس :3السوضوع 
  السشاطق، ختمفمفي  بشاياتلم ةوالشذظ ةالدمبي سخاقبةاستخاتيجيات ال :4السوضوع 
 الذسدية الدمبية والشذظة، دكشاتال :5السوضوع 

  التخظيط الحزخي الحكي والسجن الحكية. :6 ضوعالسو 
  

 األنظمة اذلجينة: 6ادليدان 

 دراسة سلتلف أنواع األنرمة اذلجيتنة احملور:

لمظاقة ج الجيدل ىؾ السرجر الخئيدي مؾل   شبكة الكيخباء، فإن   ي يتظمبيا تؾسيعتال الباىغة تكمفةلم نغًخا
 سحظاتالمعغؼ  دتخجم في السشاطق السعدولة أو في جشؾب البمج. ومع ذلػ، فإن  حي ي  الكيخبائية ال

ا يؤدي إلى ارتفاع صعبة مس  جج  في عل عخوف  ت دتغلتؾليج الظاقة التي تعسل بالجيدل ل السرغخة
ل األنغسة متعجدة تذك  يسكؽ أن إْذ استيالك الؾقؾد وتكاليف الريانة وتكاليف نقل الؾقؾد الباىغة. 

اًل أو بجياًل جات الجيدل بؾاسظة أنغسة السرادر الستججدة في ىحه الحاالت مكس  السرادر وتيجيؽ مؾل  
   .الجيدل الحالية الكيخباء جاتلسؾل  

ألنغسة اليجيشة وتيجيؽ لسختمفة النؾاع األدراسات حؾل ع البحث التي سيتؼ تظؾيخىا يضامؾ وستتسحؾر 
   الظاقة. وتدييخ خاقبةمإلى جانب بالذبكة  خبطاقة السؾجؾدة في الجشؾب والالظ تؾليج محظات

 دراسة األنؾاع السختمفة لألنغسة اليجيشة، :1 وضوعالس
 سعدولة،الذبكات الالظاقة التقميجية في  تؾليج تيجيؽ محظات :2وضوع الس

   بالذبكة، خبظةاألنغسة اليجيشة الس :3السوضوع 
 الظاقة في األنغسة اليجيشة، وتدييخخاقبة م :4السوضوع 
 ألنغسة اليجيشة،اتحجيؼ وتحديؽ خاصة ب ياتتظؾيخ بخمج :5السوضوع 
  تظبيقات أخخى لألنغسة اليجيشة. :6السوضوع 

 

 

 

 

 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  11 

 

 الطاقة الشمسية احلرارية: 7ادليدان 
 

إلى طاقة حخارية يات التي تدسح بتحؾيل اإلشعاع الذسدي ؾلؾجشكالتالتحكؼ في يتعمق مجال البحث ىحا ب
 التي تؼ   ما، وتتسثل السشذآت ل مشذأةيتذك تجخل في نات التيمؽ خالل دراسة وترسيؼ األنغسة والسكؾ  

سشخفزة الذسدية التظبيقات الحخارية عالية الظاقة و ال الجيشاميكيةظاقة ال تؾليج ي محظاتفالشغخ فييا 
التي تعتسج الظاقة الجيشاميكية الحخارية  تؾليج تع البحث التي سيتؼ تظؾيخىا بسحظايضاتتعمق مؾ و الحخارة. 

لظاقة الذسدية والتجفيف الذسدي ستعسال اتخكيد الظاقة الذسدية وتكييف اليؾاء والتبخيج با عمى
  والتظبيقات األخخى.

    
 زلطات الطاقة احلرارية للرتكيز الشمسي :احملور األول

 :لتظؾيخىشجسة الترسيؼ وا :1 ضوعالسو 
 ،ذسديةالعاكدات السخايا و الحخارية و الل استكبأجيدة اال  -
 ، ذسديالتخكيد التي تعتسج عمى النات محظات تؾليج الظاقة مكؾ   تظؾيخىشجسة ترسيؼ و   -

  :الذسدي التخكيد عمى تعتسج التي ظاقةمحظات تؾليج ال :2 ضوعالسو 
  مظاقة،لتخديؽ الحخاري والكيسيائي الحخاري النقل الحخارة و   -
 الذسدية لمعسميات الرشاعية،باستخجام الظاقة إنتاج الحخارة والبخودة   -

    إنتاج الكيخباء. - 
 التكييف اذلوائي والتربيد الشمسي احلراري  :2احملور

 .التبخيج الذسدي :1السوضوع 
 .دالشقل السبخ   :2 وضوعالس

 أنظمة درجات احلرارة ادلنخفضة والتطبيقات احلرارية.  :3احملور

  :تظؾيخىشجسة الترسيؼ وال :1 ضوعالسو  
  الظاقة الذسدية اليجيشة الكيخوضؾئية/الحخارية، أجيدة تجسيع  -
 إلخ.    ... ،الدراعية والظبية يةائغحال مجففات شسدية لمسشتجات -

 

 

 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  12 

 

 التوليد ادلشرتك: 8ادليدان 

 ،تشتجيا محظات إنتاج الكيخباء يتعمق التؾليج السذتخك لمظاقة السذار إليو ىشا باستعادة الحخارة التي
مشذآت  سيخالجراسة والترسيؼ والتظبيقات والتحكؼ في عسميات حؾل التظؾيخ و  ع البحثيضامؾ  سحؾرتتو 

  التؾليج السذتخك.
 تطبيقات التوليد ادلشرتك :احملور األول

 إلخ.  ...، بانيتدخيؽ السياه، تجفئة الس :1السوضوع 
 معالجة وتحمية السياه، :2 ضوعالسو 
  إنتاج الكيخباء، :3 وضوعالس

 تظبيقات أخخى. :4السوضوع 
 التوليد ادلشرتك  :2احملور

 .والتؾربيشات البخارية مشذآت إنتاج أجيدة التدخيؽ :1وضوع الس
 .  االحتخاق الجاخمي اتمحخك إنتاج مشذآت :2السوضوع 

 

 التوليد ادلشرتك ادلتتناهي يف الصغر.   : 3احملور
 (. محخكات االحتخاق )داخمي أو خارجي :1السوضوع 

 . رغخسمشذآت التؾليج السذتخك ال :2 وضوعالس
 

 

 

 

 

 

 

 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  13 

 

 استغالل وصيانة حمطات الطاقات ادلتجددة :9ادليدان 

الظاقة الستججدة وكحلػ تظؾيخ  تؾليج ة أداء محظاتعبتاالستججدة م اتيتظمب تشفيح البخنامج الؾطشي لمظاق
ع يضاد مؾ صيانتيا. ستخك   اىا الحكي وكحتدييخ يا و مخاقبتالتقشيات واألدوات الالزمة لتذخيص السشذآت و 

الحكي والريانة التدييخ و  سخاقبةالظاقة واستخاتيجيات وأنغسة ال تؾليج محظات سيخة تابعالبحث عمى م
    السبتكخة. الريانةوأنغسة 

 

 استغالل حمطات الطاقات ادلتجددة.  :1احملور
الظاقة الستججدة، تؾليج محظات ديخة في الؾقت الحكيقي لعبتاالس :1السوضوع      

 الحكي لمظاقة في أنغسة الظاقة الستججدة، تدييخوال خاقبةاستخاتيجيات وأنغسة الس :2 ضوعالسو 
  مؾثؾقية أنغسة الظاقة الستججدة، :3 ضوعالسو 
 مدارع الخياح أو الظاقة الذسدية وتجىؾر أدائيا، استغالل :4 ضوعالسو 
  سالمة مدارع الظاقة الستججدة. :5 ضوعالسو 

 صيانة حمطات الطاقات ادلتجددة.  :2احملور
 

 الظاقة الستججدة، تؾليج في محظات عيؾبال حجيجتذخيص وت :1 ضوعالسو 
 ،(...صيانة األلؾاح الكيخوضؾئية،  وتيخةالريانة ) :2 ضوعالسو 
 .  الظاقة الستججدة تؾليج نغسة السبتكخة لريانة محظاتاأل :3 ضوعالسو 
 

 

 

 

 

 

 

 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  14 

 

 ختزين الطاقة :10ادليدان 

 تخزين الطاقةلسختلفة النواع ال السحور: 
 

جة عشجما يكؾن الظمب الظاقة الستؾل  فائض أنغسة لتخديؽ تؼ  ترسيؼ الظاقات الستججدة متقظعة، بسا أن  
دتخجم أنغسة ت  و مشخفًزا ولتمبية الظمب عشجما ال يكؾن الشغام مشتًجا )في غياب الذسذ أو الخياح(. 

تخديؽ مختمفة، مؽ بيشيا: أنغسة القرؾر الحاتي، أنغسة الييجروجيؽ، األنغسة الكيخومغشاطيدية أو 
 اقات الستججدة في شبكة تؾزيع الكيخباء، تؼ  البظاريات الكيخوكيسيائية. ولكؽ مع زيادة معجل تغمغل الظ

 .ل لتظؾيخ أنغسة تخديؽ ججيجة وىي أنغسة تختمف حدب حجؼ السحظةاعسألتكخيذ الكثيخ مؽ ا
 
 ا؟يات الؾاعجة وما ىؾ الشغام األكثخ اقترادً ؾلؾجشكمؽ بيؽ األسئمة السظخوحة: ما ىي أكثخ التو 
تظؾيخىا لسجال البحث ىحا بالتخديؽ الكيخبائي الكبيخ  التي تؼ   ع البحثيضامو في ىحا الدياق، تتعمق و 

 والرغيخ والتخديؽ الحخاري والتخديؽ الستعجد.
  ،(الييجروجيؽ، إلخ تبظاريات، ناقالالالتخديؽ الكيخوكيسيائي ) :1السوضوع 
  ،ة(فائقال اتسكثفالفائقة، ال السؾصالتالتخديؽ الكيخومغشاطيدي ) :2السوضوع 
 ،(التخديؽ السيكانيكي )تخديؽ الظاقة بؾاسظة اليؾاء السزغؾط، الححافات، إلخ :3السوضوع 
   ،(سعقؾلةالكامشة أو الحخارة الالتخديؽ الحخاري ) :4السوضوع 
    ستعجد.الالتخديؽ  :5السوضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  15 

 

 الطاقة اجليوحرارية :11ادليدان 

الرؾبات الدراعية  جفئةالحخارية األرضية لتالتظؾيخ السذار إليو ىشا باستغالل الظاقة و  يتعمق البحث
مرادر الظاقة الحخارية األرضية وتأثيخ استغالليا عمى  تدييخباإلضافة إلى  بانيوالتجفيف وتجفئة الس

تظؾيخىا عمى دراسات السفاليؼ وتقشيات االستغالل  ع البحث التي سيتؼ  يضاد مؾ ستخك   وبالتالي،البيئة. 
    الحخارية السائية والجؾانب البيئية السختبظة باالستغالل السفخط لمسرادر. ظاقةوال

 التسيري واآلاثر البيئية  :1احملور

 مؾارد الظاقة الحخارية األرضية، تدييخالظاقة الحخارية السائية و  :1السوضوع 
    االستغالل السفخط لسرادر الظاقة الحخارية األرضية وتأثيخىا عمى البيئة. :2السوضوع 

 

 مفاهيم وتقتنيات االستغالل والتطبيقات اجليوحرارية. :2احملور

 .خإل ،تجفئة الرؾبات الدراعية والتجفيف :1السوضوع 
   تجفئة السباني وتكييفيا، :2السوضوع 
 . محظات تؾليج الظاقة الحخارية األرضية )دراسة الججوى، التحجيؼ، إلخ( :3السوضوع 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  16 

 

 الطاقة احليوية: 12ادليدان 

وقؾد نغيف أو حخارة أو كيخباء عمى شكل شفايات بعض الإنتاج الظاقة الحيؾية مؽ الكتمة الحيؾية و  يتؼ  
 ع البحث التي سيتؼ  يضامؾ  سحؾرستتو أو االنحالل الحخاري أو احتخاق الكتمة الحيؾية.  التغؾيد نتيجة

ليةيات إنتاج الظاقة الحيؾية واختيار السؾاد األؾلؾجشكتحؾل تظؾيخىا   استعادةسعالجة و لالسختمفة  تقشياتالو  و 
   الشفايات باإلضافة إلى الجؾانب الستعمقة بالدالمة.

 

 احليوية )ادلواد اخلام، التقييم واالستغالل(الطاقة : 1احملور

 يات إنتاج الظاقة الحيؾية،ؾلؾجشكت :1 وضوعالس
لية)السؾاد األ ذعبةتحميل استجامة ال :2 وضوعالس   ،(، إلخات، العسميو 
ليةاختيار السؾاد األ :3 وضوعالس      بسا يتساشى مع البيئة السحمية. و 

  

 .. للتنفاايت. معاجلة والتثمني الطاقوي :2احملور

 إنتاج الغاز الحيؾي، :1السوضوع  
 تثسيؽ الغاز الحيؾي، :2 ضوعالسو 
 الحخارة،  -
 كيخباء،ال -
 ، ؾقؾدال -

 تشكية الغاز الحيؾي، :3السوضوع 
 سالمة العسميات السدتخجمة، :4 ضوعالسو 

 التأثيخ عمى البيئة، :5السوضوع 
 مؽ إنتاج الغاز الحيؾي،الستأتية تثسيؽ السشتجات الثانؾية  :6السوضوع 

  استخجام الظاقات الستججدة في العسميات الستعمقة باستغالل الظاقة الحيؾية )االستخخاج ، التقظيخ، إلخ(. :7 ضوعالسو 
 

 

 

 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  17 

 

 اذليدروجني وخالاي الوقود :13ادليدان 

ت لسحخوقاكثافة ا ؾيةظاقال توكثافة كتمحيث تفؾق  ،مظاقةل مؾصل باعتباره لمييجروجيؽ العجيج مؽ السدايا
ويسكؽ تحؾيمو إلى أشكال مختمفة مؽ الظاقة  إطالقاشيا مثات أو ال يشتج و يشتج القميل مؽ السمؾ  عسالواست

ييجف البحث و (. خالسفيجة )االحتخاق، البخار، الحخارة، الكيخباء عؽ طخيق التحؾيل الكيخوكيسيائي، إل
 تسحؾرتو يا. خقيتالييجروجيؽ وأنغسة تحؾيل الظاقة وت ياتؾلؾجشكت التحكؼ فيالتظؾيخ في ىحا السجال إلى و 

يات التخديؽ وتكشؾلؾجيا خاليا الؾقؾد والتظبيقات ؾلؾجشكعسميات إنتاج الييجروجيؽ وت حؾلع البحث يضامؾ 
   الدالمة.ب الستعمقة جؾانبالالثابتة والستشقمة باإلضافة إلى 

 

 اذليدروجني  :1احملور

 عسميات اإلنتاج الستججدة، :1 ضوعالسو 
 عسميات اإلنتاج بؾسائل أخخى، :2 ضوعالسو 

 الؾقؾد التقميجي،و  خميط الييجروجيؽ :3السوضوع 
 التظبيقات الثابتة لمييجروجيؽ، :4السوضوع 
 لمييجروجيؽ، ستشقمةتظبيقات الال :5السوضوع 
 يات التخديؽ،ؾلؾجشكتقشيات وت :6السوضوع 

  الدالمة والتشغيؼ في اقتراد الييجروجيؽ، :7 ضوعالسو 
 القؾاعج والسعاييخ في اقتراد الييجروجيؽ. :8 ضوعالسو 
 

 خالاي الوقود. :2احملور

  ،دنسحجة ومحاكاة خاليا الؾقؾ  :1السوضوع 
  يات خاليا الؾقؾد،ؾلؾجشكت :2السوضوع 
 ،ستشقمةتظبيقات الالخاليا الؾقؾد و  :3السوضوع 
 خاليا الؾقؾد والتظبيقات الثابتة، :4السوضوع 
  والسعاييخ. عجالقؾا و الؾقؾد: الدالمة  ياخال :5السوضوع 

 

 

 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  18 

 

 ادلواد: 14ادليدان 

ترشيع بعض عشاصخ أو  الذخوع فيالستججدة في الجدائخ  اتالظاق شسيةبخنامج تفي  وقج ورد أيزا
البحث حيث يتعمق  ،تؾربيشات الخياحنات أنغسة الظاقة الستججدة مثل األلؾاح الذسدية أو شفخات مكؾ  

السؾاد الكيخوضؾئية بع البحث يضامؾ  يتؼ  تو التظؾيخ السذار إليو ىشا بالسؾاد السدتخجمة في ترشيعيا. و 
رةالذسدية وإعادة تجويخىا، السؾاد الحخارية الذسدية، السؾاد العازلة، مؾاد خاليا الؾقؾد والسؾاد الس  خر 

 الييجروجيؽ.تخديؽ والكيخوكيسيائي و متخديؽ الحخاري ل
 مواد التخزين :1احملور

 رة لتخديؽ الييجروجيؽ،مؾاد مخر   :1السوضوع 
 :مؾاد التخديؽ الحخاري  :2السوضوع 

  .(، إلخ MCPر )طالءاتاطؾ ألمؾاد تغييخ ا  -
 ، التخديؽ الكيخوكيسيائي :3 وضوعالس
 ،إعادة تجويخ البظاريات الكيخوكيسيائية  -
   مؾاد التخديؽ الكيخوكيسيائي. -
 

 ادلواد الكهروضوئية :2احملور
 ،(...خقيقة مؽ السؾاد الكالسيكية والججيجة، الظبقات الو  اتبمؾريال شعبةمؾاد كيخوضؾئية )بمؾريات،  :1السوضوع 

ليةمؾاد  :2 وضوعالس  ،(رة إلنتاج الخاليا الكيخوضؾئية )الديميكؾن، إلخمخر   أو 
  إعادة تجويخ السؾاد الذسدية. :3 ضوعالسو 
 

 مواد الرايح :3احملور
 رة لترشيع الذفخات،مؾاد مخر   :1السوضوع 
 مؾاد مغشاطيدية. :2السوضوع 

  
 ادلواد احلرارية :4احملور

 الظاقة الذسدية مع دوران الدؾائل واليؾاء، خاصة بأجيدة تجسيعمؾاد مبتكخة  :1السوضوع 
  التقميجية. جرايةمؾاد )البشاء والعدل( مبتكخة وذكية وال :2 وضوعالس
    

 مواد اذليدروجني وخالاي الوقود.  :5احملور
  الؾقؾد. ايمؾاد خال :1السوضوع 
 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  19 

 

 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. شق احملروق2.2

 

 روقات التقليدية وغري التقليديةاحمل:14ادليدان 

 العلوم اجليولوجية::1احملور

 جسيع السيؽ في عمؾم األرض، أي نحؾ فتح السجالب ياراتد تخر  م األرض مؽ خالل تعج  ؾ دسح عمت
ت والسذاريع الجيؾتقشية الستعمقة بالجيؾلؾجيا الييكمية لسحخوقاالبحث األساسي واستكذاف ا بسعشى

ج مؽ السذاريع التي يعجال يذسل األرض مجال بحث عمؾمتعتبخ والسذاريع الجيؾفيديائية الستعمقة بالدالزل. 
  االستكذاف واالستغالل والشسحجة.ب يتؼ  ست

 االستكشاف واللوجستيك واآلاثر على البيئة، :1السوضوع 
 توصيف ومنذجة اخلزّاانت، :2السوضوع 
 اذليدرولوجيا واذليدروجيولوجيا. :3السوضوع 
 اجلزائر، تعريف األنرمة البرتولية يف مشال :4السوضوع 
 االستكشاف واالستغالل البحري. :5السوضوع 

 

والحجؼ  خدبيؽ حجؼ الشفط السدت السؾجؾدة تعظي الشدبة حتسني اسرتجاع احملروقات: :2احملور
 حقل إلى حقلل االستخداد مؽ معج  وقج يتغي خ ل االستخداد. اإلجسالي السؾجؾد في الحقل معج  

ل االستخداد سيكؾن وسيمة معج   رفعتيجف إلى التي بحث التظؾيخ مذاريع  فإن   ،لحلػو آخخ. 
 سخع.برفة أاإلنتاج  خفعل

 حتسني معدل اسرتجاع البرتول، :1 ضوعالسو 
 آليات اإلنتاج يف اخلزّاانت التقليدية وغري التقليدية، :2 ضوعالسو 

 توصيف اخلزّاانت ادلعقدة حالة حاسي مسعود، :3السوضوع 
 التقليدية وغري التقليدية،تسيري اخلزّاانت  :4السوضوع 
 طريقة تقييم اخلزّاانت )التقليدية وغري التقليدية(  :5السوضوع 
 أضرار اخلزّاانت والتحفيز، أتمني التدفق، :6السوضوع 

 رصد عمليات التحفيز عن طريق األساليب الدقيقة للزالزل، :7 ضوعالسو 
 األطؾار متعجدة التجفقات ونسحجة محاكاة :8 ضوعالسو 
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 تطوير تقتنيات القياس يف التدفقات ادلتعددة ادلراحل.  :9 ضوعالسو 

 التآكل واحلماية: :3احملور

)شبكة الشقل، صياريج التخديؽ،  بالشدبة لمتجييداتيعتبخ التآكل في السشذآت البتخولية عاىخة ضارة 
ت مؽ ىحه لتجييداالحساية الزعيفة ليحه ا وعمى العسؾم، يسكؽ أن تكؾن السزخات، األنابيب، الفؾاصل(. 

 يجتحجكفيمة بإطالق مذاريع بحث  مس ا يدتجعي اإلسخاع فيكبيخ في أدائيا، النخفاض الا سبًبا فيالغاىخة 
  ح حمؾل مبتكخة في ىحا السجال.اقتخ ا معمؽ آثار التآكل  حج  يا لموضع ؾاجباإلجخاءات الخئيدية ال

 معاجلة ورصد آتكل األانبيب وشبكات التجميع، :1 ضوعالسو 
 آتكل ادلعّدات، :2 ضوعالسو 

 التآكل حتت العزل، :3السوضوع 
آليات التكوين وإجراءات الوقاية أو التخفيف من آاثر ادلسحوق األسود على متنشآت ومتنتجات  :4السوضوع 

 البرتول والغاز،
 التآكل ابلزئبق، :5السوضوع 
 مثبطات التآكل، :6السوضوع 

 احلماية من التآكل، :7 ضوعالسو 
 التآكل احليوي وادلبيدات احليوية، :8 ضوعالسو 
 تفتيش ومراقبة ادلتنشآت.  :9 ضوعالسو 

 التكرير والبرتوكيمياء واحلفز: 4احملور

أكبخ قجر  شفطالمؽ ل التي تيجف إلى استخخاج يوالتحؾ  ةالسعالج عسميات جسيع شفطسرظمح تكخيخ الب خادي  
رات صشاعة التكخيخ بحكؼ خرائريا لمتظؾ   وتخزعلسشتجات ذات الكيسة التجارية العالية. امسكؽ مؽ 

     .يةشفظخات مؽ حيث العخض والظمب عمى السشتجات الوالتغي  
بات لرشع مخك   شفطمؽ الالسدتخمرة بات الكيسيائية األساسية البتخوكيساويات باستخجام السخك   قظاع يتؼ  ي

وجؾد أو عجم مع ة مشاسبة مى تفاعالت كيسيائيع بذكل عام ا الترشيعىح يعتسج ، حيثأخخى  تجسيمية
  د.وجؾد محف  

 تطوير مواد إضافية جديدة للوقود، :1 ضوعالسو 
 تطوير أنواع وقود ومواد تشحيم جديدة، :2 ضوعالسو 

 تثمني تكاليف البرتول، :3السوضوع 
 استغالل ومتابعة ادلواد احملفزة لوحدات البرتوكيمياء والتكرير، :4السوضوع 
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 استغالل ومتابعة ادلمتزات لوحدات ادلعاجلة.  :5السوضوع 

 
 البيئة :5احملور

الحي التأثيخ الدمبي عمى البيئة مؽ أو القزاء عمى لحج مؽ شأنيا اخاذ تجابيخ ات   فيحساية البيئة  سثلتت 
  .تلسحخوقاألنذظة السختبظة باتدب بو ا

واستخجام أفزل السسارسات البيئية وعشج االقتزاء  ةتيجف ىحه االستخاتيجية إلى تظبيق مبجأ الؾقائيو 
لحساية  ىحا السجال حمؾالً  التي تشجرج ضسؽ السذاريعوتقتخح خر. ز  الاستعادة السؾاقع في حالة حجوث 

  ت.لسحخوقامؽ اآلثار البيئية السختبظة برشاعة ا البيئة والحج  
 ،روقاتحتليل اآلاثر البيئية ادلرتبطة بتطوير احمل :1 ضوعالسو 
 معاجلة وتثمني التنفاايت، :2 ضوعالسو 

 تطهري الرتبة وادلياه والرواسب ادللّوثة ابحملروقات. :3السوضوع 
 معاجلة ورسكلة احلمأة ادلتنجرّة من خزّاانت ختزين التنفط اخلام، :4السوضوع 
 جرد االنبعااثت ادلتنجرّة من أنشطة احملروقات.  :5السوضوع 

 عملياتيةمشكالت  :6احملور

ؽية في مخاقبة جؾدة السشتجضخور  وسيمة ةغيخ الستمف سخاقبةال تأصبحلقج  ىحه التقشيات مؽ  ات، حيث تسك 
 دون التأثيخ عمى استخجاميا في السدتقبل. عيؾب السؾجؾدة في قظعة ماوال جانذالت عجم الكذف عؽ

 تطوير تقتنيات ادلراقبة غري ادلدمرة، :1 ضوعالسو 
 ادلشكالت ادلتعلقة ابستغالل ونقل احملروقات )ضمان التدفق(. :2 ضوعالسو 
 

  النمذجة، احملاكاة والتحسني :7احملور

اقتخاح وتظبيق  و مؽ السسكؽ أن يكؾن فإن   ،تسحخوقاؽ مؽ تؾصيف وتحجيج الجؾانب الستعمقة بتحؾيل المؽ أجل التسك  و 
  .اتوتحديؽ جؾدة السشتج ستغاللاال تكالذم شسحجة وحل  ل خياًرا ناجًعااألساليب واألدوات العمسية 

 ،حتسني ميزات ادلتنتجات التنهائية :1 ضوعالسو 
 ، منذجة وزلاكاة وحتسني طرق صّب البرتول والغاز :2 ضوعالسو 

 إتقان االختيار التكتنولوجي للتقتنيات، :3السوضوع 
 القابلة للربرلة.تطوير أدوات حتويل البياانت والربامج الواردة يف اآلالت الذاتية  :4السوضوع 
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 تطوير مواد مبتكرة )التنقيب والنقل والرتكيب والطرق(: :8احملور

 

 دسحخجمات الشفط، ت السي ساجيؾد البحث والتظؾيخ السدتسخة في قظاع التشقيب عؽ الشفط، و  إن  
الزغط  مقاومةالشفط مؽ حيث  الفاعميؽ في قظاع تدتجيب لتظم عاتإطالق مشتجات وأنغسة مبتكخة ب
  .كحا مؽ حيث االستجامةالحخارة و  درجةو 
 دميومة التجهيزات )أقراص، شفرات العتنفات الغازية، أدوات التتنقيب، إخل(، :1 ضوعالسو 
 مواد تتنقيب عالية األداء )ارتفاع يف درجة احلرارة والضغط(، :2 ضوعالسو 

 األانبيب على ادلدى الطويل.حركة األحزمة ادلكَونة من ادلواد ادلركبة وادلستعملة يف إصالح  :3السوضوع 
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 نتظرةاألاثر ادل .3
جاء سلطط التطوير ادلتعدد الستنوات اخلاص ابلربامج الوطتنية للبحث لتعزيز رؤية احلكومة يف رلال التتنمية  

أهدافهم من االقتصادية والتنمو، ابإلضافة إىل دعم طموح الباحثني والفاعلني االقتصاديني على العمل سواًي لتوحيد 
أجل أن تعود أبكثر فائدة شلكتنة على اجملتمع اجلزائري. ويستجيب هذا ادلخطط بصفة إجيابية ومتنسجمة ومتوازنة 
واألولوايت االجتماعية من خالل االستتناد على مجلة من التدابري والعتناصر ادلرتبطة مببادئ القانون التوجيهي حول 

 البحث العلمي والتطوير التكتنولوجي.

 انمةالرز  .4

 

 مراحل سري العملية تواريخ مؤقتة
 الثانية للربامج الوطتنية للبحثالدعوة  اإلعالن عن 01/03/2022 الثالاثء
 عرب األرضية استقبال ادلقرتحاتبداية  05/04/2022  الثالاثء

على الساعة   21/05/2022السبت 
 د 00سا 23

 موعد انتهاء استقبال مقرتحات ادلشاريع.

 اختتام التقييم العلمي من قبل اخلرباء 31/08/2022 ربعاءاأل
 تبليغ نتائج اخلربة العلمية )الفحص األويل( 01/09/2022 اخلميس

 العلميتقدمي الطعون دلرحلة الفحص  11/09/2022إىل  02/09/2022من 
 تبليغ نتائج الطعون 25/09/2022ابتداء من 

للمشاريع من قبل القطاعات والوزارات الفحص التنهائي  06/11/2022إىل  16/10/2022من 
 ادلعتنية

  التنهائيةتنتائج التبليغ  14/11/2022
 إمضاء عقود واتفاقيات البحث  06/11/2022إىل  15/11/2220 من

الثالثة للربامج الوطتنية الدعوة  اإلعالن عن اإلعالن ادلسبق 2022ديسمرب 
 للبحث
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 سري عملية تنفيذ الربامج الوطنية للبحث: .5

تتم عملية إطالق الدعوة ومتابعة سري التتنفيذ من قبل الوكاالت ادلوضوعاتية للبحث حتت إشراف ادلديرية العامة 
للبحث العلمي والتطوير التكتنولوجي وابلتتنسيق مع اللجان القطاعية ادلشرتكة لتتنسيق البحث والتطوير واليت تضم 

اليت  حتسيسية عرب سلتلف وسائل االتصال، ال سيما اللقاءاتوخالل هذه الفرتة يتم القيام حبملة سلتلف الوزارات. 
جترى عن طريق تقتنية التحاضر عن بعد والتجمعات اجلهوية اللتقاء ادلتعاملني االقتصاديني واالجتماعيني مع 

   الباحثني.

 تتم عملية انتقاء ادلشاريع عرب مرحلتني: :مراحل فحص وانتقاء ادلشاريع .2.1

 االنتقاء األويل من خالل فحص جدوى ادلشروع من قبل اخلرباء.تتضمن : ادلرحلة األوىل

تتضمن االنتقاء التنهائي من خالل فحص جدوى ادلشروع وأمهيته من التناحية االقتصادية  ادلرحلة الثانية واألخرية:
 واالجتماعية، ويتم هذا االنتقاء من قبل الوزارات ذات الصلة. 

 : 2للربامج الوطنية للبحث الثانية بوذلااحلد األقصى للمشاريع ادلتوقع ق.  2.5

 53 طاقويمشروعا ابلتنسبة لربانمج األمن ال، 

وجتدر اإلشارة إىل أّن عملية انتقاء ادلشاريع جتري يف إطار تتنافسي، ويتم توزيعها تبعا دلواضيع البحث ادلقّررة يف 
 . زلتوايت الدعوة الرمسية

 ادلتعلق ابلدعوة؟ . من إبمكانه االنضمام يف مشروع البحث 5.3

  ،الباحثون الدائمون اجلزائريون ابجلزائر وابخلارج 
 ،األساتذة الباحثون االستشفائيون اجلامعيون اجلزائريون ابلداخل واخلارج 
 ،األساتذة الباحثون اجلزائريون ابلداخل واخلارج 
  + جامعية على األقل مثل: ستنوات  5شلثلي قطاعات التنشاط ادلختلفة ابجلزائر ادلتحصلني على بكالوراي

، طبيب سلتص، حامل شهادات ادلاجستري والدكتوراه غري ادلوظفني يف سلك مهتندس دولة، ماسرت، طبيب
 ... التعليم والبحث



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  25 

 

 ميثلون  ستشفائيني اجلامعيني أن يكونوا أعضاءألساتذة االال ينبغي لسلك األساتذة والباحثني الدائمني وا
  عية.ادلؤسسات االقتصادية واالجتما

 : . شروط ادلشاركة5.4

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

 يف تصميم وتتنفيذ ادلشروع وكذا يف تسيري  إىل جانب توفر الكفاءة العلمية، يتنبغي أن تتوفر الكفاءة التسيريية
 فرقة البحث وصرف االعتمادات ادلالية ...

  يتنبغي أن تكون ادلشاريع ادلقرتحة ذات منط حبثي تتنموي، لذلك ال ميكن قبول أّي مشروع مل يصل نضج
ج السقترح وال يسكن الخذ بعين االعتبار نزج السشتو  .متنتوجه التكتنولوجي إىل ادلستوى الثالث على األقل

 على أساس الشزج العلسي فحدب.
 

 مراحل تصميم ادلشروع:

  PNR. مراحل تصميم مشروع حبث يف إطار 5.5

  ّإىل ادلبادرة لدى سلتلف ادلؤسسات  مدعوين، بتتنمية البالد عتبارهم مواطتنني معتنينيالباحثني، اب إن
ابلبلد للوقوف على االحتياجات احلقيقية بغية ترمجتها يف مشاريع حبث وتطوير  واالجتماعية االقتصادية

بعض ادلؤسسات لديها إشكاالت زلددة ف ،لإلشارةو  مهيكلة وموجهة مباشرة لتلبية االنشغاالت اجملتمعية.
 وواضحة كما هو الشأن لدى قطاع ادلوارد ادلائية والطاقة والصحة...

   عتنها من قبل الحتياجات ادلعرّب 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 ادلتوقعة مطابقة دلطالب الشريك اال
 ات سدلتاحة لدى ادلؤسالكربى احلسبان توفر اذلياكل والتجهيزات خالل تصميم ادلشروع، يتنبغي األخذ اب

صة للمشروع هي ميزانية ادليزانية ادلخصّ  ات األخرى على ادلستوى الوطين ألنّ سالشريكة وكذا ادلؤس
 تسيري.
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 ذ يتنبغي على أعضاء ادلشروع دراسة كل التدابري ادلتعلقة جبدوى ادلشروع وانسجامه مع الفرتة احملددة للتتنفي
  . شهرا( 36)
  ستمارة اليت تشهد من خالذلا اال مبلءعتبارها صاحبة ادلشروع اب االجتماعيةو  االقتصاديةتلتزم ادلؤسسة

تتنفيذ ادلشروع يدخل ضمن برانمج نشاطاهتا  ادلشروع يرمي إىل االستجابة الحتياجاهتا، كما أنّ  أبنّ 
  .هوتعمل على إصلاح

 مؤسسات التعليم والتكوين والبحث ابعتبارها مؤسسات توطني ادلشاريع ال سيما بتوطني ميزانية  تلتزم
 ادلشاريع.

  عضاء مع حتديد ادلهام بدقة األيتنبغي حتديد سلتلف نشاطات وأعمال ادلشروع بوضوح وتوزيعها على كل
   دتتنح ادلكافأة الستنوية.التقييم الستنوي لألعمال يتم فرداي، وعلى أساس هذا التقييم الفردي  ألنّ 

 .  تقدمي ادلشاريع :5.6

  ادلتنصة الرقمية. ويرسل ادلشروع عرب 21/05/2022إىل غاية  2022 أفريلشهر  خالل يتم تقدمي ادلشاريع 
www.pnr.dgrsdt.dz  م العتناصر األساسية ضادلخصصة للمشروع واليت ت االستمارةفقرات  لءحرتام ماب

 التالية: 

 الشق األول: التعريف ابدلشروع:
مع ضرورة حتديد مستوى نضج ادلتنتوج ادلقرتح الذي يتنطلق متنه  ـ معلومات عامة حول ادلشروع.

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

  .ادلتنهجية ادلعتمدةـ 
  .االجتماعيو  االقتصاديـ التنتائج ادلتوقعة وآاثرها مع حتديد الشريك 

  ع األعمال.ـ مراج
   ـ الرزانمة وتوزيع ادلهام.

الشق الثاين: التعريف ابلفرقة وقدرهتا على تنفيذ ادلشروع وتوزيع النشاطات وادلهام 
 على األعضاء 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  27 

 

 ـ التعريف حبامل ادلشروع )ابحث أو شريك(.
  ـ التعريف ابلباحثني األعضاء ادلتنتمني إىل ادلشروع.

  .االجتماعيو  االقتصاديلقطاع لـ التعريف ابألعضاء ادلمثلني 
ويتوزعون  يتقاضون ادلكافأة، أساسيني على األكثر ( أعضاء6تشمل الرتكيبة البشرية لفرقة البحث ): مالحظة

 واألعضاء التابعني دلؤسسات التنشاط ادلختلفة للمجتمع االقتصادي واالجتماعي، ابلتوازن بني سلك الباحثني
 3+3يكون التوزيع ابلتساوي:  6لألعضاء األساسيني هو مثال: إذا كان العدد االمجايل 

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

 معنيني ابدلكافأة. هم ليسوافمشاركني يف إجناح ادلشروع آخرين ويف حالة وجود أعضاء  
 

يتنبغي حتديد اذلياكل والتجهيزات الكربى ادلتاحة على مستوى ادلؤسسات ادلعتنية ابدلشروع  الوسائل ادلادية:
  .وادلؤسسات األخرى على ادلستوى الوطين

 يتم صرفها بتناءً جزائري  مليون ديتنار 5 ـــلمشروع هي ميزانية تسيري تقدر بلة صادليزانية ادلخص :تكلفة ادلشروع
 .على بعض الفقرات احملددة

  يتم ملء ادليزانية ادلخصصة للشطر األول فقط.

( 2500 000 .00)أي  ℅ 50ـ الشطر األول:   
( 1250 000 .00) أي℅  25ـ الشطر الثاين:   

( 1250 000 .00) أي℅  25ـ الشطر الثالث:   
 مكافأة أعضاء ادلشروع : 

االستشفائيون و  الدائمون اجلزائريون ابلداخل واخلارج وكذا األساتذة الباحثونيستفيد من ادلكافأة الباحثون 
الدين ميارسون كما يستفيد من ادلكافأة إطارات سلتلف قطاعات التنشاط . اجلامعيون اجلزائريون ابلداخل واخلارج
ادلتنتمني إىل  على األقل سنوات جامعية 5بكالوراي +ابجلزائر ادلتحصلني على وظائفهم فعليا يف القطاعات ادلعتنية 

  الستنوية كما يلي: وتدفع ادلكافأة ادلشروع كأعضاء.



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  28 

 

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

  التزام ادلؤسسات ادلعنية ابدلشروع :
.ذج )...(و ـ شهادة توطني ادلشروع حسب التنم  

.  حسب التنموذج )...(ادلؤسسة أو ادلؤسسات الشريكة ـ التزام   

  قرار اإلنشاء:

. ولذلك، فالبد من لدى مؤسسة التوطني بعد قبول ادلشروع يتم صب االعتمادات ادلالية ابسم فرقة ادلشروع
 . التوطني للمشروعالتدقيق يف اختيار مؤسسة 
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 واالنتقاء معايري الفحص  .6

 معايير الفحص العلمي للمشروع من قبل الخبراء: .1

 

لعالمة الممنوحةا  المعايـــــــير 

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

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

 بالمشاريع

 واالقتصادي االجتماعً الشرٌك التزام . 2     

 واقتصادي لمطلب اجتماعً حل كمقترح ونجاعتهاالقيمة العلمية للمشروع . 3     

 .(..التصمٌم صالحٌة،  التقنٌات اختٌارالمقاربات، )المنهجية  .4     
 

 المؤسسٌة بنٌته وتماسك الفرٌق وجودة المشروع فً للمشاركٌن العلمٌة المهارات. 5     

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

  والمادٌة والمالٌة 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

 واالقتصاديةتسليم المشروع وتثمينه وآثاره االجتماعية . 8     

 54المجمىع المحصل......../ 
 
 
 

 المشروع: استبعاد . معايير2

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

.المشروع  رفض ٌتم ،  

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

 ٌتم الشرٌكة، واالجتماعٌة االقتصادٌة المؤسسات إحدى النشغاالت ٌستجٌب ال المشروع كان إذا. 3

 .المشروع رفض

بٌن تعداد األعضاء الباحثٌن الدائمٌن أو األساتذة الباحثٌن أو  متوازنة غٌر الفرقة كانت تشكٌلة إذا. 4

 ٌتم واالجتماعي، االقتصادي القطاع ٌمثلون الذٌن األساتذة الباحثٌن االستشفائٌٌن الجامعٌٌن 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 التنمٌة، -

 أهمٌة المنتوج، -

 جدوى الحلول المقترحة، -

 بٌن المنتوج المقترح وانشغاالت القطاع االقتصادي واالجتماعً الحقٌقٌة. التطابق ضرورة -

   

 لالتصال:   

  .  .ادلديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

321.27.98.83 . 
 pnr.dgrsdt.dz :ادلتنصة االلكرتونية

 تكنولوجياال و علومالالوكالة الموضوعاتية للبحث في  
 www.Atrst.dz 
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لجمهىسيــت الجضائشيــت الذيمقشاطيــت الشعبيـــتا  
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وصاسة 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 السذروع لدى مؤسسة تعليم وتكوين عاليين أو مؤسسة بحث معتمدة

  أنا السسزي أسفمو:

 

 رئيذ السؤسدة:

 

 

 أشهد أن المشروع الموسوم ب:

 

 

 وصاية* قد تم تقديمه تحت

 

 

 بسوافقتشا.

وفق التذخيعات سارية السفعؾل. لزسان نجاح السذخوعاستعجادنا  مؾافقتشا عمى تؾطيؽ السذخوع بسؤسدتشا ونؤكج نؤكجو نذيج           

 

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

 

مؤسسةال مصادقة رئيس  
 
 
 
  
 
 
 
 

  المششوع.أركش المؤسست التي ستىطن ميضانيت 
 

 

 



طاقوي البرنامج الوطني للبحث في األمن ال  32 

 

لجمهىسيــت الجضائشيــت الذيمقشاطيــت الشعبيـــتا    
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وصاسة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

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

 

 

 شهادة السؤسدة أو السؤسدات االقترادية واالجتساعية  حاملة المشروع
سسةالمؤ  

 العنوان
 
 

 أنا السسزي أسفمو:
 

 رئيذ مؤسدة 

 
بحث بعشؾان:ال مذخوعأصخح أن إشكالية   

 

 

 
 قج تؼ اقتخاحو مؽ قبل مؤسدتشا

 
 وأن الشتائج السشتغخة تداىؼ في حل انذغاالت السؤسدة

 
 
 

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

مؤسسةال مصادقة رئيس  

 

 

 
  اقتصاديت واجتماعيت مشاسكت في المششوع يتم تخصيص لكل مؤسست استماسة من هزا النىع وفي حالت وجىد عذة مؤسساث 


