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 إستصالح األراضً الزراعٌة 

  تطوٌر المذابح المدمجة 

  الخاصة فً إطار المزارع النموذجٌة-تشجٌع مشارٌع الشراكة العامة 

  تطوٌر المكننة الزراعٌة 

  تطوٌر األنظمة المقتصدة للمٌاه 

  تطوٌر التخصٌب لتعزٌز إنتاج المدخالت الزراعٌة لمختلف الشعب 

  إنشاء و تطوٌر مشاتل عصرٌة 

  )تطوٌر الزراعات المحمٌة )البٌوت البالستٌكٌة المتعددة القبب 

  )تطوٌر زراعة األعالف )الصفصفة، استنبات األعالف 

  للحوم الحمراء، اللحوم البٌضاء، الخضر، الفواكه، الحلٌب...تثمٌن اإلنتاج الزراعً فً شعب ا 

  )تثمٌن المنتجات الموطنة )التمور، الزٌتون، العسل، عنب الطاولة 

  تطوٌر قدرات الحفظ و التخزٌن تحت التبرٌد 

  :اإلستثمار فً قطاع الصناعة الغذائٌة 

 إنشاء وحدات صناعٌة لتحوٌل الفواكه و الخضروات *          
 إنشاء وحدات صناعٌة لتحوٌل الحلٌب و تصنٌع األلبان *          

 إنشاء وحدات صناعٌة لصنع األسمدة *          
 تصنٌع األدوٌة البٌطرٌة *          
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 اقتناء سفن للصٌد؛ 

 اقتناء مواد و تجهٌزات الصٌد؛ 

  تجهٌزها بمحركات؛تجدٌد السفن و إعادة 

  وحدات دعم وسائل اإلنتاج )وسائل الترمٌم و آالت رفع األثقال و وسائل تجفٌف السفن و كذا صنع و تصلٌح السفن و

 صناعة عتاد الصٌد(؛

 وحدات دعم اإلنتاج )وحدات التبرٌد، مستودعات مبّردة و أنفاق تجمٌد و تحوٌل و توزٌع(؛ 

 ؛تربٌة الحٌوانات و النباتات البحرٌة 

 تربٌة المائٌات على المستوى القاري؛ 

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-l-agriculture


 تربٌة المائٌات فً الصحراء.  
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 ، صناعة الحدٌد والتعدٌن 

 ، اللدائن الهٌدرولٌكٌة 

 ، الكهربائٌة والكهرو منزلٌة 

 ، الكٌمٌاء الصناعٌة 

 الصٌدالنٌة 

 ، المٌكانٌك وقطاع السٌارات 

 ، صناعة الطائرات 

  السفن وإصالحها ،بناء 

 المتقدمة ،  التكنولوجٌا 

 ، صناعة األغذٌة 

 ، النسٌج واأللبسة والجلود والمواد المشتقة 

 .الخشب وصناعة األثاث 
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  الفندقة/ المطاعم/ المنتجعات 

    الحمامات المعدنٌة 

    السٌاحة الساحلٌة 

    السٌاحة الجبلٌة 

    الصحراوٌة السٌاحة 

    تطوٌر وتنوٌع المنتجات السٌاحٌة 



    تطوٌر الجودة / العالمة التجارٌة / منح العالمات 
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  : البرنامج الوطني
 

إن إدماج الطاقة المتجددة فً مزٌج الطاقة الوطنٌة ٌمثل تحدٌا كبٌرا من أجل الحفاظ على الموارد 
األحفورٌة، وتنوٌع فروع إنتاج الكهرباء والمساهمة فً التنمٌة المستدامة. بفضل البرنامج الوطنً للطاقات 

المتبعة من  واالقتصادٌة  ، تتموقع هذه الطاقات فً صمٌم السٌاسات الطاقوٌة 3141-3122 المتجددة
طرف الجزائر، السٌما من خالل تطوٌر الطاقة الشمسٌة و طاقة الرٌاح على نطاق واسع، وإدخال فروع 

 الكتلة الحٌوٌة )تثمٌن استعادة النفاٌات(، الطاقة الحرارٌة واألرضٌة، و تطوٌر الطاقة الشمسٌة الحرارٌة.

-3126ازه لتلبٌة احتٌاجات السوق الوطنٌة خالل الفترة إن سعة برنامج الطاقة المتجددة المطلوب إنج

 .3131مٌغاواط منه بحلول عام  5611، حٌث سٌتم تحقٌق مٌغاواط 33 111 ٌقدر ب 3141

 ٌتوزع هذا البرنامج حسب القطاعات التكنولوجٌة كما ٌلً :

 مٌغاواط. 676 24الطاقة الشمسٌة:  -   

 مٌغاواط. 121 6طاقة الرٌاح :  -   

 مٌغاواط 3111الطاقة الحرارٌة :  -   

 مٌغاواط. 2111:   الكتلة الحٌوٌة -   

 مٌغاواط. 511التولٌد المشترك للطاقة :   -   

 مٌغاواط 26الطاقة الحرارٌة األرضٌة :   -   

من  ٪37 لحصة من الطاقات المتجددة بنسبة 3141بالوصول فً آفاق  سٌسمح تحقٌق هذا البرنامج 
 إلنتاج الكهرباء. الحصٌلة الوطنٌة

من حجم الغاز  ملٌار متر مكعب 411بإدخار  من الطاقات المتجددة، سٌسمح  مٌغاواط 33111إن إنتاج 

 .3125مرات االستهالك الوطنً لسنة  8الطبٌعً، أي ما ٌعادل 

اص هذا البرنامج مفتوح أمام المستثمرٌن من القطاع العام والخ وفقا لألنظمة المعمول بها، فإن إنجاز 
 وطنٌٌن وأجانب.

إن تنفٌذ هذا البرنامج ٌحصل على مساهمة معتبرة ومتعددة األوجه للدولة و التً تتدخل سٌما من خالل 
 . الصندوق الوطنً للطاقات المتجددة والنتاج المزدوج

ة" و و تدعٌما لهذا البرنامج أنشأت الحكومة الجزائرٌة " المعهد الجزائري للبحث والتطوٌر للطاقات المتجدد
كذا شبكة مراكز للبحث و التطوٌر مثل مركز البحث و التطوٌر للكهرباء و الغاز، الوكالة الوطنٌة لترقٌة 

 وترشٌد استعمال الطاقة، مركز تطوٌر الطاقات المتجددة و وحدة تطوٌر معدات الطاقة الشمسٌة.

  

 مخطط تطوير اإلستثمارات في الطاقات المتجددة
 

 ة المتجددة وفقا لخصوصٌات كل منطقة :سٌتم تثبٌت قدرات الطاق

، لتهجٌن المراكز الموجودة، و تغذٌة المواقع المتفرقة حسب توفر المساحات و أهمٌة منطقة الجنوب -     
 القدرات من الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح.

 قطع األراضً.، حسب قدراتها من أشعة الشمس والرٌاح مع إمكانٌة اقتناء  منطقة الهضاب العليا -     

، حسب إمكانٌة توفر األوعٌة العقارٌة مع استغالل كل الفضاءات مثل األسطح المناطق الساحلية -     
 والشرفات و البناٌات والمساحات األخرى الغٌر مستعملة.



 
 
 

و قد تم وضع برنامج وطنً للبحوث فً هذا المجال لمرافقة إستراتٌجٌة تطوٌر الطاقات المتجددة، حٌث 
تصبو األهداف العلمٌة لهذا البرنامج إلى تقٌٌم ودائع الطاقة المتجددة، التحكم فً عملٌة تحوٌل و تخزٌن هذه 

 الطاقات وتطوٌر المهارات الالزمة، بدءا من الدراسة حتى االنتهاء من اإلنجاز فً موقع التثبٌت.
 


