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علىالترقيةمنتمكنوتنظيميةمؤسساتيةتدابيروضعضرورة
علىالطاقةاستهالكوعقلنةوترشيدالمتجددةللطاقاتواسعنطاق

المحليةالجماعاتمستوى

قةالمتعلالتنظيميةاألحكامفيالنظرإعادة
طاقاتالالطاقة،فيللتحكمالوطنيبالصندوق
الفعالةلالستجابةوالمشتركة،المتجددة
ملةالمستعالمشاريعإعانةولتمويلوالمرنة
الجماعاتمستوىعلىالمتجددةللطاقات

.المحلية

تحتمشتركة،قطاعيةلجنةإنشاء،يقترح
المحليةوالجماعاتالداخليةوزارةإشراف

األطربوضعتضطلعالعمرانية،والتهيئة
العراقيلرفعمنللتمكنوالماليةالتشريعية

المتجددةالطاقاتاستغاللترقيةمجالفي

المحليةالجماعاتمستوىعلى



ص توضيح وإبراز مجاالت نشاط الجماعات المحلية فيما يخ

الطاقويةالفعالية وتعميم الطاقات المتجددة 

تثمين الطاقات المتجددة 
يما كدعامة للتنمية المحلية الس
في المناطق البعيدة 

والمعزولة، المساحات 

.نيةوالتجمعات السكالفالحية

يةالطاقودمج مقاربة الفعالية 
والطاقات المتجددة على 

ممتلكات الجماعات المحلية 
مدارس مزودة )وأقاليمها 

اء، بطاقة نظيفة، مساجد خضر
إنارة عمومية ناجعة، بنايات 

،(إدارية ذكية وإيكولوجية



ضبط برنامج استثماري متعدد السنوات لفائدة الجماعات

المحلية في مجال الطاقات المتجددة

إنشاء بموجب قرار من 
الوالي، لجنة محلية 
مختلطة تتشكل من 
إطارات القطاعات 
المعنية وخبراء 

سة وجامعيين، تكلف بدرا
عة األولويات، ضبط ومتاب
د برنامج النشاطات متعد
ل السنوات على مستوى ك

.والية

االنطالق الفوري 
للبرنامج" لمرحلة أولى"

المقرر لفائدة الجماعات
لى المحلية والتي تمتد ع

سنوات،( 03)ثالثة 

يجب على البرنامج أن 
يكون له أثر اقتصادي
واجتماعي على الساكنة

ية وأن يحظى بإستراتيج
واضحة المعالم 

ومصداقية وجاذبية،



تمويل برنامج االستثمار المسير من طرف 

الجماعات المحلية

قرض أخضر "استحداث 
تمنحه البنوك " تحفيزي

العمومية والخاصة لتمكين 
ثال، الفالحين ، على سبيل الم

أجهزة ضخ تعتمدإقتناءمن 

.عل الطاقة الشمسية

وضع تركيب مالي قصد رصد مصادر 
ة ميزانية الدول: تمويل مختلفة السيما

مخططات البلدية للتنمية، مخططات )
اتالتخصيص، حسابات (قطاعية للتنمية

ة، الطاق)الخاصة بعنوان قطاعات مختلفة 
ي ، التمويل الذات(الخ...البيئة، الفالحة،

ا بين بعنوان الميزانيات المحلية، التعاون م
البلديات، صندوق التضامن والضمان 
للجماعات المحلية ، صندوق الجنوب 

...وصندوق الهضاب العليا



محليةتدابير تحفيزية لفائدة الجماعات ال

ة إدراج آليات دعم تكميلي
من طرف الدولة، في 
دة شكل مكافآت مالية لفائ

الجماعات المحلية التي 
يد سجلت فعالية في ترش

.الطاقويةفاتوراتها

إعفاء الجماعات المحلية 
من تسديد ودفع الرسم 
على القيمة المضافة 

بخصوص جميع مشاريع
زات اقتناء وتركيب التجهي

المستخدمة للطاقات 

المتجددة،



خلق التنافسية مابين األقاليم

إدراج ضمن أهداف أداء السلطات المحلية، معدل 
لى إدماج للطاقات المتجددة في المشاريع المنجزة ع

وإعتماداتأقاليمها وتشجيعها عن طريق إعانات 

.  مالية إضافية



وضع آلية لضمان ديمومة األنظمة والتجهيزات

المركبة من طرف الجماعات المحلية

روع تشجيع فتح ف
جديدة لصيانة 

وتصليح 
تجهيزات 

ة الطاقات المتجدد
على مستوى 

مراكز التكوين 

.المهني

إنشاء مؤسسات 
محلية في مجال 

ح صيانة وتصلي
التجهيزات 
المستعملة 
دة للطاقات المتجد

وإشراكها عن 
طريق عقود 
تسيير المرفق

العام،

وضع، على 
مستوى كل 

والية، مخطط 
عملي لصيانة 

وتصليح 
التجهيزات 

الشمسية لضمان
ديمومتها في 

إطار منسق ما 

بين البلديات،

إنشاء هيئات 
لمراقبة نوعية 

والمنشآت 
التجهيزات 

ووضع قائمة 
للمتعاملين 
المؤهلين 

والمستوفين 
لشروط النوعية

والجودة،



يةتشجيع وسائل اإلنتاج الوطن

إعطاء األفضلية الوطنية على المناقصات التي تخص
منشئات التطبيقات الشمسية المصنعة محليا من إنارة عمومية،

.ة،الخعلى أسطح وأرضيات الهياكل التابعة للجماعات المحلي

دة على أن تكون المنتجات المحلية مطابقة لمقاييس الجو

.المعتمدة في المجال وبمستويات أسعار تنافسية



خلق مناخ مالئم للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة على المستوى المحلي

لصالح جبائيوضع نظام تحفيزي 
اإلستثمارالمؤسسات قصد تسهيل 

سنوات على ( 05)على مدة خمسة 
األقل، لمنحها الوقت الالزم  

وإندماجهاللوصول لتطوير منتجاتها 

في السوق

خ على الدولة أن تعمل على خلق منا
ات محفز لبروز فرع صناعي للطاق
المتجددة، خاصة للمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة في جميع 
عملة مراحل تصنيع التجهيزات المست

ية للطاقات المتجددة من لوحات شمس
،أسالك، مخزنات كهربائية، 

األلمنيوم، البالستيك، الزجاج،  

المستعملة في هذا المجال،



المرافقة والمساعدة التقنية للجماعات

المحلية

وتحسين نظم التسيير 
الطاقوياإلستهالك

على مستوى الجماعات 
المحلية، بالتعاون مع 

سونلغازمجمع 
بتوصيات تقنية وأنظمة 

معلوماتية وخاليا 

للمتابعة،

لين مرافقة مختلف الفاع
على مستوى الجماعات

هم المحلية وتدعيم قدرات
طريق المعرفية عن 

التكوين والمساعدة 

،التقنية

تعزيز الشراكة في 
مجال قطاع الطاقات 

المتجددة مابين 
الجماعات المحلية، 
الخبراء، الباحثين، 

المؤسسات والمجتمع 
دل المدني وتشجيع تبا

الخبرات بهدف دعم 
الطاقات المتجددة في 

الجزائر



والتحسيساإلعالم 

وضع مخطط إعالمي لفائدة المواطنين وكل 
والمهنية المتواجدة علىاإلجتماعيةالشرائح 

والتحسيسالمستوى المحلي، بهدف اإلعالم 
الطاقوياإلستهالكوعقلنةبضرورة ترشيد 

.حماية البيئةوو تطوير الطاقات المتجددة 



شكرا على حسن االستماع 

واإلصغاء


