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 :ةـــــمقدم

 

ادلعدل، وادلتضمن القانون 2355ديسمرب سنة  33ادلؤرّخ يف  25-55من القانون رقم  53تطبيقا ألحكام ادلادة 

مارس  5ادلؤرخ يف  89-25التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يهدف ادلرسوم التنفيذي رقم 

لتنفيذ  للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيالربامج الوطنية  لتنفيذإىل وضع سلطط تطوير متعدد السنوات  2325

 :يتكما أي  احملددةذات األولوية الثالثة الربامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

  للبحث حول األمن الغذائي الوطينالربانمج، 

  للبحث حول صحة ادلواطن الوطينالربانمج، 

  للبحث حول األمن الطاقوي الوطينالربانمج . 

 .األىدافواحملتوىوكذلكالتأثريادلتوقع،حولصحةادلواطنابلربانمج الوطين للبحث يتضمن ىذا الدليل ادلعلومات ادلتعلقة 
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 بشنامج انبحث حىل صحت انمىاطنأهذاف  .1

الت ( تقليص العبء ادلزدوج دلعدّ أيربز الوضع الصحي للجزائر التحدايت الرئيسية التالية: 

االعتالل والوفيات بسبب االنتقال الوابئي من خالل االىتمام ابلوقاية والرعاية والبحث وادلراقبة، 

 رقية( تتاألمراض ادلتنقلة وأمراض النساء وأمراض فرتة ما قبل وما بعد الوالدة،  تقليص عبء( ب

 رفع( جعالج صحي منصف وفّعال ونوعي،  ضمان( ، ثالصحة ببعدىا ادلتعدد القطاعات

حتدايت التحول الدميغرايف الذي يتمّيز ابلشيخوخة السريعة للسكان والذي ترافقو زايدة يف عدد 

األوبئة واألمراض ادلستجدة أو تلك اليت تظهر من جديد ذات فعالة ضد ( مواجهة حالوالدات، 

للوقاية من  ( التكّيف مع ادلتطلبات اجلديدةخطار جهاز ادلراقبة الصحية، إة يف نسبة خطورة متغريّ 

األمراض ومكافحتها مبقتضى اللوائح الصحية الدولية اجلديدة )ادلصدر: منظمة الصحة العادلية، 

 (.2356ماي 

 برانمج البحث حول صحة ادلواطن .2
 وتتمخص مياديؽ ومحاور ىحا البخنامج فيسا يأتي:

 : األمخاض غضخ الستشقمة واألمخاض الستشقمة والسخاطخ البضئية.  الخرائطيةوالهضعية .أ

الستشقمة:األ .ب غير الؾقاية، ) أمخاض القمب واألوعية الجمؾية والقرباتالخئؾية، الدخطان مراض

 االضظخابات العربية واألعراب الؾعائيةأمخاض ، أمخاض الغجد الرساء، (الكذف  والتكفل

والعسى وضعف  واألسشان لتياب والسشاعة الحاتية، ححة الفؼالعربية، أمخاض اال واالضظخابات

 ،البرخ
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 ة: األمخاض السدتججة )البحث االستذخافي لمكذف عؽ العؾامل السعجية الشاشئاألمراضالستشقمة . ث

عمى غخار الفضخوسات، البكتضخيا، الظفضميات والفظخيات( واألمخاض التي عاودت الغيؾر ودراستيا 

 . القزاء عمضيا(، الدل، الشغافة االستذفائية والعجوى السختبظة بالعالج )عيؾر العجوى التي تؼ

 . التأثضخاتالبضئيةعمصرحةاإلندان:التأثيراتالبيئية .ث

 . تقضيسالسخاطخالبضئية: تقييسالسخاطروالتدييرالبيئي .ج

ححة األم، طب حجيثي الؾالدة وطب األم والجشضؽ، طب األورام عشج األطفال، : صحةاألموالطفل .ح

 . مخاض الؾراثية واأليزية، نسؾ الظفلاأل

الديسهغرافي .خ والشسه : إمكانية اإلنجاب، الخرؾبة، الدواج ، تباعج الؾالدات )التشغيؼ الدكان

 .األسخي(، اليجخة، سّؽ اليأس

لدىالداكشة .د ، الخفاهية االجتساعية التبعية، السدّشضؽ: تظؾيخ عمؼ الذيخؾخة )ححة الذيخهخة

 . ...(الشفديةوالعائمية، الحالة 

الرحيمأل .ذ ؛ السخاطخ الستعمقة جخاثيؼالدسؾم والعجوى و  ةوالكيسيائي ةالفضديائي عجوى : الغذيةاألمن

 .ئيةمخاض الغحااألالتغحية و  ،القحرة باستخجام السبضجات والسياه

 . : التؾحج، حاالت االكتئاب، السخاىقة واإلدمان، العالج الشفديالرحةالعقمية .ر

 .ز في خظخ : الشغافة والسحيط االستذفائي، األمخاض السختبظة بالعالج، السدتذفياتالشظافة

 . بضؾلؾجيةدؾائل الاللجم و با السختبظةالحؾادث

: العقخب ومحيظو الحضؾي، سؾسضؾلؾجية العالقة بضؽ لدغاتالعقاربواألمراضالحيهانيةالسشذأ .س

 . األمخاض الحضؾانية السشذأؼ العقخبي، ؼ العقخبي واألدوية السزادة لمتدسّ العقخب والسؾاطؽ، التدسّ 

: عمؼ الدسؾم الجوائية، التكافؤ الحضؾي، عمؼ األدوية الدخيخية، األخظاء الجوائية، العالج عمماألدوية .ش

 .باألعذاب والظب التقمضجي
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زرع األعزاء التي تشدع مؽ الجثث، زرع األعزاء أوالخاليا التي يتبخع  :نقلوزرعاألعزاءص.

 .بيا األحياء، تظؾيخ زرع األعزاء الحضؾية

 والرحةض. : الرحة اإللكتخونية، السمف اإللكتخوني لمسخيض، تأثضخ الخقسشة عمى مجال الرقسشة

يخ أرضية لمتظبضب عؽ بعج الرحة، التظبضب عؽ بعج، الخوبؾتيػ، الخقسشة: السسارسات الجضجة، تظؾ 

 . حؾل الدحاب اإللكتخوني وتظؾيخ التظبضب عؽ بعج لفائجة سكان الجشؾب واليزاب العميا

 الرحة:ط. في اقتراد الرحة والسشاجسشت،الجؾدة واألمؽ والتقضيذ االستذفائي، تشغيؼ  التديير

االستعجاالت، التعاقج، االستذفاء السشدلي، مدار العالج، اليشجسة االستذفائية، التغظية الرحية في 

 .العالج، أمؽ السخضى عخوضالجدائخ، 

اإلندانالبيهتكشهلهجيا . ظ تظؾيخ أدوات التذخيص الجديئية ومخاقبة  ،: التؾحيف الجديئيوصحة

 الجم االحظشاعي.الجؾدة؛
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 تنظرر األاثر ادل .1
جاء سلطط التطوير ادلتعدد السنوات اخلاص ابلربامج الوطنية للبحث لتعزيز رؤية احلكومة يف رلال التنمية  

على العمل سواًي لتوحيد أىدافهم من االقتصادية والنمو، ابإلضافة إىل دعم طموح الباحثني والفاعلني االقتصاديني 
أجل أن تعود أبكثر فائدة شلكنة على اجملتمع اجلزائري. ويستجيب ىذا ادلخطط بصفة إجيابية ومنسجمة ومتوازنة 
واألولوايت االجتماعية من خالل االستناد على مجلة من التدابري والعناصر ادلرتبطة مببادئ القانون التوجيهي حول 

 لتطوير التكنولوجي.البحث العلمي وا

 الرزانمة .2

 

 مراحل سري العملية تواريخ مؤقظة
 الثانية للربامج الوطنية للبحثالدعوة  اإلعالن عن 01/03/2022 الثالاثء
 عرب األرضيةاستقبال ادلقرتحاتبداية  05/04/2022الثالاثء
على الساعة   21/05/2022السبت 

 د 00سا 23
 ادلشاريع.موعد انتهاء استقبال مقرتحات 

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

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

الفحص النهائي للمشاريع من قبل القطاعات والوزارات  06/11/2022إىل  16/10/2022من
 ادلعنية

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

الثالثة للربامج الوطنية الدعوة  اإلعالن عناإلعالن ادلسبق 2022ديسمرب 
 للبحث
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 الوطتنية للبحث:سري عملية تتنفيذ الربامج  .3

تتم عملية إطالق الدعوة ومتابعة سري التنفيذ من قبل الوكاالت ادلوضوعاتية للبحث حتت إشراف ادلديرية العامة 
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وابلتنسيق مع اللجان القطاعية ادلشرتكة لتنسيق البحث والتطوير واليت تضم 

م القيام حبملة حتسيسية عرب سلتلف وسائل االتصال، ال سيما اللقاءات اليت وخالل ىذه الفرتة يتسلتلف الوزارات. 
جترى عن طريق تقنية التحاضر عن بعد والتجمعات اجلهوية اللتقاء ادلتعاملني االقتصاديني واالجتماعيني مع 

 الباحثني.

 تتم عملية انتقاء ادلشاريع عرب مرحلتني::مراحل فحص وانظقاء ادلشاريع .1.1

 تتضمن االنتقاء األويل من خالل فحص جدوى ادلشروع من قبل اخلرباء.: وىلادلرحلة األ

تتضمن االنتقاء النهائي من خالل فحص جدوى ادلشروع وأمهيتو من الناحية االقتصادية  ادلرحلة الثانية واألخري :
 واالجتماعية، ويتم ىذا االنتقاء من قبل الوزارات ذات الصلة. 

 :2ادلظوقع قبوذلاللربامج الوطتنية للبحث الثانية احلد األقصى للمشاريع. 2.5

 53  صحة ادلواطنمشروعا ابلنسبة لربانمج، 

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

 البحث ادلظعلق ابلدعو ؟. من إبمكانه االنضمام يف مشروع 5.3

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

، طبيب سلتص، حامل شهادات ادلاجستري والدكتوراه غري ادلوظفني يف سلك مهندس دولة، ماسرت، طبيب
 ... التعليم والبحث
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 سظشفائيني اجلامعيني أن يكونوا أعضاء ميثلون ألساتذ  االال يتنبغي لسلك األساتذ  والباحثني الدائمني وا
 ادلؤسسات االقظصادية واالجظماعية. 

 . شروط ادلشاركة :5.4

  ينبغي أن تضم الرتكيبة البشرية لفرقة البحث عددا متوازان بني الباحثني والكفاءات اليت حتوزىا قطاعات
 النشاط،

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

  ينبغي أن تكون ادلشاريع ادلقرتحة ذات منط حبثي تنموي، لذلك ال ميكن قبول أّي مشروع مل يصل نضج
واليسكناألخذبعيناالعتبارنزجالسشتهجالسقترح.منتوجو التكنولوجي إىل ادلستوى الثالث على األقل

 عمىأساسالشزجالعمسيفحدب.
 

 مراحل تصميم ادلشروع:

 PNR. مراحل تصميم مشروع حبث يف إطار 5.5

  ّإىل ادلبادرة لدى سلتلف ادلؤسسات  مدعوين، بتنمية البالد عتبارىم مواطنني معنينيالباحثني، اب إن
ابلبلد للوقوف على االحتياجات احلقيقية بغية ترمجتها يف مشاريع حبث وتطوير  االقتصاديةواالجتماعية

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

  عنها من قبل الحتياجات ادلعرّب لار الربامج الوطنية للبحث تبعا طإيتم تصنيف مشروع البحث يف 
نشغال حيتاج إىل احلل،كما تعد ا إشكالية البحث عن ، على أن تعرّب االقتصاديواالجتماعيالشريك 

 جتماعي.قتصادي واالاحللول والنتائج ادلتوقعة مطابقة دلطالب الشريك اال
  ات سدلتاحة لدى ادلؤسالكربى اخالل تصميم ادلشروع، ينبغي األخذ ابحلسبان توفر اذلياكل والتجهيزات

صة للمشروع ىي ميزانية ادليزانية ادلخصّ  ات األخرى على ادلستوى الوطين ألنّ سالشريكة وكذا ادلؤس
 تسيري.
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  وانسجامو مع الفرتة احملددة للتنفيذ ينبغي على أعضاء ادلشروع دراسة كل التدابري ادلتعلقة جبدوى ادلشروع
 . شهرا( 36)
  ستمارة اليت تشهد من خالذلا اال مبلءعتبارىا صاحبة ادلشروع اب االجتماعيةو  االقتصاديةتلتزم ادلؤسسة

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

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

  عضاء مع حتديد ادلهام بدقة األينبغي حتديد سلتلف نشاطات وأعمال ادلشروع بوضوح وتوزيعها على كل
 فردي متنح ادلكافأة السنوية.التقييم السنوي لألعمال يتم فرداي، وعلى أساس ىذا التقييم ال ألنّ 

 .  تقدمي ادلشاريع :5.6

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

 التالية: 

 الشق األول: الظعريف ابدلشروع:
مع ضرورة حتديد مستوى نضج ادلنتوج ادلقرتح الذي ينطلق منو  ـ معلومات عامة حول ادلشروع.

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

.ادلنهجية ادلعتمدةـ   
.االجتماعيو االقتصاديـ النتائج ادلتوقعة وآاثرىا مع حتديد الشريك   

األعمال.ـ مراجع   
 ـ الرزانمة وتوزيع ادلهام.

الشق الثاين:الظعريف ابلفرقة وقدرهتا على تتنفيذ ادلشروع وتوزيع التنشاطاتوادلهام على 
 األعضاء 
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 ـ التعريف حبامل ادلشروع )ابحث أو شريك(.
 ـ التعريف ابلباحثني األعضاء ادلنتمني إىل ادلشروع.

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

 ابلتوازن بني سلك الباحثينواألعضاء التابعني دلؤسسات النشاط ادلختلفة للمجتمع االقتصادي واالجتماعي،
 3+3يكون التوزيع ابلتساوي:  6ساسيني ىو مثال: إذا كان العدد االمجايل لألعضاء األ

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

 معتنيني ابدلكافأ . فهم ليسوامشاركني يف إجناح ادلشروع آخرين ويف حالة وجود أعضاء 
 

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

 مليون دينارجزائري يتم صرفها بناءً  5 ـــلمشروع ىي ميزانية تسيري تقدر بلة صادليزانية ادلخص :تكلفة ادلشروع
 .على بعض الفقرات احملددة

 يظم 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:   
 مكافأ  أعضاء ادلشروع :

االستشفائيون و  ادلكافأة الباحثون الدائمون اجلزائريون ابلداخل واخلارج وكذا األساتذة الباحثونيستفيد من 
الدين ميارسون كما يستفيد من ادلكافأة إطارات سلتلف قطاعات النشاط . اجلامعيون اجلزائريون ابلداخل واخلارج
ادلنتمني إىل على األقلستنوات جامعية  5بكالوراي +ابجلزائر ادلتحصلني على وظائفهم فعليا يف القطاعات ادلعنية 

 ادلشروع كأعضاء.وتدفع ادلكافأةالسنوية كما يلي:
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أشهر. 36نتهاء امن ادلكافأة السنوية بعد ℅ 25ـ   
السنوية. ةحصيللمن ادلكافأة السنوية بعد تقييم فردي إجيايب ل℅ 75ـ   

 الظزام ادلؤسسات ادلعتنية ابدلشروع :
.ذج )...(و ادلشروع حسب النمـ شهادة توطني   

.  حسب النموذج )...(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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 واالنظقاء الفحصمعايري  .4

 معايير الفحص العلمي للمشروع من قبل الخبراء: .1

 

لعالمة الممنوحةا  المعايـــــــير 

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

الخاصة  الدعوةموضوع المختار فً محتوى بالنظر إلىالمدى تناسب المشروع .1     

 بالمشاريع

 التزامالشرٌكاالجتماعٌواالقتصادي. 2     

 ونجاعتهاكمقترححللمطلب اجتماعٌواقتصاديالقيمة العلمية للمشروع . 3     

 .(..صالحٌةالتصمٌم، اختٌارالتقنٌاتالمقاربات، )المنهجية .4     
 

 المهاراتالعلمٌةللمشاركٌنفٌالمشروعوجودةالفرٌقوتماسكبنٌتهالمؤسسٌة. 5     

 (برنامجالعمل،الجدواللزمنً،العماللمشترك) 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

 تسليم المشروع وتثمينه وآثاره االجتماعية واالقتصادية. 8     

 54انمحصم......../انمجمىع  
 
 
 

 . معاييراستبعادالمشروع:2

 3/5إذاكانتنقطة الفحصأقلمن: مدىتناسبالمشروعبالنظر إلى الموضوع المختارفٌالدعوة. 1

.،ٌتمرفضالمشروع   

 ، ٌتم رفض المشروع. 3 أقلمن (TRL) إذاكانمستوىالنضجالتكنولوجٌللمنتوج. 2

 .إذاكانالمشروعالٌستجٌبالنشغاالتإحدىالمؤسساتاالقتصادٌةواالجتماعٌةالشرٌكة،ٌتمرفضالمشروع. 3

إذاكانت تشكٌلةالفرقةغٌرمتوازنةبٌن تعداد األعضاء الباحثٌن الدائمٌن أو األساتذة الباحثٌن أو األساتذة . 4

 ٌتمرفضالمشروع.االجتماعي،والباحثٌن االستشفائٌٌن الجامعٌٌن واألعضاءالذٌن ٌمثلونالقطاعاالقتصادي

 

 

 االنتقاء النهائي للمشروع: .3
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 :ا لقطاعات المعنيةما بينمعايير 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 والظطوير الظكتنولوجي

325.27.98.83 . 
 pnr.dgrsdt.dz:ادلنصة االلكرتونية

 الصحة وعلوم األحياءالوكالة الموضوعاتية للبحث في 
 www.Atrss.dz 

 

 

 

 

 

 

 

نجمهىسيــت انجضائشيــت انذيمقشاطيــت انشعبيـــتا  
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وصاسة انتعهيــم انعانــي و انبحــث انعهمــي

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  

 
 

 لدى مؤسسة تعليم وتكوين عاليين أو مؤسسة بحث معتمدةشهادةتهطينالسذروع
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 أنا السسزي أسفمو:

 

 رئيذ السؤسدة:

 

 

 أشهد أن المشروع الموسوم ب:

 

 

 وصاية*قد تم تقديمه تحت 

 

 

 بسهافقتشا.

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

 

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

 

مؤسسةالمصادقة رئيس  
 
 
 
  
 
 
 
 

  أركش انمؤسست انتي ستىطن ميضانيت انمششوع.
 

 

 

نجمهىسيــت انجضائشيــت انذيمقشاطيــت انشعبيـــتا  
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وصاسة انتعهيــم انعانــي و انبحــث انعهمــي

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  

 

 

 حاملة المشروعشهادةالسؤسدةأوالسؤسداتاالقتراديةواالجتساعية
سسةالمؤ  

 العنوان
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 أنا السسزي أسفمو:

 

 رئيذ مؤسدة 

 
بحث بعشؾان:ال مذخوعأحخح أن إشكالية   

 

 

 
تؼ اقتخاحو مؽ قبل مؤسدتشاقج   

 
 وأن الشتائج السشتغخة تداىؼ في حل انذغاالت السؤسدة

 
 
 

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

مؤسسةالمصادقة رئيس  

 

 

 
 اقتصاديت واجتماعيت مشاسكت في انمششوع يتم تخصيص نكم مؤسست استماسة من هزا اننىع وفي حانت وجىد عذة مؤسساث

 
 

 
 


