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 عرض حال ومعلومات عامة: .1

املعدل، واملتضمن  1331ديسمرب سنة  13املؤرّخ يف  13-31من القانون رقم  31تطبيقا ألحكام املادة 
 3املؤرخ يف  98-13القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يهدف املرسوم التنفيذي رقم 

 للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الربامج الوطنية لتنفيذإىل وضع خمطط تطوير متعدد السنوات  1313مارس 
 :أيتكما ي  احملددةذات األولوية الثالثة الربامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتنفيذ 
  للبحث حول األمن الغذائي الوطينالربنامج،  
  للبحث حول صحة املواطن الوطينالربنامج، 
  للبحث حول األمن الطاقوي الوطينالربنامج . 

 

 :أهداف البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي .2

 أهداف برنامج األمن الغذائي: -
 االسرتاتيجية أهدافهتتمثل و  ،األمن الغذائي مع خمطط عمل احلكومةالوطين للبحث حول يتماشى هذا الربنامج 

 :يف
  االختالل احلاصل يف امليزان ترسيخ سياسة زراعية مستدامة من شأهنا تعزيز األمن الغذائي للبلد وتقليص

 ،يف تنويع االقتصاد الوطين ةمهاساملالتجاري للمنتجات الزراعية األساسية و 
  عن  مساحة األراضي الزراعيةوتوسيع  الفالحيةي الوطين من خالل محاية األراضي فالحرفع مردود املنتوج ال

 ،جديدة ياستصالح أراض طريق
  تقليص واردات املنتجات الزراعية والغذائية األساسية، 
  والصناعات الغذائية الفالحةيف جمال   تطوير املقاوالتية، 
  والتحكم يف تقنيات التجفيف على نطاق واسع، واليت تعد حمرًكا  املنتجات احلد من التبذير وعدم استغالل

 قويًا لتطوير املزارع الصغرية واملتوسطة،
  املكننة الفالحية وترقية حكامتهاية و فالحارة العصرنة اإلد، 
 ،زيادة إنتاج الربوتينات احليوانية والنباتية   
 وتربية املائيات،سائل الصيد واالستخدام األمثل لو تطوير ال 
 تكثيف أنظمة اإلنتاج وتكييفها،        
 البحري، تطوير املعارف يف جمال ديناميكية األنظمة البيئية املستغلة عن طريق الصيد 
 البحري والقاري الطبيعي واالصطناعي، وسطتثمني ال         
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 الغابات وحفظ الرتبة منها املتصلة بتدهور النظم البيئية الطبيعية السّيما التكفل مبختلف االحتياجات، 
 مكافحة التصحر والتسيري العقالين للموارد املائية،  
 من املائية املوارد ومحايةاستغالل السدود وحسن من خالل صيانة السّيما  ،التحكم يف املوارد املائية املختلفة 

املوارد املائية غري  جتنيدو  يةاملائللموارد املائية باستعمال األحواض  تكاملاملالتسيري و  التلوث أشكال مجيع
     ،استخدام خمتلف أشكال التطهريبالتقليدية 

 وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي املعاجلة وتقنيات الريّ  اإلمداد االصطناعي ملستودعات املياه اجلوفية. 
   أهداف برنامج صحة المواطن:

الت االعتالل والوفيات ( تقليص العبء املزدوج ملعدّ أيربز الوضع الصحي للجزائر التحديات الرئيسية التالية: 
األمراض املتنقلة  تقليص عبء( ببسبب االنتقال الوبائي من خالل االهتمام بالوقاية والرعاية والبحث واملراقبة، 

 ضمان( ث ،الصحة ببعدها املتعدد القطاعات رقية( تتوأمراض النساء وأمراض فرتة ما قبل وما بعد الوالدة، 
حتديات التحول الدميغرايف الذي يتمّيز بالشيخوخة السريعة للسكان  رفع( جعالج صحي منصف وفّعال ونوعي، 

األوبئة واألمراض املستجدة أو تلك اليت تظهر من فعالة ضد ( مواجهة حوالذي ترافقه زيادة يف عدد الوالدات، 
للوقاية من  ( التكّيف مع املتطلبات اجلديدةخطار جهاز املراقبة الصحية، إة يف جديد ذات نسبة خطورة متغريّ 

    (.1332األمراض ومكافحتها مبقتضى اللوائح الصحية الدولية اجلديدة )املصدر: منظمة الصحة العاملية، ماي 

    وي:الطاق أهداف برنامج األمن
من األ إطارالطاقات املتجددة يف  رقية" إىل تطوير وتويالطاق األمن"يف جمال  البحث ا، يهدف برنامجوأخريً 
حصة  رفعلحكومة اليت هتدف إىل لالوطنية  لالسرتاتيجيةأحد األهداف الرئيسية  الذي يُعتربد لبلل ويالطاق
. ولتحقيق هذا اهلدف، 1313 سنة يف آفاقكهرباء لالوطين ل اإلنتاج٪ من 12حوايل  إىل ات املتجددةالطاق

  وية. الطاق النجاعةبرناجًما طموًحا لتطوير الطاقات املتجددة و  1333 سنةاعتمدت احلكومة يف 

الذي  تنظيميالتشريعي و الطار اإل( 3: ما يلي حول 1331 سنةيف  مراجعته تهذا الربنامج الذي تّ ويتمحور 
نشاط اقتصادي  تشجيع( 1 عتربة،لقدرات الوطنية املا إدراج( 1 ،إنتاج وتسويق الطاقات املتجددةعلى  ُُيّفز

 . ه حنو الطاقات املتجددةحقيقي موجّ 

يف وات ميقا 32333 طاقةاملتجددة ب اتبرنامج تطوير الطاقعلى احلكومة  صادقت 1313مارس  شهر وخالل
 اواتقمي 3333تستغل بشبكة الكهرباء الوطنية و  يتّم ربطهااوات قمي 31333 ومنها، 1311 فاق سنةآ

  (.خارج الشبكة )االستهالك الذايت املتبقية
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ويف جمال احملروقات، يشكل إنتاج مصادر الطاقة وحفظها وتوزيعها واستعماهلا الرشيد وتنويعها واستكشاف الرتبة 
تباعها لتطوير احملروقات اوباطن األرض والبحار والغالف اجلوي وتقييم مواردها، األهداف الرئيسية اليت ينبغي 

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

والغاز. كما  برتولإىل تكثيف جهود االستكشاف من أجل اكتشاف حقول جديدة لل االسرتاتيجيةوهتدف هذه 
 هتدف إىل:

 من خالل االسرتجاع املساعد للمحروقات،  برتولزيادة إنتاج ال -
 روقات من خالل عمليات املعاجلة )التكرير( والتحويل )البرتوكيمياء(،   تثمني احمل -
 حتليل اآلثار البيئية املرتبطة بتطوير صناعة احملروقات،  -
 النفايات،  تثمنيمعاجلة و  -
 دراسة املشكالت ذات الصلة باستغالل ونقل احملروقات،  -
  والرتكيب.ا خيص التنقيب والنقل متطوير مواد مبتكرة في -
 

 اآلثار المنتظرة: .3

جاء خمطط التطوير املتعدد السنوات اخلاص بالربامج الوطنية للبحث لتعزيز رؤية احلكومة يف جمال التنمية 
االقتصادية والنمو، باإلضافة إىل دعم طموح الباحثني والفاعلني االقتصاديني على العمل سويًا لتوحيد أهدافهم 

ممكنة على اجملتمع اجلزائري. ويستجيب هذا املخطط بصفة إجيابية ومنسجمة  من أجل أن تعود بأكثر فائدة
ومتوازنة واألولويات االجتماعية من خالل االستناد على مجلة من التدابري والعناصر املرتبطة مببادئ القانون 

 التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

 رى(محتوى البرامج: )الميادين والمحاور الكب .4

 برنامج البحث حول األمن الغذائي:. 1.4 

 وتتلخص ميادين ومحاور هذا البرنامج فيما يأتي:
، تثمين الصحية تكنولوجيات التحويل والحفظ، جودة األغذية وسالمتها الصناعات الغذائية: . أ

ات الصناعتحسين جودة المنتجات الزراعية و الصيد وتربية المائيات،  المنتجات الثانوية الزراعية،
 الغذائية، تثمين المعرفة والخبرة المحلية في مجال حفظ وتحويل المنتجات الزراعية والغذائية

 .والصيدية وتربية المائيات
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التحسين الوراثي واالنتقاء النباتي، التحسين الوراثي واالنتقاء  التحسين الوراثي واالنتقاء: . ب
 الحيواني.

نظمة اإلنتاج، الحفاظ على الموارد الوراثية معرفة وتحسين أ الفالحة والتنمية المستدامة: . ت
 والخبرات المحلية والتكنولوجيا الفالحية.

 تربية الحيوانات، التغذية والصحة الحيوانية. نظمةأ اإلنتاج والصحة الحيوانية: . ث
 آفات محاربة رها،معرفة العوامل الحيوية وعوامل تطو   العوامل الحيوية لألنواع النباتية: . ج

 .النباتية الدقيقة الحية للكائنات المشترك رالتطو   ومعرفة المحاصيل
 الفيزيائيةينصب التركيز على عوامل وآليات تدهور الموارد  الطبيعية والمناخ والزراعة: األوساط . ح

والقضايا المتعلقة بالري  وتدهور األراضي والتصحر وعالقتها باألمن الغذائي. تم  تحديد تسع 
المناخية الزراعية واألرصاد الجوية الزراعية، المحاصيل المحمية،  محاور: تغي ر المناخ، الدراسات

تنمية الطاقات المتجددة، االستعمال العقالني لمياه الري  والصرف، الجرد، توصيف ورصد الموارد 
الطبيعية المادية، حماية وتسيير التربة، تحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية 

 ر عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية.للتربة، االستشعا
معرفة وتحسين أنظمة اإلنتاج، تحليل  الغذائي وعلم االجتماع الريفي:الفالحي و االقتصاد  . خ

 السياسات الزراعية، التنمية الريفية والتنمية الغذائية الزراعية.
جودة البيئات المائية، آثار تغي ر المناخ على الموارد  البحث في التفاعالت بين البيئات والموارد: . د

 المائية، رصد البيئة المائية.
موارد تربية المائيات في المياه القارية، تثمين منتجات  تنمية تربية المائيات البحرية والقارية: . ذ

حر، تربية المائيات، تربية المائيات البحرية، تطوير شعبة جزائرية متخصصة في تربية بلح الب
 تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.

ديناميكية النظام اإليكولوجي  ديناميكية األنظمة اإليكولوجية التي يستغلها الصيد البحري: . ر
البحري السطحي المستغل، ديناميكية النظام اإليكولوجي ألعماق البحر المستغل، ديناميكية 

 األسطح الكبرى، ديناميكية أنظمة التشغيل.
، حماية الموارد البيولوجية ،تعزيز معرفة الموارد البيولوجية ماية الموارد الطبيعية وتطويرها:ح . ز

 .الموارد الطبيعيةالتأثير على 
تطوير  االقتصاد والسياسة الفالحية، تثمين منتجات الغابات والسهوب، تنمية االقتصاد الغابي: . س

 تقنيات استغالل الممتلكات والخدمات.
 الموارد المائية. تجنيدتقييم الموارد المائية وتقدير كم يتها،  المائية والحفاظ عليها:كّمية الموارد  . ش
 تسيير الموارد المائية، جودة وحماية الموارد المائية. وجودة الموارد المائية والحفاظ عليها: سييرت . ص
 والحكامة.، التنظيم اءتسيير وهندسة الملجانب المؤسساتي للموارد المائية: . اض
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 برنامج البحث حول صحة المواطن:. 2.4

 وتتلخص ميادين ومحاور هذا البرنامج فيما يأتي:
 : األمراض غير المتنقلة واألمراض المتنقلة والمخاطر البيئية.  الخرائطية والوضعية . أ

الوقاية، ) الرئوية، السرطان أمراض القلب واألوعية الدموية والقصبات مراض غير المتنقلة:األ . ب
 االضطرابات العصبية واألعصاب الوعائيةأمراض ، أمراض الغدد الصماء، (تكفلالكشف  وال
والعمى وضعف  واألسنان العصبية، أمراض االلتهاب والمناعة الذاتية، صحة الفم واالضطرابات

 ،البصر
 ة: األمراض المستجدة )البحث االستشرافي للكشف عن العوامل المعدية الناشئ األمراض المتنقلة . ت

على غرار الفيروسات، البكتيريا، الطفيليات والفطريات( واألمراض التي عاودت الظهور ودراستها 
 . )ظهور العدوى التي تم القضاء عليها(، السل، النظافة االستشفائية والعدوى المرتبطة بالعالج

 . اإلنسان صحة على البيئية التأثيرات ،البيولوجي التنوع على البيئية التأثيرات :البيئية التأثيرات . ث
 التسيير البيئية؛ المخاطر تقييم الحيوي؛ والرصد البيئية الجودة: البيئي والتسيير المخاطر تقييم . ج

 . البيئي
صحة األم، طب حديثي الوالدة وطب األم والجنين، طب األورام عند األطفال، : صحة األم والطفل . ح

 . األمراض الوراثية واأليضية، نمو الطفل
: إمكانية اإلنجاب، الخصوبة، الزواج ، تباعد الوالدات )التنظيم والنمو الديموغرافيالسكان  . خ

  .األسري(، الهجرة، سن  اليأس
، الرفاهية االجتماعية التبعية، المسن ين: تطوير علم الشيخوخة )صحة الشيخوخة لدى الساكنة . د

    . ...(والعائلية، الحالة النفسية
؛ المخاطر المتعلقة جراثيمالسموم والعدوى و  ةوالكيميائي ةالفيزيائي عدوى: الغذيةلأل األمن الصحي . ذ

 .ئيةمراض الغذااألالتغذية و  ،القذرة باستخدام المبيدات والمياه
  . : التوحد، حاالت االكتئاب، المراهقة واإلدمان، العالج النفسيالصحة العقلية . ر
خطر : النظافة والمحيط االستشفائي، األمراض المرتبطة بالعالج، النظافة في المستشفيات . ز

             . بيولوجيةسوائل الاللدم و با المرتبطة الحوادث
: العقرب ومحيطه الحيوي، سوسيولوجية العالقة بين لدغات العقارب واألمراض الحيوانية المنشأ  . س

 . األمراض الحيوانية المنشأم العقربي، للتسم  م العقربي واألدوية المضادة العقرب والمواطن، التسم  
: علم السموم الدوائية، التكافؤ الحيوي، علم األدوية السريرية، األخطاء الدوائية، علم األدوية  . ش

 .العالج باألعشاب والطب التقليدي
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الخاليا التي يتبرع  زرع األعضاء التي تنزع من الجثث، زرع األعضاء أو :نقل وزرع األعضاءص. 
 .بها األحياء، تطوير زرع األعضاء الحيوية

: الصحة اإللكترونية، المحاكاة الرقمية في الصحة، الملف اإللكتروني للمريض، الرقمنة والصحةض. 
تأثير الرقمنة على مجال الصحة، التطبيب عن بعد، الروبوتيك، الرقمنة: الممارسات الجيدة، تطوير 

كتروني وتطوير التطبيب عن بعد لفائدة سكان الجنوب أرضية للتطبيب عن بعد حول السحاب اإلل
  . والهضاب العليا

الجودة واألمن والتقييس االستشفائي، تنظيم  اقتصاد الصحة والمناجمنت، التسيير في الصحة:ط. 
االستعجاالت، التعاقد، االستشفاء المنزلي، مسار العالج، الهندسة االستشفائية، التغطية الصحية في 

  .العالج، أمن المرضى عروضالجزائر، 
تطوير أدوات التشخيص الجزيئية ومراقبة  ،: التوصيف الجزيئيوصحة اإلنسان البيوتكنولوجيا . ظ

 الدم االصطناعي. الجودة؛
 

 برنامج البحث حول األمن الطاقوي:. 4.3

 شق الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية
األثر والتحليل، تطوير أدوات الحساب والتحليل )الشبكات الذكية، ...(،  إلدماج في الشبكة:ا . أ

  متطلبات ربط محطات الطاقات المتجددة بشبكة النقل والتوزيع. 
تقييم حقول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية األرضية حقول الطاقات المتجددة:  . ب

 المائية الصغيرة وغيرها من المصادر المتجددة.الطاقة تقييم الكتلة الحيوية و تقييم مخزون و 
أنظمة وتطبيقات  إدماج محطات الطاقة الضوئية في الشبكة،الطاقة الشمسية الكهروضوئية:  . ت

ومراقبة األنظمة تسيير الخاليا والوحدات والمول دات الضوئية، تحويل و  الطاقة الضوئية،
  الكهروضوئية.

 . رياح الصغيرة، التحكم في أنظمة الرياح وتوربينات الرياحتطبيق ال مزارع الرياح،طاقة الرياح:  . ث
إدماج أنظمة الطاقة في البناء والمفاهيم والتقنيات والممارسات الطاقوية في البناء: نجاعة ال . ج

 التقليدية والحديثة.   
محطات التقليدية في الدراسة مختلف أنواع األنظمة الهجينة، تهجين األنظمة الهجينة:  . ح

الطاقة في األنظمة  تسييرمعزولة، األنظمة الهجينة المتصلة بالشبكة، التحكم و الشبكات ال
الهجينة، تطوير البرمجيات لتحديد األبعاد وتحسين األنظمة الهجينة والتطبيقات األخرى 

 لألنظمة الهجينة. 
ريد ، التكييف الهوائي والتبللتركيز الشمسي محطات الطاقة الحرارية الطاقة الشمسية الحرارية: . خ

 الشمسي الحراري وأنظمة درجات الحرارة المنخفضة والتطبيقات الحرارية.   
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المتناهي في تطبيقات التوليد المشترك، التوليد المشترك والتوليد المشترك  :التوليد المشترك . د
 .   الصغر

 استغالل وصيانة محطات الطاقات المتجددة.   استغالل وصيانة محطات الطاقات المتجددة:  . ذ
 التخزين الحراري والتخزين المتعدد.  الطاقة: تخزين . ر
التسيير واآلثار البيئية ومفاهيم وتقنيات االستغالل والتطبيقات  الطاقة الجيوحرارية: . ز

 الجيوحرارية.  
 التثمين الطاقوي: الطاقة الحيوية )المواد الخام، التقييم واالستغالل( ومعالجة و الطاقة الحيوية . س

 ..  لنفايات.ل
 الهيدروجين وخاليا الوقود. وخاليا الوقود:الهيدروجين  . ش

مواد التخزين، المواد الكهروضوئية، مواد الرياح، المواد الحرارية، مواد الهيدروجين  لمواد:اص. 
  وخاليا الوقود.

  شق المحروقات
 

 المحروقات التقليدية وغير التقليدية: . أ
 :البيئة، توصيف ونمذجة الخز انات،االستكشاف واللوجستيك واآلثار على  العلوم الجيولوجية 

تعريف األنظمة البترولية في شمال الجزائر، االستكشاف  الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا.
 واالستغالل البحري.

 :آليات اإلنتاج في الخز انات البترولتحسين معدل استرجاع  تحسين استرجاع المحروقات ،
حاسي مسعود، تسيير الخز انات التقليدية  حالةلمعقدة التقليدية وغير التقليدية، توصيف الخز انات ا

وغير التقليدية، طريقة تقييم الخز انات )التقليدية وغير التقليدية( تأمين التدفق، أضرار الخز انات 
والتحفيز، رصد عمليات التحفيز عن طريق األساليب الدقيقة للزالزل، المحاكاة والنمذجة للتدفقات 

 ير تقنيات القياس في التدفقات المتعددة المراحل. المتعددة المراحل، تطو 
 :ات، التآكل تحت معد  المعالجة ورصد تآكل األنابيب وشبكات التجميع، تآكل  التآكل والحماية

جراءات الوقاية أو التخفيف من آثار المسحوق األسود على منشآت  العزل، آليات التكوين وا 
ثبطات التآكل، الحماية من التآكل، التآكل الحيوي والغاز، التآكل بالزئبق، م بترولومنتجات ال

 والمبيدات الحيوية، تفتيش ومراقبة المنشآت. 
  :تطوير مواد إضافية جديدة للوقود، تطوير أنواع وقود ومواد  التكرير والبتروكيمياء والحفز

يمياء ، استغالل ومتابعة المواد المحفزة لوحدات البتروكلبترولتشحيم جديدة، تثمين تكاليف ا
 والتكرير، استغالل ومتابعة الممتزات لوحدات المعالجة. 
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 :النفايات، تطهير التربة  تثمين، معالجة و محروقاتتحليل اآلثار البيئية المرتبطة بتطوير ال البيئة
ثة بال . معالجة ورسكلة الحمأة المنجر ة من خز انات تخزين النفط محروقاتوالمياه والرواسب الملو 

 نبعاثات المنجر ة من أنشطة المحروقات. الخام، جرد اال
   تطوير تقنيات المراقبة غير المدمرة، المشكالت المتعلقة باستغالل ونقل  :عملياتيةمشكالت

 المحروقات )ضمان التدفق(.
 تحسين ميزات المنتجات النهائية. نمذجة ومحاكاة وتحسين طرق النمذجة، المحاكاة والتحسين :

والغاز. إتقان االختيار التكنولوجي للتقنيات، تطوير أدوات تحويل البيانات والبرامج  البترول صب  
 . قابلة للبرمجةالواردة في اآلالت الذاتية ال

 :)ديمومة التجهيزات )أقراص، شفرات  تطوير مواد مبتكرة )التنقيب والنقل والتركيب والطرق
العنفات الغازية، أدوات التنقيب، إلخ(، مواد تنقيب عالية األداء )ارتفاع في درجة الحرارة 

األحزمة المكَونة من المواد المركبة والمستعملة في إصالح األنابيب على المدى  حركةوالضغط(، 
 .الطويل

 

خالل الذي يضم المحاور والمواضيع بالتفصيل  ةالثالث مالحظة: سيتم تقديم المحتوى الموسع للبرامج
  اإلعالن الرسمي.

 

 

 الرزنامة: .1

 مراحل سير العملية تواريخ مؤقتة
 نشر الدعوة املسبقة األوىل 33/31/1313اخلميس 
 نشر الدعوة املسبقة الثانية 32/30/1313الثالثاء 
 نشر الدعوة الرمسية مع دفرت الشروط 39/31/1313السبت 
 على الساعة  39/32/1313اخلميس 

 د 33سا 11
 موعد انتهاء استقبال مقرتحات املشاريع.

 اختتام التقييم العلمي من قبل اخلرباء 39/39/1313األحد 
 تبليغ نتائج اخلربة العلمية ) الفحص األويل( 13/39/1313اجلمعة 

 يلتقدمي الطعون ملرحلة الفحص األو إىل  13/39/1313من 
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33/38/1313 
 تبليغ نتائج الطعون 31/38/1313ابتداء من 

إىل  33/38/1313من 
30/33/1313 

الفحص النهائي للمشاريع من قبل القطاعات 
 والوزارات املعنية

مضاء عقود الربامج بني املديرية العامة للبحث إ 31/33/1313
  نة للمشاريعواملؤسسات املوطّ 

 واتفاقيات البحث وانطالق تنفيذ املشاريعمضاء عقود إ 31/38/1313الثالثاء 
 1311الربامج الثالث لسنة  ناإلعالن املسبق ع 1313ديسمرب 

 

 سير عملية تنفيذ البرامج الوطنية للبحث: .5

حتت إشراف املديرية العامة  سري التنفيذ من قبل الوكاالت املوضوعاتية للبحثتتم عملية إطالق الدعوة ومتابعة 
جان القطاعية املشرتكة لتنسيق البحث والتطوير واليت تضم لللبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وبالتنسيق مع ال

    خمتلف الوزارات.

 تتم عملية انتقاء املشاريع عرب مرحلتني: مراحل فحص وانتقاء المشاريع: .1.5

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

وأمهيته من الناحية  النهائي من خالل فحص جدوى املشروع اءقاالنتتتضمن  الثانية واألخيرة:المرحلة 
  من قبل الوزارات ذات الصلة. االنتقاء، ويتم هذا واالجتماعية االقتصادية

 مشروعا موزعة كاآلتي: 051سيتم انتقاء   :0201بالنسبة لسنة  عدد المشاريع المقبولة:.  2.5

 13 ،مشروعا بالنسبة لربنامج األمن الغذائي 
 13 ،مشروعا بالنسبة لربنامج صحة املواطن 
 13 .مشروعا بالنسبة لربنامج األمن الطاقوي 

رة يف املقرّ  تبعا ملواضيع البحث عملية انتقاء املشاريع جتري يف إطار تنافسي، ويتم توزيعها جتدر اإلشارة إىل أنّ و 
  .الدعوة الرمسيةحمتويات 
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  بحث المتعلق بالدعوة؟المن بإمكانه االنضمام في مشروع . 5.3

 ،الباحثون الدائمون اجلزائريون باجلزائر وباخلارج  
 ،األساتذة الباحثون االستشفائيون اجلامعيون اجلزائريون بالداخل واخلارج 
  اجلزائريون بالداخل واخلارج،األساتذة الباحثون 
  + مثل:  سنوات جامعية على األقل 1ممثلي قطاعات النشاط املختلفة باجلزائر املتحصلني على بكالوريا

 مهندس دولة، ماسرت، طبيب... 

 شروط المشاركة:. 5.3

  حتوزها قطاعات ينبغي أن تضم الرتكيبة البشرية لفرقة البحث عددا متوازنا بني الباحثني والكفاءات اليت
 النشاط،

  كذا يف تسيري إىل جانب توفر الكفاءة العلمية، ينبغي أن تتوفر الكفاءة التسيريية يف تصميم وتنفيذ املشروع و
 عتمادات املالية ...فرقة البحث وصرف اال

 مل يصل نضج مشروع  ، لذلك ال ميكن قبول أيّ ينبغي أن تكون املشاريع املقرتحة ذات منط حبثي تنموي
 .منتوجه التكنولوجي إىل املستوى الثالث على األقل

 مراحل تصميم المشروع:

  PNR بحث في إطار  مراحل تصميم مشروع. 5.4

  ّإىل املبادرة لدى خمتلف املؤسسات  نمدعوي، بتنمية البالد عتبارهم مواطنني معنينياالباحثني، ب إن
ية بغية ترمجتها يف مشاريع حبث وتطوير احلقيقد للوقوف على االحتياجات بالبل واالجتماعية االقتصادية
بعض املؤسسات لديها إشكاالت حمددة ف ،لإلشارةو  موجهة مباشرة لتلبية االنشغاالت اجملتمعية.مهيكلة و 

 الصحة...لشأن لدى قطاع املوارد املائية والطاقة و وواضحة كما هو ا
   عنها من قبل  الحتياجات املعرّب لطار الربامج الوطنية للبحث تبعا إيتم تصنيف مشروع البحث يف

كما تعد  نشغال ُيتاج إىل احلل،ا إشكالية البحث عن على أن تعرّب  ،االجتماعيو  االقتصاديالشريك 
   .جتماعيقتصادي واالطابقة ملطالب الشريك االالنتائج املتوقعة ماحللول و 

 ات سملتاحة لدى املؤسالكربى االتجهيزات باحلسبان توفر اهلياكل و خذ خالل تصميم املشروع، ينبغي األ
صة للمشروع هي ميزانية امليزانية املخصّ  ات األخرى على املستوى الوطين ألنّ سكذا املؤسالشريكة و 

 تسيري.
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 يذ انسجامه مع الفرتة احملددة للتنفتدابري املتعلقة جبدوى املشروع و ينبغي على أعضاء املشروع دراسة كل ال
  . شهرا( 12)
 ستمارة اليت تشهد من خالهلا اال مبلءعتبارها صاحبة املشروع اب االجتماعيةو  االقتصاديةؤسسة تلتزم امل

برنامج نشاطاهتا روع يدخل ضمن تنفيذ املش املشروع يرمي إىل االستجابة الحتياجاهتا، كما أنّ  بأنّ 
  .هتعمل على إجناحو 
 عضاء مع حتديد املهام بدقة األتوزيعها على كل املشروع بوضوح و ال ينبغي حتديد خمتلف نشاطات وأعم

   التقييم السنوي لألعمال يتم فرديا، وعلى أساس هذا التقييم الفردي تنح املكافأة السنوية. ألنّ 

 تقديم المشاريع : . 5.5

 لءحرتام مااخلط ب. ويرسل املشروع عرب 0202ماي لدعوة خالل شهر ليتم تقدمي املشاريع بعد املوعد الرمسي 
 م العناصر األساسية التالية: ضاليت تو  املخصصة للمشروع االستمارةفقرات 

 الشق األول : التعريف بالمشروع :
.ـ معلومات عامة حول املشروع  

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

  .االجتماعيو  االقتصادييد الشريك آثارها مع حتدـ النتائج املتوقعة و 
  .ـ مراجع األعمال

   .ـ الرزنامة وتوزيع املهام

الشق الثاني: التعريف بالفرقة وقدرتها على تنفيذ المشروع و توزيع النشاطات 
  والمهام على األعضاء

.يف حبامل املشروع )باحث أو شريك(ـ التعر   
  .املشروعاملنتمني إىل ـ التعريف بالباحثني األعضاء 
  .االجتماعيو  االقتصاديلقطاع لـ التعريف باألعضاء املمثلني 

آخرين ( أعضاء يتقاضون املكافأة، ويف حالة وجود أعضاء 2تشمل الرتكيبة البشرية لفرقة البحث ):  مالحظة
 معنيني باملكافأة . فهم ليسوامشاركني يف إجناح املشروع 
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توى املؤسسات املعنية باملشروع التجهيزات الكربى املتاحة على مسينبغي حتديد اهلياكل و  الوسائل المادية :
  .املؤسسات األخرى على املستوى الوطينو 

 

 جزائري يتم صرفها بناءً  مليون دينار 1 ـــلمشروع هي ميزانية تسيري تقدر بلة صامليزانية املخص : تكلفة المشروع
التطوير ر الصندوق الوطين للبحث العلمي و طاإنة النفقات املعمول هبا يف على بعض الفقرات احملددة يف مدوّ 

    يت:كاآلامليزانية   توزيع هذهويتم  ،التكنولوجي

( 0022 222 .22)أي   ℅ 02ـ الشطر األول :   
( 2002 222 .22) أي  ℅ 00ـ الشطر الثاني :   
( 2002 222 .22) أي  ℅ 00ـ الشطر الثالث :   

 
 مكافأة أعضاء المشروع : 

االستشفائيون و  كذا األساتذة الباحثونن الدائمون اجلزائريون بالداخل واخلارج و يستفيد من املكافأة الباحثو 
النشاط باجلزائر كما يستفيد من املكافأة إطارات خمتلف قطاعات  .اخلارجون اجلزائريون بالداخل و اجلامعي

  :السنوية كما يلي تدفع املكافأةو  سنوات جامعية املنتمني إىل املشروع كأعضاء. 1كالوريا +املتحصلني على ب

  .أشهر 32نتهاء امن املكافأة السنوية بعد  ℅ 00ـ 
  .السنوية ةحصيللمن املكافأة السنوية بعد تقييم فردي إجيايب ل ℅ 50ـ 

  التزام المؤسسات المعنية بالمشروع :
.ذج )...(و املشروع حسب النمـ شهادة توطني   
  . حسب النموذج )...( االجتماعيو  االقتصاديـ التزام الشريك 
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  قرار اإلنشاء:

 االعتماداتبقرار وزاري. ويتم صب  بعد قبول املشروع يتم إنشار فرقة البحث اخلاصة مبؤسسة إحلاق املشروع
    اختيار مؤسسة اإلحلاق.بد من التدقيق يف لية باسم فرقة املشروع. ولذلك، فالاملا

   : لالتصال

   .املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

  .313.12.29.92مديرية الربجمة والتقييم واالستشراف: كميلة آيت ُيي قيدوش: 

 . 313.12.89.93املديرية الفرعية لربجمة البحث واالستشراف: 

 pnr2021@dgrsdt.dzالربيد اإللكرتوين:


