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9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 21 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـ
14 فبراير  سنة   فبراير  سنة  2012 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي  رقم مـرسوم رئاسي  رقم 12-21 مؤرخ في  مؤرخ في 22 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHــوافق اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـة q2012 يــتــضــمن  الــقـــانـــونq يــتــضــمن  الــقـــانـــون
األســاسـي الــنــمــوذجـي لــلـمــؤســســة الـعــســكــريـة ذاتاألســاسـي الــنــمــوذجـي لــلـمــؤســســة الـعــســكــريـة ذات

الطابـع العلمي والتكنولوجـي.الطابـع العلمي والتكنولوجـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدّفاع الوطني -

- وبــنـــاء عـــلــى الــــدســـتــــورq ال سـيّــمـا اHــادتـان 77
q(1 و2 و8) و125  (الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مـــحـــرم عــام 1411 اHــوافق 5 غـــشت  ســـنــة 1990 واHـــتـــعــلق

qباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اHــــؤرخ في 29
ربــــيع الــــثـــانـي  عـــام 1419 اHــــوافق 22 غــــشت  ســــنـــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
q2002 - 1998 الــبـحث الــعــلـمي والــتـطــويــر الـتــكـنــولـوجي

qتممHعدل واHا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-07 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

qببراءات االختراع
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 06-02 اHـؤرخ في 29 مـحـرم
عــــام 1427 اHــــوافق 28 فــــبــــرايــــر  ســــنـــة 2006 واHــــتــــضـــمن

qWالعسكري Wالقانون األساسي العام للمستخدم
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم  رقم 74-60 اHــــؤرخ في 27
مـــــــحـــــــرم عــــــام 1394 اHــــــوافق 20 فـــــــبـــــــرايـــــــر  ســـــــنــــــة 1974
Wالـشـبيـه WـدنـيHا WـوظـفHـتـضمن إنـشـاء إطار من اHوا
باHوظفW الـعسكريW في وزارة الـدفاع الوطني وحتديد
Wـــطـــبــــقـــة عـــلـى الـــشـــبــــيـــهـــHقــــواعـــد الـــقــــانـــون األســـاسـي ا

qتممHا qWالدائم
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-162 اHـؤرخ
في 23 ربـــيع األول عــام 1426 اHــوافق 2 مـــايـــو ســـنــة 2005
الـــذي يـــحـــدد مـــهــام الـــوزيـــر اHـــنـــتــدب لـــدى وزيـــر الـــدفــاع

qالوطني وصالحياته
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 243-99
اHــؤرخ في 21 رجب عــام 1420 اHــوافق 31 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 الذي يـحدد تنظـيم وسير الـلجان القـطاعيـة الدائمة

qللبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 131-08
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
qتضمن القانون األساسي اخلاص للباحث الدائمH2008 وا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
القانون األساسي الـنموذجي اخلاص باHؤسـسة العمومية
ذات الــطــابع الـــعــلــمي والــتــكـــنــولــوجي الــتــابـــعــة لــلــجــيش
الوطني الـشعـبيq التي تـسمّى "اHـؤسسة الـعسـكرية ذات
الـطـابع الـعـلـمي والـتـكـنـولـوجي" وتـدعى في صـلب الـنص

"اHؤسسة".

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامـةأحكام عامـة

2 : : اHــؤســســة هــيــئـة عــســكــريــة تــكــلـف بــإجنـاز اHـادة اHـادة 
أهــــداف اجلــــيش الــــوطــــني الــــشــــعـــبـي في مــــجــــال الـــبــــحث

العلمي والتطوير التكنولوجي.

تـتـمـتع اHـؤسسـة بـالـشـخـصـية اHـعـنـويـة واالسـتقالل
اHالي.

اHـادة اHـادة 3 : :  حتــدث اHــؤسـســة الــعـســكـريــة ذات الــطـابع
الـــعــــلـــمي والــــتـــكـــنــــولـــوجيq حــــسب مـــجــــال اخـــتـــصــــاصـــهـــا

وحجمهاq وفق أحد األشكال اآلتـية :
qمعهد بحث -
qمركز بحث -
qوحدة بحث -

- مخبر بحث مستقـل.

اHادة اHادة 4 : :  حتدث اHؤسسةq كما يأتي :
- �ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسي عـــنــــدمـــا يــــتـــعــــلق األمـــر

qبناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني qعهد�
- �ــوجب قـرار وزيـر الــدفـاع الـوطــني فـيــمـا يـخص
أشكـال اHؤسسـات األخرىq بنـاء على اقتراح من السلطة

الوصية اHفوضة.

يــقــصـد "بــالــســلــطــة الــوصــيــة اHــفــوضــةبــالــســلــطــة الــوصــيــة اHــفــوضــة" الــتــشــكــيــلــة
الـــعـــضــويـــة لـــلـــجـــيش الـــوطــنـي الـــشــعـــبي الـــتي تـــتـــبـــعـــهــا

اHؤسسة.
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يخضع كل اقتـراح إحداث مؤسسـة إلى رأي اللجنة
الــــقـــــطــــاعــــيــــة الــــدائــــمــــة لــــلـــــبــــحث الــــعــــلـــــمي والــــتــــطــــويــــر

التكنولوجي لوزارة الدفاع الوطني.

حتـــــدد مــــهـــــام اHــــؤســـــســــة ووصـــــايــــتـــــهــــا �ـــــوجب نص
إحداثها.

اHــــادة اHــــادة 5 : :  يــــحـــــدد مــــقـــــر اHــــؤســـــســـــة �ــــوجـب الــــنص
اHـــتـــضــمن إحـــداثـــهــا. و|ـــكن نــقـــله إلـى أي مــكـــان آخــر من
الـــتـــراب الـــوطـــنيq وفـق األشــكـــال نـــفـــســـهـــا الـــتي أحـــدثت

�وجبها.

|كن إقامة اHـؤسسة داخل هيكل عسكري ترتبط به
اHؤسسة ويدعى في صلب النص "وحدة االرتباط".

|ــكن إحـــداث وحــدات مـــلــحـــقــة بـــاHــؤســـســة Hـــرافــقــة
نـشـاطـات الـبـحث الـعـلـمي والـتـطـويـر الـتـكـنـولـوجيq عـند

احلاجة.

6 : :  يـــتـــقـــرر إحـــداث اHـــؤســـســـة اســـتـــنـــادا إلى اHــادة اHــادة 
اHعايير اآلتية :

- الطابع األولوي جملـاالت البحث العلـمي والتطوير
qراد دخولهاHالتكنولوجي ا

- حـــجم واســــتـــمـــراريــــة بـــرامج ومــــشـــاريع الــــبـــحث
qقرر إجنازهاHالعلمي والتطوير التكنولوجي ا

- تـطويـر اHـعارف الـعـلمـيـة والـتقـنـية الـتي لـها وقع
qعلى التحكم في تقنيات وتكنولوجيات الدفاع واألمن

- وجــود الــقــدرات الــعـلــمــيــة والــتــقـنــيــة الــضــروريـة
لتحقيق األهداف احملـددة في مخططات التـطوير للهياكل

الوصية.

اHـادة اHـادة 7 : :  يـتم حلّ اHـؤسـسة عـنـدمـا تـصـبح الـشروط
التي أدت إلى إحداثها غير متوفرة.

ويـــتـم حل اHــــؤســـســــة وفق األشــــكــــال نـــفــــســــهـــا الــــتي
تقررت عند إحداثها.

اHادة اHادة 8 : :  تـخضع اHؤسـسة إلى التـنظيم اHـعمول به
في وزارة الدفاع الوطني وإلى أحكام هذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 9 : :  يـحـدد تـنـظـيم اHـؤسسـة وسـيـرهـا الـداخلي
�وجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

اHـادة اHـادة 10 : : |ـكن إحــداث فـروعq عــنـد االقـتــضـاءq لـدى
اHـــؤســـســـة لـــتـــثـــمـــW نـــتــائـج نـــشـــاطــات الـــبـــحـث الــعـــلـــمي

والتطوير التكنولوجي.

و|كن أن تـقوم اHـؤسسة بـكلّ أشكـال الشـراكة التي
تدخل ضمن إطار إجناز مهامها.

تـــوضّح كــيــفـــيــات تــنــفـــيــذ أحــكـــام هــذه اHــادة �ــوجب
قرار من وزير الدفاع الوطني.

اHــــادة اHــــادة 11 : :  يــــتم إعـــــداد بــــرامج ومــــشــــاريـع الــــبــــحث
اHكونـة خملطط أعبـاء اHؤسسـةq طبقـا للتـنظيم اHـعمول به
في وزارة الـدفاع الوطـني وتتم اHوافقـة عليـها �قرر من
رئــــيـس أركــــان اجلــــيش الـــــوطــــني الــــشــــعـــــبي بــــعــــد الــــرأي
اHــطـابق من الـلــجـنـة الـقــطـاعـيـة الـدائــمـة لـلـبــحث الـعـلـمي

والتطوير التكنولوجي لوزارة الدفاع الوطني.

اHادة اHادة 12 : :  تكلف الـلجـنة القـطاعـية الدائـمة لـلبحث
الـعـلمي والـتـطويـر الـتكـنـولوجي لـوزارة الـدفاع الـوطني

بالتشاور مع السلطة الوصيةq �ا يأتي :
- حتديد األهـداف ذات طابع األولويـة وكذا اHشاريع

qعتمدةHا
qالبت في الوسائل الضرورية لتنفيذها -

- الـبـت في كل نـشـاط أو مـبـادرة تـهـدف إلى تـرقـيـة
وتفعـيل وتثمـW البحث الـعلمي والـتطويـر التكـنولوجي
من أجل حتــــقـــيق مــــخـــطـــطــــات تـــطـــويــــر اجلـــيش الــــوطـــني

qالشعبي
- الــــــبـت في كــل اHــــــســـــــائـل اHـــــــتــــــصــــــلــــــــة بــــــاHــــــوارد
الـــبــــشــــريـــــة واHـــاديـــــة واHـــالـــــيــــة وكــــذا تــــلك اHــــتـــعــــلــــقــــة

qؤسسـةHنشآت األساسية والتجهـيزات اخلاصة باHبا
- إبـــــــداء الـــــــرأي قـــــــبـل كل اقــــــــتـــــــراح حتـــــــويـل شـــــــكل

qؤسساتHا
- تقييم النتـائج اHتحصل عليها وكذا مطابقتها مع

األهداف احملددة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مهام اHؤسسة ومخطط أعبائهامهام اHؤسسة ومخطط أعبائها

الفرع األولالفرع األول
مهام اHؤسسةمهام اHؤسسة

اHادة اHادة 13 : :  تضـطـلع اHؤسـسةq طـبـقا لـطبـيـعتـها وفي
إطـار تـنفـيذ مـخـططـات تطـويـر البـحث في مـجال الـدفاع
واألمن اHــوافق عـلـيـهــاq �ـهـمـة إجنــــاز بــرامـج ومـشــاريـع
الــبـحث الــعــلـمي والــتــطــويـــر الـتــكــنـولــوجي في اHــيـادين

التي حددت لها في نصّ إحداثها.

وبـــهــذه الـــصــفـــةq يــمـــكن أن تـكــلف عـلـى اخلـصـوص
�ا يأتي :

- ضــمـان الــتـكــفل بــإجنـاز بــرامج ومـشــاريع الــبـحث
qالعلمي والتطوير التكنولوجي
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- إســنــاد تــنــفــيــذ الــبــرامج واHــشــاريع الــتي تــتــولى
qإلى أي مـؤســسـة مــنـاولـة qكــلـهــا أو جـزء مــنـهــا qتـنــفـيــذهـا
شــــريـــطـــة احلـــصـــول عــــلى تـــرخـــيـص صـــريح مـن الـــســـلـــطـــة

qفوّضةHالوصية ا
- طـــلب مـــســـاهـــمـــة كـــفـــاءات عـــلــمـــيـــة والـــلـــجـــوء إلى
وســـائل تـــقـــنـــيـــة وصـــنــاعـــيـــة خـــارجـــيــة فـي إطـــار الــبـــحث

اHشترك واHناولة.

الفرع الثانيالفرع الثاني
مخطط أعباء اHؤسسةمخطط أعباء اHؤسسة

15 : :  يـتم إعـداد مخـطط أعـباء اHـؤسـسةq طـبـقا اHادة اHادة 
لألهداف اHـعتـمدة بـعنـوان اخملطـطات الـقطـاعيـة  لتـطوير

اجليش الوطني الشعبيq وال سيما عبر :
qبرامج البحث والتطوير -

qبرامج التجهيز -
qبراج التطوير الصناعي -

qبرامج التحديث -
qبرامج الصيانة -
- برامج التكوين.

وزيـادة عـلى ذلكq تـتـمـحـور أولـويـات مـخـطط أعـباء
اHؤسـسة حـول تـلبـية أهـداف تطـويـر مراكـز االهتـمام في
مــجــال الـعــلـوم والــتــكـنــولـوجــيــات لـدى الــسـلــطــة الـوصــيـة
اHـــــفــــــوضـــــة مـن خالل الــــــدراســـــات والـــــبــــــحـــــوث واخلـــــبـــــرة
والتجـارب والتقـييم وإجنـاز النمـاذج التـبيانـية ودراسة

اجلدوى.

الفصل الثالثالفصل الثالث
تنظيم اHؤسسة وسيرهاتنظيم اHؤسسة وسيرها

الفرع األولالفرع األول
تنظيم اHؤسسةتنظيم اHؤسسة

اHــادة اHــادة 16 : :  تــتـــوفــر اHـــؤســســة عـــلى قــدرات بـــشــريــة
qويـتم تنظـيمها qمنـاسبة تتـكون خصـوصا من فرق بحث
حــسب حــجـمــهـا والــشـكل اHــتــخـذ إلحــداثـهــاq في مـديــريـات
ودوائر ومـخابر وورشـات وغيـرها من هيـاكل دعم تقـنية

ومنشآت أساسية ضرورية لتنفيذ نشاطاتها.

يحدد شكل إحـداث اHؤسسة بسـعة برامج ومشاريع
دراسات البحث والتطوير التكنولوجي اHوكلة إليها.

qـؤسـسـة حـسب حـجمـهـا ومـوقـعـهاHـادة 17 : :  |ـكن اHـادة اHا
أن تتوفر على وحدة حماية.

- اHـــــشـــــاركـــــة في عـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــتـــــقـــــيـــــيـم واخلـــــبــــرة
والـــتـــصـــديق عـــلى اHـــنـــتـــوجـــات والـــعـــتـــاد والـــتـــجـــهـــيــزات
ومنظـومات األسـلحـةq سواء اHطـورة منـها أو الـتي تكون
في طـــور االســـتــــكـــشـــاف أو االقـــتـــنـــاء قــــصـــد إدخـــالـــهـــا في

qاخلدمة العملياتية

- ضــمـــان يــقـــظــة عــلـــمــيـــة وتــكـــنــولـــوجــيـــة ذات صــلــة
�ــوضــوعـهــا وجــمع الــعــنــاصــر الالزمــة لــتــحــديــد مـشــاريع
qوبرامج جديدة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

- اHشـاركة في أعـمال الـتـقيـيس وضمـان اجلودة في
qمجاالت اختصاصها

- اHـساهـمة في التـثمـW العـملـياتي لـنتـائج البحث
qفي ميدان العلوم والتكنولوجيات

- تقـد£ اHـسـاعـدة التـقـنـيـة في مـجاالت اخـتـصـاصـها
لـوحـدات اجلــيش الـوطـني الـشــعـبي اHـكـلـفــة بـاحلـفـاظ عـلى
الـقــدرات الـعــمـلــيـاتــيــة لـلــوسـائل الــقـتــالـيــة وكـذلك تــقـد£

qساعدة في أعمال اخلبرة بعد احلوادث والعوارضHا

- الــــتـــشــــجـــيـع عـــلـى اكـــتــــســـاب اHــــعــــارف الـــعــــلـــمــــيـــة
والتـقنية والـتكنـولوجية الـتي تساهم في تـطوير اجليش
qالـــوطـــني الـــشـــعـــبي وحتـــديث جتـــهـــيـــزات الــدفـــاع واألمن

qعارف ونشرهاHوالتحكم في هذه ا

- إعــداد دراســـات ذات صــلـــة �ــجـــاالت اخــتـــصــاصـــهــا
تــكــون تــداعــيــاتـــهــا ذات أهــمــيــة أكــيــدة في مــجــال الــدفــاع

qواألمن

- جـمع ومـعـاجلـة اHعـلـومـات الـعـلـميـة والـتـقـنـية ذات
الـــصــلـــة �ـــوضـــوعــهـــا وضـــمــان حـــفـــظـــهــا ونـــشـــرهــاq طـــبـــقــا

qعمول به في وزارة الدفاع الوطنيHللتنظيم ا

- تــنـفـيـذ بــرامج ومـشـاريـع الـبـحث الـتــابـعـة جملـاالت
qاختصاصاتها

qالقيام بأعمال التكوين ذات الصلة باختصاصها -

- الـقـيام بـدراسات اسـتـكشـافـية تـكون مـرفـقةq عـند
qبإجناز ¬اذج qاالقتضاء

- تــقـد£ خــدمــات ذات صـلــة �ـجــاالت اخــتـصــاصـاتــهـا
لـــصــالح هـــيــئــات وطـــنــيـــة أخــرىq بــعـــد مــوافـــقــة الــســـلــطــة

الوصية.

qـؤسسـة وفي حـدود اختـصاصـاتهاHادة 14 : :  |كن اHادة اHا
طبقا للتنظيم اHعمول به في وزارة الدفاع الوطني :

- إبــــرام كل عــــقـــد أو اتــــفــــاقـــيــــة واحلـــصــــول عــــلى كل
qرخصة أو ترخيص ضروري لتحقيق مسعاها
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الفرع الثانيالفرع الثاني

مجالس اHؤسسةمجالس اHؤسسة

اHــادة اHــادة 18 : :  تــزوّد كـل مــؤســـســةq بـــاســتـــثــنـــاء مــخـــبــر
الـبـحث اHــسـتـقلq �ـجــلس عـلـمي و|ــكن أن تـزوّد �ـجـلس

توجيهي.

حتـدد مـهـام هـذين اجملـلــسـW وتـشـكـيـلــهـمـا وسـيـرهـمـا
�وجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

اHــادة اHــادة 19 : :  يـــزوّد مــخــبــر الـــبــحث اHــســتـــقل �ــجــلس
مخبر حتدد مهامه وتشكيله وسيره �وجب نص إحداثه.

الفرع الثالثالفرع الثالث
مدير اHؤسسةمدير اHؤسسة

qحــسب احلــالـــة qــؤســســـةHــادة 20 : :  يــتــولى إدارة اHــادة اHا
مـديـر عـام عندمـا يتعلق األمـر �عهدq ومديـر فيما يخص

أشكال اHؤسسـات األخـرى.

يرأس إدارة اHـؤسـسـةq حسـب حجـمـهاq ضـابط عـمـيد
أو ضابط سام يعqW طبقا للتنظيم اHعمول به.

|ــــكن تـــــعــــيــــW اHـــــديــــر الــــعـــــام أو اHــــديــــر مـن ضــــمن
اHــســتــخــدمــW اHــدنـيــW الــشــبــيــهــW الــذين تــتــوفــر فـيــهم
الـشـروط اHــنـصـوص عـلـيــهـا في الـتـنـظــيم اHـعـمـول به في

وزارة الدفاع الوطني.

يــجب أن تـــكــون لــلــمــديــر الـــعــام أو اHــديــر اHــؤهالت
العلمية والتقنية اHطلوبة.

يعW اHدير العام �رسوم رئاسي.

ويعW اHدير بقرار من وزير الدفاع الوطني.

وتنهى مهامهما حسب األشكال نفسها.

اHـادة اHـادة 21 : :  يـتــمــتع اHــديـر الــعــام أو مــديـر اHــؤســسـة
بكل سلطات اإلدارة والتـسيير و|ارس سلـطته السلمية

.WستخدمHوالتأديبية على جميع ا

وبهذه الصفةq فإنـه :
- |ــثل اHــؤســســـة في كل الــعالقـــات مع الــغــيــر وفي

qدنيةHأعمال احلياة ا
- |ارسq حتت مـسـؤوليـتهq إدارة مـصالح اHـؤسـسة

qوملحقاتها
- يقـوم بتوظـيف اHستـخدمW اHـشتركـW واخلبراء

qعمول بهHطبقا للتنظيم ا qستشارين وفصلهمHا

- يـــتـــولى مـــتــابـــعـــة وتــســـيـــيــر الـــوســـائل الـــبــشـــريــة
qؤسسةHالية في اHادية واHوا

- يوقّع الـصفقـات والعـقود واالتفـاقيات واالتـفاقات
qؤسسة وحلسابهاHباسم ا

ويقــوم بإعـداد :
qالنظام الداخلي للمؤسسة *

qستقبليةHالتقرير السنوي لألنشطة واآلفاق ا *
qالية للمؤسسةHاحلصيلة ا *

qيزانيات التقديرية واألولوياتHا  *
- يــوقّع جــمــيع ســنــدات الــدّفع ويــقــبــلــهــا ويــظــهّــرهـا

qويسددها باالشتراك مع العون احملاسب
- يــوفــر كل اHــنـــتــوجــات واHــواد األولــيــة واخلــدمــات

ذات الصلة بنشاط اHؤسسة.

اHـادة اHـادة 22 : :  |ـكـن الـســلــطـة الــوصــيـة اHــفــوضـةq فــيــمـا
يــخـص اHــعـــهــدq تــبـــعــا حلـــجم مـــخــطط األعـــبــاءq أن تـــقــتــرح

تعيW أمW عامّ Hساعدة اHدير في مهامه.

يحدد تعيـW األمW العامّ ومهامه وصالحياته بقرار
من وزير الدفاع الوطني.

الفرع الرابعالفرع الرابع

التنظيم العلمي للمؤسسةالتنظيم العلمي للمؤسسة

اHـادة اHـادة 23 : :  تـشــتـمل اHـؤســسـة من أجل تـنــفـيـذ اHـهـام
اHــســنــدة إلــيــهــا ووفــقـا حلــجــمــهــاq عــلى مــخــابــر ودوائـر أو

مديريات بحث مهيكلـة في فرق بحث.

اHــــادة اHــــادة 24 : :  فــــريق الـــــبــــحث هــــو الــــكــــيــــان األســــاسي
اHكـلف بتنفـيذ النـشاطات اHوافـقة Hوضـوع بحث يندرج
ضمن إطـار بـرامج  ومـشاريع الـبـحث العـلـمي والتـطـوير

التكنولوجي. ويتشكل من ثالثة (3) باحثW على األقـل.

اHـادة اHـادة 25 : :  يـكــلف اخملـبـر الــعـضـوي لـلــبـحث بـتــنـفـيـذ
أعـمـال تتـعـلق �ـحـور بـحث واحـد أو عدة مـحـاور لـلـبحث
تـكـون تـابـعـة الخـتـصــاص اHـؤسـسـة وتـنـدرج ضـمن بـرامج
ومـــشــاريع الـــبــحث الـــعــلـــمي والــتـــطــويــر الـــتــكـــنــولــوجي.

ويتكون على األقل من فريقW(2)  للبحث.

اHادة اHادة 26 : :  تكلف الـدائرة الـعضـوية للـبحث بـتنـفيذ
برامج ومشاريع البـحث العلمي والتطـوير التكنولوجي
اHـتـعـلـقـة �ـجـال بـحث واحـد أو عـدة مـجـاالت تـكـون تـابـعة
Wــؤســســة. وتـتــكــون من مــخــبــرين عــضــويـHالخـتــصــاص ا

اثنW (2) على األقل وورشات.
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اHــــادة اHــــادة 27 : :  تــــكـــلـف اHـــديــــريــــة الـــعــــضــــويـــة لــــلـــبــــحث
بـاإلشــراف عـلى بــرامج ومـشـاريع الــبـحث وتــقـيـيــمـهـا في
Wـــؤســـســـة. وتـــتــــكـــون من دائـــرتـــHمـــجـــاالت اخـــتـــصــــاص ا

عضويتW اثنتW (2) على األقل.

اHـادة اHـادة 28 : :  تــصـنف الــوظـائف واHــنـاصـب اHـرتــبـطـة
�ــخـــتــلف مــكــونـــات اHــؤســســة �ــوجـب قــرار عــلى أســاس
مـدونــة مـرجـعــيـةq طـبــقـا لــلـتـنــظـيم اHـعــمـول به في وزارة

الدفاع الوطني.

الفرع اخلامسالفرع اخلامس
أشكال التنظيم اخملتلفةأشكال التنظيم اخملتلفة

اHـادة اHـادة 29 : :  تـتـوفر اHـؤسـسـة عـلى مـنـشـآت وورشات
ووسـائل عـلـمــيـة وتـقـنـيـة مالئـمـة لـطـبـيـعـة اHـهـام اHـنـوطـة

بها.

اHادة اHادة 30 : :  معـهد الـبحث مـؤسسـة تتـكون على األقل
من أربع (4) مديريات عضوية.

اHادة اHادة 31 : :  مـركز البـحث مؤسـسة تتـكون على األقل
من ثالث (3) دوائر.

اHادة اHادة 32 : :  وحـدة البـحث مؤسسـة تتـكون على األقل
من ثالثة(3) مخابر عضوية.

اHـادة اHـادة 33 : :  مـخـبـر البـحث اHـسـتـقل مـؤسسـة تـتـكون
على األقل من أربع (4) فرق بحث.

اHادة اHادة 34 : :  |كن اHـؤسسـةq من أجل تـنفـيذ بـرامجـها
ومشاريـعها اHـتعلـقة بالـبحثq بالـتعاون مع هـياكل بحث
Wأخــــرى ومــــؤســـــســــات الـــــتــــعــــلـــــيم والـــــتــــكــــويـن الــــعـــــالــــيــــ
qدنيةHالعسكرية منها وا qومؤسسات القطـاع االقتصادي
أن حتــدث مـخـابـر بـحـث مـخـتـلـطــة أو مـشـتـركـة وورشـات

مشتركة وكذلك فرق بحث مختلطة أو مشتركة.

حتـــدّد كــيـــفـــيــات وضع هـــذه الـــكــيـــانـــات اخملــتـــلـــطــة أو
اHـــشــتــركـــة وكــذلـك كــيـــفــيـــات تــطــبـــيق واســـتــغالل نـــتــائج
وتــداعــيـــات الــنــشـــاطــات الــتـي تــشــتــرك فـي إجنــازهــا عن

طريق التنظيم.
ويـــطــــبق هـــذا الــــنـــوع من الــــتـــعــــاون عـــلى الــــتـــعـــاون

الدوليq طبقا للتنظيم اHعمول به.
الفصل الرابعالفصل الرابع

تسيير مستخدمي اHؤسسةتسيير مستخدمي اHؤسسة
الفرع األولالفرع األول

القدرات البشرية للمؤسسةالقدرات البشرية للمؤسسة

qـؤسـسـة من أجل إجنــاز مـهـامـهـاHـادة 35 : :  تـشـغّـل اHـادة اHا
qWشـبـيـه Wمـدنـيـ Wومـسـتـخـدم Wعـسكـريـ Wمـسـتـخـدمـ

طبقا للتنظيم اHعمول به.

Wمـشـــاركـ Wبـبــاحـثـ Wـؤسـســة أن تـسـتـعـHو|ـكن ا
ومـسـتشــارينq طـبـقـــا لـلتـنـظـــيم اHـعـمـول بــه في وزارة

الدفــاع الـوطني.

اHــادة اHــادة 36 : :  تـــتــوفـــر اHـــؤســـســة عـــلى مـــوارد بـــشـــريــة
Wومن مــســتــخــدمـ Wوخــبـراء دائــمــ Wتـتــكــون من بــاحــثــ
تـــقـــنــــيـــW - إداريــــW لـــدعـم نـــشــــاطـــات الــــبـــحـث واخلـــبـــرة

والتجارب.

WـــــــســـــــتــــــخـــــــدمــــــH37 : :  يـــــــخـــــــضع تـــــــوظـــــــيف ا اHــــــادة اHــــــادة 
الـعسـكـريـW واHـدنيـW الـشـبيـهـW وتـكـوينـهم وتـسـيـيرهم
بــاHـؤســسـة لألحـكــام الـتــنـظـيــمـيـة اHــعـمــول بـهـا في وزارة

الدفاع الوطني.

اHادة اHادة 38 : :  يتم تعيW مسؤولي اHديريات العضوية
ورؤسـاء الدوائر ورؤسـاء اخملابر الـعضويـة ورؤساء فرق
qفـوضةHبنـاء عـلى اقتـراح من السـلـطة الـوصيـة ا qالبـحث

طبقا للتنظيم اHعمول به في وزارة الدفاع الوطني.

39 : :  يـــســـتـــفــــيـــد اHـــســــتـــخـــدمـــون الــــبـــاحـــثـــون اHــادة اHــادة 
الـــعــســـكــريـــون في اHـــؤســـســة من نـــظـــام تــعـــويـــضي خــاص
�ــســتــخـدمـي الـبــحث الــعــلـمـي والـتــطــويــر الـتــكــنــولـوجي

لوزارة الدفاع الوطنيq طبقا للتنظيم اHعمول به.

يـــســــتـــفــــيـــد اHــــســـتــــخـــدمـــون اHــــدنـــيــــون الـــبــــاحـــثـــون
الـشـبـيهـون في اHـؤسـسـةq طبـقـا لـلـتنـظـيم اHـعـمول به من
تــمـــديــد االســـتـــفــادة من اHـــنح والـــتــعـــويـــضــات اHـــمــنـــوحــة

للباحثW الدائمW في القطاع العـام.

الفرع الثانيالفرع الثاني
مناصب العمل والتدرج العلمي مناصب العمل والتدرج العلمي Hستخدمي اHؤسسةHستخدمي اHؤسسة

اHــــادة اHــــادة 40 : :  يــــتـــــقــــلـــــد اHــــســـــتــــخـــــدمــــون الـــــبــــاحـــــثــــون
الــعــســكـــريــون واHــدنــيــون الــشــبــيــهـــون الــعــامــلــون بــشــكل
qفـي إطــار نــشـــاطــاتــهم qـــؤســســةHنــظـــامي عــلى مـــســتــوى ا
qWمــنـاصب عـمـل مـوافـقـة لــرتـبـتــهم وتـخـصــصـهم الـعــلـمـيـ
طـــبــقــا لــلــنــصــوص الــتــنــظــيــمــيــة اHــعــمــول بــهــا في وزارة

الدفاع الوطني.

41 : :  يـــســـتـــفــــيـــد اHـــســــتـــخـــدمـــون الــــبـــاحـــثـــون اHــادة اHــادة 
الــعــســكـــريــون واHــدنــيــون الــشــبــيــهـــون الــعــامــلــون بــشــكل
نظـامي عـلى مسـتوى اHـؤسـسةq بـالتـدرج الـعلـمي اHوافق
لــــشــــهــــادتــــهـم وجتــــربــــتــــهم فـي مــــيــــدان الــــبــــحـث الــــعــــلــــمي
والتطوير التـكنولوجيq وذلك طبقا لـلتنظيم اHعمول به

في وزارة الدفاع الوطني.

42 : :  يـــخــــضع اHـــســــتـــخــــدمـــون الــــتـــقــــنـــيـــون - اHــادة اHــادة 
اإلداريــون لـــدعم نــشـــاطــات الـــبــحث الـــعــلـــمي والــتـــطــويــر

23



21 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1407
14 فبراير  سنة  فبراير  سنة  2012 م م

التكـنولوجي لألحـكام التـنظيـمية اHطـبقة عـلى الوظائف
واHـنــاصب اHـشــغـولــة مـا لم تــرد أحـكــام خـاصـة فـي الـقـرار

اHتضمن إحداث اHؤسسة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
موارد التخصيص واألحكام اHاليةموارد التخصيص واألحكام اHالية

الفرع األولالفرع األول
تخصيص  اHؤسسةتخصيص  اHؤسسة

اHــادة اHــادة 43 : :  يــحـــدّد الــتـــخــصـــيص األولي لـــلــمـــؤســســة
�ـــوجب الـــنص اHـــتــضـــمن إحـــداثــهـــا. ويــبـــيّن قـــرار وزيــر

الدفاع الوطني العناصر اHكونة له.

|ــكن تـــعــديل الــتـــخــصــيص �ـــوجب قــرار من وزيــر
الدفاع الوطني.

التخصيص غـير قابل للتنـازل وال ينتقل وال يجوز
التصرف فيه.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHوارد اHالية للمؤسسةاHوارد اHالية للمؤسسة

اHادة اHادة 44 : :  تشتمل ميزانية اHؤسسة على ما يأتي :

في باب اإليـرادات :في باب اإليـرادات :
- االعــــتــــمــــادات الـــــســــنــــويــــة اخلــــاصــــة بــــالــــتــــجــــهــــيــــز
والـتسييـر اHمنوحة فـي إطار مخططـات وبرامج البحث
اخلاصـة بالـدفاعq وفقـا  لإلجراءات اHـعمـول بها في وزارة

qالدفاع الوطني
qتمويل برامج ومشاريع البحث والتطوير -

- االعــتــمـــادات واإلعــانــات الــتي قــد تـــمــنح بــعــنــوان
qالتعاون من أجل تمويل دراسات أو مشاريع تطوير

- اخلــــدمـــــات اHــــقــــدمـــــة وعــــقــــود الـــــبــــحـث أو اخلــــبــــرة
qوالتجارب

qمداخيل النشريات واإلبداع وبراءات االختراع -
- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :
qنفقات التسيير -

qنفقات التجهيزات واالستثمار -
- نفقات أخرى ضرورية لتحقيق مهامها.

اHــــادة اHــــادة 45 : :  بــــغض الــــنـــظــــر عن الــــتـــنــــظـــيـم اHـــتــــعـــلق
بتـسيـيـر اHيـزانيـة واHالـيـة اHعـمول به في وزارة الـدفاع

الـــوطـــنيq تــــخـــضع اHـــؤســـســـة إلـى الـــقـــواعـــد اHـــكـــيـــفـــة مع
خصوصية مهـامها وال سيما منهـا ميزانية الدولة ومسك
مـحـاسبـة مـطـابـقـة لـلنـظـام احملـاسـبي اHـالي وكـذا اHـراقـبة

اHالية البعدية.

اHـادة اHـادة 46 : :  يـعــيّن مـحـافظ حــسـابـات لـلــتـصـديق عـلى
احلسابات فيما يخص اHعهد.

اHـادة اHـادة 47 : :  تــوافق الــســلــطــة الـوصــيــة اHــفــوضـة عــلى
مــيـزانــيـتـي الـتــسـيــيـر والــتــجـهــيـز لــلـمــؤســسـة وكــذا عـلى
تـقـاريـر الــنـشـاطـات اHـتـعــلـقــة بـهـمـا. وتــأتي هـذه اHـوافـقـة
qـتـوفــرة عـلى مـجـلس تـوجـيـهيHـؤسـسـات اHفـيــمـا يـخص ا

بعد الرأي اHطابق من هذا اجمللس.

اHادة اHادة 48 : :  تخـضع اHؤسـسة خملـتـلف أشكـال اHراقـبة
الــــتـي تــــمــــارســــهـــــا األجــــهــــزة اHــــؤهــــلـــــة في وزارة الــــدفــــاع

الوطني.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

49 : :  يـــــــتــــــعــــــيّن عـــــــلى مــــــؤســــــســـــــات الــــــبــــــحث اHـــــادة اHـــــادة 
والــتــطـــويــر الــتــابــعــة لــهــيــاكل اجلــيـش الــوطــني الــشــعــبي
االمـتـثال ألحـكـام هـذا اHرسـوم في أجل سـنـتW (2) ابـتداء

من تاريخ توقيعه.

اHادة اHادة 50 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد|قراطيّة الشّعبيّة

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1433 اHــوافق 16
يناير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-16 مؤر مؤرّخ في خ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHـوافـق اHـوافـق 9 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q2012 يــؤسس حـمـايــة مـطـارq يــؤسس حـمـايــة مـطـار

جيجل - فرحات عباس ويحدد محيطه.جيجل - فرحات عباس ويحدد محيطه.
ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

qاحمللية
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى األمر رقم 66 -156 اHؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

qتممHعدل واHا qالعقوبات
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5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 66 9 محر محرّم عام  م عام  1433 هـ هـ
4 ديسمبر  سنة   ديسمبر  سنة  2011 م م

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اJــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق
بـالـتـقـاعـدq اJـعـدّل واJـتـمّمq ال سـيّـمـا اJـواد   15  و 16 و 25

qو45 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اJــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق
qـتممJـعــدل واJا qـهــنــيـةJبـحــوادث الــعــمـل واألمــراض ا

qادتان 37  و 41 منهJال سيّما ا
- و�ــقــتــضى الــقــانــون  رقم 90 -11  اJــؤرخ  في 25
رمـضـان عام 1410 اJـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واJـتـعلق
بـعـالقـات الـعـملq اJــعـدل واJـتـمـمq ال سـيّـمـا اJـواد  80 و 81

qو87 و87 مكرّر  منه
- و�قـتـضى األمر رقم 97-03 اJؤرّخ في 2 رمـضان
عـام 1417 اJـوافق 11 يــنــايــر ســنـة 1997 الـذي يــحــدد اJـدة

qالقانونية للعمل
- و�ـــــقـــــتـــــضى اJـــــرســـــوم رقم 85-34 اJـــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1405 اJــــوافق 9 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1985
الـــذي يــحـــدد اشـــتــراكـــات الــضـــمــان االجـــتـــمــاعي ألصـــنــاف

qؤمن لهم اجتماعياJخاصة من ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم  الــــــرئـــــاسـي رقم 09- 416
اJـؤرّخ  في 29 ذي احلــجـة عـام 1430  اJـوافق 16 ديـســمـبـر

qضمونJسنة 2009 الذي يحدد األجر الوطني  األدنى ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اJـــــــــاداJـــــــــادّة األولى ة األولى :  يــــــــحـــــــــدد األجـــــــــر الـــــــــوطـــــــــنـي األدنى
اJضـمـون اJوافـق Jــدة عمل قـانـونيـة  أسبـوعـيـة  قــدرها
أربــعـــون  (40) ســاعـــةq وهـــو مــا يــعــادل 173,33 ســـاعــة في
الــــشـــهــــرq بــــثـــمــــانــــيـــة عــــشــــر ألف ديــــنـــار (18.000 دج) في

الشهرq أي ما يعادل 103,84 دينارا لساعة عمل.

اJــــاداJــــادّة ة 2 :   :  تـــــلــــغــى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اJــرســــومq ال ســـيّــمــــا أحـــكــــام اJــرســــوم  الــرئــاسـي رقـم
09-416  اJــؤرّخ  فـي 29 ذي احلــجــة عـام 1430  اJـوافق 16

ديــســمــبــر ســنــة 2009 الــذي يــحــدد األجــر الــوطــني  األدنى
اJضمون.

اJــاداJــادّة ة 3 :   :  يــســـري مــفــعــول هــذا اJـــرســوم ابــتــداء من
أوّل يــنــايــر ســنـة 2012  و يــنــشــر فـي اجلــريــدة الــرّســمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.

 حــرر بـالـــجــزائـر في 4 مــحـرّم عـام 1433 اJـوافق 29
نوفمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 11-396 مؤر مؤرّخ في خ في 28 ذي احلـج ذي احلـجّة عامة عام
1432 اJوافـق  اJوافـق 24 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة q2011 يحـدد القانونq يحـدد القانون

األســـاسي الــنــمـــوذجي لــلــمـــؤســســة الــعـــمــومــيــة ذاتاألســـاسي الــنــمـــوذجي لــلــمـــؤســســة الــعـــمــومــيــة ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي.الطابع العلمي والتكنولوجي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اJادتان 85-3 و125

 q(الفقرة 2) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اJـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qتضمن القانون التجاريJوا
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اJؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـJـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واJعـام 1404 ا

qتممJعدل واJا qاليةJا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اJــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اJـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واJـتـعلق

 qتممJعدل واJا qبعالقات العمل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اJــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

qتممJعدل واJا qباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممJعدل واJا qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا
- و�ـقتـضى اJرسـوم التـشريعي رقم 93-17 اJؤرخ
في 23 جـمـادى الثـانـيـة عام 1414 اJـوافق 7 ديـسـمبـر سـنة

qتعلق بحماية االختراعاتJ1993 وا

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 94-03 اJــؤرخ في 27 رجب
عــام 1415 اJــوافق 31 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1994  واJـــتـــضــمن

qادة 146 منهJال سيما ا q1995 الية لسنةJقانون ا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95-27 اJـؤرخ في 8 شـعـبان
عــام 1416 اJــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1995 واJـــتـــضـــمن
qادة 177 منهJال سيما ا qعدلJا q1996 الية لسنةJقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 96-16 اJــؤرخ في 16 صــفــر
عـام 1417 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1996 واJـتـعــلق بـاإليـداع

qالقانوني
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اJــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
q2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

qادتان 17 و24 منهJال سيما ا qتممJعدل واJا
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- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 99-05 اJــؤرخ في 18
ذي احلـــــــــجـــــــــة عــــــــام 1419 اJـــــــــوافق 4 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة 1999
واJــتـضـمن الــقـانـون الــتـوجـيـهـي لـلـتـعــلـيم الـعــاليq اJـعـدل

qتممJوا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-05 اJؤرخ في 10 جـمادى
األولى عـام 1424 اJـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واJــتــعـلق

qؤلف واحلقوق اجملاورةJبحقوق ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-02 اJــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اJوافق 20 فبـراير سنة 2006 واJـتضمن

qوثقJتنظيم مهنة ا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اJؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 07-11 اJـــــؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اJـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

qاليJتضمن النظام احملاسبي اJوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-02 اJـــــــــؤرخ في 16
رمــضـان عـام 1431 اJـوافق 26 غــشت سـنـة 2010 واJــتـعـلق

qجلس احملاسبة�
- و�ــــقـــتــــضـى اJـــرســــوم رقم 66-145 اJــــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اJــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واJـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتممJعدل واJا qXوظفJأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اJؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اJـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة
1991 الــذي يــحــدد شــروط إدارة األمـالك اخلــاصــة والــعــامـة

التـابعـة للـدولة وتـسيـيرهـا ويضـبط كيـفيات ذلـكq اJعدل
qتممJوا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-22 اJـؤرخ
في 8 رجب عــــــام 1412 اJــــــوافق 13 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1992
واJـتـضمن إنـشـاء جلـان مـشـتـركـة بX الـقـطـاعـات لـتـرقـية
الـبــحث الــعــلــمي والــتـقــني وبــرمــجــته وتــقــو�ه ويــضـبط

 qتممJعدل واJا qسيرها وتنظيمها
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 92-414 اJؤرخ
في 19 جـمـادى األولى عام 1413 اJـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنة
1992 واJـتـعـلق بــالـرقـابـة الـسـابــقـة لـلـنـفــقـات الـتي يـلـتـزم

qتممJعدل واJا qبها

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 96-431 اJؤرخ
في 19 رجـب عـــام 1417 اJــــوافق 30 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1996
واJــــتـــعــــلق بــــكـــيــــفـــيــــات تـــعــــيـــX مــــحـــافـظ احلـــســــابـــات في
اJـؤسـسات الـعـمومـيـة ذات الـطابع الـصـناعي و الـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

qستقلةJؤسسات العمومية غير اJا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 98-254 اJؤرخ
في 24 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1419 اJــــوافق 17 غــــشت ســــنـــة
1998 واJـتعـلق بالـتكـوين في الـدكتـوراه وما بـعد الـتدرج

qتممJعدل واJا qتخصص والتأهيل اجلامعيJا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 99-243 اJؤرخ
في 21 رجـب عـــام 1420 اJــــوافق 31 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
الـذي يــحـدد تــنـظــيم الــلـجــان الـقــطـاعــيـة الــدائـمــة لـلــبـحث

qالعلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 99-244 اJؤرخ
في 21 رجـب عـــام 1420 اJــــوافق 31 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
الـــذي يـــحـــدد قـــواعـــد إنـــشـــاء مـــخــبـــر الـــبـــحـث وتــنـــظـــيـــمه

qوسيره
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 99-256 اJؤرخ
في 8 شــعــبــان عــام 1420 اJــوافق 16 نــوفــمــبــر ســنــة 1999
الـــذي يــحــدد كـــيــفــيـــات إنــشــاء اJــؤســـســة الــعـــمــومــيــة ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرهاq اJعدل

qتممJوا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 99-258 اJؤرخ
في 8 شــعــبــان عــام 1420 اJــوافق 16 نــوفــمــبــر ســنــة 1999
الذي يحـدد كيفـيات �ارسة اJـراقبة اJـالية البـعدية على
اJـــؤســســـة الـــعـــمــومـــيـــة ذات الـــطــابـع الــعـــلـــمي والـــثــقـــافي
واJـــهـــنـي واJـــؤســـســـة الـــعـــمـــومـــيـــة ذات الـــطــــابع الـــعـــلـــمي

qتممJا qوالتكنولوجي وهيئات البحث األخرى
- و�ــــقــــتــــضى اJـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 08 -131
اJؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اJوافق 3 مايو سنة
2008 واJـــتــــضـــمن الـــقــــانـــون األســـاسي اخلــــاص بـــالـــبـــاحث

qالدائم
- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 272-08
اJـؤرخ في 6 رمـضـان عام 1429 اJـوافق 6 سـبـتـمـبـر سـنة

qفتشية العامة للماليةJ2008 الذي يحدد صالحيات ا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسميرسم ما يأتي : ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اJــادتـX 17 و24 من
الـقانون رقم 98-11 اJؤرخ في 29 ربيع الـثاني عام 1419
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اJــوافق 22 غــشت ســنــة q1998 اJــعــدل واJــتـــمم  واJــذكــور
أعالهq يــهـدف هـذا اJــرسـوم إلى حتــديـد الـقــانـون األسـاسي
الــنـمــوذجي لــلـمــؤســسـة الــعــمـومــيــة ذات الـطــابع الــعــلـمي

والتكنولوجيq وتدعى في صلب النص " اJؤسسة".

الفصل األولالفصل األول
إنشاء اJؤسسة العمومية ذاتإنشاء اJؤسسة العمومية ذات

 الطابع العلمي والتكنولوجي ومهامها الطابع العلمي والتكنولوجي ومهامها

2 : : تنـشـأ اJؤسـسـة ذات الصـبـغة الـقـطاعـية أو اJاداJادّة ة 
اJـشـتـركة بـX الـقـطـاعـات �ـوجب مـرسـوم تـنـفـيـذيq بـناء
عـلى اقــتـراح من الـوزيـر اJـكـلف بــالـبـحث الـعـلـمي أو من
الــوزيـر اJــكــلف بـالــبـحث الــعـلــمي والــوزيـر اJــعـنيq بــعـد
رأي مطابقq حـسب احلالـةq من اللجـنة الـقطاعـية الـدائمة
لــلــبــحث الـــعــلــمي والــتــطـــويــر الــتــكــنــولـــوجي أو الــلــجــنــة
اJشتركة بX القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني

وبرمجته وتقو�ه اJعنية. 

يـحــدد مـرسـوم إنـشــاء اJـؤسـسـة صــبـغـتـهــا والـسـلـطـة
الوصية التي تخضع لها وكذا مقرها.

3 : : تــتــمــتع اJــؤســسـة بــالــشــخــصــيــة اJــعــنــويـة اJـاداJـادّة ة 
واالستقالل اJالي.

اJاداJادّة ة 4 : : يقـرر إنشـاء اJؤسـسة عـلى أساس اJـعايـير
اآلتية:

qيادين البحثJ طابع األولوية -
qحجم البرامج الواجب إجنازها ود�ومتها -

- اجلـــمع األحـــسن لـــكل مـــشــاريـع الــبـــحث والـــبــرامج
qالتي لها طابع ارتباطي أو تكاملي

- تـــوفـــر قـــدرة عـــلـــمـــيـــة وتـــقـــنـــيـــة ضـــروريـــة إلجنــاز
أهداف اJـؤسسـة مـنظـمة فـي شكل ست عـشرة (16) فـرقة

qبحث على األقل
- الـــوســـائل اJـــالـــيـــة واJـــاديـــة اJـــوجـــودة أو الـــواجب

رصدها.

يـتم حل اJـؤســسـة حـسب األشـكـال اJـنــصـوص عـلـيـهـا
في اJـادة 2 أعالهq عــنـدمــا تـصــبح الــشـروط الــتي أنــشـئت

�وجبها غير متوفرة.

اJــــاداJــــادّة ة 5 : : بـــــغض الـــــنــــظــــر عـن الــــشـــــروط احملــــددة في
الـــفـــقـــرة 4  مـن اJـــادة 4  من هـــذا اJــــرســـومq �ـــكـن إنـــشـــاء
اJـؤسسةq بـعد رأي مـطابق من الـلجـنة القـطاعـية الـدائمة
لــلــبــحث الـــعــلــمي والــتــطـــويــر الــتــكــنــولـــوجي أو الــلــجــنــة
اJشتركة بX القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني

وبرمجته وتقو�هq اJعنيةq حسب احلالة.

�ـنـح أجل لـلــمــؤسـســة ال يـتــعــدى خـمس (5) سـنـوات
qـذكورة أعالهJـادة 4  اJلـلـتـطـابق مع أحـكـام الـفـقرة 4 من ا
ابــتـــداء من تـــاريخ نـــشــر مـــرســـوم إنــشـــائــهـــا في اجلـــريــدة

الرسميّة.

اJـاداJـادّة ة 6 :  :  تــخـضـع اJـؤســســة اJــنـشــأة �ــوجب أحــكـام
اJــادة 5 أعالهq لـــتــقـــيـــيم ســـنـــوي من الـــلــجـــنـــة الـــقــطـــاعـــيــة
الـــدائــمــة لــلــبــحث الـــعــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي أو
الـلجـنة اJـشتـركة بـX القـطاعـات لتـرقيـة البـحث العـلمي
qحــسـب احلــالــة qـــعــنــيـــةJا qوالــتـــقــني وبـــرمــجـــته وتــقـــو�ه
لــــفــــحص تــــطــــابــــقــــهــــا مـع الــــفــــقـــرة 4 مـن  اJـــادة 4 مـن هـــذا

اJرسوم.

تـرسـل نـتـائـج الـتــقـيـيـم إلى الـوزيــر الـوصي مــرفـقـة
بتوصيات.

اJاداJادّة ة 7 : : تكلف اJـؤسسةq في إطـار اJهام احملددة في
اJــادتــX 12 و17 من الــــقـــــانــــون رقم 98-11 اJــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
اJـــعــدل واJـــتـــمم واJــذكـــور أعالهq بـــإجنــاز بـــرامج الـــبــحث
الــعـــلــمـي والــتــطـــويــر الـــتــكـــنــولـــوجي احملــددة فـي مــرســوم

إنشائها.

و في هــذا اإلطـارq تـكـلف اJـؤسـسـةq  عـلى اخلـصـوص
�ا يأتي:

- جـــمـع الــعـــنـــاصـــر الــضـــروريـــة لــتـــحـــديـــد مــشـــاريع
الــبــحث الــواجب إجنــازهــاq وكــذا اJــعــطــيــات الـتـي تـســمح

qببرمجتها وتنفيذها وتقييمها
- دفع وتــنــشـــيط االســتــيـــعــاب والــتــحـــكم في تــطــور
العـلوم والـتـقنـيات وكـذا اإلبداع الـتـكنـولوجي في مـيدان

qنشاطها
- ضــمـان مــتـابــعـة الــتـطــور الـعــلـمـي والـتــكـنــولـوجي

qذات الصلة �وضوعها
- جـمـع اJـعــلـومــات الـعــلـمــيـة والــتـقــنـيــة ومـعــاجلـتــهـا

qوضمان احملافظة عليها ونشرها
qنــتــائج الــبـحث مـع الـســهـر Xـســاهــمـة فـي تـثــمـJا -

 qخاصة على نشرها واستغاللها واستعمالها
- ضــــمـــــان الــــتــــكــــويـن اJــــتــــواصـل وجتــــديــــد مــــعــــارف

qمستواهم Xمستخدمي البحث وحتس
- اJـــســـاهــمـــة في الـــتــكـــوين بـــواســطـــة الــبـــحث ومن

qأجله
- ضـمـان تــنـسـيق وحـدات الــبـحث ومـخــابـر الـبـحث
وفــرق الــبــحث اJــذكــورة في اJـادة 35 أدنــاهq ومــتـابــعــتــهـا

وتقييمها.
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اJـاداJـادّة ة 8 : :  �ــكن اJـؤسـســة إبـرام أي عــقـد أو اتـفــاقـيـة
تـــتـــعـــلق �ـــيـــدان نـــشـــاطـــهـــا قـــصـــد إجنـــاز أشــغـــال الـــبـــحث

والدراسات واخلبرة واالستشارة والتكوين.

كمـا �كنـها تقـد¤ اخلدمات وضـبط التقـنيات واJواد
والتجهيزاتq طبقا للتنظيم اJعمول به.

و�ــكــنـــهــا في إطــار تــثـــمــX نــتــائج الـــبــحثq بــصــفــة
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وبــــعـــد رأي مـــجـــلس اإلدارة وبـــرخـــصـــة من
الـــســلــطــة الـــوصــيــةq إبــرام عـــقــود لــلــحـــصــول عــلى قــروض
قــصــيـرة أو مــتــوســطـة أو طــويــلــة اJـدىq طــبــقــا لـلــتــنــظـيم

اJعمول به.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والعملالتنظيم والعمل

9 : : يــديــر اJــؤســســة مــديــر ويــســيــرهـا مــجــلس اJـاداJـادّة ة 
إدارة وتزود �جلس علمي.

10 : :  يــحــدد الــتـنــظــيم الــداخــلي لــكل مــؤســسـة اJـاداJـادّة ة 
عـــمــومـــيــة ذات طـــابع عــلـــمي وتـــكــنـــولــوجي �ـــوجب قــرار
مـشـتــرك بـX الـوزيـر اJـكــلف بـالـبـحث الــعـلـمي والـوزيـر
اJـكــلف بـاJـالـيــة والـسـلـطــة اJـكـلـفـة بــالـوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

والوزير الوصيq عند االقتضاء.

الفرع األولالفرع األول
اJديــراJديــر

11 : :  يــعــX اJــديـر �ــوجب مــرســوم بــنــاء عـلى اJـاداJـادّة ة 
اقتراح من الوزيـر الوصيq وتنهى مهامه حسب األشكال

نفسها.

تعتبر وظيفة اJدير وظيفة عليا.

يـتم اخــتـيـار اJــديـر من بــX الـشـخــصـيــات الـعـلــمـيـة
ذات الكفاءة اJثبتة.

يــســاعــد اJــديـــر مــديــر مــســاعــد وأمـــX عــام يــعــيــنــان
بقرار من الوزير الوصيq بناء على اقتراح من اJدير.

يسـاعـد اJـديـر اJـسـاعد اJـديـر في مـجـال الـنـشـاطات
الـــعــلــمــيـــة والــتــطــويـــر الــتــكــنـــولــوجي ويــنـــسق نــشــاطــات

األقسام التقنية اJنظمة في شكل مصالح. 

يـــــنـــــسـق األمـــــX الـــــعـــــام نـــــشـــــاط اJـــــصـــــالح اإلداريـــــة
واJنظمة في شكل مصالح.

اJــاداJــادّة ة 12 : :  يـــتـــولى اJـــديـــر إدارة اJــؤســـســـة ويـــكــون
مسؤوال عن حسن سيرها.

وبهذه الصفة : 
- �ـارس سـلطـة الـتـسـيـيـر والـسلـطـة الـسـلـمـيـة على

 qؤسسةJجميع مستخدمي ا
- يعـX ويـنهـي مهـام اJـستـخـدمX اJـوضـوعX حتت
سـلطـته الـذين يـشغـلـون مـناصب لم تـتـقـرر طريـقـة أخرى

qفيها Xللتعي
-  يــعــد اجلــداول الــتــقــديـــريــة لإليــرادات والــنــفــقــات

qويعرضها على مجلس اإلدارة
- يــعــد مــشــروع مــخــطط تــســيــيــر اJــوارد الــبــشــريـة

 qالذي يعرضه على مجلس اإلدارة للمصادقة عليه
XـسـتـخـدمـJــديـر فــي مـجـال نـفـقــــات اJـــارس ا� -
اJــــــــهـــــــــام احملـــــــــــددة فـــي اJـــــــــــواد 16 و17 و19 و20 و21 مـن
الـــــقــــــانـــــون رقـم 90-21 اJـــــؤرخ في 24 مـــــحـــــرم عـــــام 1411
اJـــــوافق 15 غـــــشـت ســـــنـــــة 1990 واJـــــتـــــعــــــلق بــــــاحملـــــاســـــبـــــة

qتممJعدل واJا qالعمومية
XستخدمJـتعلق بنفقات اJيعد احلساب اإلداري ا -

qويعرضه على مجلس اإلدارة للموافقة عليه
- يـــلـــتـــزم بـــالـــنـــفـــقـــات ويـــأمـــر بـــصـــرفـــهـــا في حـــدود

qرخص بهاJاالعتمادات ا
     qيعّد سندات اإليرادات -

- يـــبـــرم كل اتــــفـــاق أو عـــقـــد أو اتـــفـــاقـــيـــة ذات صـــلـــة
qعمول بهJؤسسة طبقا للتنظيم اJوضوع ا�

- �ـكنه القيـامq عند احلاجـةq �هام تدقـيق احلسابات
qالداخلية أو اخلارجية

- يعرض تقريـرا سنويا عن النـشاطات على مجلس
qاإلدارة

qيتولى تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وتوصياته -
- يعد مـشروع الـنظـام الداخلي لـلمـؤسسـة ويعرضه
qعلى مجلس اإلدارة للموافقة عليه ويسهر على تطبيقه

- �ــثـل اJــؤســســة أمــام الــعــدالــة وفي جــمــيع أعــمــال
qدنيةJاحلياة ا

- يكون مسؤوال عن األمن والنظام داخل اJؤسسة.

الفرع الثانيالفرع الثاني
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اJــاداJــادّة ة 13 : :  يـــتــشــكل مــجــلـس اإلدارة من اثــني عــشــر
(12) إلى ثمـانيـة عشر (18) عضوا  يـعيـنون Jدة أربع (4)

سنواتq ويضم :
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 qرئيسا qثل السلطة الوصية� -
qاليةJكلف باJثال عن الوزير ا� -

- �ــثــلـX عن اJــؤســســات األخـرى اJــعــنــيـة الــتــابــعـة
 qؤسسةJالتي حتدد قائمتها في مرسوم إنشاء ا qللدولة
- �ثل اJـديـريـة الـعامـة لـلـبـحث الـعلـمي والـتـطـوير

 qالتكنولوجي
- مـديـر اJـؤسـسة ومـديـري وحـدات الـبـحث الـتـابـعة

qلها
qرئيس اجمللس العلمي للمؤسسة -

qؤسسةJ(2) ينتخبهما باحثو ا Xثل� -
- �ـثال واحدا (1) يـنـتـخـبه مـسـتـخـدمـو دعم الـبـحث

qؤسسةJفي ا
- شخـصيـات تمـثل اJيـدان االقتـصادي ذات الـعالقة
بنشـاطات بحث اJؤسـسةq تعيـنها السـلطة الوصـية نظرا

لكفاءتها.

حتدد القائـمة االسمية ألعضاء مجلس اإلدارة بقرار
من السلطة الوصية.

في حـــالــة تــوقف عــهــدة أحـــد أعــضــاء مــجــلس اإلدارة
يتم اسـتخالفه للـمدة اJتـبقيـة من العهـدةq حسب األشكال

نفسها.

تتولى مصالح اJؤسسة أمانة مجلس اإلدارة.

اJــاداJــادّة ة 14 : :  يـــتــداول مــجـــلس اإلدارة في كل اJـــســائل
اJتعلقة بعمل اJؤسسةq وال سيما فيما يأتي:

- بــرامج الــبـحث اJــعــروضـة عــلـيه بــعــد االطالع عـلى
qرأي اجمللس العلمي

qنصرمةJالية اJالي للسنة اJالتسيير ا -
qاجلداول التقديرية لإليرادات والنفقات -

qعمليات االستثمار -
qوارد البشريةJمخطط تسيير ا -

qإنشاء مؤسسات فرعية واحلصول على أسهم -
qقبول الهبات والوصايا -

qالتقرير السنوي عن النشاطات -
- مشروع النظام الداخلي للمؤسسة.

يدرس مجلس اإلدارة ويقـترح كل التدابيـر الكفيلة
بتحسX عمل اJؤسسة وتسهيل حتقيق أهدافها.

ويــدلـي  بــرأيـه في جـــمــيع اJـــســـائل الـــتي يـــعــرضـــهــا
عليه مدير اJؤسسة.

�ــكـن مــجــلس اإلدارةq في إطــار مـــهــامهq االســتــعــانــة
بـأي شـخص بـإمــكـانه اJـسـاهـمـة في اJـسـائل الـتي تـعـرض

عليه.

15 : :  تــــســـتـــفـــيــــد الـــشـــخـــصــــيـــات الـــتـي تـــمـــثل اJــاداJــادّة ة 
قطـاعـات الـنـشـاط بـحسـب كفـاءتـهـا واألشـخـاص اJـدعوون
لـــلــمـــشــاركـــة في أشـــغــال مـــجــلـس اإلدارةq تــعـــويــضـــا �ــنح
حـــسـب نـــفس الـــشــــروط اJـــقـــررة لـــصـــالـح اخلـــبـــراء الـــذين
تـــدعـــوهم الـــلــجـــان اJـــشــتـــركـــة بــX الـــقـــطــاعـــاتq مـــوضــوع
اJـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 92-22 اJــؤرخ في 8 رجب عــام
1412 اJـــــوافق 13 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة q1992 اJـــــعـــــدل واJــــتـــــمم

واJذكور أعاله .

اJــاداJــادّة ة 16 : : يـــجــتـــمع مـــجــلس اإلدارة فـي دورة عــاديــة
مرتX (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

و �ـكنـه أن يجـتـمع في دورة غيـر عـاديةq كـلـما دعت
احلـاجـة إلى ذلكq بـناء عـلى طـلب من رئـيـسه أو من مـدير

اJؤسسة أو من ثلثي (3/2) أعضاء اجمللس.

17 : : تـــرسـل االســـتـــدعـــاءات مــــرفـــقـــة �ـــشـــروع اJــاداJــادّة ة 
جــدول األعــمــال إلى أعــضـــاء مــجــلس اإلدارةq قــبل خــمــســة

عشر(15) يوما على األقل من تاريخ االجتماع.

اJــــــــاداJــــــــادّة ة 18 : : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بـحـضـور ثـلثي  (3/2)  أعـضـائه على األقلq وإذا لـم يكـتمل
الـنـصــاب يـســتـدعى األعـضــاء من جـديــدq في أجل ال يـفـوق
شــهــرا (1)  واحـدا وتــصـح مـداوالت اجملــلس حــيــنــئــذ مــهــمـا

يكن عدد األعضاء احلاضرين.

اJـاداJـادّة ة 19 : :  تـتـخذ قـرارات مـجـلس اإلدارة باألغـلـبـية
الـبسيطـة ألصوات األعضـاء احلاضرينq وفي حـالة تساوي

 عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

20 : : تــــــســـــــجل مـــــــداوالت مــــــجــــــلـس اإلدارة في اJـــــاداJـــــادّة ة 
مـحضـر يرسلq بعـد اJصـادقة عـليهq إلى الـسلـطة الـوصية
وإلى اJــــديـــريـــة الــــعـــامــــة لـــلـــبــــحث الــــعـــلـــمـي والـــتــــطـــويـــر
الــــتــــكــــنــــولــــوجي وكــــذا إلى أعــــضــــاء مــــجــــلس اإلدارة خالل

اخلمسة عشر(15) يوما التي تلي تاريخ االجتماع.

تــصــبح مــداوالت مــجــلس اإلدارة نــافـذة بـعـــد شـهــر
واحد (1) من تاريخ تبـليـغهـا إلى السـلطة الـوصيـة ما عدا

في حالة معارضة صريحة خالل هذه اJدة.

ال تـــكـــون اJـــداوالت اJـــتــعـــلـــقـــة بـــاجلــدول الـــتـــقـــديــري
Xلإليرادات والـنـفقـات نافـذة إال بعـد مـوافقـة مشـتركـة ب
الوزير اJـكلف بالـبحث الـعلمي والـوزير اJـكلف باJـالية

والوزير الوصي.
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ال تكـون اJـداوالت اJـتعـلـقـة باقـتـنـاء اJـباني وبـيـعـها
وإيــجـارهــا وبــقــبــول الـهــبــات والــوصـايــا الــتي تــتم طــبــقـا
لــلــتــنـــظــيم اJــعــمـــول بهq  نــافــذة إال بــعـــد مــوافــقــة الــوزيــر

الوصي.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اجمللس العلمياجمللس العلمي

اJــــاداJــــادّة ة 21 : : زيـــادة عــــلـى مــــديـــر اJــــؤســــســــة ومــــديـــري
وحـدات الـبــحثq  يـتـشـكل اجملـلس الــعـلـمي من اثـني عـشـر
(12)  إلـى ثــمـــانــيــة عــشــر (18) عـــضــواq يـــتـم اخــتــيــارهم

كما يأتي :

Xــــــائــــــة (50 %) مـن الــــبـــــاحــــثــــJ1 - خــــــمــــــســــــون في ا
الدائـمـX بـاJـؤسسـة يـنـتـخبـهم نـظـراؤهم حـسب الـتوزيع

اآلتي :
qمديرو البحث وأساتذة البحث باألغلبية -

- اJكلفون بالبحث واJلحقون بالبحث.

Xائة (25 %) من العـلميJ2 - خمسـة وعشرون في ا
اخلــــارجـــX عن اJـــؤســـــســـة احلـــائـــــزيـن عـــلى األقــل رتـــبــــة
أســـتـــاذ بــحـث أو رتــبــة مـــعــادلـــةq يــتـم اخــتــيـــارهم بـــصــفــة
أولـويـة من بـX الـبـاحـثـX العـامـلـX لـدى هـيـئـات الـبحث

ذات ميادين االختصاص اJرتبطة بنشاطات اJؤسسة.

Xـــــائــــة (25 %) من بJ3 - خـــــمــــســـــة وعـــــشـــــرون في ا
العلميX الوطنيX العاملX غير اJقيمX باجلزائر.

qفـي حــالـــة عــدم تـــوفــر شــروط الـــرتــبـــة احملــددة أعاله
qـنـاصبJيــشـغل الـبــاحـثـون ذوو الـرتــبـة األدنى مـبــاشـرة ا

حسب  النسب نفسها.

يـرأس اجملـلس الـعـلـمي بـاحـث دائمq يـنـتـخـبه أعـضـاء
XــنـتــخـبـJا Xالـدائــمـ Xالــبـاحـثــ Xاجملــلس الـعــلـمـي من بـ

ذوي الرتبة األعلى.

حتـــدد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــة ألعـــضـــاء اجملـــلس الـــعــلـــمي
�وجب قرار من السلطة الوصية كل أربع (4) سنوات.

تتولى مديرية اJؤسسة أمانة اجمللس العلمي.

اJـــــاداJـــــادّة ة 22 : : يــــفـــــصـل اجملـــــلس الـــــعـــــلـــــمي في تـــــنـــــظـــــيم
النشاطات العلمية والتكنولوجية للمؤسسة وعملها. 

وبهذه الصفةq يفصل فيما يأتي :
- بــــرامـج ومــــشــــاريـع الــــبـــــحث الــــتـي تــــعـــــرض عــــلى

qمجلس اإلدارة
qتنظيم أشغال البحث -

- إنـــــشـــــاء وحل فــــــرق الـــــبــــحـث وأقـــــســــــام الـــــبـــــحث
ومـــخــــابـــر الـــبـــــحث اJـــشــــتـــركـــــة ووحــــــدات الـــبـــحث ذات
الصبغــة القطاعية أو اJشتركـة بX القطاعات واحملطات

qشتركةJصالح اJالتجريبية والورشات وا

qXالباحث XستخدمJبرامج تكوين ا -

qXالباحث XستخدمJتوظيف ا -

- بــرمـــجــة الـــتــظـــاهــرات الـــعــلـــمــيــة الـــتي تـــنــظـــمــهــا
اJؤسسة.

يقوم بالتقييم الدوري ألشغال البحث.

يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه.

�ـــــكـن اجملـــــلس الـــــعـــــلـــــمـيq في إطـــــار نـــــشـــــاطـــــاتهq أن
يــسـتـعـX بــأيّ شـخـصـيــة أو كـفـاءةq من أجل مــسـاعـدته في
أعـمــاله. و�ـكـنـه كـذلك تـأســيس جلـان عــلـمـيــة مـتـخــصـصـة

يعX أعضاؤها �قرر من مدير اJؤسسة.

اJـاداJـادّة ة 23 : :  يـجــتـمع اجملــلس الـعــلـمي فـي دورة عـاديـة
مرتX (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

و�ــكـنه أن يـجــتـمع في دورة غــيـر عـاديــة بـطـلب من
رئــيـسـه أو بـطــلب من مــديــر اJـؤســســة أو من ثــلـثي (3/2)

أعضائه. 

24 : : ال �ـــكن أن يــــجـــتـــمـع اجملـــلس الــــعـــلـــمي إال اJــاداJــادّة ة 
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل. 

وإذا لـم يــكـــتــمل الـــنــصــابq يـــســتـــدعى اجــتـــمــاع ثــان
لــلــمــجـــلس الــعــلـــمي في مــدة ثـــمــانــيــة (8) أيـــامq وحــيــنــئــذ
يجتمع اجمللس العلمي مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

25 : : تـــرسـل االســـتـــدعـــاءات مــــرفـــقـــة �ـــشـــروع اJــاداJــادّة ة 
جــدول األعــمــال إلى أعــضــاء اجملــلس الــعــلــمي قــبـل خــمــسـة

عشر (15) يوما على األقل من تاريخ االجتماع.  

اJاداJادّة ة 26 : : تتخـذ توصـيات اجملـلس العـلمي بـاألغلـبية
الـبسيطـة ألصوات األعضـاء احلاضرينq وفي حـالة تساوي

عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

qبـــــعــــد كل دورة qــــادّة ة 27 : :  يـــــعــــد اجملــــلـس الــــعـــــلــــميJــــاداJا
تقريرا حول التـقييم العلميq مدعـما بتوصيات ويعرضه
على مدير اJؤسـسة الذي يرسله كـامال ومرفقا �الحظاته

إلى مجلس اإلدارة وإلى السلطة الوصية.

اJـاداJـادّة ة 28 : : حتـدد الـكـيـفـيـات األخـرى لـتـسـيـيـر اجملـلس
العلمي في نظامه الداخلي.
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الفصل الثـالثالفصل الثـالث
التنظيـم العـلميالتنظيـم العـلمي

29 : : تــتــضــمن اJــؤســســةq قــصــد تــنــفــيــذ اJــهـام اJـاداJـادّة ة 
اJسندة إليها �وجب نص إنشائهاq ما يأتي :

qفرق بحث -
qأقسـام بحث -
qوحدات بحث -

- ورشاتq عند االقتضاء.

�كن أن تتضمن اJؤسسة أيضا محطات جتريبية.

اJاداJادّة ة 30 : : فـرقة البـحث هي الهيـكل القاعـدي اJكلف
بـتـنـفـيــذ مـشـروع بـحث أو أكـثــر يـدخل في إطـار مـوضـوع

بحث.

تـــشـــكـل فـــرقـــة الـــبـــحـث من ثالثـــة (3) بــاحـــثــX عــلى
األقل.

اJــاداJــادّة ة 31 : : يــكـــلف قـــسم الــبـــحث بــتـــنــفـــيــذ مـــشــاريع
الــــبـــــحث الــــتي تـــــدخل في إطـــــار مــــحــــور بــــحث أو أكــــثــــر

تضطلع بها اJؤسسة. 

يــتــكــون قـسم الــبــحث من أربع (4) فــرق بـحـث عـلى
األقل.

qعـــلى اخلـــصــوص qــادّة ة 32 : :  تـــكـــلف وحـــدة الــبـــحثJــاداJا
بتنفيـذ نشاطات البحث احملـددة في ميدان بحث أو أكثر

للمؤسسة.

تـــتـــشــكل وحـــدة الـــبــحـث من قـــســمي (2) بــحـث عــلى
األقل.

تتمتع وحدة البحث باالستقاللية في التسيير .

يـكون مديـر وحدة البـحث اآلمر بصـرف االعتمادات
اخملصصة لها.

اJــاداJــادّة ة 33 : :  تــكــلف الـــورشــة بــإجنـــاز أشــغــال تـــقــنــيــة
و/أو تــكـــنــولــوجـــيــة ذات عالقـــة بــنــشـــاطــات بـــحث أقــســام

البحث.

اJــاداJــادّة ة 34 : :  تــكـــلف احملــطــة الـــتــجــريـــبــيــة اJـــنــصــوص
عليـها في القانون رقم 98-11 اJؤرخ في 29 ربيع الثاني
عــام 1419 اJــوافق 22 غـــشت ســـنــة q1998 اJـــعـــدل واJـــتــمم
واJــذكــور أعـالهq ال ســيــمــا الــتــقــريــر الــعــام اJــرفق بهq في
مجال اختصاصـها على اخلصوصq بتنـفيذ البحث اJطبق
وجتربة نتائج الـبحث التي من شأنها أن تشجع االبتكار

والتحويل التكنولوجي وحتسX اJعارف.

تتكون احملطة التجريبية من مصالح.

Xتــنـــشــأ احملــطــات الــتــجــريــبـــيــة بــقــرار مــشــتــرك بــ
الوزير اJـكلف بالـبحث الـعلمي والـوزير اJـكلف باJـالية
والــوزيـــر الـــوصيq عـــنـــد االقـــتـــضـــاءq والـــســلـــطـــة اJـــكـــلـــفــة

بالوظيفة العمومية.

اJــاداJــادّة ة 35 : : يــعـــX مـــديــرو وحـــدات الــبـــحث ومـــديــرو
احملـطات الـتجـريبـية ومـديرو أقـسام الـبحث وكـذا رؤساء
األقـسـام الــتـقـنـيـة بــقـرار من الـســلـطـة الـوصـيــة بـنـاء عـلى

اقتراح من مدير اJؤسسة.

يـعــX مـســؤولـو فــرق الـبــحث ومــسـؤولــو الـورشـات
من طرف مدير اJؤسسة.

وتنهى مهامهم  حسب األشكال نفسها.

اJـاداJـادّة ة 36 : : �ــكن اJــؤســســةq بـغـض الـنــظــر عن أحــكـام
اJادة 29 أعالهq وقـصد تنـفيذ بـرامج البحث بـالتعاون مع
مـــــؤســــســـــات الــــتـــــعــــلـــــيم الـــــعــــالـيq ومــــؤســـــســــات الـــــبــــحث
واJـــؤســــســــات ذات الــــطــــابع االقــــتـــصــــادي أو اJــــؤســــســـات
qالــعـمـومــيـة ذات الـطــابع الـعــلـمي والــتـكـنــولـوجي األخـرى
وضع وحـدات بـحث ذات صـبـغـة مـشـتـركـة بـX الـقـطـاعات
ومــخــابــر بــحث مــشــتــركــة  وفــرق بــحث مــخــتــلــطـة و/ أو

مشتركة ومصالح مشتركة .

الفصل الـرابعالفصل الـرابع
التنظيم اJاليالتنظيم اJالي

اJاداJادّة ة 37 : : تسـجل االعـتمـادات الضـرورية ألداء مـهام
اJؤسسة كل سنة في ميزانية الدولة.

تـــتـــأتّى مـــوارد اJـــؤســســـة الـــعـــمـــومـــيـــة ذات الــطـــابع
العلمي والتكنولوجي من : 

qإعانات الدولة -
- مــــســــاهـــــمــــات اجلــــمــــاعـــــات احملــــلــــيـــــة واJــــؤســــســــات

qوالهيئات العمومية
qعقود البحث واخلبرة وتقد¤ اخلدمات -

qنشوراتJبراءات االختراع وا -
qالتعاون الدولي -

qؤسسات الفرعية للمؤسسةJمداخيل ا -
qداخيل الواردة من األسهمJا -

qالهبات  والوصايا -
- كلّ اJوارد األخرى اJرتبطة �هامها.
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38 : : تـــتـــوزع نـــفـــقـــات اJـــؤســــســـة إلى نـــفـــقـــات اJــاداJــادّة ة 
جتهيز ونفقات تسيير.

اJـاداJـادّة ة 39 : : تــمـسك حــسـابـات اJــؤسـســة طـبـقــا ألحـكـام
األمــــر رقم 07 - 11 اJــــؤرخ في 15 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1428

اJوافق 25 نوفمبر سنة 2007 واJذكور أعاله.

اJــاداJــادّة ة 40 : : تـــخـــضع نـــفــقـــات مـــســـتــخـــدمي اJـــؤســـســة
الـعـمـومــيـة ذات الـطـابـع الـعـلـمي والــتـكـنـولـوجـي لـلـرقـابـة
اJـالــيـة اJـســبـقـةq ويــتـوالهــا مـراقب مـالـي يـعـيــنه الـوزيـر

اJكلف باJالية.

و تــمــسك مــحــاسـبــة االلــتــزامـات فـي مـجــال نــفــقـات
اJستخدمqX طبقا لقواعد احملاسبة العمومية.

qـــــادة 39 أعالهJــــــســـــاس بـــــأحــــــكـــــام اJـــــادّة ة 41 : : دون اJـــــاداJا
XـستـخدمJؤسـسة في مـجال نفـقات اJتـمسك محـاسبـة ا

من طرف عون محاسب عمومي.

XــســـتــخــدمــJـــســبــقـــة لــنــفـــقــات اJيــتــولـى الــرقــابــة ا
مراقب مالي.

اJــاداJــادّة ة 42 : : يــعــX الــوزيـــر اJــكــلـف بــاJــالــيـــة مــحــافظ
حـــســابــات ومــراقــبــا مـــالــيــا ومــحــاســبـــا عــمــومــيــا لــدى كل

مؤسسة.

اJــاداJــادّة ة 43 : : يــعـــرض اجلــدول الــتــقــديـــري عــلى مــجــلس
إدارة اJــؤســســة في شـــكل مــلــحق مــرتــب حــســب صــنــف
qاألعــمــال الــعـلــمــيــة أو الــتـكــنــولــوجـيــة وحــسب الــبــرنـامج

وعند االقتضاء حسب الوجهة.

يــقــدم مـــديــر اJــؤســســة إلى مـــجــلس اإلدارة تــقــريــرا
حول تنفيذ اJيزانية مرتX (2) في السنة.

اJـــــاداJـــــادّة ة 44 : : يـــــتــــــداول مـــــجــــــلس اإلدارة فـي مـــــوضـــــوع
احلـسـاب اJـالي لـلـمـؤسـسـة ويـدرس حـسـابـات مـؤسـسـاتـها
الـفــرعــيـة  و كـذا الــوضــعـيــة اJـالــيــة اJـلــخــصـة لــلــمـؤســسـة

والهياكل اJلحقة بها.

اJـاداJـادّة ة 45 : : يلـتـزم مـدير وحـدة الـبـحث ومـدير مـخـبر
الــبــحث اJــشــتــرك ومــســؤولــو فــرق الــبــحث اخملــتــلــطــة أو
اJـــشـــتـــركــــة بـــالـــنــــفـــقـــات ويـــأمــــرون بـــصـــرفــــهـــا في حـــدود

االعتمادات اخملصصة لهم. 

اJـاداJـادّة ة 46 : :  يـعــد اJـديـر اجلـدول الـتـقـديـري لإليـرادات
والــنـــفــقــات ويـــرســلهq بـــعــد أخــذ رأي مـــجــلس اإلدارةq إلى
الوزيـر الوصي والوزيـر اJكـلف باJالـية والوزيـر اJكلف

بالبحث العلمي للموافقة عليه.

يـــعـــد اJــديـــر مـــشـــروع كـــشف اJـــيـــزانـــيـــة في مـــجــال
نـفـقات اJـسـتخـدمـX ويرسـله بـعد مـوافقـة مـجلس اإلدارة

إلى الوزير الوصي والوزير اJكلف باJالية.

47 : : تـــرسـل احلـــصـــيــــلـــة اJــــالـــيــــة واحملـــاســــبـــيـــة اJــاداJــادّة ة 
والــتــقــريــر الــســنــوي لــنــشــاط الــســنــة اJــالــيــة اJــنــصــرمـة
مــرفـقـة بـرأي مــجـلس اإلدارة وتـقــريـر مـحــافظ احلـسـابـات
إلى الـسـلـطــة الـوصـيـة والـوزيـر اJـكـلـف بـالـبـحث الـعـلـمي
والـــوزيـــر اJـــكــــلف بـــاJـــالــــيـــة ومـــجـــلس احملــــاســـبـــةq طـــبـــقـــا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
كيفيات االستعمال اJباشر للمداخيلكيفيات االستعمال اJباشر للمداخيل

الناجتة عن نشاطات اJؤسسة الناجتة عن نشاطات اJؤسسة 
العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجيالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

اJـاداJـادّة ة 48 : :  تـكـون اخلــدمـات واخلـبــرات الـتي تــؤديـهـا
اJؤسسة �قـابل محل عقود أو اتفاقياتq و �كن أن تأخذ

أشكاال مختلفةq ال سيما :
qإجناز أشغال البحث والدراسات -

qاخلبرة واالستشارة -
qواد والتجهيزاتJوضع التقنيات وا -

qتواصلJتنظيم دورات التكوين ا -
- خدمات أخرى.

qعـــنـــد احلـــاجــة qتـــوضح قـــائـــمــة اخلـــدمـــات واخلـــبـــرات
بقرار من الوزير اJكلف بالبحث العلمي.

اJــاداJــادّة ة 49 : : تـــوضح الــعــقـــود أو االتــفــاقــيـــاتq كــمــا هــو
مـنــصــوص عـلــيــهــا في اJـادة 48 أعالهq مـوضــوع اخلــدمـة أو
اخلـــبـــرة وبـــنـــودهـــا اJـــالـــيـــة وطــــبـــيـــعـــتـــهـــا ومـــدة إجنـــازهـــا
وكــيــفــيــات مــراقــبــة مــخــتــلف مــراحل الــتــطــبــيق فـي هـذا
Xاخملـصص Xوكذا القـائمـة االسمـية لـلمسـتخـدم  qاإلطـار

لهذا الغرض وتأهيلهم العلمي واJهني.

اJــــاداJــــادّة ة 50 : : تــــصب اJـــــوارد الــــنــــاجتــــة عـن نــــشــــاطــــات
اخلـدمـات و/أو اخلـبـرات بـنـاء عـلى سـنـد إيـرادات يـصدره
اآلمر بـالصرفq حتت عـنوان " عـمليـات خارج اJيـزانية "

و�كن أن تستعمل كلما ¦ حتصيلها.

تقـيد هذه اJـوارد بدقـة في دفتر إضـافيq يفـتح لهذا
الغرضq و�سكه محافظ احلسابات.

اJـــــاداJـــــادّة ة 51 : :  تــــــوزع اJــــــوارد اJـــــذكــــــورة فـي اJـــــادة 50
أعالهq بـعــد خـصم األعــبـاء الـنــاجـمــة عن إجنـاز الـنــشـاطـات

اJعنيةq كما يأتي :
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qحصة 25 %  تعود للمؤسسة -

- حـصة 5 %  تـمنح لـوحدة البـحث أو هيـكل البحث
الـــلــــذين أجنـــزا فـــعــــلـــيـــا اخلـــدمــــة من أجل حتــــســـX وســـائل

qوشروط العمل

- حـصة 15 %  تـخـصص كـمـساهـمـات في الـصـندوق
qالوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

- حصة 50 %  توزع في شكل عالوة تـشجيـعية على
اJــســتـخــدمــX الـذيـن شـــاركـــوا فـي الـنـشـاطـات اJـعـنـيـة

qا فيهم مستخدمي الدعم�

- حـصة 5 % تـمـنح لبـاقي مـسـتخـدمي اJـؤسـسة في
إطار النشاطات ذات الطابع االجتماعي.

يــوضح الــوزيـر اJــكــلف بــالـبــحث الــعــلـمـي كـيــفــيـات
تطبيق هذه اJادةq عند احلاجة.

اJـاداJـادّة ة 52 : :  تــســتــعـمـل اJـوارد الــنــاجتــة عن اســتـغالل
براءات االخـتراع واإلجـازات وتسويـق منتـجات مـختلف
نـشاطـات اJؤسـسة بـصفـة أوليـة في حتسـX شروط سـير

نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

تصب هـذه اJواردq بـنـاء على سـنـد إيرادات يـصدره
اآلمر بـالصرفq حتت عـنوان " عـمليـات خارج اJيـزانية "

و�كن استعمالها كلما ¦ حتصيلها.

تقيد هـذه اJوارد بدقة في سجل إضـافيq يفتح لهذا
الغرضq و�سكه محافظ احلسابات.   

اJـــــاداJـــــادّة ة 53 : : �ــــــكن أن يــــــســـــتـــــعـــــمـل قـــــسـم من اJـــــوارد
qالنـاجتة عن تأديـة اخلدمات واخلـبرات العـائدة للـمؤسسة
و كـــــذا تــــلـك الــــنـــــاجتـــــة عن اســـــتــــغـالل بــــراءات االخـــــتــــراع
واإلجــــازات وتــــســــويق مــــنــــتــــجــــات مــــخــــتــــلف نــــشــــاطــــات
اJــؤسـســة قـصــد إنـشــاء مـؤســسـات فــرعـيــة و/أو احلـصـول
عـــــلـى أســـــهـم وذلك بــــــنـــــاء عــــــلى مــــــداولـــــة مــــــجـــــلس اإلدارة

واJوافقة الصريحة للوزير اJكلف بالبحث العلمي.

يحـدد مـجـلس إدارة اJـؤسـسـة الـنـسـبـة الـتي تـقتـطع
من احلصـــة التــي تـعـود للـمؤسـسة وتـخصص لـلمـساهـمة
qفي إنـشــاء مــؤســسـات فــرعــيـة و/أو احلــصــول عـلـى أسـهم

وذلك قبل اJوافقة على ميزانية اJؤسسة.   

54 : : تــصبq ســنــويــاq حتت عــنــوان " عــمــلــيــات اJـاداJـادّة ة 
خارج اJـيزانيـة " اJوارد النـاجتة عن اJؤسـسات الفـرعية
واحلــصــول عــلى أســهمq بــنــاء عــلى ســنــد إيــرادات يــصـدره

اآلمر بالصرف.

تقـيد هذه اJـوارد بدقـة في دفتر إضـافيq يفـتح لهذا
Xوتستعـمل لتحس qو �سكه مـحافظ احلسابـات qالـغرض
شــــروط ســـيـــر نــــشـــاطـــات الـــبــــحث الـــعــــلـــمي والــــتـــطـــويـــر

التكنولوجي.

الفصل السادسالفصل السادس
كـيــفـيـات �ـارسـة اJـراقــبـة اJـالـيـة الـبــعـديـة في اJـؤسـسـةكـيــفـيـات �ـارسـة اJـراقــبـة اJـالـيـة الـبــعـديـة في اJـؤسـسـة

العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجيالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

اJــاداJــادّة ة 55 : : تـــمـــارس اJــراقـــبـــة اJــالـــيـــة الــبـــعـــديــة في
مـجـال اســتـعـمــال االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــلـبـحث الــعـلـمي
والـتطـويـر الـتـكنـولـوجي عـلى الـنفـقـات اJـنـصوص عـلـيـها
فـي مــدونـــة حتـــدد بـــقــرار مـــشـــتـــرك بــX الـــوزيـــر اJــكـــلف

باJالية والوزير اJكلف بالبحث العلمي.

وتعدل و/أو تتمم حسب األشكال نفسها.

اJـاداJـادّة ة 56 : : �ـارس محـافظ حـسـابـات اJراقـبـة اJـالـية
الـبــعـديـة في اJــؤسـسـة q وفـقــا ألحـكـام اJـادة 177 من األمـر
رقم 95-27 اJـــــؤرخ في 8 شـــــعــــبـــــان عــــام 1416 اJـــــوافق 30

ديسمبر سنة 1995 واJذكور أعاله.

تمسك مـحاسـبة نفـقات اJـؤسسة وفـقا ألحـكام األمر
رقم 07-11 اJـؤرخ في 15 ذي القـعـدة عام 1428 اJـوافق 25

نوفمبر سنة 2007  واJتضمن النظام احملاسبي اJالي.

اJــاداJــادّة ة 57 : : تــمــارس اJــراقــبــة اJــالـــيــة الــبــعــديــة عــلى
الـــنـــفــقـــات الـــتي يـــلــتـــزم بـــهــا مـن االعــتـــمـــادات اخملــصـــصــة
للبحث العلـمي والتطوير التـكنولوجيq من قبل محافظ

احلساباتq طبقا للمادة 56 أعاله.

الفصل السابعالفصل السابع
شروط إنشاء اJؤسسات الفرعيةشروط إنشاء اJؤسسات الفرعية
واحلصول على أسهم من طرفواحلصول على أسهم من طرف

اJؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجياJؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

58 : : �كن اJـؤسسـة إنشـاء مـؤسـسـات فرعـيــة اJاداJادّة ة 
ذات طـــــــابع اقـــــــتــــــــصـــــــادي واحلــــــصـــــــــول عــــــلـى أســــــهـــم في
Xمـؤسـســـات  اقـتـصـاديـة أو شـركـات أخـرى تـعـنى بـتـثـم
نـتـائج الـبـحث بنـاء عـلى مـداولـة مجـلس اإلدارة ومـوافـقة

السلطة الوصية. 

59 : : �ــكن أن تــأخــذ اJــؤســـســة الــفــرعــيــة شــكل اJـاداJـادّة ة 
شركة ذات مسؤولية محدودة أو شكل شركة أسهم.

اJـاداJـادّة ة 60 : :  تــكـون احلــصص الـنــقـديــة لـلــمـؤســسـة في
اJـؤسسة الفـرعية ناجتـة فقط من اJوارد اخلاصـة الناجمة

عن مختلف نشاطاتها.
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دون اJسـاس بأحـكام اJادة 567 من األمر رقم 59-75
اJــؤرخ في 20 رمـــضـــان عــام 1395 اJــوافق 26 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 1975  واJــذكــور أعالهq �ــكـن اJــؤســســة  تــقــد¤ عــمل
ومـسـاهـمـات عـيـنـيـة تـتـضـمن بـراءات االخـتـراع في إطـار
حق االنـــتــفـــاع مــا عـــدا األمالك اJــنـــقــولـــة وغــيـــر اJــنـــقــولــة

األخرى للمؤسسة.

اJاداJادّة ة 61 : : يكون احلـصول على األسهم ناجتا فقط عن
اJـوارد اخلـاصـة الـنـاجـمـة عن مـخـتـلف نـشـاطـات اJـؤسـسة
وتكـون موضوع مـداولة مجـلس إدارتها ومـوافقة الـسلطة

الوصية.

يـتم احلـصول عـلى أسـهم في اJؤسـسـات االقتـصـادية
أو الــشــركــات الـتـي يـكــون غــرضــهــا مـتــمــاشــيــا مع مــيـدان

نشاط اJؤسسة  وتساهم في تثمX نتائج البحث.

اJـاداJـادّة ة 62 : : يــجب أن يـكـون هــدف اJـؤســسـة الـفــرعـيـة
متماشيا مع ميدان نشاط اJؤسسة .

يــــجب أن تــــهـــدف اJــــؤســــســـة الــــفــــرعـــيــــة إلى إنــــتـــاج
وتــــثــــمــــX وتــــســــويق األمــــوال أو اخلـــــدمــــات في اJــــيــــادين
االقـتـصـاديـة والـعـلـمـيـة والـثـقـافـيـة في إطـار مـهـام اخلـدمـة
الــعــمــومــيــة  لــلــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويــر الــتــكـنــولــوجي
احملــــــددة فـي الــــــقــــــانــــــون رقم 98-11 اJــــــؤرخ في 29 ربــــــيع
الـــثـــاني عـــام 1419 اJــوافق 22 غـــشت ســـنـــة q1998 اJـــعــدل

واJتمم  واJذكور أعاله.

63 : :  يـــجـب أن يـــتـــضـــمن كل مـــشـــروع إنـــشـــاء اJــاداJــادّة ة 
مـؤســسـة فــرعـــيـة مــخـطط أعـمــال يـوضحq عــلى اخلـصـوص

ما يأتي :
qشروعJالتعريف با -

qالتأطير -
qحتليل السوق -

qقدمةJنتوجات واخلدمات اJا -
qاالستراتيجية التسويقية والتجارية -

qالوسائل والتنظيم -
- احلاجات ومخطط التمويل.

اJـاداJـادّة ة 64 : : يـعـX الـوزيـر الـوصي �ـثال عن اJـؤسـسـة
الـــعــمـــومـــيـــة ذات الــطـــابع الـــعـــلـــمي والـــتــكـــنـــولــوجـي لــدى
الـهـيـئـات اJسـيـرة لـلـشـخص اJعـنـوي اJـنـصـوص علـيه في

اJادة 58 أعاله. 

اJــــاداJــــادّة ة 65 : :  يــــقـــــدم �ــــثـل اJــــؤســـــســــة فـي اJــــؤســـــســــة
الـفـرعـيـة أو اJؤسـسـة االقـتـصـادية  تـقـريـرا سـنـويـا جمللس

إدارة اJؤسسـةq حول نـتائج تسـييـر اJؤسسـة الفـرعية أو
اJـؤسـسـة االقــتـصـاديـة ومـطـابــقـة نـشـاطـاتــهـا Jـهـام اخلـدمـة
العمومية للـبحث العلمي والتطـوير التكنولوجي وآفاق

تطويرها.

اJــــاداJــــادّة ة 66 : : يـــخــــضـع إنـــشــــاء اJــــؤســــســـات الــــفــــرعــــيـــة
واحلـصـول عــلى أسـهم إلى أحـكـام األمـر رقم 75-59 اJـؤرخ
q1975 وافق 26 سبـتمبـر سنةJفي 20 رمـضان عام 1395 ا

اJعدل واJتمم واJذكور أعاله.

الفصل الثامنالفصل الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJـاداJـادّة ة 67 : : تـــلــغــى أحــكـــام اJــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
99-256 اJــــــــؤرخ في 8 شــــــــعـــــــبــــــــان عـــــــام 1420 اJــــــــوافق 16

qــــذكـــور أعالهJــــتـــمم واJـــعـــدل واJا q1999 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة
واJــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 99-258 اJــؤرخ في 8 شــعــبـان
qـذكـور أعالهJـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة 1999 واJعـام 1420 ا
فــيــمــا يــخص اJــؤســســة الـعــمــومــيــة ذات الــطــابع الــعـلــمي
والــتــكــنـــولــوجيq غــيــر أن الــنـص الــتــطــبــيـــقي لــلــمــرســوم
الـــتــنــفــيــذي رقـم 99-258 اJــؤرخ في 8 شــعــبــان عــام 1420
اJــوافق 16 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 1999 واJـــذكـــور أعالهq يـــبـــقى

ساري اJفعول إلى غاية صدور نص جديد.

اJاداJادّة ة 68 :  : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 ذي احلــجّــة عــام 1432 اJــوافق
24 نوفمبر سنة 2011.

 أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي مرسـوم تنـفيذي رقم رقم 11-397 مؤر مؤرّخ في خ في 28 ذي احلـج ذي احلـجّة عامة عام
1432 اJـــــوافـق  اJـــــوافـق 24 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة  نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة q q2011 يـــــحــــــدديـــــحــــــدد

القواعــد اخلاصــة القواعــد اخلاصــة بـتسـيير اJـؤسسـة العمـومية ذاتبـتسـيير اJـؤسسـة العمـومية ذات
الطابع العلمي والثقافي واJهني.الطابع العلمي والثقافي واJهني.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اJادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــــــقــــــــتـــــــــضى األمـــــــــر رقـم 75-59 اJـــــــــؤرخ في 20
رمـــضـــان عــــام 1395 اJــــوافــق 26 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنــــة 1975

qتمّمJعدّل واJا qتضمن القانون التجاريJوا
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دون اJسـاس بأحـكام اJادة 567 من األمر رقم 59-75
اJــؤرخ في 20 رمـــضـــان عــام 1395 اJــوافق 26 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 1975  واJــذكــور أعالهq �ــكـن اJــؤســســة  تــقــد¤ عــمل
ومـسـاهـمـات عـيـنـيـة تـتـضـمن بـراءات االخـتـراع في إطـار
حق االنـــتــفـــاع مــا عـــدا األمالك اJــنـــقــولـــة وغــيـــر اJــنـــقــولــة

األخرى للمؤسسة.

اJاداJادّة ة 61 : : يكون احلـصول على األسهم ناجتا فقط عن
اJـوارد اخلـاصـة الـنـاجـمـة عن مـخـتـلف نـشـاطـات اJـؤسـسة
وتكـون موضوع مـداولة مجـلس إدارتها ومـوافقة الـسلطة

الوصية.

يـتم احلـصول عـلى أسـهم في اJؤسـسـات االقتـصـادية
أو الــشــركــات الـتـي يـكــون غــرضــهــا مـتــمــاشــيــا مع مــيـدان

نشاط اJؤسسة  وتساهم في تثمX نتائج البحث.

اJـاداJـادّة ة 62 : : يــجب أن يـكـون هــدف اJـؤســسـة الـفــرعـيـة
متماشيا مع ميدان نشاط اJؤسسة .

يــــجب أن تــــهـــدف اJــــؤســــســـة الــــفــــرعـــيــــة إلى إنــــتـــاج
وتــــثــــمــــX وتــــســــويق األمــــوال أو اخلـــــدمــــات في اJــــيــــادين
االقـتـصـاديـة والـعـلـمـيـة والـثـقـافـيـة في إطـار مـهـام اخلـدمـة
الــعــمــومــيــة  لــلــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويــر الــتــكـنــولــوجي
احملــــــددة فـي الــــــقــــــانــــــون رقم 98-11 اJــــــؤرخ في 29 ربــــــيع
الـــثـــاني عـــام 1419 اJــوافق 22 غـــشت ســـنـــة q1998 اJـــعــدل

واJتمم  واJذكور أعاله.

63 : :  يـــجـب أن يـــتـــضـــمن كل مـــشـــروع إنـــشـــاء اJــاداJــادّة ة 
مـؤســسـة فــرعـــيـة مــخـطط أعـمــال يـوضحq عــلى اخلـصـوص

ما يأتي :
qشروعJالتعريف با -

qالتأطير -
qحتليل السوق -

qقدمةJنتوجات واخلدمات اJا -
qاالستراتيجية التسويقية والتجارية -

qالوسائل والتنظيم -
- احلاجات ومخطط التمويل.

اJـاداJـادّة ة 64 : : يـعـX الـوزيـر الـوصي �ـثال عن اJـؤسـسـة
الـــعــمـــومـــيـــة ذات الــطـــابع الـــعـــلـــمي والـــتــكـــنـــولــوجـي لــدى
الـهـيـئـات اJسـيـرة لـلـشـخص اJعـنـوي اJـنـصـوص علـيه في

اJادة 58 أعاله. 

اJــــاداJــــادّة ة 65 : :  يــــقـــــدم �ــــثـل اJــــؤســـــســــة فـي اJــــؤســـــســــة
الـفـرعـيـة أو اJؤسـسـة االقـتـصـادية  تـقـريـرا سـنـويـا جمللس

إدارة اJؤسسـةq حول نـتائج تسـييـر اJؤسسـة الفـرعية أو
اJـؤسـسـة االقــتـصـاديـة ومـطـابــقـة نـشـاطـاتــهـا Jـهـام اخلـدمـة
العمومية للـبحث العلمي والتطـوير التكنولوجي وآفاق

تطويرها.

اJــــاداJــــادّة ة 66 : : يـــخــــضـع إنـــشــــاء اJــــؤســــســـات الــــفــــرعــــيـــة
واحلـصـول عــلى أسـهم إلى أحـكـام األمـر رقم 75-59 اJـؤرخ
q1975 وافق 26 سبـتمبـر سنةJفي 20 رمـضان عام 1395 ا

اJعدل واJتمم واJذكور أعاله.

الفصل الثامنالفصل الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJـاداJـادّة ة 67 : : تـــلــغــى أحــكـــام اJــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
99-256 اJــــــــؤرخ في 8 شــــــــعـــــــبــــــــان عـــــــام 1420 اJــــــــوافق 16

qــــذكـــور أعالهJــــتـــمم واJـــعـــدل واJا q1999 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة
واJــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 99-258 اJــؤرخ في 8 شــعــبـان
qـذكـور أعالهJـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة 1999 واJعـام 1420 ا
فــيــمــا يــخص اJــؤســســة الـعــمــومــيــة ذات الــطــابع الــعـلــمي
والــتــكــنـــولــوجيq غــيــر أن الــنـص الــتــطــبــيـــقي لــلــمــرســوم
الـــتــنــفــيــذي رقـم 99-258 اJــؤرخ في 8 شــعــبــان عــام 1420
اJــوافق 16 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 1999 واJـــذكـــور أعالهq يـــبـــقى

ساري اJفعول إلى غاية صدور نص جديد.

اJاداJادّة ة 68 :  : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 ذي احلــجّــة عــام 1432 اJــوافق
24 نوفمبر سنة 2011.

 أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي مرسـوم تنـفيذي رقم رقم 11-397 مؤر مؤرّخ في خ في 28 ذي احلـج ذي احلـجّة عامة عام
1432 اJـــــوافـق  اJـــــوافـق 24 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة  نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة q q2011 يـــــحــــــدديـــــحــــــدد

القواعــد اخلاصــة القواعــد اخلاصــة بـتسـيير اJـؤسسـة العمـومية ذاتبـتسـيير اJـؤسسـة العمـومية ذات
الطابع العلمي والثقافي واJهني.الطابع العلمي والثقافي واJهني.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اJادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــــــقــــــــتـــــــــضى األمـــــــــر رقـم 75-59 اJـــــــــؤرخ في 20
رمـــضـــان عــــام 1395 اJــــوافــق 26 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنــــة 1975

qتمّمJعدّل واJا qتضمن القانون التجاريJوا
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- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقـم 84-17 اJـــــؤرخ في 8
شـوّال عـام 1404 اJـوافــق 7 يــولـيــو سـنـة 1984 واJـتـعلـق

qتمّمJعدّل واJا qاليّةJا Xبقـوانـ

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اJــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اJـوافق 21 أبـريـل سـنة 1990 واJـتـعلق

qتمّمJعدّل واJا qبعالقـات العمل

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اJــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلّق

qتمّمJعدّل واJا qباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

qتمّمJعدّل واJا qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا

- و�ـقتـضى اJرسـوم التـشريعي رقم 93-17 اJؤرخ
في 23 جـمـــادى الـثـانـــيـة عـام 1414 اJـوافــق 7 ديـسـمـبـــر

qتعلّق بحماية االختراعاتJسنـة 1993 وا

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 94-03 اJــؤرخ في 27 رجب
عــام 1415 اJــــوافق 31 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1994 واJـــتـــضـــمن

qادّة 146 منهJال سيّما ا q1995 اليّة لسنةJقانون ا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95-27 اJـؤرخ في 8 شـعـبان
عــام 1416 اJــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1995 واJـــتـــضـــمن
qادّة 177 منهJال سيّما ا qعدلJا q1996 الية لسنةJقانون ا

- و�قـتضى األمــر رقم 96-16 اJؤرخ في 16 صـفــر
عــــــام 1417 اJــــوافــق 2 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1996 واJــــتــــعـــلــق

qباإليــداع القـانوني

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اJــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
q2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

qتمّمJعدّل واJا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اJـؤرخ في 18 ذي
احلــجـة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل سـنـة 1999  واJــتـضـمن
qالـمـعدّل والـمـتمّم qالـقـانون الـتوجـيهي لـلتـعلـيم الـعــالي

qادّة 37 منهJال سيّما ا

- و�ــــــــقــــــــتـــــــضـى األمــــــــــر رقم 03-05 اJــــــــؤرخ في 10
جـمادى األولى عــام 1424 اJوافــق 19 يـولـيــو سـنـة 2003

qؤلف واحلقوق اجملاورةJتعلّـق بحقوق اJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-02 اJــــؤرخ في 21
محرم عام 1427 اJوافق 20 فبراير سنة 2006  واJتضمن

qوثقJتنظيم مهنـة ا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-02 اJـــــــــؤرخ في 16
رمــضـان عـام 1431 اJـوافق 26 غــشت سـنـة 2010 واJــتـعـلق

qجلس احملاسبة�

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431  اJـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010  وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اJؤرّخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اJـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة
1991 الــذي يــحــدّد شــروط إدارة األمـالك اخلــاصــة والــعــامـة

التـابعـة للـدولة وتـسيـيرهـا ويضـبط كيـفيات ذلـكq اJعدّل
qتمّمJوا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 414-92
اJــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــــادى األولـى عــــــــام 1413 اJــــــوافــق 14
نوفـمبر سنــة 1992 واJتـعلق بالـرقابة الـسابقـة للنـفقات

qتممJعدل واJا qالتي يلتزم بها

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 258-99
اJــــؤرّخ في 8 شـــعـــبـــان عـــــام 1420 اJــــوافــق 16 نـــوفـــمـــبـــر
سـنــة 1999 الـذي يـحدّد كـيـفـيـات �ـارسة اJـراقـبـة اJـالـيّة
الـبــعـديــة عـلى اJــؤسـســة الـعــمـومــيـة ذات الـطــابع الـعــلـمي
والــثــقـــافي واJــهــني واJـــؤســســة الــعــمـــومــيــة ذات الــطــابع
qتممJا qالعلمي والتكنولوجي وهيئات البحث األخـرى

- و�ـــقـــتـــضى اJـــرســــوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 196-2000
اJـؤرّخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1421 اJـوافق 25 يــولــيـو
ســـنــة 2000 الـــذي يــحـــدّد كـــيــفـــيـــات االســتـــعـــمــال اJـــبـــاشــر
لـلمـداخيل النـاجتة عن نـشاطـات اJؤسـسة الـعمـومية ذات

qهنيJالطابع العلمي والثقافي وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اJؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اJـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدّد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

بـتنـظـيمـهـا وسيـرهـاq اJعـدّل واJتـمّمq ال سـيّـما اJـادّتان 13
qو19 منه

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 05-299 اJؤرخ
في 11 رجب عـام 1426 اJـوافق 16 غــشت سـنـة 2005 الـذي
يـحـدّد مـهـام اJـركـز اجلـامــعي والـقـواعـد اخلـاصـة بـتـنـظـيـمه

qادّتان 11 و17 منهJال سيّما ا qوسيره

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اJؤرخ
في 27 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اJــوافق 29 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 الـذي يـحـدّد مــهـام اJـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

اخلــاصـة بــتــنــظــيـمــهــا وســيــرهـاq ال ســيّــمــا اJــادّتـان 12 و18
qمنه
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- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 08-130 اJؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اJـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

 qتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحثJوا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 272-08
اJــؤرّخ في 6 رمـــضـــان عــــام 1429 اJــوافــق 6 ســـبـــتـــمـــبـــر
ســـنــــة 2008 الـــذي يـــحــدّد صـالحـــيـــات اJــفـــتـــشـــيـــة الـــعـــامــة

qللمالية
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

الفصل األوالفصل األوّل
أحكام عامأحكام عامّـةـة

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادّة 37 من الـقـانون
رقم 99-05 اJــؤرخ في 18 ذي احلـــجّـــة عــام 1419 اJــوافق 4
أبــريل سـنـة q1999 اJــعـدّل واJـتــمّم واJـذكــور أعالهq يـهـدف
هــــذا اJـــرســـوم إلـى حتـــديـــد الــــقـــواعـــد اخلــــاصـــة بـــتــــســـيـــيـــر
اJـــؤســســـة الـــعـــمــومـــيـــة ذات الـــطــابـع الــعـــلـــمي والـــثــقـــافي

واJهني.

اJاداJادّة ة 2 : : تخـضـع اJؤسـسـة الـعمـومـيـة ذات الطـابـع
الـعـلــمي والـثــقــافي واJـهــنيq حـسب األ¨ــاط اJـذكـورة في
اJـادّة 38 من الـقـانون رقم 99-05 اJـؤرخ في 18 ذي احلـجّة
عــام 1419 اJــــوافق 4 أبــــريل ســــنـــة q1999 اJـــعـــدّل واJــــتـــمّم
واJــذكــور أعالهq في إطـــار مــهــامــهــا واخلــدمــات واخلــبــرات
اJـــنــجــزة �ــقـــابلq إلى قــواعـــد مالئــمــةq ال ســـيّــمــا �ــارســة
اJـراقـبة اJـالـيـة البـعـدية واالسـتـعـمال اJـبـاشـر للـمـداخيل
احملـصل عـلـيـهـا وكـذا إمـكـانــيـة إنـشـاء اJـؤسـسـات الـفـرعـيـة

واحلصول على أسهم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
كيفيات �ارسة اJراقبة اJاليكيفيات �ارسة اJراقبة اJاليّة البعدية على اJؤسسةة البعدية على اJؤسسة

العمومية العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي واJهني ذات الطابع العلمي والثقافي واJهني 

اJاداJادّة ة 3 : :  تمارس اJراقـبة اJالية البعدية في مجال
اســـتــــعــــمـــال االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة لـــلــــبــــحث الــــعـــلــــمي
والـتطـوير الـتـكنـولوجيq عـلى الـنفـقات اJـنـصوص عـليـها
فـي مــدونـــة حتـــدّد بـــقــرار مـــشـــتـــرك بــX الـــوزيـــر اJــكـــلف

باJالية والوزير اJكلف بالبحث العلمي.

وتعدل و/ أو تتمّم حسب األشكـال نفسها.

اJــــاداJــــادّة ة 4 : :  حتــــدّد مــــدونــــة الــــنــــفــــقــــات اخلــــاضــــعــــة إلى
اJـــراقـــبــة اJـــالــيـــة الـــبــعـــديـــة الــتي تـــلـــتــزم بـــهـــا اJــؤســـســة
الـعمـومـيـة ذات الطـابع الـعـلمي والـثـقافـي واJهـني بـقرار
مـشـتــرك بـX الـوزيـر اJـكــلـف بـاJـالـيــــة والـوزيـر اJـكـلف

بالتعليم العالي والوزير اJعنيq عند االقتضاء.

وتعدل و/ أو تتمّم حسب األشكـال نفسها.

اJــــاداJــــادّة ة 5 : :  يــــتم الــــتـــكــــفّل بــــالـــنــــفـــقــــات اJــــذكـــورة في
اJادّتX 3 و4 أعالهq الـتي تلـتـزم بهـا اJؤســـسـة العـمومـية
ذات الـــــطـــــابع الـــــعــــلـــــمـي والــــثـــــقـــــافي واJـــــهــــنـي فـي شـــــكل

التزامات تقديريــة في حدود االعتمادات اJمنوحة.
يـــقــوم اJـــراقب اJـــالي لـــلــمـــؤســســـة الــعـــمــومـــيــة ذات
الـــطــابـع الــعـــلــمـي والــثـــقــافـي واJــهـــنيq عـــنــد انـــقـــضــاء كل
ســداسـي من الــســنـــة اJــالــيــة اJــعـــنــيــةq �ــراقـــبــة الــوثــائق
ويتـوجها بـتأشـيرة تسـويةq تـطبيـقا لـلتنـظيم اJـعمول به

في مجال النفقات العمومية.

الفصـل الثالثالفصـل الثالث
كيفيات االستعمال اJباشر للمداخيل الناجتة عنكيفيات االستعمال اJباشر للمداخيل الناجتة عن
نشاطات  اJؤسسة العمومية ذات الطابع العلمينشاطات  اJؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي

والثقافي واJهنيوالثقافي واJهني

اJــاداJــادّة ة 6 : :  يـــكـــون تـــقـــد¤ اخلـــدمــات واخلـــبـــرات الـــتي
تؤديها اJؤسسـة العمومية ذات الطـابع العلمي والثقافي
واJـهـني �ـقـابل محل عـقـود أو اتـفـاقيـاتq و�ـكن أن تـأخذ

أشكاال مختلفةq ال سيما منها :
qدراسات وأبحاث -

qمساعدة بيداغوجية -
qإعداد التوثيق العلمي والوسائل التربوية -

qتواصلJتنظيم دورات التكوين ا -
- خدمات أخـرى.

qعـــنـــد احلـــاجــة qتـــوضح قـــائـــمــة اخلـــدمـــات واخلـــبـــرات
بقرار من الوزير اJكلّف بالتعلـيم العـالي.

اJــاداJــادّة ة 7 : :  تــوضح الـــعــقـــود أو االتــفـــاقــيـــاتq كــمـــا هــو
مـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اJــادّة 6 أعالهq مــوضـــوع اخلــدمــة أو
اخلـــبـــرة وبـــنـــودهـــا اJـــالـــيـــة وطــــبـــيـــعـــتـــهـــا ومـــدة إجنـــازهـــا
وكــيــفــيــات مــراقــبــة مــخــتــلف مــراحل الــتــطــبــيق فـي هـذا
Xاخملصـص Xوكذا الـقـائمـة االسـميـة لـلمـسـتخـدمـ qاإلطـار

لهذا الغرض وتأهيلهم العلمي واJهني.
اJــــاداJــــادّة ة 8 : :  تــــصـب اJـــــوارد الــــنـــــاجتــــة عـن نــــشـــــاطــــات
اخلدمـات و/ أو اخلبـرات بنـاء عـلى سنـد إيرادات يـصدره
اآلمر بـالـصـرفq حتت عـنـوان "عـمـلـيـات خـارج اJـيـزانـية"

و�كن أن تستعمل كلما ¦ حتصيلها.
تقيّد هـذه اJوارد بدقة في سجل إضـافيq يفتح لهذا
الــغــرضq و�ـســكه الـعــون احملـاسـب بـاJــؤسـســة الـعــمـومــيـة

ذات الطابع العلمي والثقافي واJهني.
اJـــــاداJـــــادّة ة 9 : :  تــــــــوزع اJـــــــوارد اJـــــذكــــــــورة فـي اJـــــادّة 8
أعالهq بـعد خـصم األعـبـاء الـناجـمــة عن إجنـاز الـنشـاطـات

اJعنـيةq كمـا يأتي :
- حـــصــة 25 %  تــعـــود لـــلــمـــؤســســـة الــعـــمــومـــيــة ذات

qهنيJالطابع العلمي والثقافي وا
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- حـــصــة 5 %  تـــمــنح لـــوحـــدة الــتـــعــلـــيم والـــبــحث أو
Xهيكل البحث الـلذين أجنزا فعلـيا اخلدمة من أجل حتس

qوسائل وشروط العمل
- حـصة 15 %  تـخـصص كـمـساهـمـات في الـصـندوق

qالوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
- حصة 50 %  توزع في شكل عالوة تـشجيـعية على
اJستخدمX الذين شاركوا في النشاطات اJعنية �ا في
qوعمال اخلدمات Xوالتقني Xاإلداري XستخدمJذلك ا

- حــصــة 5 %  تــمــنح لــبــاقـي مــســتــخــدمي اJــؤســســة
الـعــمــومــيــة ذات الـطــابع الــعــلــمي والــثــقـافـي واJـهــني في

إطار النشاطات ذات الطابع االجتماعي.
يـوضـح الـوزيــر اJــكـلّف بــالــتــعـلــيم الــعــالي كـيــفــيـات

تطبيق هذه اJادّة عند احلاجة.
اJـاداJـادّة ة 10 : :  تــســتــعـمـل اJـوارد الــنــاجتــة عن اســتـغالل
براءات االخـتراع واإلجـازات وتسويـق منتـجات مـختلف
نـــشـــاطـــات اJـــؤســـســـة الـــعـــمــومـــيـــة ذات الـــطـــابع الـــعـــلـــمي
والـثـقـافي واJهـني بـصـفة أولـيـة في حتـسX شـروط سـير

النشاطات البيداغوجية والعلمية.
تصب هـذه اJواردq بـنـاء على سـنـد إيرادات يـصدره
q"ـيزانـيةJحتت عـنـوان "عمـلـيات خـارج ا qاآلمر بـالـصرف

و�كن استعمالها كلما ¦ حتصيلها.
تقيد هـذه اJوارد بدقة في سجل إضـافيq يفتح لهذا
الــغــرضq و�ـســكه الـعــون احملـاسـب بـاJــؤسـســة الـعــمـومــيـة

ذات الطابع العلمي والثقافي واJهني.
11 : :  �ـــــكـن أن يـــــســــتـــــعـــــمـل قـــــسم مـن اJــــوارد اJــــاداJــــادّة ة 
الـــنـــاجتـــة عن اخلـــدمـــات واخلـــبـــرات الـــعـــائـــدة لـــلـــمـــؤســـســة
الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـعـلـمي والـثـقـافي واJـهنـيq وكذا
تــلك الــنــاجتــة عن اســتـغالل بــراءات االخــتــراع واإلجـازات
وتـسـويق مـنـتـجـات النـشـاطـات اخملـتـلـفة لـلـمـؤسـسـة قـصد
إنـشاء مـؤسـسـات فـرعيـة و/ أو احلـصـول علـى أسهم وذلك
بــنــاء عــلـى مــداولــة مــجــلس اإلدارة واJــوافــقــة الــصــريــحــة

للوزير اJكلّف بالتعلـيم العـالي.
يـــحـــــدّد مـــجـــلـس إدارة اJـــؤســــســــة الـــعـــمـــومـــيــة ذات
الـــطـــابع الــعـــلــمـي والــثـــقــافي واJـــهــنـي الــنـــســبــــة الــواجب
تـخـصيـصـها في إنـشـاء مؤسـسـات فرعـية و احلـصـول على
السـهم الـذي يـعود لـلـمؤسـسـة قـبل اJوافـقـة عـلى ميـزانـية

اJؤسسة.

اJــاداJــادّة ة 12 : :  تــصـب ســنـــويـــا حتت عـــنـــوان "عــمـــلـــيــات
خارج اJـيزانيـة"q اJوارد النـاجتة عن اJؤسـسات الفـرعية
واحلـصــول عـلى األسـهمq بــنـاء عــلى سـنـد إيــرادات يـصـدره

اآلمر بالصرف.
تقيد هـذه اJوارد بدقة في سجل إضـافيq يفتح لهذا
الــغــرضq و�ـســكه الـعــون احملـاسـب بـاJــؤسـســة الـعــمـومــيـة

ذات الـطـابع الـعـلـمي والـثـقـافي واJـهـنيq وتـسـتـعـمل فـقط
لتحسX شروط سيـر النشاطات البيداغـوجية والعلمية

للمؤسسة.

الفصـل الرابعالفصـل الرابع
شروط إنشاء مؤسسات فرعية واحلصولشروط إنشاء مؤسسات فرعية واحلصول

على أسهم من طرف اJؤسسة العمومية ذات الطابععلى أسهم من طرف اJؤسسة العمومية ذات الطابع
العلمي والثقافي واJهنيالعلمي والثقافي واJهني

اJـاداJـادّة ة 13 : :  �ـكـن اJــؤسـســة الــعــمــومــيــة ذات الـطــابع
العـلـمي والـثـقـافي واJـهـني إنـشاء مـؤسـسـات فـرعـية ذات
طـــابـع اقـــتـــصـــادي واحلــــصـــول عـــلـى أســـهم فـي مـــؤســـســـات
qنتائج البحث Xاقتصادية أخرى أو شركات تعنى بتثم
بـــنـــاء عـــلـى مـــداولـــة مـــجــــلس اإلدارة ومـــوافـــقــــة الـــســـلـــطـــة

الوصية.
اJاداJادّة ة 14 : :  تأخـذ اJؤسـسة الـفرعـية شـكل شركة ذات

مسؤولية محدودة أو شكل شركة أسهم.
15 : :  تــــكـــون احلـــصص الــــنـــقـــديـــة لــــلـــمـــؤســـســـة اJــاداJــادّة ة 
الـعــمــومــيــة ذات الـطــابع الــعــلــمي والــثــقـافـي واJـهــني في
اJـؤسسة الفـرعية ناجتـة فقط من اJوارد اخلاصـة الناجمة

عن مختلف نشاطاتها.
دون اJــــســــاس بـــــأحــــكــــام اJـــادّة 567 مـن األمــــر رقـم
75-59 اJــــــؤرّخ في 20 رمــــــضــــــــان عـــــــام 1395 اJــــــوافـق 26

qــذكــــور أعالهJــتـــمّم واJــعــدّل واJا q1975 ســبـــتــمــبــر ســنـــة
�كن اJؤسـســة الـعمومـية ذات الـطابع العـلمي والـثقافي
واJهني تـقـد¤ عـمـل ومساهـمات عـينيـة تتـضمّن براءات
االخـتـراع في إطـار حق االنـتـفــاع مـا عـدا األمالك اJـنـقـولـة

وغير اJنقولة األخـرى للمؤسسة.
اJــاداJــادّة ة 16 : :  يـــكـــون احلــصـــول عـــلى األســـهـم نــاجتـــا عن
اJـوارد اخلـاصـة الـنـاجـمـة عن مـخـتـلف نـشـاطـات اJـؤسـسة
العمـوميـة ذات الطابع الـعلـمي والثقـافي واJهـني وتكون
مـــوضـــوع مـــداولــــة مـــجـــلس إدارتــــهـــا ومـــوافـــقــــة الـــســـلـــطـــة

الوصية.
يـتم احلصول عـلى أسهم في  اJؤسـسات االقتـصادية
 التي يكـون غرضهـا متـماشيـا مع ميـدان نشاط اJـؤسسة

وتساهم في تثمX نتائج البحث.
اJـاداJـادّة ة 17 : :  يـجب أن يـكـون هـدف اJـؤسـسـة الـفـرعـيـة
مــتــمــاشــيــا مع مــيــدان نــشــاط اJــؤســســة الــعــمــومــيــة ذات

الطابع العلمي والثقافي واJهني.
Xـــؤســــســـة الـــفــــرعـــيــــة إلى إنــــتـــاج وتــــثـــمـــJتـــهــــدف ا
وتـســويق األمــوال أو اخلــدمــات في اJــيــادين االقــتــصــاديـة
والـعـلــمـيــة والـثـقــافـيـة فـي إطـار مـهــام اخلـدمــة الـعـمــومـيـة
لـلــتـعــلـيم الــعـالي احملــددة في الـقــانــون رقـم 99-05 اJـؤرخ
q1999 ـوافق 4 أبــريل ســنـةJفي 18 ذي احلــجـــة عــام 1419 ا

اJعدّل واJتمّم  واJذكور أعاله.
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18 : :  يـــجـب أن يـــتـــضـــمّن كل مـــشـــروع إنـــشـــاء اJــاداJــادّة ة 
مــؤســســة فـرعــيـة مـخـطط أعمـال يـوضحq عـلى اخلـصوص

ما يأتي :
qشروعJالتعريف با -

qالتأطــير -
qحتليل السوق -

qقدمةJنتوجات واخلدمات اJا -
qاالستراتيجية التسويقية والتجارية -

qالوسائل والتنظيم -
- احلاجات ومخطط التمويل.

اJـاداJـادّة ة 19 : :  يعـX الـوزيـر الوصي �ـثال عن اJـؤسـسة
لدى الـهيـئات اJـسيـرة للـشخص اJـعنـوي اJنـصوص عـليه

في اJادة 13 أعاله.

اJــــاداJــــادّة ة 20 : :  يــــقـــــدم �ــــثـل اJــــؤســـــســــة فـي اJــــؤســـــســــة
الــفــرعــيــة أو اJــؤســســة االقـتــصــاديــة تــقــريــرا ســنـويــا إلى
مــجــلس إدارة اJــؤســســةq حــول نــتــائج تــســيــيــر اJــؤســســة
الـفـرعـيــة أو اJـؤسـسـة االقـتـصــاديـةq ومـطـابـقــة نـشـاطـاتـهـا

Jهام اخلدمة العمومية للتعليم العالي وآفاق تطويرها.

21 : :  يـــخــــضع إنـــشــــاء اJـــؤســــســـات الـــفــــرعـــيـــة اJــاداJــادّة ة 
واحلـصول عـلى أسـهم ألحكـام األمر رقـم 75-59 اJـؤرخ في
q1975 ـوافــق 26 سـبــتـمـبـر سـنــةJ20 رمــضـان عــام 1395 ا

اJعدّل واJتمّم  واJذكور أعاله.

الفصـل اخلامسالفصـل اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

22 : :  تــلــغـى أحـكــام اJــرســوم الــتــنــفـيــذي رقــم اJـاداJـادّة ة 
99-258 اJــــــؤرّخ في 8 شـــــــعــــــبـــــــان عــــــام 1420 اJــــــوافــق 16

نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــــة 1999 واJـــذكـــــور أعـــالهq فـــيـــمــــا يـــخص
اJؤســســة العمومــــيـة ذات الطابـع العـلمــي والثقافــي
واJــهــنـــيq واJـرســـوم الــتــنــفــيــــذي رقم 2000-196 اJـؤرّخ
فـي 23 ربـيع الــثــاني عــام 1421 اJـوافـق 25 يـولـيــو سـنــة
2000 واJـــــذكــــــور أعـالهq غــــــيـــــر أن الـــــنـص الـــــتــــــطـــــبــــــيـــــقـي

لـلمـرسـوم الـتـنفـيــذي رقــم 99-258 اJـؤرّخ في 8 شـعبان
qـذكـور أعالهJـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة 1999 واJعـام 1420 ا

يبقى ساري اJفعول إلى غاية صدور نص جديد.

اJاداJادّة ة 23 : : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 ذي احلــجّــة عــام 1432 اJــوافق
24 نوفمبر سنة 2011.

 أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 11 - -398 مؤر مؤرّخ فيخ في 28 ذي احلج ذي احلجّة عامة عام
1432  اJــوافـق اJــوافـق 24 نــوفــمــبــر ســنـة  نــوفــمــبــر ســنـة q q2011 يــحــدد مــهــاميــحــدد مــهــام

الوكالة الوكالة اJوضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرهـا.اJوضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرهـا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اJادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقـم 84-17 اJـــــؤرخ في 8
شـوّال عـام 1404 اJـوافــق 7 يــولـيــو سـنـة 1984 واJـتـعلـق

qتممJعدل واJا qاليةJا Xبقـوانـ

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اJــــؤرخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

qباحملـاسبـة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اJــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتـضـمن القـانــون التــوجـيهـــي والـبـرنـامج اخلـمـاســي
حــول الـبـحث العـلـمــي والـتطــويــر الـتكـنــولوجي 1998 -

qادّة 14 مكرّر 1 منـهJال سيّما ا qتمّمJعدّل واJا q2002

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431  اJـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010  وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-22 اJـؤرّخ
في 8 رجب عــــــام 1412 اJــــــوافق 13 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1992
واJـتـضمن إنـشـاء جلـان مـشـتـركـة بX الـقـطـاعـات لـتـرقـية
الـبـحـث الـعـلـمي والــتـقـنيq وبــرمـجـته وتـقــو�هq ويـضـبط

qتمّمJعدّل واJا qسيرها وتنظيمها

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 414-92
اJــــــؤرّخ في 19 جــــــمــــــــادى األولى عــــــــام 1413 اJــــــوافــق 14
نوفـمبـر سنــة 1992 واJتعلق بالـرقابة السابقـة للنفقات

qتمّمJعدّل واJا qالتي يلتزم بها

- و�قتـضى اJرسـوم التنفيذي رقم 98-412 اJؤرّخ
في 18 شـعـبــان عـام 1419 اJـوافـق 7 ديـسـمـبــر سـنـة 1998
الــذي يــحــدّد كــيــفــيــات تــخــصــيص الــعــائــدات الــنــاجتــة عن
اخلــدمـات واألشـغـال الــتي تـقـوم بــهـا اJـؤســسـة الـعــمـومـيـة

qزيادة على مهمتها الرئيسـية

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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10 رمضان   عام   رمضان   عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1644

29 يوليو    سنة   يوليو    سنة  2012  م م

اHـادةاHـادة  38 : : تـمـسك مـحــاسـبـة الـديـوان طــبـقـا لـقـواعـد
احملاسبة العمومية.

اHـادةاHـادة  39 : : يـســنـد مـسـك احلـسـابــات وتـداول األمـوال
لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير اHالية. 

اHــادة اHــادة 40 : : تــمـــارس الــرقـــابــة عــلـى نــفــقـــات الــديــوان
حـسب الشـروط اHنصـوص علـيهـا في األحكـام التـشريـعية

والتنظيمية اHعمول بها.

اHــــادة اHــــادة 41  :  : حتـــــدد حــــقـــــوق الــــدخـــــول إلـى احلــــظـــــيــــرة
الـثـقافـية لـلتـاسـيلي ن أزجـر بقـرار مـشتـرك بW الـوزير

اHكلف بالثقافة والوزير اHكلف باHالية.

اHـادة اHـادة 42 :  : ما عـدا األحـكـام اHـتـعـلـقـة  بـإنـشـاء حـظـيرة
الـتــاســيـلـي الـوطــنــيـة اHــذكــورة في اHــرسـوم رقم 168-72
اHؤرخ في 16 جمـادى الثانـية عام 1392 اHوافق 27 يـوليو
سنة 1972 واHـتضمن إنشـاء احلظيرة الـوطنية لـلتاسيلي
واHـؤســسـة الـعــمـومــيـة اHـكــلّـفـة بــتـســيـيـرهــاq تـلـغـى جـمـيع
أحـــكـــام اHـــرســوم رقم 87- 88 اHــؤرخ في 22 شـــعـــبـــان عــام
1407 اHــــوافق 21 أبــــريـل ســــنــــة 1987  واHـــــتــــضـــــمن إعــــادة

تنظيم احلظيـرة الوطنية للتـاسيليq وكذا أحكام اHرسوم
رقم 87-89 اHــــؤرخ في 22 شـــعــــبـــان عـــام 1407 اHــــوافق 21
أبريل سنة 1987 الذي يق» احلظيرة الوطنية للتاسيلي.

43 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 2 رمــضــان عـام 1433 اHـوافق 21
يوليو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 12 -  - 293  مـؤرخ في   مـؤرخ في 2 رمـضان عام رمـضان عام
1433  اHــــوافق اHــــوافق 21 يـــولـــيــــو ســـنـــة  يـــولـــيــــو ســـنـــة q2012 يـــحــــدد مـــهـــامq يـــحــــدد مـــهـــام

اHـصـالح اHـشــتـركـة لـلـبــحث الـعـلـمي والــتـكـنـولـوجياHـصـالح اHـشــتـركـة لـلـبــحث الـعـلـمي والــتـكـنـولـوجي
وتنظيمها وسيرها.وتنظيمها وسيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اHــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتضمن القـانون التوجيهي والـبرنامج اخلماسي حـول
q2002 - 1998 الـبحث الـعـلمــي والـتطـويـــر التـكنـولوجـي

qادة 20 مكرر منهHال سيما ا qتمـمHـعدل واHا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اHـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واHــتــضـمن

qتممHعدل واHا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافـق 28 مـايـــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�قتـضى  اHرسوم  التـنفيذي رقم 92-22 اHؤرخ
في 8 رجب عــــــام 1412 اHــــــوافق 13 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1992
واHـتـضمن إنـشـاء جلـان مـشـتـركـة بW الـقـطـاعـات لـتـرقـية
الـبــحث الــعــلــمي والــتـقــني وبــرمــجــته وتــقــو�ه ويــضـبط

qتممHعدل واHا qسيرها وتنظيمها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 243-99
اHــؤرخ في 21 رجب عــام 1420 اHــوافق 31 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 الـــذي يــحـــدد تــنـــظـــيم الــلـــجـــان الــقـــطــاعـــيـــة الــدائـــمــة

qللبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

qتممHعدل واHا qبتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-299 اHؤرخ
في 11 رجب عـام 1426 اHـوافق 16 غــشت سـنـة 2005 الـذي
يـحـدد مـهـام اHـركـز اجلـامــعي والـقـواعـد اخلـاصـة بـتـنـظـيـمه

qوسيره

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اHؤرخ
في 27 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اHــوافق 29 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اHـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

qاخلاصة بتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-396 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــــذي يـــــحــــدد الـــــقــــانـــــون األســـــاسي اخلـــــاص لــــلـــــمــــؤســـــســــة

qالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-397 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الذي يـحدد الـقواعـد اخلاصة بـتسـييـر اHؤسـسة الـعمـومية

qهنيHذات الطابع العلمي والثقافي وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-398 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الذي يحـدد مهام الوكـالة اHوضوعـاتية للـبحث وتنظـيمها

qوسيرها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -
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يــــرسم ما يأتي :يــــرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 20 مــكــرر من
الـقانون رقم 98-11 اHؤرخ في 29 ربيع الـثاني عام 1419
اHــوافق 22 غـــشت ســـنــة q1998 اHـــعــدل واHـــتـــمم واHـــذكــور
أعالهq يــــهــــدف هـــذا اHــــرســـوم إلـى حتـــديــــد مـــهــــام اHــــصـــالح
اHــشـتــركــة لــلـبــحث الــعــلــمي والــتـكــنــولــوجي وتــنـظــيــمــهـا

وسيرها.

اHادة اHادة  2  :  : يقصد باHـصالح اHشتركة لـلبحث العلمي
والـتـكــنـولـوجيq مـجـمـوع الـوسـائل اخلـاصـة والـتـجـهـيـزات
الــتــقـنــيــة والـعــلــمــيـة الــتي تــوضع بــصــفـة مــشــتــركـة حتت
تـصرف مؤسسـات التعليـم والتكوين الـعالي واHؤسسات
االســتـــشــفــائــيــة اجلـــامــعــيــة ومـــؤســســات الــبــحـث الــعــلــمي
والــوكـاالت اHــوضـوعــاتـيــة لـلــبـحثq من أجل إجنــاز بـرامج

بحث محددة ومصادق عليها.

اHادة اHادة 3 :  : �كن اHصالح اHـشتركة للـبحث أن تكتسي
أحد األشكال اآلتيةq ال سيما :
qأرضية تكنولوجية -

qأرضية تقنية للتحليل الفيزيوكيميائي -
qكثفHأرضية تقنية للحساب ا -

qوحدة جهوية للتوثيق -
qأرضية تقنية طبية -

qوادHمركز لتوصيف ا -
qأرضية تقنية لتطوير البرمجيات -

- حاضنة.
اHـادة اHـادة 4 :  : األرضــيــة الـتــكــنــولـوجــيــة هي اإلطــار الـذي
يـــتم فـــيه صـــنـــاعـــة الـــنـــمـــاذج األولـــيـــة وإجـــراء الـــتـــجــارب
واالسـتـدالل والــبـحــوث الـتـطــبـيــقـيـة واHــسـاعــدة الـتـقــنـيـة
وتــقـــد� اHــشــورة لـــفــائــدة اHـــؤســســات االقـــتــصــاديـــةq كــمــا
تـساهم في التكوين الـتطبيقي لـلطلبة وحتـسW اHستوى

وجتديد اHعارف.

اHــــادة اHــــادة 5 :  : تــــكــــلف األرضــــيــــة الــــتــــقـــنــــيــــة لــــلــــتـــحــــلــــيل
الفـيزيـوكمـيائـي بتـنفـيذ كل أعـمال الـدراسة واخلـبرة في
qمجال اختصاصـها حلساب القطـاع االجتماعي االقتصادي

كما تساهم في حتسW اHعدات والتقنيات التحليلية.

اHادة اHادة 6 :  :  تكلف األرضـية الـتقـنيـة للـحسـاب اHكثف
�ــــعـــاجلــــة الــــتـــطــــبـــيــــقــــات اHـــعــــقــــدة بـــواســــطــــة جتـــهــــيـــزات

مـــتـــخـــصـــصـــة من شـــأنــــهـــا تـــســـيـــيـــر كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة من
اHعلومات الرقمية.

اHـادة اHـادة 7 : :  تكـلف الـوحـدة اجلـهـويـة لـلـتـوثـيق بـاقـتـناء
اHــعـــلــومــة الــعــلــمـــيــة والــتــقــنــيـــة ومــعــاجلــتــهــا وتـــعــمــيــمــهــا
ونشرهاq كمـا تساهم في وضع نظام وطني للتوثيق على

اخلط وتطوير اHعدات التعليمية والتعميم العلمي.

اHـادة اHـادة 8 : : تـكــلف األرضــيـة الــتـقــنــيـة الــطـبــيـة بــإعـداد
الـــتـــحـــالــــيل وعـــمـــلــــيـــات الـــتـــشــــخـــيص وتـــرقــــيـــة الـــبـــحث
الـتطـبـيقي الـعيـادي والعالجي. كـمـا توفـر للـطلـبة أرضـية

للتربص في شتى االختصاصات.

اHـــــادة اHـــــادة 9 :  : يــــــكـــــلف مـــــركــــــز تـــــوصـــــيـف اHـــــواد بـــــوضع
الــــوســـائـل حتت تـــصــــرف فـــرق الــــبـــحـثq �ـــا يــــســـمـح لـــهـــا

بإجراء توصيف مواد البحث من أجل تصديقها.

اHــادة اHــادة  10 :  : تـــخــصـص األرضــيــة الـــتــقـــنــيـــة لــتـــطــويــر
الــــبــــرمــــجـــيــــات إلنــــشــــاء وضــــبط اآللــــيــــات الــــتي تــــســــاعـــد

مستعمل كل جهاز إعالم آلي.

اHــادة اHــادة  11 : : احلـــاضـــنــة هـــيـــكل الســـتـــقــبـــال ومـــســـانــدة
مـــشــروع ابــتــكـــاري ذي صــلــة مــبـــاشــرة بــالــبـــحثq تــســاعــد
صـاحب اHــشـروع عــلى حتـقـيـق فـكـرته وإثــبـــات إمـكــانـيـــة
تطـبـيـقـهـــا في اHـــدى الـبعـيـــدq وتــقــدم الـدعــم ألصـحــاب
اHـشــاريـع فـي مــجــال الــتـكـويــن واالسـتــشـارة والـتــمـويل

مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء اHؤسسة.

اHادة اHادة  12 : : تنـشأ اHصـالح اHشـتركة لـلبحث بـعد أخذ
Wـشتـركـة بHرأي الـلـجنـة الـقـطاعـيـة الدائـمـة أو الـلجـنـة ا
Wبــقـرار مــشــتــرك بـ qحــسب احلــالــة qــعــنـيــةHالــقـطــاعــات ا
qاليةHكلف باHكلف بالـبحث العلمي والوزيـر اHالوزير ا
أو بـقــرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلـف بـالـبـحث الـعـلـمي

والوزير اHكلف باHالية والوزير اHعني.
يــــحـــدد قــــرار اإلنــــشـــاء مــــؤســــســـة اإلحلــــاق وشــــكـــلــــهـــا

التنظيمي للمصالح اHشتركة وكذا اHؤسسات اHعنية.

اHـادة اHـادة 13 :  : يخـضع إنـشـاء اHصـالح اHـشـتركـة لـلـبحث
إلى توفر الشروط اآلتية :

- أهميـة نشـاطات اHـصالح اHشـتركـة للـبحث حسب
حــــاجـــيـــات اHــــؤســـســـات اHــــعـــنــــيـــة والـــقــــطـــاع االجـــتــــمـــاعي

qاالقتصادي
- تــوفــر مــوارد بــشــريــة ذات عالقــة و/ أو بــاإلمــكـان

qتوفيرها
- تـــوفـــر الـــهـــيـــاكل الـــقـــاعـــديـــة اHالئـــمـــة الســـتـــعـــمـــال

qالتجهيزات
- الوسائل اHادية واHالية اHوجودة.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
اHهاماHهام

اHـادةاHـادة 14 : : تـتـكفـل اHـصـالح اHـشـتـركة لـلـبـحث بـجـمع
الـوســائل اHــشــتـركــة في مــجــال الـكــفــاءات والــتـجــهــيـزات
الـعـلـمـيـة والـتــمـويلq من أجل تـشـجـيـع تـنـمـيـة مـؤسـسـات
الــتــعــلـيـم والـتــكــوين الــعــالي واHـؤســســات االســتـشــفــائــيـة
اجلــــامــــعــــيـــة ومــــؤســــســــات الــــبــــحث الــــعــــلــــمـي والــــوكـــاالت
اHــوضـــوعــاتـــيـــة لــلـــبــحـثq وكــذا اHـــؤســـســات االقـــتــصـــاديــة

اHعنية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

15 : : يـكـلف رئيس مـؤسـسة اإلحلـــاق بـتسـيــير اHادة اHادة 
اHصالح اHشتركــة للبحث.

وبهــذه الصفــةq يكلف على اخلصــوصq �ا يأتي :

- الـــســـهـــر عـــلـى تـــنـــفـــيـــذ قـــرارات مـــجـــلس تـــنـــســـيق
qشتركة للبحث وإعالمه بذلكHصالح اHا

- تــنـــفـــيـــذ اHـــيـــزانــيـــة الـــتي صـــادق عـــلـــيـــهـــا مــجـــلس
qاإلدارة

- إبـرام كل عـقـد أو اتفـاقـيـة يتـعـلق بـنشـاط اHـصالح
اHشتركة للبحث.

اHـادة اHـادة 16 : : تــوضع اHـصــالح اHـشــتـركــة لـلــبـحثq حتت
مـسؤولية رئيس مـصلحة يعـينه الوزير اHـكلف بالبحث

العلمي أو  الوزير اHعني.

تنظم اHصالح اHشتركة للبحث في شكل فروع.

qشـتـركة لـلـبحثHـصـالح اHـادة 17 : : يـكلـف رئيس اHـادةاHا
حتت سـلـطـة مـسؤول مـؤسـسـة اإلحلاقq بـوضع الـنـشـاطات

اHبرمجة حيز التنفيذ.

وبهذه الصفةq يقوم �ا يأتي :

- إعـداد اجلــدول الـتـقــديـري Hـوارد ونــفـقــات اHـصـالح
qشتركة للبحثHا

- الــسـهـر عـلى تـســيـيـر جتـهـيــزات ومـعـدات اHـصـالح
qشتركة للبحث وصيانتهاHا

qؤسساتHضمان متابعة العالقات مع ا -

qالعمل على إيجاد شراكات جديدة -

- يــــتـــــولـى ¡ــــارســـــة الـــــســــلـــــطـــــة  الــــســـــلـــــمـــــيــــة عـــــلى
qشتركة للبحثHصالح اHفي ا WعينHا WستخدمHا

- اقـــتــــراح كل عـــقــــد أو اتـــفــــاقـــيــــة يـــتـــعــــلق بــــنـــشـــاط
qشتركة للبحثHصالح اHا

- إعـــداد احلـــصــيـــلــة الـــســـنــويـــة لــنـــشــاطـــات اHـــصــالح
اHشتركة للبحث.

اHـادةاHـادة 18 : : تـزود اHـصـالح اHـشـتـركــة لـلـبـحث �ـجـلس
تنسيق يتكون من :

qعنيةHؤسسات اHمسؤولي ا -

qشتركة للبحثHصلحة اHرئيس ا -

qثل عن القطاع االجتماعي واالقتصادي¡ -

- شــخـصــيــة عـلــمــيـةq كــفــاءاتـهــا مــتـصــلــة بـنــشــاطـات
اHصالح اHشتركة للبحث.

19 : : يكـلف مـجـلس تـنسـيق اHـصـالح اHشـتـركة اHادة اHادة 
للبحثq على اخلصوصq �ا يأتي :

qضبط البرنامج السنوي للنشاط -

- ضـبط اجلـدول الـتـقديـري Hـوارد ونـفـقات اHـصـلـحة
qويقدمها جمللس إدارة مؤسسة اإلحلاق

- ضـبط كيفيـات مساهـمة كل مؤسسـة في نشاطات
qشتركة للبحثHصالح اHا

- اقــتــراح اقــتـــنــاء الــتــجــهــيــزات الــضــروريــة حلــسن
qشتركة للبحثHصالح اHسير ا

qحتديد مخطط االتصال واإلعالم -

- حتــــديـــد ســــبل ووســــائل الــــتـــعــــاون والـــشــــراكـــة مع
القطاع االجتماعي واالقتصادي.

اHــــادةاHــــادة 20 :  : يـــــنـــــتـــــخب مـــــجـــــلس تـــــنـــــســـــيق اHـــــصـــــالح
اHـشتركة لـلبحث رئيـسا له من بW مسـؤولي اHؤسسات

اHعنية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات.

21 : : يـــــجــــــتـــــمع مـــــجـــــلس تـــــنـــــســـــيق اHـــــصـــــالح اHــــادة اHــــادة 
اHشـتـركـة لـلـبـحث مـرة واحـدة عـلى األقل في الـسـنـة بـناء
عــــلى اســــتــــدعــــاء من رئــــيــــسـه أو بـــطــــلـب من ثــــلــــثي (3/2)

أعضائه.
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19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 44 10 رمضان   عام   رمضان   عام  1433 هـ هـ

29 يوليو    سنة   يوليو    سنة  2012  م م

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة ا9اليةوزارة ا9الية

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 22 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 15 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة q2012 يـــعـــدq يـــعـــدّل الـــقــرارل الـــقــرار

الوزاري اHـشتـرك اHؤرالوزاري اHـشتـرك اHؤرّخ في خ في 30 جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام
1430 اHـوافق  اHـوافق 25 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة 2009 الـذي يـحـد الـذي يـحـدّد تـعـدادد تـعـداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلـــدمــــات بـــعـــنــــوان اإلدارة اHـــركــــزيـــة في وزارةأو اخلـــدمــــات بـــعـــنــــوان اإلدارة اHـــركــــزيـــة في وزارة

اHالية.اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم

qاليةHووزير ا

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 308  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحـــدد كـــيــــفـــيـــات تــــوظـــيف األعــــوان اHـــتـــعــــا قـــديـن
وحـقوقـهـــم وواجـبـاتهـــم  والـعـنــاصر اHـشـكّـلـة لـرواتـبهــم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهHال سيما ا qطبق عليهــمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الثـانـيـة عام  1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة

2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 364
اHــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اHــوافق 28 نــوفــمــبــر
سـنة 2007  واHـتضـمن تنـظيم اإلدارة اHـركزية في وزارة

qاليةHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
30 جــمــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 25 مــايــو ســنــة 2009

الذي يحـدّد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملW في نشاطات احلفظ أو الصيانة

qاليةHركزية في وزارة اHأو اخلدمات بعنوان اإلدارة ا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـعدّل أحـكـام اHـادّة األولى مـن الـقرار
الوزاري اHـشتـرك اHؤرّخ في 30 جـمادى األولى عام 1430

اHوافق 25 مايو سنة 2009 واHذكور أعالهq كما يأتي :

" اHادة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اHادة 8 من اHرسوم
الـرئاسي رقم 07 - 308  اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهq يهدف هذا
القرار إلى حتديد تـعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة
الـعـقـد اخلاص بـاألعـوان الـعـامـلـW  في نـشـاطـات احلـفظ أو
الصـيانـة أو اخلدمـات بـعنـوان اإلدارة اHركـزية في وزارة

اHاليةq حسب اجلدول اآلتي :

qـشــتـركـة لــلـبـحثHـصــالح اHـادة  22 : : يـعــد رئـيس اHـادة اHا
اHـيــزانـيـة الـتـقـديــريـة Hـوارد ونـفـقـات اHــصـالح اHـشـتـركـة
للبحث ويقدمـها جمللس تنسيق اHصـالح اHشتركة للبحث
لــلـمــصـادقـة عــلـيــهـاq ثم تــرسل إلى مــجـلس إدارة مــؤسـسـة

اإلحلاق للمداولة.

اHادة اHادة 23 :  : تـبW الكـتابات احلسـابية Hـؤسسة اإلحلاق
بـكـيـفـيـة مـفـصـلـةq عـمـلـيـات الـنـفـقـات واإليـرادات اHـتـعـلـقة

بنشاط اHصالح اHشتركة للبحث.

اHــــادة اHــــادة 24 : :   تـــعــــتــــبــــر الـــوســــائـل اHـــاديــــة لــــلــــمـــصــــالح
اHشتركة للبحث جزءا من الذمة اHالية Hؤسسة اإلحلاق.

25 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 2 رمــضــان عـام 1433 اHـوافق 21
يوليو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 16 8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـ
20 مارس  سنة  مارس  سنة 2013  م م

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة األولى :  اGــادة األولى :  يـــعـــدل ويـــتــمـم هــذا اGـــرســـوم أحـــكــام
اGـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 99-252 اGـؤرخ في 28 رجب عـام

1420 اGوافق 7 نوفمبر سنة 1999 واGذكور أعاله.

اGـادة اGـادة 2 :  :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اGـادّة 2 مـن اGــرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 99-252 اGــــؤرخ في 28 رجـب عـــام 1420
اGــوافق 7 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 1999 واGـــذكــور أعـاله وحتــرر

كما يأتي :
"اGــــادة 2 : تــــخـــــضع �ـــــارســــة نــــشـــــاط إجنــــاز الـــــعــــلم
الـوطــني وصـنــعه لـلــحـصــول عـلى رخــصـة إداريــة مـســبـقـة
يـسـلـمــهـا الـوالي اخملـتص إقـلـيـمــيـا  بـعـد أخـذ رأي اGـصـالح

اGعنية وال سيما مصالح األمن.
�ــارس نــشــاط إجنــاز الــعــلم الــوطــني وصــنــعـه وكـذا
الشعـار الذي يحـمله والـعلم اGصـغر حـصريا عـلى التراب

الوطني.

ال �ـكن أن يـسـتـعـمل بـاجلـزائـر سـوى الـعـلم الـوطـني
والشـعـار الـذي يحـمـله والـعـلم اGصـغـر اGـصنـوع بـاجلـزائر

طبقا ألحكام هذا اGرسوم".

اGادة اGادة 3 :  :  تدرج ضمن أحكـام اGرسوم التنفيذي رقم
99-252 اGـؤرخ في 28 رجب عـام 1420 اGـوافق 7 نـوفـمـبـر

سنة 1999 واGذكور أعالهr مادة 2 مكرر حترر كما يأتي :

"اGـادة 2 مـكرر : حتــدد قـائــمـة الــمــنـتـــوجــات التي
ال �كن وضـع صورة الـعلم الـوطـني علـيـها بـقـرار مشـترك
بـــX الــوزراء اGـــكــلـــفـــX بــالـــتــجـــارة والــداخـــلــيـــة واGــالـــيــة

واجملاهدين".

اGادة اGادة 4 :  : تعـدل أحكام اGادّة 5 من اGرسـوم التنفيذي
رقـم 99-252 اGـــــــــؤرخ في 28 رجـب عــــــــام 1420 اGـــــــــوافق 7

نوفمبر سنة 1999 واGذكور أعاله كما يأتي : 

"اGـادة 5 : تـتــشـكل الـلـجـنـة الـوطـنــيـة لـلـعـلم الـوطـني
من :

rوزيــر الـــداخـــلــيـــة واجلـــمــاعـــات احملـــلــيـــة أو �ـــثــله  -
rرئيسا

rثل عن وزير الشؤون اخلارجية�  -
rثل عن وزير اجملاهدين�  -

rثل عن وزير التربية الوطنية�  -
rثل عن وزير التجارة�  -
rثل عن األمن الوطني�  -

-  �ثل عن الدرك الوطني". 

اGـــــــرســــــوم 5 :   :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادّة 9 مـن  اGــــــادة اGــــــادة 
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 99-252 اGــــؤرخ في 28 رجـب عـــام 1420

اGوافق 7 نوفمبر سنة 1999 واGذكور أعاله كما يأتي :

"اGـادة 9 : تـتـشــكل الـلــجـنـة الــوالئـيـة لــلـعـلـم الـوطـني
من :

rالوالي أو �ثله رئيسا -
rعضوا rمدير التنظيم والشؤون العامة  -

rعضوا rمدير اجملاهدين -
rعضوا rمدير التربية -
rعضوا rمديرالتجارة -

rعضوا rرئيس األمن الوالئي -
- قائد مجموعة الدرك الوطنيr عضوا".

اGادة اGادة 6 :  :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 17 مارس سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 13 -  - 109 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 5 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2013 ــــــوافق 17 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا

يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها.يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

rتممGعدل واGا rاليةGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اGــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

rباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اGــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اGـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واGتضمن القـانون التوجيهي والـبرنامج اخلماسي حـول
r2002 - 1998 الـبحث الـعـلمــي والـتطـويـــر التـكنـولوجـي

rادة 20 منهGال سيما ا rتمـمGـعدل واGا
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- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اGـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اGـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واGــتــضـمن

rتممGعدل واGا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اGـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اGـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

rاليGتضمن النظام احملاسبي اGوا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اGؤرخ
في 19 ربـيع األول عام 1415 اGوافق 27  غـشت سنة 1994
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

rالعلمي
- و�ــــقـــتــــضى  اGــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 177-95
اGــؤرخ في 25 مــحــرم عــام 1416 اGــوافق 24 يـــونــيــو ســنــة
1995 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 082-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
rتممGعدل واGا r"للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 244-99
اGــؤرخ في 21 رجب عــام 1420 اGــوافق 31 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء مـخـبـر الـبـحث وتـنـظيـمه

rوسيره
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 99-257 اGؤرخ
في 8 شــعــبــان عــام 1420 اGــوافق 16 نــوفــمــبــر ســنــة 1999
الــذي يـحــدد كـيـفــيـات إنــشـاء وحـدات الــبـحث وتــنـظـيــمـهـا

rوسيرها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-130 اGؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اGـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

rتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحثGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-131 اGؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اGـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

rتضمن القانون األساسي اخلاص بالباحث الدائمGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-232 اGؤرخ
في 23 شـوال عام 1431 اGوافق 2 أكتـوبر سـنة 2010 الذي
يـــحـــدد شـــروط �ــارســـة األســـتــاذ الـــبـــاحث االســـتـــشــفـــائي
اجلـــامــــعي أو األســـتــــاذ الـــبـــاحث نــــشـــاطـــات الــــبـــحث وكـــذا

rكيفيات مكافأتهما

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-396 اGؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اGوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الـــــذي يــــــحـــــدد الـــــقـــــانـــــون األســـــاسـي الـــــنـــــمـــــوذجي اخلـــــاص
rللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-397 اGؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اGوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الذي يـحدد الـقواعـد اخلاصة بـتسـييـر اGؤسـسة الـعمـومية

rهنيGذات الطابع العلمي والثقافي وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-398 اGؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اGوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الذي يحـدد مهام الوكـالة اGوضوعـاتية للـبحث وتنظـيمها

rوسيرها
rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يــــرسم ما يأتي :يــــرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اGادة األولى : اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 20 من الـقانون
رقم 98-11 اGـؤرخ في 29 ربـيع الـثـانـي عام 1419 اGـوافق
rــــذكــــور أعالهGــــتــــمم واGــــعـــدل واGا r1998 22 غــــشت ســــنــــة

يــهــدف هـــذا اGــرســوم إلى حتـــديــد كــيـــفــيــات إنـــشــاء فــرقــة
البحث وسيرها.

تـخضـع فرقـة البـحث التـابعـة لـلمـؤسسـة العـمومـية
ذات الــطـــابع الـــعـــلــمي والـــتـــكــنـــولـــوجي ولــوحـــدة الـــبــحث

وخملبر البحث إلى األحكام اGتعلقة بها.

اGــادة اGــادة  2  :  : فـــرقــة الــبـــحث هي الـــكــيــان الـــتــنـــظــيــمي
الــقـاعــدي إلجنـاز مــشـاريـع الـبــحثr تـتــشـكـل من ثالثـة (3)
بـاحثـX على األقلr وتـعتـمـد على مـستـخدمي دعم الـبحث
والـهيـاكــل  والتـجهـيــزات الـعلـميــــة التـابعــة للـمؤسـسـة
الـــتـي تـــنــــشـــأ بـــهــــا وتـــدعـى فـي صـــلـب الـــنص "مـــؤســـســة

اإلحلاق".
�كن فرقـة البحـث أن تستـعX  بالـكفـاءات العلـمية

والتقنية خملتلف قطاعات النشاط.

اGــــادة اGــــادة 3 :  : �ـــــكن أن تـــــكـــــون فـــــرقــــة الـــــبـــــحث خـــــاصــــة
�ـؤسـســة أو مـخـتــلـطـة أو شــريـكـة عــنـدمـا تـنــشـأ في إطـار
التـبـادل مع الـقطـاع االقـتـصادي واالجـتـمـاعي أو في إطار

التعاون العلمي بX اGؤسسات.
تـــبــرم األطـــراف اتــفـــاقــيـــة حتــدد �ــوجـــبــهـــا حــقـــوقــهــا

وواجباتها.
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اGـادة اGـادة 4 :  : تــكـلــف فــرقــــة الــبــحــث عـــلى اخلـــصــوص
�ا يأتي :

- إجنـــاز كل مـــشــروع لــلـــبــحث الـــعــلـــمي والــتـــطــويــر
rالتكنولوجي ذي  عالقة بغرضها

- اGـــــســــــاهــــــمـــــة فـي اكـــــتــــــســــــاب مـــــعــــــارف عــــــلـــــمــــــيـــــة
r وتكنولوجية جديدة والتحكم فيها وتطويرها

- اGــشــاركــة في حتــســX وتــطــويــر تــقــنــيــات وطــرق
rمتلكات واخلدماتGنتوجات واGاإلنتاج وكذا ا

rترقية نتائج البحث ونشرها -
- اGــــــســــــاهـــــــمــــــة في الـــــــتــــــكــــــويـن مـن خالل الـــــــبــــــحث

ولفائدته.

الفصل الثانيالفصل الثاني
قواعد اإلنشاءقواعد اإلنشاء

5 :  : تـــنـــشــــأ فـــرقــــة الـــبــــحث اخلــــاصـــة لــــلـــتــــكـــفل اGــادة اGــادة 
�ـشاريع الـبـحث اGنـبـثـقة عن الـبـرامج الوطـنـية لـلـبحث
حــــسب إجـــراءات اGـــنـــاقــــصـــة القـــتـــراح مـــشــــاريع الـــبـــحث

الوطنية أو القطاعية أو على مستوى مؤسسة اإلحلاق.
وتـــنــشـــأ فــرقـــة الــبــحـث اخملــتــلـــطــة في إطـــار تــنـــفــيــذ

برنامج مشترك بX مؤسستX (2) أو أكثر.
وتــكــون فــرقـة الــبــحث الــشــريــكــة نــتــيــجــة اشــتـراك
مـؤسـسـة مع فــرقـة بـحث خـاصـة ¡ إنــشـاؤهـا في مـؤسـسـة

أخرى.

اGـادة اGـادة 6 :  :  تـنـشــأ فـرقـة الـبـحث عــلى أسـاس اGـعـايـيـر
اآلتية :

- أهـــمــــيــــة نــــشـــاطــــات الــــبــــحث عــــلى ضــــوء حــــاجـــات
الـتـطور االجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة والـثـقـافـيـة والـعـلـمـية

rوالتكنولوجية للبالد
- أثـــر الــــنــــتــــائج اGــــنـــتــــظــــرة في تــــطـــويــــر اGــــعـــارف

rالعلمية والتكنولوجية
 rتوفرةGنوعية القدرة العلمية والتقنية ا -

- الـــوســائـل اGــاديـــة واGـــالــيـــة اGــتـــوفـــرة  و/أو الــتي
يجب توفيرها.

اGــادة اGــادة 7 : :  تـــنــشــــأ فــرقـــــة الـــبــحــث فـي مــؤســـــســات
الــــتـــعــــلـــيـــم والـــتــــكــــويــن الــــعـــالــــيـــــX وفـــي اGـــؤســــســــات
الـــــعــــمــــومـــــيــــــة األخــــــرى وفـي اGــــؤســــســـــات الــــعــــمـــــومــــيــــة
االقـــتــصـــاديــةr حـــسب احلــالـــةr بــقــرار مـن الــوزيــر اGـــكــلف
بـالـبحث أو بـقـرار مـشتـرك بـX الوزيـر اGـكلف بـالـبحث
والــســـلــطــة الـــوصــيـــة اGــعــنـــيــة بــنـــاء عــلى اقـــتــراحr حــسب

احلالـةr من مـسـؤول مـؤسسـة اإلحلـاق أو أطـراف االتفـاقـية
بــــــعــــــد الــــــرأي اGـــــوافـق مـن اجملـــــلـس الــــــعـــــلــــــمـي لـــــلــــــوكــــــالـــــة

اGوضوعاتية للبحث اGعنية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
قواعد السيرقواعد السير

اGــادة اGــادة 8 : : تـــزود فــرقــة الـــبــحث بـــلــجـــنــة تــتـــشــكل من
باحثX يرأسها مسؤول فرقة البحث.

�ــــكن تــــوســــيع جلــــنــــة فــــرقـــة الــــبــــحث اخملــــتــــلــــطـــة أو
الــشــريــكـــة Gــمــثل عن اGـــؤســســة الــعــمـــومــيــة أو اGــؤســســة

العمومية االقتصادية األطراف في االتفاقية.

تدلي الـلـجنـة بآرائـهـا في كل إجراء يـتعـلق بـتنـظيم
الــفـــرقــة وســيـــرهــا والــوســـائل اGــتـــوفــرة وفي كل مـــســألــة

يعرضها عليها مسؤول فرقة البحث.

تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.

اGادة اGادة 9 :  : يعX مسـؤول فرقة البـحث بقرارr إما من
الوزير اGـكلف بـالبحث وإمـا بقـرار مشتـرك مع السـلطة
الــوصــيــة اGــعــنــيــةr بــنـاء عــلـى اقـتــراحr حــسب احلــالــةr من

مسؤول مؤسسة اإلحلاق أو أطراف االتفاقية.
يعـX مسـؤول فرقة الـبحث بـحكم رتـبته ومؤهالته

العلمية ذات الصلة �هام فرقة البحث.

اGـادة اGـادة  10 :  : يـعــX مــسـؤول فــرقــة الـبــحث Gــدة إجنـاز
مــشــاريع الــبـحـث اGـقــررة. وفي حــالــة تــوقف عــهـدتـه يـتم

استخالفه حسب األشكال نفسها.

يـــتـــولـى مـــســـؤول فـــرقـــة الـــبـــحث اإلدارة الـــعـــلـــمـــيـــة
وتسيير الوسائل اخملصصة للفرقةr ويكون اآلمر بصرف
االعـــتــمـــادات اGــمـــنــوحـــة لــفـــرقــة الـــبــحـث ويــتـــلــقى  بـــهــذه
الـصفةr من مسـؤول مؤسسـة اإلحلاق التفـويض باإلمضاء
وكل سـلـطة تـسـييـر ضـرورية حلـسن سـير نـشـاطات فـرقة

البحث.

ويـحـرر تـقـريــرا سـنـويـا عن الـنـشـاطـات يـرسـله إلى
كل األطراف.

اGــادة اGــادة  11 : : �ــكـن مــســؤول فــرقــة الــبـــحث بــنــاء عــلى
تــفـــويض من مــســؤول مــؤســســة اإلحلــاقr اGــبــادرة بــإبــرام
الـعــقــود واالتــفـاقــيــات وااللــتـزام بــهــا قــصـد إجنــاز أشــغـال
الـــبــــحث والـــدراســــات و تـــقـــد¤ اخلــــدمـــات مع مــــنـــظـــمـــات
وطـنــيــة و/أو دولــيـة الــتي لــهــا صـلــة �ــهـام فــرقــة الــبـحث

وطبقا للتنظيم اGعمول به.
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اGـــــادة اGـــــادة  12 : : حتـــــدد رزنـــــامــــــة الـــــعـــــمل والــــــتـــــفـــــاصـــــيل
اGــوضـوعــاتـيـة الــعـامــة Gـشــروع أو مـشــاريع الـبــحث الـتي
تـــكـــلف بــهـــا فــرقـــة الــبـــحث في اGـــلــحـق بــالـــقــرار اGـــنــشئ

للفرقة أو االتفاقية اGبرمة بX اGؤسسات اGعنية.

اGــادة اGــادة 13 :  : مــدة االتـــفــاقـــيــة هي اGـــدة الالزمــة إلجنــاز
مشاريع البحثr و�كن جتديدها �لحق.

يـــتــخــذ قــرار جتــديــد أو عــدم جتـــديــد االتــفــاقــيــة بــعــد
االطالع عـلى رأي الـهـيـئـات اخملـتـصة لـلـمـؤسـسـات اGـعـنـية

بناء على نتائج التقييم.

اGـادةاGـادة 14 : : يــتــولى اجملــلس الــعــلــمي Gــؤســســة اإلحلـاق
الـتقـييم اجلـزئي والشـامل Gشـاريع البـحث اGوكـلة لـفرقة
الــبــحث اخلــاصــة. ويــكــرس هــذا الــتــقــيــيم اجملــلس الــعــلــمي

للوكالة اGوضوعاتية للبحث اGعنية .
وحتــدد كــيــفـــيــات تــقـــيــيم مــشـــاريع الــبــحـث اGــوكــلــة
لفرقة البحث اخملـتلطة أو الشريكـة في اGلحق باالتفاقية

اGبرمة بX اGؤسسات اGعنية.

اGــادة اGــادة 15 : : تــزود أطـــراف االتـــفـــاقــيـــة فـــرقـــة الــبـــحث
بـــــاGـــــســــتـــــخــــدمـــــX والــــوســـــائل وتـــــعــــX مـــــؤســــســـــة إحلــــاق
االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصـــة لــــســــيــــر الــــفــــرقــــة. وتــــوزع هـــذه
االعـتمادات وكـذا اإليرادات التي يـجب حتقيـقها في إطار
أعـــمــــال الـــبـــحـث في جـــدول تــــقـــديــــري يـــلــــحق �ـــيــــزانـــيـــة

مؤسسة اإلحلاق.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اGــادة اGــادة 16 : : تـــزود فـــرقـــة الـــبــحـث بـــاالســتـــقـاللــيـــة في
التسيير وتخضع للمراقبة اGالية البعدية.

اGادةاGادة 17 : : تتأتى إيرادات فرقة البحث من :
- مـســاهـمــات الــصـنــدوق الـوطــني لـلــبــحث الـعــلـمي

rوالتطوير التكنولوجي
- اعـــتــــمـــادات الــــتـــســــيـــيــــر اخملـــصــــصـــة من مــــســـؤول

rمؤسسة اإلحلاق
rنشاطات أداء اخلدمة والعقود -

rالهبات والوصايا -
- شهادات البراءة واGنشورات.

اGادةاGادة 18 : : تـبX الكـتابات احملسـابية Gـؤسسة اإلحلاق
بـكيـفـية مـنـفصـلـةr عمـليـات الـنفـقـات واإليرادات اGـتـعلـقة
بـنــشـاطــات فـرقــة الـبــحث. غــيـر أن الــكـتــابـات احملــاسـبــيـة
اGـتـعـلـقـة بـهـذه الـعـمـلـيـات في اGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات

الــطـابع الــعـلـمـي والـثـقــافي واGـهــني تـوكـل إلى الـكــلـيـة أو
إلى اGــعــهـــد اجلــامــعي أو إلـى مــعــهــد اGـــركــز اجلــامــعي ذوي

االختصاص في ميدان نشاط فرقة البحث.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام خاصةأحكام خاصة

اGادة اGادة 19 : : �كن كل طـرف من األطراف في االتفـاقية
اسـتعمـال النـتائج احملـصل علـيها في إطـار تنـفيـذ مشروع

البحث.

اGــادةاGــادة 20 :  : عـــنـــدمـــا يـــكـــون من شـــأن بـــعض الـــنـــتـــائج
احملصل عليها في إطار االتفاقية أن تكون موضوع حماية
عن طريق شـهادة بـراءةr فإن هـذه البـراءة تودع مـشتـركة

بX أسماء كل طرف من األطراف.

اGــادة اGــادة 21 : : تـــســـتـــفـــيـــد األطـــراف من حـق اســـتـــعـــمـــال
الــبـرامـج اGـعــلــومــاتــيـة الــتــي ¡ تــطــويــرهـــا بــالــشـــــراكـة

حلاجاتهـا اخلاصـة فـي البحث.

اGــــادة اGــــادة  22 : : تــــبـــX مـــنـــشــــورات مـــســـتـــخــــدمي فـــرقـــة
البحث العالقة مع اGؤسسات اGعنية.

23 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 17 مارس سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 13 -  - 111 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 6 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2013 ــــــوافق 18 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يــحـدد شـروط �ــارسـة نـشـاط الــوكـيل تـاجــر اجلـمـلـةيــحـدد شـروط �ــارسـة نـشـاط الــوكـيل تـاجــر اجلـمـلـة

للخضر والفواكه.للخضر والفواكه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اGـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممGعدل واGا rدنيGتضمن القانون اGوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اGـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممGعدل واGا rتضمن القانون التجاريGوا
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٩٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٣
5م٩١٠٢ ةنس تشغ٤

ماع ةدعقلا يذ٧٢ يفخّرؤم٣١٢-٩١ مقر يذيفنت موسرم
ماــهم ددـــحي ،٩١٠٢ ةـــنس وـــــيلوي٠٣ قــــــفاوملا٠٤٤١
تاذ ةــــــيمومعلا تاـــــــسسؤـــملل ةــــــينطولا ةودــــــــنلا
اــــــــهميظنتو يـــــــــجوــــــــلوـــــــنكتلاو يــــــــمـلـعلا عــــــــــباطلا

.اـــــــــهريسو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤-٩٩ ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ8١ يف خّرؤملا٥٠-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر8١ يف خّرؤملا١2-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحـــــبلا لوـــــــح يـــهــــيـــــجوــــتلا

،هنم2٣ ةداملا اميس ال

22 يف خّرؤملا١2-2١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو2١٠2 ةنس رياني6١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص

تاذ ةــيرــكسعــلا ةسسؤمـــلـــل يجذوـــمـــنـــلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

٤ يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

2 يف خّرؤملا8٠2-١٠ مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١٠٠2 ةنس ويلوي٣2 قفاوملا22٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ةـــيـــنـــطوـــلا ةودـــنـــلاو ةـــيوـــهجلا تاـــئيـــهـــلا تاـــيــــحالص ددــــحــــي
،اهريسو اهليكشتو تاعماجلل

يف خّرؤملا6٩٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

8١ يف خّرؤملا١8-٣١ مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا عيبر
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا ماهم
،اهميظنتو

: يتأي ام  مسري

مقر نوناقلا نم2٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
٠٣ قـــــفاوــــــملا٧٣٤١ ماــــــع لوألا عــــيـــــبر8١ يف خّرؤـــــملا١2-٥١
لوح يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد
موسرملا اذه فدهي ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا
تاذ ةيمومعلا تاـسسؤملل ةيـنـطولا ةودنـلا ماــهم ديدحت ىلإ
يتـلا ،اهريـسو اهمـيـظنتو  يجوـلوـنــكــــتلاو يمـلـــــعلا عـباـــــطلا

.”ةينطولا ةودنلا” صنلا بلص يف ىعدـت

فلكملا ريزولا ىدل ةـيـــنـــطوــــلا ةودـــــنلا عــــضوـــــت:٢ ةّداملا
.يملعلا ثحبلاب

قـيسنـتـلـل ةـيـنـطو ةــئيــه ةــيــنــطوــلا  ةودــنــلا:٣ ةّداملا
تاسسؤملا رــيوــطــتــب ةـــقـــلـــعـــتملا ةـــطشنألا لوـــح رواشتـــلاو
قيبطت اذكو يجوـــلوـــنـــكــــتلاو يملعلا عــــباـــــطلا تاذ ةيمومعلا
يمـــلـــعـــلا ثحـــبـــلا لاــــجــــم يف ةررــــقملا ةــــيــــنــــطوــــلا ةساــــيسلا

ءارآلا ءادبإب فلكت ،ةفصلا هذهبو .يجولونكتلا ريوطتلاو
: لوح اصوصخ ،تايصوتلاو

،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ريوطت قافآ–

،ةررقملا جماربلا ذيفنت ةلاح–

ريوطتلاو يملعلا ثحبلاب ةقلعتملا حالصإلا عيراشم–
،يجولونكتلا

يعاــــمـــتــــجالا عاــــطــــقــــلا عــــــم ةـــــكارـــــشلا رــــيوــــطــــت قاـــــفآ–
ثحـــبـــلا جئاـــتـــن نيمــــثــــت لاــــجــــم يف اــــمــــيس ال ،يداصتــــقالاو
،يجولونكتلا ليوحتلاو راكتبالاو

ةينطولا ةكبشلا عضوب حمست يتلا لئاسولاو قرطلا–
،اهريوطتو ينقتلاو يملعلا مالعإلل

نيب ام نواعتلا ريوطتب حمست يتلا لئاسولاو قرطلا–
،ةيلودلاو ةينطولا ثحبلا تاسسؤم

.يملعلا عباطلا تاذ ةيميظنتلا صوصنلا عيراشم–
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ـه٠٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٩٤٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس تشغ٤ 6

لــبــق ةـــيـــنـــطوـــلا ةودـــنـــلا ءاضعأ ىلإ تاءاـــعدـــتسالا لسرـــت
ةرودلا داقعنا خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي )٥١( رشع ةسمخ
نسحلا ريسلل ةيرورض ةقيثو لكبو لامعألا لودجب ةقفرم
.اهلاغشأل

ةيبلغأب ةينطولا ةودنلا تايصوتو ءارآ ذختت:٠١ ةّداملا
.رضاحم يف لجستو ،نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ

سيئرلا توص نوكي تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو
.احجرم

ثحبلاب فلكملا ريزولا ىلإ اهتايصوتو ةودنلا ءارآ عفرت
)٥١( رشع ةسمخلا لجأ يف نيينعملا ءارزولا ىلإو يملعلا

.عامتجالا يلت يتلا  اموي

يف ةـــيـــنـــطوــــلا ةودــــنلا رـــيــــس تاـــقـــفــــــن دــــّيــــقــــت:١١ ةّداملا
ثحــبــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا ناوــنــعــب ةصصخملا تاداــمـــتـــعالا
.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

ةّيمـسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف موـــسرـملا اذــــه رـــشنــــي:٢١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون

ىرخألا لئاسملا لك لوح اهيأر ةينطولا ةودنلا يدبت
.يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا اهيلع اهضرعي يتلا

ريزولا اهسأري يتلا ةينطولا ةودنلا لـــكـــشـــتــــت:٤  ةّداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،هلثمم وأ يملعلا ثحبلاب فلكملا

،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ماعلا ريدملا–

،ةيرذلا ةقاطلا ظفاحم–

،ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولل ماعلا ريدملا–

،تاعماجلل ةيوهجلا تاودنلا ءاسؤر–

،ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا وريدم–

يمــلــعــلا عــباــطــلا تاذ ةــيــموــمـــعـــلا تاسسؤملا ورـــيدـــم–
،يجولونكتلاو

يمـلــعــلا عــباــطــلا تاذ ةــيرــكسعــلا تاسسؤملا وــلوؤسم–
،يجولونكتلاو

تاسسؤملل ةعباتلا يريوطتلا ثحبلا لكايه ولوؤسم–
،ةيداصتقالا

نييرـئازجلا نـم تاءاـفــكــلا نوــلــثــمــي نيثــحاــب )٣( ةـثالــث–
ةـــــطشنأ رـــــيــــــطأت يف نوــــــكراشي نمم جراخلا يف نيمــــــيــــــقملا
.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا

بجومب ةينطولا ةودنلا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت
.يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا نم رارق

نوكتي بتكم ةينطولا ةودنلا سيئر دعاسي:5 ةّداملا
.ىلوألا ةرودلا لالخ مهباختنا متي ءاضعأ )٣( ةثالث  نم

.ىلوألا اهترود لالخ يلخادلا اهماظن ىلع ةودنلا قداصت

يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا حلاصم ىلوتت:6 ةّداملا
.ةينطولا ةودنلا ةنامأ يجولونكتلا ريوطتلاو

.اهفيشرأ عومجم ىلع ةظفاحملا نمضت امك

نيب نــــم ئشــــنــــت نأ ةيـــنـــطوـــــلا ةودــــنلا نــــكــــمــــــي:٧ ةّداملا
.ةينقت اناجل اهئاضعأ

ارظن صخش يأب نيعتست نأ ةينطولا ةودنلا نكمي امك
.هتءافكل

نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةينطولا ةودنلا عمتجت:٨ ةّداملا
،لقألا ىلع ،ةنسلا يف )١( ةدحاو ةرم ةيداع ةرود يف اهسيئر
.اهسيئر نم بلطب ةيداع ريغ تارود يف عمتجت نأ اهنكميو

تارودلا لامـــعأ لودـــــج بـــتــــكـــــملا ءاــــضــــعأ دــــعــــي:٩ ةّداملا
ةقفاوملل ةينطولا ةودنلا سيـــــئر ىلـــــع ضرــــــعــــــي مـــــث ،ةيداعلا

.هيلع

ريغ تارودلا لامعأ لودج ةينطولا ةودنلا سيئر ددحي
.ةيداعلا
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ماع ّةجحلا يذ٢١ يف خّرؤم١٣٢-٩١ مقر يذيفنت  موسرم
تاــــيفيك ددــــحي ،٩١٠٢ ةــــنس تــــشغ٣١ قـــــفاوملا٠٤٤١
.اهريسو اهميظنتو ثحبلا رباخم ءاشنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤–99 ناـــــتداملا اــــــميسال ،روــــــتسدلا ىلــــــــع ءاــــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماـع مّرحـم٤2 يف خّرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوـملا11٤1
،لّدعملا ،ةيمومـعلا

ةجحلا يذ81 يف خّرؤملا٥٠–99 مقر نوناـقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو9991 ةـــــنس لـــــيربأ٤ قـــــفاوملا91٤1 ماــــــع
،مّمتملاو لّدـعملا ،يلاـعلا ميلعتلل يهيجوتلا

ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا٧٠–٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارـبب قـــلعتملاو٣٠٠2 ةـــنس وــــيلوي91 قـــفاوملا٤2٤1 ماــــع
،عارتخالا

ةدعقلا يذ٥1 يف خّرؤملا11–٧٠ مقر نوناـقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو٧٠٠2 ةنس رـبمفوـن٥2 قفاوـملا82٤1 ماـع
،يلاـملا يبساحـملا

لوألا عيبر81 يف خّرؤملا12–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤1ماع
،يــــجولونكتلا رــــيوطتلاو يــــملعلا ثــــحبلا لوـــــح يـــــــهيجوتلا

،هنم٧٣ ةداملا اميسال

٤ يف خّرؤملا٧9–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام11 قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8 يف خّرؤملا22–29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو2991 ةنس رـياـني٣1 قفاوملا21٤1 ماـع بـجر
يملـعلا ثحبلا ةيقرتل تاـعاطقلا نيب ةكرتشم ناـجل ءاشنإ

،اهميظنتو اــهرـيس طـــبضيو هــــميوقـتو هــــتجمربو يــنقتلاو
 ،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤـملا٧٧1–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥991 ةنس وينوي٤2 قفاوـملا٦1٤1 ماـع مّرحم٥2
2٠٣–28٠ مقر صاخلا صيـــصختلا باـــسح رــــييست تاـــــيفيك
ةيمنتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا قودنصلا “ هناونـع يذلا
،مّمتملاو لّدعملا ،“ ةيجولونكتلا

يف خّرؤملا٣٤2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا9991 ةنس ربوتكأ1٣ قفاوـملا٠2٤1 ماـع بـجر12
ريوطتلاو يملـعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ناجللا ميظنت
،اهريسو يجولونكتلا

يف خّرؤملا٤٤2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا9991 ةنس ربوتكأ1٣ قفاوملا٠2٤1 ماـع بجر12
،هريسو هميظنتو ثحبلا ربخم ءاشنإ دعاوق

يف خّرؤملا9٧2–٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٣٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
اـــــهميظنتب ةـــــصاخلا دــــــعاوقلاو ةــــــعماجلا ماـــــــهم ددــــــحي يذــــــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

يف خّرؤملا992–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس تشغ٦1 قفاوملا٦2٤1 ماع بجر11
،هريسو هميظنتب ةصاخلا دــعاوقلاو يــــعماجلا زـــــكرملا ماـــــهم
،مّمتملاو لّدعملا

٧1 يف خّرؤملا٥٦2–8٠ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
ماظن نمضتملاو8٠٠2ةنس تشـغ91 قفاوملا92٤1ماع نابـعش

رتساملا ةداهشو سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا
،هاروتكدلا ةداهشو

يف خّرؤملا٧9٣–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤1 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةـــــسسؤملا رييـــــستب ةــــــصاخلا دــــــعاوقلا ددــــــحي
 ،ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا
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ةديدج ةيجولونكتو ةيملـع فراعـم ليصحت يف ةكراشملا –
،اهريوطتو اهيف مكحتلاو

بيلاسأو تاينـقت نيسحت يف ،هاوتسم ىلع ةمهاسملا –
،اهريوطتو تامدخلاو علسلاو تاـجتنملا اذكو جاـتنإلا

،اهرشـنو هثاحبأ جئاتن ةيقرـت –

ةقالع اهل يتلا ةيجولونكتلاو ةيملـعلا تامولعـملا عمـج –
،اهيلـع عالطالا ليهستو اهنيـمثتو اهتجلاـعمو هفدهب

،ةيتاعوضوم ثحب تاكبش عضو يف ةكراشـملا –

ميظنتلل اقبط ريغلا حلاصل تامدخ ءادأو تاربخ ميدقت –
.هب لومعملا

ريوطت عورشم راطإ يف ثحبلا ربخـم أشني :٥ ةداملا
: ةيتآلا سيياقـملا ساسأ ىلـع ،قاحلإلا ةسسؤم

ةيمنتلا تاــــجاـحل ةـــــبسنلاب ثـــــحبلا تاــــــطاشن ةــــــــيمـهأ –
ةيجولونكتلاو ةيملـعلاو ةيفاـقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
،دالبلل

يــــجولونكتلا وأ/و يــــملـعلا جــــمانرـبلا ةـــموـميدو مــــجـح –
نيوكتلا لاجم يف اميسال ،ثحبلا تاطاشن هيف جردنت يذلا

،نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا نم ثلاثلاو يناثلا نيروطلا يف

ةــيملـعلا فراــــعملا رـــيوطت ىلع ةرــــظتنملا جــــئاتنلا رــــثأ –
،ةيجولونكتلاو

وأ/و ةرفوتـملا ةينـقتلاو ةيملـعلا تاردقلا مجحو ةيـعون –
،اـهدينجت نكمـملا

بـــــــجاولا وأ/و ةرـــــــفوتـملا ةـــــيلاـملاو ةـــــــيداـملا لــــــئاسولا –
.اهيلع لوصحلا

ىلـــــــع ةداــــــيز ،ثــــــــــحبلا رـــــبخـم لــــــــــــكشتي نأ بــــــــــجي:6 ةداملا
،لقألا ىلع ،ثحب قرـف )٤( ةعبرأ نم ،هالعأ ةروكذملا سيياقملا

.موسرملا اذه نم٤2 ةداملا موهفـم بسح

طورشلا هيف رفوتت ال امدنـع ثحبلا ربخـم لـحي:7 ةداملا
.اهسفن لاـكشألا بسح هئاشنإ ىلإ تدأ يتلا

 يناـثلا لصـفلا
ثحبلا رباخم فانصأ

لوألا عرفلا
ةسسؤملاب صاخلا ثحبلا ربخم

يف ةسسؤملاب صاخلا ثحبلا ربخـم أشنـي:٨ ةداملا
ةيلكلل يملعلا ميظنتلا راطإ يف ،يلاعلا ميلـعتلاتاسسؤم
ةسردملا وأ يعـــماجلا زـــكرملا دـــهـــعـــم وأ ةـــعــــماجلا دــــهــــعمل وأ
.ايلعلا

81 يف خّرؤملا18–٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع لوألا عيبر
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا ماهم
،اهميظنتو

9 يف خّرؤملا٦٧1–٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦1٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا٧٣٤1 ماع ناضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

: يتأي ام مسري

لوألا لـصفلا

ةــماـع ماـكحأ

مقر نوناـقلا نم٧٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤1 ماع لوألا عيبر81 يف خّرؤملا12–٥1

يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس
تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،يجولونكتلا ريوطتلاو
بلص يف ىعدتو ،اهريسو اهميظنتو ثحبلا رباخـم ءاشنإ
.“ ثحبلاربخم “ صنلا

نيثحابلل حمسي ثحب نايك ثحبلا ربخم:٢ ةداملا
ذيفنت لجأ نم نواعتلاب ةبراقتم تايلاكشإ نولوانتي نيذلا

ريوطتلاويملعلا ثحبلل رثكأ وأ عوضوم وأرثكأ وأ روحم
.يجولونكتلا

نيوكتلاو ميلعتلا تاسسؤم لخاد ثحبلا ربخم ءاشنإ نكمي
.ىرخألا ةيمومعلا تاسسؤملاو نييلاعلا

هاـــندأ ثــــحبلا رــــبخم اـــــهب أـــــشني يـــــتلا ةـــــسسؤملا ىـــــعدت
.”قاحلإلا ةسسؤم“ ـــــب

وأ ةـــــــسسؤمب اــــــصاخ ثـــــــحبلا رــــــبخم نوـــــــكي :٣ ةداملا
عاطقلا عم نواعتلا راطإ يف أشني امدنع اكرتشم وأ اطلتخم
نيب ام يملعلا نواعتلا راطإ يف وأ يداصتقالا يعامتجالا
.تاسسؤملا

ىوتسم غلبي امدنع زايتمالا ثحب ربخمك سركي نأ نكميو
.هتاطاشن لمجم يفضرم روطت

ثحبلا فادـهأ قــيقـحتب ثــــحبلا رــــبخم فـــــلـكي:٤ ةداملا
ثحب وأ عوضوم روحم يف يجولونكتلا ريوطتلاو يملـعلا

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو .نّيعم يملع

ريوطتلاو يملعلا ثحبلا تاطاشن ذيفنت يف ةمهاسملا –
،قاحلإلا ةسسؤم ريوطت عورشم يف ةلجسملا يجولونكتلا

لــــــجأ نـــــمو ثـــــــحبلا ةــــــطساوب نــــــيوكتلا يف ةـــــــــمهاسملا –
،ثحبلا

،هفدهب ةقالـع اهـل ثحب لامـعأو تاسارد زاـجنإ –

،هتاطاشن ناديم يف ثحبلا جمارـب دادـعإ يف ةكراشـملا –
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يف ةـــــسسؤملاب صاــــخلا ثــــحبلا رــــبخـم أـــــشني:٩ ةداملا
فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،يلاعلا ميلـعتلا تاسسؤم
،قاحلإلا ةسسؤم لوؤسم حارتقا ىلع ءانب ،يملعلا ثحبلاب
ةــيتاعوضوملا ةــــلاكولل يــملعلا ســــلجملا يأرـــب ذــــخألا دـــــعــبو
.ةينعملا ثحبلل

تاـسسؤم يف ةــــسسؤملاب صاــــخلا ثــــحبلا رــــبخم أـــــشني
يف وأ ىرــــــخأ ةــــــيرازو رـــــــئاودل ةـــــــــعباتـــلا يلاـــــــــعلا نـــــــيوــــكتلا

ريزولا نيب كرتشم رارـق بجومب ىرخأ ةيمومع تاسسؤم
حارـتقا ىلـع ءاـنب ،ينعملا ريزولاو يملعلا ثحبلاب فلكملا

ةلاكولل يملعلا سلجملا يأرب ذـخألا دعـبو ،قاحلإلا ةسسؤم
.ةينعملا ثحبلل ةيتاعوضوملا

يناثلا عرفلا
كرتشملا وأ طلتخملا ثحبلا ربخم

ذيفنت راطإ يف طلتخملا ثحبلا ربخم أشني :٠١ ةداملا
وأ/و رثكأ وأ نيتيمومع )2( نيتسسؤم نيب كرتشم جمانرب
.ةيداصتقا تاسسؤم

ةسسؤم كارتشا ةجيتن كرتشملا ثحبلا ربخم أشنيو
يف أشني ثحب ربخم عم ةيداصتقا ةسسؤم وأ ةيمومع
.ىرخأ ةسسؤم

يف كرــــتشملا وأ طـــلتخملا ثــــحبلا رــــبخم أــــــشني:١١ ةداملا
ةيمومعلا تاسسؤملا يفو نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا تاسسؤم
رارق وأ يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ىرخألا

،ينعملا ريزولاو يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم
دـــــــعـبو ،ةـــــــيقافتالا فارـــــــطأ نـــــــم حارـــــــــتقا ىلـــــــع ءاــــــنب ،ةــــــلاحلا بســــــح
ثـــــــــــــحبلل ةـــــــيتاعوضوملا ةـــــــــلاكولل يــــــــــملعلا ســـــــــــلجملا يأرــــــب ذـــــــخألا
.ةــــــينعملا

وأ طــــــــلتخملا ثــــــــحبلا رـــــبخم فارــــــــــطأ مرــــــبي:٢١ ةداملا
ةــيقافتا ،ثــــحبلا عـــيراشـم زاــجنإل ةــــمزاللا ةدـــــملل كرتــــشملا

اـــــهنم اـــــميس ال ،مــــــهتامازتلاو مـــــهقوقح اــــــــهبجومب نوددـــــحي
.ليومتلا تايفيك

 .قحلمـب ةيقافتالا ديدجت نكمـي

جئاتنلا لامعتسا ةيقافتالا يف فرط لك نكمي:٣١ ةداملا
ةـــــــلكوملا ،ثــــــحبلا عــــــيراشم ذــــــيفنت راـــــطإ يف اـــــهيلع لــــــــصحـملا

.كرتشملا وأ طلتخملا ثحبلا ربخمل

اهيلـع لصحمـلا جئاتنلا ضـعب نوكت اـمدنـع:٤١ ةداملا
،ةءارـب ةداـهش قيرـط نـع ةيامـح عوضوـم ةيـقاـفتالا راـطإ يف

لـك مساب ةكرتشم ةيكلم لكش يف عدوـت ةءارـبلا هذـه ّنإف
.فرـط

فارـطألا دـيفـتست ةـــيقافتالا ماـــــكحأل اـــــــقبط :٥١ ةداملا
تكرتشا يتلاةيتامولعـملا جماربـلا لامـعتسا قــح نــــم

ةـــــلكوملا ،ثــــحبلا عـــــيراشم ذــــــيفنت راـــــطإ يف اــــــهرـيوطت يف
.كرتشملا وأ طلتخملا ثحبلا ربخمل

ثـــحبلا ربـــخم يـــمدـختسـم تاروـــشنـم ّنيـــبـت :6١ ةداملا
.ةيقافتالا فارطأ عـم ةقالـعلا كرتشملا وأ طلتخملا

ةزجنملا ثحبلا عيراشم مييقت تايفيك ددحت:7١ ةداملا
قحلم يف كرـــتشملا وأ طـــــلتخملا ثـــــحبلا رــــبخم فرـــــط نـــــم
.فارطألا نيب ةمربملا ةيقافتالا

طلتخملا ثحبلا ربخم ةيقافتالا فارطأ دوزي:٨١ ةداملا
ةسسؤـملا نونّيعُيو لئاسولاو نيمدختسـمـلاب كرتشملا وأ
هذـه عزوـتو ،هريـسل ةصصخمـلا تادامتـعالا اهب قحـلت يتلا
راــــطإ يف اـــــهقـيقحت بــــجـي يـــتلا تادارـــــيإلا اذــــــكو تاداـــــمتـعالا
ةسسؤـم ةينازيمب قــحـلـي يرــــيدقـت لودــــج يف ثـــحبلا لاــــمـعأ
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ذفنتو قاحـلإلا

ثلاثلا لصـفلا

زايتمالا ثحب ربخم

وأ ةــــــسسؤــملاب صاـــــــــخلا ثــــــــــحبلا رــــــــبخم حـــــنمي:٩١ ةداملا
ثـــــــحب رـــــــبخم ةـــــــمالع ،كرــــــــتشملا وأ طــــــلتخملا ثــــــحبلا رــــبـــخم
يـــــــملعلا ثــــحبلل ةـــــمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا فرـــــــط نــــم زاـــــيتمالا

ثـــــــحبلاب ةـــــــــفلكملا ةرازوـــــــــلل ةــــــــعباتلا يـــــــــجولونكتلا رـــــــــــيوطتلاو
يــــملعلا ثـــــــحبلل ةـــماعلا ةـــــيريدملا حارــــــــتقا ىلـــع ءاـــــــنب ،يــــــــملعلا

:  اـصوصخ ةيتآلا ريياعملا ساسأ ىلـع ،يـجولونكتلا رـيوطتلاو

تالاغشناب لــــفكتت يـــتلا رـــبخملا ثـــحب لاــــغشأ ةـــــيعون –
،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا

،ةيرشبلا ةيملعلا تاردقلا مجحو ةيعون –

،عمتجملا ةدئافل ثحبلا تاطاشن رثأ –

اـــــهبلطتت يـــــتلا تازـــــيهجتلاو ةـــــيدعاقلا لـــــكايهلا رـــــــفوت –
،هلاغشأ

هاروـــتكدلا يف ةــــبلطلا حـــــلاصل مدـــــقملا نــــيوكتلا ةـــــيعون –
،رتساملاو

يــــعامتجالا عاـــــطقلا تاــــئيهو تاــــسسؤم عــــم تاــــقالعلا –
.يداــصتقالاو

نم رارـــق بــجومب ثـــحبلا رــبخمل زاـــيتمالا ةـــمالع سرــــكت
.يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا

نم رارق بجومب ،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه ماكحأ حضوت
.يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا

رواحم زاجنإ يف زايتمالا ثحب ربخم مهاسي:٠٢ ةداملا
،ثحبلل ةــينطولا جـــماربلا نــــع ةــــقثبنملا ةـــيولوألا تاذ ثــــحبلا

،يعاطقلا عباطلا تاذ ثحبلا عيراشمب لفكتلل هتوعدنكميو
.يلودلا نواعتلا نع ةقثبنملا كلتو
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سرامـيو ثحبلا ربـخمل نسحلا رـيسلا نع الوؤسم نوكيو
نينيعملا مـعدلاو ثحبلا يمدختسم لـك ىلـع ةيّملسلا ةطلسلا

.ربخـملا يف

نيثحابب نيـعتسي نأ ثحبلا ربخم ريدـم نكمـي:7٢ ةداملا
دعب ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،يئزـجلا تيقوتلاب نولمـعي
.ربخملا سلجم يأر

رـــيدم هـــسأرـي يذــــلا ،رـــبخـملا ســـلجـم ىّلوـــتي:٨٢ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع،ربخملا

ماظن ىلع ءانب ،هيلـع ةقداصملاو يلخادلا هماظن دادـعإ –
فـــلكملا رــــيزولا نـــــم رارــــق بـــــجومب ددــــحي يـــــجذومن يلـــــخاد
،يملعلا ثحبلاب

،هتاطاشن ناديم يف ثحبلا جمارـب دادـعإ يف ةمهاسملا –

،اـيرود ثحبلا تاـطاـشن مييـقت –

ةقفاوملاو رييستلاو ثحبلا تاطاشن ةليصح ةسارد –
،اهيلـع

تاقفنلاو تاداريإلل ةيريدقتلا لوادجلا ىلع ةقداصملا –
،ثحبلا ربخم ريدـم اهمدقي يتلا

ةيداـملاو ةيرشبلا دراوملل ينالقعلا لاـمعتسالا ىلع رـهسلا –
.ةيلاـملاو

طاشن لـئاصح اـــيرود قاـــحلإلا ةــــسسؤم مدـــــقت :٩٢ ةداملا
ةيتاعوضوملا ةلاكولل يملعلا سلجملا ىلإ ثحبلا رباخم
.اهصحفل ةينعملا ثحبلل

سماخلا لــصفلا
ةيماتخو ةيلاـم ماكـحأ

يف ةــــــيلالقتسالاب ثــــــــحبلا رــــــــبخم عـــــتمتي:٠٣ ةداملا
.ةيدعبلا ةيلاملا ةبقارملل عضخيو رييستلا

: يتأي امـم ثحبلا ربخـم دراوـم ىتأـتت:١٣ ةداملا

يـــــــــملـعلا ثــــــــحبلل يـــــنطوــــــــلا قودـــــــــــنصلا تاــــــــــمهاسـم –
،يجولونكتلا ريوطتلاو

ةـسسؤم لوؤــــسم اـــــهضّوفي يــــتلا رــــييستلا تاداــــمتـعا –
،قاحلإلا

،دوقـعلاو تامدخلا ميدـقت تاطاـشن –

،تاروشنملاو تاءارـبلا –

،ةيلودلا وأ /و ةينطوـلا تائيهلا تامهاسـم –

 .اياـصولاو تابـهلا –

ثحبلل ينطولا قودنصلا تاصيصخت عضوت:٢٣ ةداملا
ىلع ،ثـــحبلا رــــباخم ةدــــئافل يــــجولونكتلا رــــيوطتلاو يــــملعلا
دارـــملا فادــــهألا ،صوـــــصخلا ىلع ددـــــحيطورـــــش رـــــتفد ساـــــسأ
.ةنيعم ةرتفل ةبسنلاب اهغولب

ثحب ربخم نيب جمانرب – دقع ماربإ متي ،ددصلا اذهبو
،يصولا ريزولاو ،يملعلا ثحبلاب ةفلكملا ةرازولاو زاـيتمالا

ربخم تامازتلا ددـحي طورــــش رـــتفدل اـــــقبط ،ةــــــلاحلابــــــسح
ةــــــيعامتجالاو ةـــــيملعلا فادــــهألا ثـــــــيح نـــــم زاــــيتمالا ثــــــحب
.اهغولب دارملا ةيداصتقالاو

عــــــم اـــــــكيرش زاـــــيتمالا ثـــــــــحب رــــــــبخم نوــــــكـي:١٢ ةداملا
يف طشنت يـــجولونكتو يــملع عـــباط تاذ ةـــيمومع ةـــسسؤم
.ثحبلا ناديم سفن

لئاصحو هجمارب زايتمالا ثحب ربخم مدقي:٢٢ ةداملا
ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا فرط نم صحفلل هطاشن
.ةينعملا يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

ثــحب رـــبخم يفوـــتسي ال اــــمدنع زاـــيتمالا ةـــمالع بـــحست
.لاكشألا سفنب ،هسيركت ىلإ تدأ يتلا طورشلا زايتمالا

عبارلا لصفلا
ريسلاو ميظنتلا

سـلجـمب دوزـــيو ،رــــيدـم ثــــحبـلا رـــــبخم رـــــيدـي:٣٢ ةداملا
عيراشم ءاسؤرو ثـــحبلا قرــــــف ءاـــسؤر نــــم نوــــكتي رـــــبخـم
.ثحبلا

ثـــــــحاب اـــــهريدي يــــتلا ثــــحبلا ةــــقرف لــــــكشتت:٤٢ ةداملا
ذيفنتب عــلطضتو .لـــقألا ىلـــع ،نيـــثحاب )٣( ةــــثالث نــــم لــــهؤم
.ربخملا جمانرب نمض جردنت ثحب عيراشم ةدع وأعورشم

نكمي امك ،عورشم سيئر ثحب عورشم لك ىلع فرشي
.ثحبلا عورشم سيئر نوكي نأ ثحبلا ةقرف سيئر

نم رارق بجومب ثـــحبلا ربــــخـم رــــيدـم نّيـــعي:٥٢  ةداملا
ةرم ديدجتلل ةلباـق تاوــــنس )٤( عـــبرأ ةدـــــمل يــــصولا رـــــيزولا

نيب نم ،قاحلإلا ةسسؤم لوؤسم حارـتقا ىلـع ءاـنب ،ةدحاو
ســــلجـم ءاــــضـعأ هــــبختني ،ىلـــــعألا ةـــبترلا يوذ نيــحشرـــتملا
.رـــبخملا

اذهبو ،لاكشألا سفن بسح ثحبلا ربخم ريدـم ماهـم ىـهنت
ثــــــحبلا تاـــــطاشن نــــــع ةـــــليصح ميدــقت هــــيلع ّنيـــــعتي ،ددـــــصلا

ءادـتبا ارهش زواجتي ال لجأ يف ربخملا سلجم ىلإ رييستلاو
.هماـهم ءاهنإ خيرات نم

:يتأي امب ثحبلا ربخم ريدـم فّلكي:6٢ ةداملا

،ثحبلا رـبخمل ةيملـعلا ةرادإلا نامض –

،ربخملا تاقفنو تاداريإل ةيريدقتلا لوادجلا دادعإ –

،ثحبلا ربخمل ةصصخملا تادامتعالا ةهجو ديدحت –

اــــيرود ثـــحبلا رــــبخم طاــــشن لــــئاصحو جــــمارـب ضرــــــع –
.قاحلإلا ةسسؤـمل ةعباتلا مييقتلا تائيه ىلع صحفلل
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تاــــقفن ىلـــع ثــــحبلا رــــبخم تاـــــقفن لـــــمتشت:٣٣ ةداملا
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط زيهجتلا تاقفنو رييستلا

يرــــــــيدقتلا لودــــــــجلا ثـــــــــحبلا رــــــبخم رــــــــيدـم دــــــــــــعـي :٤٣ ةداملا
ربخـملا سلجـم ىلـع هضرـعيو ،هتاـقفنو ثــحبلا رـــبخم تادارــــيإل
ةسسؤم لوؤسم ىلإ ،ةـــلاحلا بــــسح ،هــــلسري مـــث .هـــيلـع قداــــصـيل
دـــهعم رـــيدم وأ ةــــعماجلا دــــهعم رــــيدم وأ ةـــــيلكلا دـــــيمع وأ قاــــحلإلا
.هيلـع ةقفاوملل يعماجلا زكرملا

تادامتعالا لامعتسا ثحبلا ربخم ريدم ررقي :٥٣ ةداملا
فرط نـــم ،ةـــلاحلا بــــسح ،ذــــفنتو ،ثــــحبلا رـــبخمل ةــــصصخملا

زــكرملا دـــــهعم رـــــيدم وأ ةـــــعماجلا دهـــــعم رـــــيدم وأ ةــــيلكلا دـــــيمع
.ةسسؤملا لوؤسم وأ يعماجلا

تادامتعالا هذه لمـعتست نأ ،لاوـحألا نم لاـح يأب ،نكمـي ال
.ربـخملا تاجايتحا ريـغ رـخآ ضرغل

قاحلإلا ةسسؤـمل ةيبساحـملا تاباتكلا نّـيبت:6٣ ةداملا
ةــــــقلعتـملا تادارـــــيإلاو تاـــــقفنلا تاــــيلمـع ةـــــلـصفنم ةـــــــيفيكب
.ثحب ربخـم لك طاشنب

تاـــــــــباتكلا نـــــــّيبت ،ةــــيعماجلا زــــــكارــــملاو تاـــــــعماجلا يفو
يعماجلا زكرملا دهعم وأ ةعماجلا دهعم وأ ةيلكلل ةيبساحـملا
تاقفنلا تايلمـع ،ةــلـصفنم ةــيفيكب ،ةـــلاحلا بـــسح ،ةـينعملا

.ثحب ربخـم لك طاشنب ةقلعتـملا تاداريإلاو

فرصلاب رمآلا وه زايتمالا ثحب ربخم ريدم:7٣ ةداملا
،ةــــفصلا هذــــهبو ،رــــبخملل ةــــصصخملا رـــــييستلا تاداـــــمتعال
ضيوفتلا ىقلتيو ،ثـحبلا رـــــبخمل يلاــــــملا رــــــييستلا ىلوـــــتي
ةـــــــسسؤم لوؤــــــسم نـــــم ،رــــييستلل ةــــــــطلس لــــــكو ءاـــــضمإلاب
.قاـــــحلإلا

ةيبساحـملا تاباتكلا قاحلإلا ةسسؤم بساحم ىّلوتي
.زايتمالا ثحب  ربخمل

لمـعتست نأ ،لاوـحألا نم لاـح يأب ،نكمـي ال:٨٣ ةداملا
ميدــــــــقت نــــمو ةـــــيدقاـعتلا تاـــــطاشنلا نـــــم ةـــــيتأتـملا دراوـــــــملا
رـــيـغ رــــخآ ضرـــغل ،ثـــحبلا رـــبخم اـــهـب موـــــقي يتلا تاـمدخلا
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ربـخملا تاجايتحا

نم اءزـج ثحبلا ربـخمل ةيداـملا لئاسولا دـعت:٩٣ ةداملا
.اهيـف ئشنأ يتلا ةسسؤملل ةيلاـملا ةمذلا

ثحبلا رباخم ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت :٠٤ ةداملا
يف خّرؤملا٤٤2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب ةأشنملا

ددحي يذلا9991 ةنس ربوتكأ1٣ قفاوملا٠2٤1 ماـع بجر12
.هريسو هميظنتو ثحبلا ربخم ءاشنإ دعاوق

٤٤2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:١٤ ةداملا
9991 ةنس ربوتكأ1٣ قفاوملا٠2٤1 ماـع بجر12 يف خّرؤملا
.هريسو هميظنتو ثحبلا ربخم ءاشنإ دعاوق ددحي يذلا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــــه رـــــشني :٢٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٣1 قـــــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع ّةجــــحلا يذ21 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
 .91٠2 ةنس تشغ

يودب نيدلا رون
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ماع ةّجحلا يذ٢١ يف خّرؤم٢٣٢-٩١ مقر يذيفنتموسرم
ماــــــــــهم ددـــــــــحي ،٩١٠٢ ةـــــــنس تــــــــــــشغ٣١ قــــــــــــفاوملا٠٤٤١
.اهريسو اهميظنتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤–99 ناـــــتداملا امــــيسال ،روــــــتسدلا ىلـــــــع ءاـــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماـع مّرحـم٤2 يف خّرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوـملا11٤1
،لّدعملا ،ةيمومـعلا

ةجحلا يذ81 يف خّرؤملا٥٠–99 مقر نوناـقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماـع
،مّمتملاو لّدـعملا ،يلاـعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر81 يف خّرؤملا12–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤1 ماع
اميسال ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا
،هنم٣٣ ةداملا

82 يف خّرؤملا9٠٣–٦1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٦1٠2 ةنـس ربمـفون82 قفاوملا8٣٤1 ماع رفص

،هريسو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةـليكشت

٤ يف خّرؤملا٧9–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو91٠2 ةـــنس سراــــم11 قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع بـــــجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8 يف خّرؤملا22–29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو2991 ةـــــنس رــــياني٣1 قـــــفاوملا21٤1 ماـــــع بـــــجر
يملعلا ثحبلا ةيقرتل تاعاطقلا نيب ةكرتشم ناجل ءاشنإ

،اهميظنتواـهريس طـــبضيو هــــميوقتو هــــتجمربو يـــــنقتلاو
،مّمتملاو لّدعملا
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: يتأي ام مسري

 لوألا لصفلا
 ةماـع ماكحأ

مقر نوناقلا نم٣٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٠٣ قــــفاوملا٧٣٤1 ماــــع لوألا عــــيــــبر81 يف خّرؤملا12–٥1
لوـــح يــــهيجوتلا نوــــناقلا نــــمضتملاو٥1٠2 ةــــنس رــــبمسيد
موسرملا اذه فدهي ،يجولونكتلا رــيوطتلاو يملعلا ثـــحبلا
اهـميظنتو ثــحبلل ةــيتاعوضوملا تالاــــكولا ماـــهم دـــيدحت ىلإ

 .”ةلاكولا“  صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،اهريسو

لجأ نم ثحبلل ةيتاعوضوم ةلاكو لك أشنت:٢ ةداملا
ةيمتنملا يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ةطشنأب لفكتلا

.ةيملعلا تاصصختلا نم ةعومجمل

عــــــتمتت يرادإ عـــــباط تاذ ةـــــيموــــمع ةـــــــــسسؤم ةـــــــــلاكولا
تــــــحت عـــــضوتو يلاــــملا لالـــــقتسالاو ةــــيونعملا ةـــــيصخشلاب
 .يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا ةياصو

.اهصاصتخا ناديمو اهرقم ةلاكولا ءاشنإ موسرم ددحي

بارـــتلا نـم رـــخآ ناــــكم يأ ىلإ ةـــــلاكولا رــــقم لقــــن نـــــكميو
ريرقت ىلـع ءاـــنب ردــــصي يذيــــفنت موـــسرم بــــجومب ،يـــنطولا
.يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا

ةزهجألا عم لاصتالاب اهماهم ةلاكولا رشابت:٣ ةداملا
يملعلا ثحبلا تاطاشن ةجمرب لاجم يف ةينعملا لكايهلاو
،اــــــهنيمثتو اـــــــــهمييقتو اـــــــــهقيسنتو يـــــجوــــــلونكتلا رــــــــيوطتلاو
ثحبلا ةيقرتل تاعاطقلا نيب ةكرتشملا ناجللا عم اصوصخو
.همييقتو هتجمربو ينقتلاو يملعلا

ثـــــــحبلل ةـــــينطولا ةــــسايسلا ذــــــــيفنت راـــــطإ يف :٤ ةداملا
ةيتاعوضوملا ةلاكولا فلكت ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
ذيفنت ةعباتمو اهمييقتو ثحبلا تاطاشن ةجمربب ثحبلل
تاــــــصصختلا نــــــم ةـــــــــعومجمل ةــــــيـــــمتنملا ثـــــحبلا ةـــــطشنأ
ليومتب فلكت امك .اهجئاتن نيمثت يف ةـمهاسملاو ،ةـيملعلا

ةكرتشملا تاقالعلا قيسنت يف ةمهاسملاو تاطاشنلا هذه
.ةينعملا فارطألا لك نيب تاعاطقلا نيب

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ةلاكولا فلكت:٥ ةداملا

فلكت يتلا ثحبلل ةينطولا جماربلا دادعإ يف ةكراشملا –
،جماربلا هذه نمض نم تايولوألا حارتقاو ،اهب

اهتاطاشنل تاونسلا ددعتملاو يونسلا جمانربلا دادعإ –
،هذيفنت ىلع رهسلاو

راطإ يف ةحرتقملا عيضاوملا بسح تاصقانملا نالعإ –
،اهتعباتمو اهجمارب

،ةيجمانرب ةينازيم نم ،ةررقملا ثحبلا عيراشم ليومت –
،دوقع وأ/و تايقافتا ةطساوب

يف خّرؤملا٤1٤–29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
2991ةنس ربمفون٤1 قفاوملا٣1٤1 ماع ىلوألا ىدامج91
لّدعملا ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلل ةقباسلا ةباقرلاب قلعتملاو
،مّمتملاو

٤ يف خّرؤملا9٥1–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥991 ةنس وينوي٣ قفاوملا٦1٤1 ماع مرحم
،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل يساسألا نوناقلا ليدعت

٤2 يف خّرؤملا8٦–89 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمضـتملاو8991 ةنس رياربف12 قفاوملا81٤1 ماع لاوش

ددحيو ةيعانصلا ةيكلملل يرئازجلا ينطولا دهعملا ءاشنإ
،يساسألا هنوناق

يف خّرؤملا21٤–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8991ةنس ربمسيد٧ قفاوملا91٤1 ماـع نابعش81
تاــمدخلا نــــع ةــــجتانلا تادـــــئاعلا صيـــــصخت تاــــيفيك ددـــــحي
ىلع ةدايز ةـــيمومعلا تاـــسسؤملا اـــهب موـــقت يـــتلا لاـــــغشألاو
،ةيسيئرلا اهتمهم

٧1 يف خّرؤـملا٦٥٣–٥٠ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس ربمتبس12 قفاوملا٦2٤1 ماع ناـبـعش

قوقحلاو فلؤملا قوقحل ينطولا ناويدلل يساسألا نوناقلا
،مّمتملاو لّدعملا ،هريسو هميظنتو ةرواجملا

٧2 يف خّرؤملا921–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويام٣ قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر
يــــــئافشتسالا ثــــحابلا ذاـــــتسألاب صاـــــخلا يــــساسألا نوـــــناقلا
،يعماجلا

٧2 يف خّرؤملا٠٣1–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويام٣ قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر
 ،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا

٧2 يف خّرؤملا1٣1–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويام٣ قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر
،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

يف خّرؤملا89٣–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قــفاوـملا2٣٤1 ماــــع ةــّجحلا يذ82
اــــــــهميظنتو ثــــــــحبلل ةـــــيتاعوــــضوملا ةــــــــلاـكولا ماــــــهـم ددـــــــحي
،اـهريسو

81 يف خّرؤملا18–٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع لوألا عيبر
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا ماهم
،اهميظنتو
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رـــــيوطتلاو يــــملعلا ثــــــحبلا تاـــطاشن ةـــــــليصح مـــــييقت –
،اهجمارب راطإ يف ةزجنملا يجولونكتلا

ثــــــحبلا تاـــــنايك ءاــــشنإ عــــيراشم يف قـــــبسم يأر ميدقت –
،اهمييقت يف ةمهاسملاو ،اهصاصتخا ناديمل ةعباتلا

،اهنيمثتنكمي يتلا ثحبلا جئاتن ءاقتناو نييعت –

ةــــــمظنأ عــــضوو ثــــحبلا جـــــئاتن لالـــــغتسا يف ةـــــكراشملا –
،اهنيمثت جهانمو

ةساردو ةيلصألا جذامنلا زاجنإ يف نيعرتخملا ةدعاسم –
،عارتخالا تاءارب ةيامحو ءاكرشلا نع ثحبلاو قوسلا

رــيــيستــلاو مــعدــلا لــئاسوو تاــيــلآ طــيشنــتو عــيــجشت –
،ثحبلا عيراشمل يلاملاو يرادإلا

تاعاطقلا نيب ةكرتشملا تاقالعلا قيسنت يف ةمهاسملا –
،ةينعملا فارطألا لك نيب

تارـــــــهاظتلاب يلاـــــملاو يداـــــملا لـــــــفكتلا يف ةــــــــمهاسملا –
ةطبترملا نيدايملا يف ةمظنملا ةيلودلاو ةينطولا ةيملعلا

،اهتاطاشنب

،اهعيزوتو ثحبلا جئاتن رشن نامض –

يتلا ثحبلل ةيتاعوضوم تاكبش عضو يف ةمهاسملا –
،اهل ةنطوملا ةسسؤملا لكشت

ةينطو ةئيه يأ عم نواعتلاو لدابتلا تاـــقالع رـــيوطت –
،ناديملا سفن يف طشنت ةيبنجأ وأ

ةـــطشنأ قاــــفآو ةـــليصح نــــمضتي يوـــنس رــــيرقت دادــــــعإ –
.ةيصولا ةطلسلا ىلإ لسريو ،نيمثتلاو ثحبلا

يـناثلا لصفلا
ريسلاو ميظنتلا

،ريدم اهريديو ،هيجوت سلجم ةلاكولا رّيسي:6 ةداملا
.يملع سلجمب دوزتو

رارــــــــق بــــــــــجومب ةــــــــلاكولل يرادإلا مــــــيظنتلا ددـــــحي:7 ةداملا
فلكملا ريزولاو يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب

 لوألا مسقلا
 هيجوتلا سلجم

هــــسأري يذـــــلا ةـــــلاكولا هــــيجوت ســـــلجم نوـــــكتي :٨ ةداملا
: نم ،هلثمم وأ يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا

،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم –

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

ناديمب ةينعملا ىرخألا ةيرازولا تاعاطقلا نع نيلثمم –
،اهئاشنإ موسرم بجومب ددحت يتلا ،ةلاكولا طاشن

،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا نع لثمم –

ثحبلا ةيقرتل تاعاطقلا نيب ةكرتشملا ناجللا ءاسؤر –
طاشن ناديمب ةينعملا ،همييقتو هتجمربو ينقتلاو يملعلا
 ،ةلاكولا

.ةلاكولل يملعلا سلجملا سيئر –

توصب هيجوتلا سلجم تاعامتجا ةلاكولا ريدم رضحي
.يراشتسا

.هيجوتلا سلجم ةنامأ ةلاكولل ماعلا نيمألا ىلوتي

هيجوتلا سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت:٩ ةداملا
ىلع ءانب ،يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

.اهيلإ نومتني يتلا تاطلسلا نم حارتقا

عبرأ ةدمب هيجوتلا سلجم ءاضعأ ةدهع ددحت :٠١ ةداملا
.ديدجتلل ةلباق تاونس )٤(

ءاهتناب مهفئاظو ببسب نينيعملا ءاضعألا ةيوضع يهتنتو
 .فئاظولا هذه

بسح فلختسي ،ءاضعألا دحأ ةيوضع عاطقنا ةلاح يفو
ةيوضعلا ةدم ّنيعملا ديدجلا وضعلا لمكتسيو ،اهسفن لاكشألا
.اهئاهتنا ةياغ ىلإ ةيقابلا

،صوــــــصخلا ىلـــــــع هـــيجوتلا ســــــــلجم لوادــــــتي:١١ ةداملا
: يـــــتأي اــــميف

هضرعي يذلا تاونسلا ددعتملاو يونسلا لمعلا جمانرب –
،يملعلا سلجملا يأر ذخأ دعب ،ةلاكولا ريدم هيلع

،ةلاكولل ةعباتلا ثحبلل ةينطولا جماربلا عيراشم –

،ةلاكولا ريوطت قافآ –

،اهريسو ةلاكولا ميظنت –

،طاشنلل يونسلا ريرقتلا –

،تاقفنلاو تاداريإلل ةيريدقتلا فوشكلا –

،ةمرصنملا ةيلاملا ةنسلا طاشنل يلاملا رييستلا –

،ةيرشبلا دراوملا رييست ططخم –

،اهنأشب دقاعتلا بولطملا ضورقلا–

،اهصيصختو اياصولاو تابهلا لوبق –

،اهراجـئتسا وأ اهعيب وأ تايانبلا ءانتقا –

.ةلاكولل يلخادلا ماظنلا –

يأ حرــــــتقيو ،كلذ ىلــــع ةداــــيز ،هــــيجوتلا ســـــــــلجم سردـــــي
عيجشتو اهميظنتو ةلاكولا ريس نيسحت ىلإ يمري ريبدت

.اهفادهأ قيقحت

يأب ةناعتسالا ،هماهم راطإ يف ،هيجوتلا سلجم نكمي
.هيلع ضرعت يتلا لئاسملا يف ةمهاسملا هنأش نم صخش

77



ـه٠٤٤١ ماع ةّجحلا وذ١٥٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس تشغ١٢ 14

،ةينقتلاو ةيرادإلا حلاـصملا قيسنـتب فـلكي ماـع نيـمأ –

يـملعلا ثـــحبلا عـــيراشم لــــيومتب فــــلكي مـــــسق ســـــيئر –
.يجولونكتلا ريوطتلاو

مسقلا سيئرو ماـعلا نيمألاو نودعاسملا نوريدملا نّيعـي
.يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

.حلاصم يف ةلاكولا لكايه مظنت :٠٢ ةداملا

.ةلاكولا ريدـم نم ررـقم بجومـب حلاـصملا ءاسؤر نّيـعي

.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

،ةـــــــلاكولل ماــــعلا رــــــيسلا نـــــع لوؤـــــسم رــــــيدـملا:١٢ ةداملا
.اهرييست ىلوتيو

: ةفصلا هذـهبو

ةاــيحلا لاـــمـعأ عـــيمج يفو ءاـــضقلا ماـــمأ ةــــلاكولا لــــثمـي –
،ةـــيندـملا

هيجوتلا سلجـم ىلـع هضرعيو ةــينازيـملا عورـــشم دـــعي –
،ةلوادملل

اهددحي يتلا طورشلا بسح ةلاكولا ةينازيـم فرصب رمأي –
،امهـب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

يمدختسم عيمج ىلع اهسراـميو ةيّملسلا ةطلسلا ىـلوـتي –
ىرخأ ةقيرط ررقـتت مل نيذلا نيمدختسـملا ّنيـعيو ،ةلاكولا
،مهيلـع ةيراسلا ةيساسألا نيناوقلا راـطإ يف ،مهنييعتل

رهسيو هيجوتلا سلجم ىلـع تاـطاشنلا جمارـب حرتـقي –
،اهزاجنإ ىلع

ريزولا ىلإ هلسريو طاشنلا نع يوـنسلا ريرـقتلا دـعي –
هـــــيجوتلا ســـــلجـم ةـــــلوادم دـــــعب ،يــــملـعلا ثــــــحبلاب فـــــلكـملا

،هنأشب

ىلـــــع هــــضرـعيو ةـــــلاكولل يلــــخادلا ماـــــظنلا عورــــشم دــــــعي –
،هقيبطت ىلـع رهسيو هيلـع ةقفاوـملل هيجوتلا سلجـم

،ةلاكولا لخاد طابضنالاو نمألا نـع الوؤسم نوكي –

تاــــقافتاو دوـــــقـعلاو تاـــــيقافتالاو تاـقـــــفصلا لـــــك مرـــــبـي –
،هـب لومـعملا مـيظنتلا راطإ يف ،نواـعتلا

ىلوـتيو ،هـــيجوتلا ســــلجـم تاــعامتـجا رــــيضحتب موـــــقي –
،هـتالوادم ذيفـنت

.هتنايصو فيشرألا ظفح نمضي –

ثلاـثلا مسقلا
يملـعلا سلجـملا

: نم ةلاكولل يملـعلا سلجـملا نوكتي:٢٢ ةداملا

نيـــثحاـبلا ةذــــــتاـسألا نيـــب نــــم نوراتـخي ،ءاضعأ )٠1( ةرـــــشع–
ةذـــــتاسألا كلــــسل ،يلاوــــتلا ىلــــع ،نيـــــعباتلا نيـــمئادلا نيــــــثحاـبلاو
ةذتاـــــسأو ثـــحبلا يرــــيدمو ”أ“ مـــــسـق نــــــيرضاحـملا ةذــــــتاسألاو
 .ةلاكولا لامـعأب مهصصخت طبتري نيذلا ”أ“ مسـق ثحبلا

نيترم ةيداع ةرود يف هيجوتلا سلجم عمتجي :٢١ ةداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنسلا يف )2(

نم بلطب اّمإ ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ هنكميو
ريدم نم اّمإو ،هئاضـعأ )2/٣( يثلث نم اّمإو ،ةيصولا ةطلسلا
.ةلاكولا

تاءاـــعدتسا هــــيجوتلا ســـــلجـم ســـــيئر هــــــجوـي :٣١ ةداملا
تافلملاو لامعألا لودجب ةقفرم سلجملا ءاضعأ ىلإ ةيدرف
لقألا ىلع اـموي )٥1( رشع ةسـمخ لبق ،عامتجالاب ةقلعتملا

.عامتـجالا خيرات نم

نود ةيداعلا ريغ تارودلا يف لجألا اذه صلـقي نأ نكميو
.ماـيأ )٥( ةسمخ نع لقي نأ

روضحب ّالإ هيجوتلا سلجم تالوادم حصت ال:٤١ ةداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ ددع فصن

ةرم هـــيجوتلا سلـــجم عـــمتجي ،باـــصنلا لـــمتكي مل اذإو
حصتو ،دحاو رهش هاصقأ لجأ يف ناـــث ءاـــعدتسا دـــعب ىرــــخأ

.نيرضاحلا ءاضـعألا ددـع نكـي اـمهم ،ذئـنيـح ،هتالوادم

ةـــــيبلغألاب هـــــيجوـتلا ســـــلجـم تارارــــــق ذـــــخـتت :٥١ ةداملا
يواــست ةــــلاح يفو .نــــيرضاحلا ءاــــضـعألا تاوــــصأل ةـــطيسبلا

.احجرم سيئرلا توص نوكي تاوصألا ددـع

رــــــضاحـم يف هــــيجوـتلا ســـــلـجم تالوادـــــم نودــــــت :6١ ةداملا
سيئرلا اهعّقوـيو ،هيلع رشؤمو مقرم صاـخ لجس يف لجست
.ةسلجلا بتاكو

ةيصولا ةطلسلا ىلإ تاـعامتجالا رضاحـم لسرـت :7١ ةداملا
.اهيلـع قفاوتل عاـمتجالا يلت يتلا اـموي )٥1( رشع ةسمخلا لالخ

)٠٣( نيثالث دعب ةذفان هيجوتلا سلجـم تالوادم حبصتو
مل ام ،ةيصولا ةطلسلا ىلإ رضاحـملا لاسرإ خيرات نم اـموي
.لجألا اذـه لالخ ةحارص كلذ ىلع ضرتعي

يرـــــــيدقتلا لودـــــــجلاب قـــــــــلـعتت يــــتلا تالوادـــــــملا ّنأ رــــــــيـغ
دقاعتلا مزتـعملا ضورقلاو تاباـسحلاو تاـقفنلاو تاداريإلل
لوـــبقو اــــهراجئتسا وأ اـــــهـعيب وأ يـــــنابملا ءانتقاو اـــــهنأشب
ةحيرصلا ةقفاوملا دعب ّالإ ةذفان حبـصت ال ،اـياصولاو تاـــبهلا

فلكملا ريزولاو يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا نم اهيلع
.ةيلاـملاب

 يناـثلا مسقلا
ريدـملا

ىلـع ءانب موسرم بجومب ةلاكولا ريدـم ّنيعي:٨١ ةداملا
.يملـعلا ثحبلاب فلكـملا ريزولا نم حارتقا

.اهسفن لاكشألا بسح هماـهم ىهنتو

: هماـهم يف ةلاكولا ريدـم دـعاسي:٩١ ةداملا

،اهمييقتو ثحبلا تاطاشن ةجمربب فلكم دعاسم رـيدم –

،ةيجراخلا تاقالعلاو نيمثتلاب فلكم دعاسم ريدم –
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،ةيعانصلا ةيكلملل يرئازجلا ينطولا دهعملا نع لثمم–

قوقحلاو فـــلؤملا قوـــــقحل يـــــنطولا ناوـــــيدلا نــــع لـــــثمم –
،ةرواجملا

،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا نع لثمم –

تاسسؤملا يريسم نيب نم نوراتخي ءاضعأ )٦( ةتس –
ثــــــحبلا يف مــــهاست يــــتلا ينــــطولا دـــــعبلا تاذ ةـــــيداصتقالا

،ريوطتلاو

ةـــيلاجلا ءاــــضعأ نيـــب نـــم نوراــــتخي ءاــــضعأ )٥( ةــــسمخ –
.جراخلا يف ةميقملا ةيرئازجلا ةيملعلا

ريزولا نم رارـق بــــجومب يـــملـعلا ســلـجملا ءاــضـعأ نّيــــعـي
ةــــــلباـق تاوـــــنس )٤( عـــــبرأ ةدـــــمل يــــــملـعلا ثــــــــحبلاب فـــــلكملا
.ديدجـتلل

هئاضعأ دحأ ةلاكولل يملـعلا سلـجملا سأرـي :٣٢ ةداملا
ريدم وأ  ذاتسأ ةبتر يوذ نيب نم هؤاضعأ هبختـني يذلا

.ثحب

لـــــك يف يــــملـعلا ســـــلجـملا رـــــيدـملا رـــــيـشتسي :٤٢ ةداملا
،ةلاكولا ماـهـم راـطإ نـــــمض جردـــــنت يــــملـع عـــــباط تاذ ةـــــلأسم
نيمـــثتلاو ثـــــحبلا لاــــمـعأ رــــيسو مــــيظنت لوــــح اــــصوصخو
.اـهب ةفلكـملا

ىلـع ،هـــتايصوتو هءارآ ســــلجـملا يدــــبـي ،ةــــفصلا هذـــــهبو
: يتأي اميف ،صوصخلا

ىلـع رــيدـملا اهــــضرـعي يـــتلا ثـــحبلا عــــيراشـمو جــــمارـب –
،هيجوتلا سلجم

ناديم يف لمعت يتلا ثحبلا تانايك تاطاشن لئاصح –
،ةلاكولا صاصتخا

،ثحبلا عيراشـمو جمارـب ذيـفنت تايفيك –

،ثحبلل ةيتاعوضوملا تاكبشلا ءاشنإ –

،ةيملـعلا عجارملا ءانتـقا –

فراعـملا ديدجتو ىوتسـملا نيسحتو نيوكتلا لامـعأ –
،ةلاكولا يمدختسم ةدئافل

يملـعلا نواـعتلاو لدابتلاو ةيملـعلا تارهاظتلا جمارـب –
 ،اهمـعدت وأ ةلاكولا اهـمظنت يتلا

.هجئاـتنو ثحبلا جوتنم نيمثت –

.هيلـع قداصيو يلخادلا هماظن يملـعلا سلجـملادـعي

ةققحـملا جئاتنلا ،كلذ ىلع ةدايز ،يملـعلا سلجـملا مّيـقيو
.اهيـف عرـش يتلا تاطاشنلا نـع ةـيرود ةلـيصح دعـيو

هضرـعيو تاـيصوتب امـعدـم اريرـقت ضرغلا اذهـل دـعي اـمك
فلكـملا ريزولا ىلإ هلسرـي مث هيجوتلا سلجـم ىلـع ريدـملا

.هتاظحالـمـب اقفرم يملـعلا ثـحبلاب

ثلاـثلا لصفلا
 ةيلاـم ماكـحأ

تادارـيإلل باـب ىلـع ةلاـكولا ةينازيـم لمتشـت:٥٢ ةداملا
.تاقفنلل بابو

: تاداريإلا باب يف

ةيلحـملا تاـعاـمجلا وأ ةلودـلا اهصصخت يتلا تاناعإلا –
،ةيمومـعلا تائيهلا وأ تاسسؤملا وأ

،ةلاكولا اهيدؤت يتلا تامدخلا نم اهيلع لصحـملا تادئاـعلا –

،ةيلودلا تامظنملا تاناـعإ –

،اياصولاو تابهلاو ضورـقلا –

،ةـمرصنملا ةيلاـملا ةنسلا ةــينازــــيـم نم لـمتـــحـملا ضـئاـفلا –

ةطبترـملا تاــطاشنلا نـــم ةـــيتأتملا ىرـــــخألا تادارـــيإلا –
 .اهفدهب

: تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

،زيـهجتلا تاقـفن –

.اهفدـه قيقحتل ةيرورضلا ىرخألا تاـقفنلا لك –

سلـجم ىلع ةلاكولا ةينازيـم عورـشم ضرعي:6٢ ةداملا
.هنأشب لوادتلل هيجوتلا

ثحـبلاب فلكـملا ريزولا ىلإ ةينازيملا عورشم لسري مث
.هيلـع ةقفاوملل ةيلاـملاب فلكـملا ريزولاو يملـعلا

،ةينازيـملا نـــم ةــــخسن ةــــلاكولا رــــيدـم لــــسرـي:7٢ ةداملا
نوـــــــعلا ىلإو يلاـــــــملا بــــــــقارــــملا ىلإ ،اــــــهيلـع ةـــــــقــــــفاوـملا دـــــــعب
.ةــــلاكولل بـــــساحـملا

دــــــــعاوقل اـــــــقبط ةـــــــلاكولا ةــــــبساحـم كـــــــسمـت :٨٢ ةداملا
.ةيمومعلا ةبساحـملا

.بساحـم نوـع ىلإ لاومألا لوادتو ةبساحـملا كسـم دنسـي

ثحبلا تاطاشنل ةصصخملا تاقفنلا عضخت:٩٢ ةداملا
.ةيدعبلا ةيلاملا ةباقرلل يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

89٣–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٠٣ ةداملا
ةنس ربمفوـن٤2  قفاوـملا2٣٤1 ماـع ةجحلا يذ82 يف خّرؤملا

ثـــــــحبلل ةـــــيتاعوضوملا ةـــــلاـكولا ماـــــهـم ددــــــــحي يذـــــــلا11٠2
.اـهريسو اهميظنتو

ةّيمــسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرملا اذـــــه رــــشني:١٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٣1 قـــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع ةّجــــحلا يذ21 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .91٠2 ةـــنس تـــشغ

يودب نيدلا رون
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: يتأي ام مسري

نوــــــــــناــقلا نــــــــــم٣٤ ةداــــــملا ماـــــــــكحأل اــــــــــــقيبـــطت : ىلوألا ةداملا
٠٣ قـــــــفاوـــملا٧٣٤1 ماـــــــع لوألا عــــيبر81 يف خّرؤــــــــملا12–٥1 مـــــــقر
ثــــحبلل يــــهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةــــنس رـــــبمسيد
ىلإ موـــــسرملا اذـــــــه فدـــــــــــهي ،يــــجولونكتلا رــــــيوطتلاو يـــــــملعلا

ثحبلل ةيتاعوضوملا تاكبشلا ءاـشنإ تايفيكو طورـش دـــــيدحت
.”ةيتاعوضوملا ةكبشلا “ صنلا بلص يف ىعدت يتلا

ديحوت ىلإ فدهي ءاــضف ةـــيتاعوضوملا ةــــكبشلا:٢ ةداملا
لمعلا عـيجشتو لــــئاسولل كرــــتشملا لاــــمعتسالاو تاءاـــــفكلا
  .ةكرتشملا ةحلصملا تاذ عيراشملا ذيفنتل يعامجلا

صوـــصخلا ىلع ةــــيتاعوضوملا ةــــكبشلا مــــضت :٣ ةداملا
يــــــعامتجالا عاـــــــطقلل ةـــــــــعباتلا تاــــنايكلاو ثــــــــحبلا تاـــــنايك
يعامتجالا وأ يداصتقالا عباطلا تاذ تائيهلاو يداصتقالاو
تايصخشلا اذكو يملعلا عباطلا تاذ ةدمتعملا تايعمجلاو
ةــــــــميقملاةــــــينطوــــلا تاءاــــــفكلا  مــــــــهنم اـــــــصوصخو ةــــــــــيملعلا

.جراخلاب

نم رارق بجومب ةيتاعوضوملا ةكبشلا أشنت:٤ ةداملا
يملعلا سلجملا نم حارتقاب يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا
.ةينعملا ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل

ةيتاعوضوملا ةكبشلا صاصتخا ناديم ءاشنإلا رارق ددحي
.اهل ةّنطوم ةسسؤمك ةينعملا ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولاو

،صوصخلا ىلـع ةـيتاعوضوملا ةـكبشلا ىلوــــــتت :٥ ةداملا
: يتأي ام

،ةيملعلا تاءافكلا عيمجت–

ةــــــكبشلا تاـــــعوضوم لوــــــــح ثــــحبلا عــــيراشم رـــــيوطت–
،ةــــيتاعوضوملا

تاكبشلا عم ،ةيتاعوضوملا ةلاكولا قيرط نع،نواعتلا–
،اهصاصتخا ناديم يف ةطشانلا ةيلودلاو ةينطولا تائيهلاو

وحن ثحبلا جئاتنو تاراهملاو ةفرعملا لقن عيجشت–
،يداصتقالاو يعامتجالا عاطقلا

.ةيجولونكتلاو ةيملعلا ةظقيلا نامض–

ةــــينقت ةـــــنامأب ةــــيتاعوضوملا ةــــــكبشلا دوزــــــت :6 ةداملا
ةـكيرشلا تاـــــنايكلا يلوؤـــــسم نـــــم نوـــــكتت ،قـــــيسنت ةـــــنجلو
.ةينعملا ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولاو

بجومب قــيسنتلا ةــــنجل ءاــــضعأل ةيــــمسالا ةـــــمئاقلا ددـــــــحت
.يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا نم رارق

عــــــبرأ اهــــــتدم ةدـــــهعل اـــــسيئر ةـــــنجللا ءاــــــضعأ بـــــــــختني
ةـــــــــكبشلا لاــــــــــغشأ قــــــيســنت ناــــــــمضب فــــــلكيو ،تاوـــنس )٤(
 .ةــــــيتاعوضوملا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع قيسنتلا ةنجل فـــلكت:7 ةداملا

،ةيتاعوضوملا ةكبشلل يملعلا جمانربلا ديدحت–

ماع ّةجحلا يذ٢١ يف خّرؤم٣٣٢-٩١ مقر يذيفنتموسرم
طورش ددــحي ،٩١٠٢ ةـــــنس تـــــشغ٣١ قـــــفاوملا٠٤٤١
.ثــحبلل ةــيتاـعوـــــضوملا تاكبشلا ءاشنإ تايفيكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤–99 ناــــــتداملا اـــــميسال ،روـــــتسدلا ىلــــعءاــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ81 يف خّرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نـــمضتملاو9991 ةـــنس لــــيربأ٤ قــــفاوملا92٤1 ماــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر81 يف خّرؤملا12–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤1ماع
اميسال ،يجولونكتلا رـيوطتلاو يـــملعلا ثــــحبلل يــــهيجوتلا
،هنم٣٤ ةداملا

٤ يف خّرؤملا٧9–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نـــمضتملاو91٠2 ةـــنس سراــــم11 قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع بــــجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8 يف خّرؤملا٧٥2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا9991 ةنس ربمفون٦1 قفاوملا٠2٤1 ماـع نابعش
،اهريسو اهميظنتو ثحبلا تادحو ءاشنإ تايفيك

يف خّرؤملا9٧2–٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٣٠٠2 ةــنس تـــشغ٣2 قـــفاوملا٤2٤1 ماــــع ةــيناثلا ىداـــمج٤2
اــــــهميظنتب ةـــــصاخلا دــــــــعاوقلاو ةــــــــعماجلا ماـــــــهم دّدـــــحي يذــــــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

يف خّرؤملا992–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس تشغ٦1 قفاوملا٦2٤1 ماع بجر11
 ،هريسو هميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو يعماجلا زكرملا ماهم

يف خّرؤملا٦9٣–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفوـن٤2 قفاوـملا2٣٤1 ماـع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومـعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملـعلا عباطلا

81 يف خّرؤملا18–٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع لوألا عيبر
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا ماهم
،اهميظنتو

9 يف خّرؤملا٦٧1–٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦1٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا٧٣٤1 ماع ناضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
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١٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٠٢
17م٩١٠٢ ةنس تشغ١٢

،عيراشملا نيب ام تايولوألا دادعإ–

ةـــــــــــكبشلل ةـــــــكرـــــتشملا تازــــــــيهـــــجتلا عــــــــــضو عــــــــــيجشت–
،ةــــــيتاعوضوملا

ةكبشلا اهب مزتلت يتلا ةيملعلا تاطاشنلا جئاتن ريدقت–
.ةيتاعوضوملا

ةيتاعوضوملا ةلاكولا حلاصم ةينقتلا ةنامألا ّىلوتت :٨ ةداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو ،ةينعملا ثحبلل

 ،ةيتاعوضوملا ةكبشلا لئاسوو تاءافكلا ديحوت –

،اهميمعتو ةيتاعوضوملا ةكبشلا تاطاشن رشن–

،هترادإو ةيتاعوضوملا ةكبشلل ينورتكلإلا عقوملا ءاشنإ–

.ةيتاعوضوملا ةكبشلا تاطاشنب قلعتت ةقيثو لك كسم–

نم ةيتاعوضوملا ةكبشلا ريس تاقفن عطتقت :٩ ةداملا
تاسسؤملاو ،ةينعملا ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ةينازيم
.ةكبشلل ةنوكملا تانايكلاو

نع ايونس اريرقت ةيتاعوضوملا ةكبشلا دعت :٠١ ةداملا
ةينعملا ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ىلإ هلسرتو ،اهتاطاشن
.مييقتلا لجأ نم

ةّيمـــسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني:١١ ةداملا
.ّةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٣1 قـــــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع ةّجـــحلا يذ21 يف رــــــئازجلاب رّرــــــح
 .91٠2 ةـــــنس تــــشغ

يودب نيدلا رون
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