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 21رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1433ﻫـ
 14ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07

9

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  21-12ﻣﺆرخ ﻓﻲ  22ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم 1433

 -و œـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 131-08

اﻷﺳــﺎﺳـﻲ اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮذﺟـﻲ ﻟ ـﻠـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳـﺔ ذات

 2008واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪاﺋﻢq

 q2012ﻳ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟــﻘـــﺎﻧـــﻮن
q
اHــﻮاﻓﻖ  16ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

اHﺆرخ ﻓﻲ  27رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ  3ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ

اﻟﻄﺎﺑـﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟـﻲ.

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ا Hـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫـ ـ ــﺬا ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻟـﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟـﻨﻤﻮذﺟﻲ اﳋﺎص ﺑﺎHﺆﺳـﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺪّﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲq

ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺘ ـﻜـ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟﻲ اﻟ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠــﻴﺶ

 -وﺑــﻨـــﺎء ﻋـــﻠــﻰ اﻟــــﺪﺳـــﺘــــﻮر qﻻ ﺳـﻴّ ـﻤـﺎ اHــﺎدﺗـﺎن 77

اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺸﻌـﺒﻲ qاﻟﺘﻲ ﺗـﺴﻤّﻰ "اHـﺆﺳﺴﺔ اﻟـﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ ذات

) 1و 2و (8و) 125اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪq

اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﻌـﻠـﻤﻲ واﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟﻲ" وﺗـﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻـﻠﺐ اﻟـﻨﺺ
"اHﺆﺳﺴﺔ".

 -و œـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  21-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 24

ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  5ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  1990واHـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣـﺔ

 -و œـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-98اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

اHـﺎدة  : 2اHــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻫ ـﻴ ـﺌـﺔ ﻋ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ ﺗ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺈﳒـﺎز

رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم  1419اHـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1998

أﻫـ ــﺪاف اﳉـ ــﻴﺶ اﻟـ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ـﺒـﻲ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل اﻟـ ـﺒـ ــﺤﺚ

واHﺘـﻀﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘـﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟـﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳋـﻤﺎﺳﻲ ﺣﻮل

اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.

اﻟ ـﺒـﺤﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠـﻤﻲ واﻟ ـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺘ ـﻜـﻨــﻮﻟـﻮﺟﻲ q2002 - 1998
اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

ﺗـﺘـﻤـﺘﻊ اHـﺆﺳﺴـﺔ ﺑـﺎﻟـﺸـﺨـﺼـﻴﺔ اHـﻌـﻨـﻮﻳـﺔ واﻻﺳـﺘﻘﻼل

 -وœﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  07-03اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

اHﺎﻟﻲ.

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

اHـﺎدة  : 3ﲢــﺪث اHــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟ ـﻌـﺴ ـﻜـﺮﻳــﺔ ذات اﻟ ـﻄـﺎﺑﻊ

ﺑﺒﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاعq

اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻤﻲ واﻟ ـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨـ ــﻮﻟ ــﻮﺟﻲ qﺣـ ــﺴﺐ ﻣـ ـﺠـ ــﺎل اﺧـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎﺻـ ـﻬ ــﺎ

 -وœـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  02-06اHـﺆرخ ﻓﻲ  29ﻣـﺤـﺮم

وﺣﺠﻤﻬﺎ qوﻓﻖ أﺣﺪ اﻷﺷﻜﺎل اﻵﺗـﻴﺔ :

ﻋـ ــﺎم  1427اHـ ــﻮاﻓﻖ  28ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2006وا Hـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ

 -ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺤﺚq

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣ WاﻟﻌﺴﻜﺮﻳqW

 -ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﺚq

 -و œـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﻗﻢ  60-74اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﻣـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺮم ﻋـ ـ ــﺎم  1394اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻓـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮاﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1974

 -وﺣﺪة ﺑﺤﺚq

واHـﺘـﻀﻤﻦ إﻧـﺸـﺎء إﻃﺎر ﻣﻦ اHـﻮﻇـﻔ WاHـﺪﻧـﻴ WاﻟـﺸـﺒﻴـﻬW

 -ﻣﺨﺒﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘـﻞ.

ﺑﺎHﻮﻇﻔ Wاﻟـﻌﺴﻜﺮﻳ Wﻓﻲ وزارة اﻟـﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ وﲢﺪﻳﺪ

ﻗـ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳـﻲ اHـ ـﻄـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺔ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـﻬ ــW

اHﺎدة  : 4ﲢﺪث اHﺆﺳﺴﺔ qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﺪاﺋﻤ qWاHﺘﻤﻢq

œ -ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲ ﻋـ ـﻨـ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ اﻷﻣ ــﺮ

 -وœﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  162-05اHـﺆرخ

œﻌﻬﺪ qﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲq

ﻓﻲ  23رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  2ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2005

œ -ــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار وزﻳـﺮ اﻟــﺪﻓـﺎع اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ

اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻣـ ـﻬــﺎم اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اHـ ـﻨـ ـﺘــﺪب ﻟ ــﺪى وزﻳ ــﺮ اﻟ ــﺪﻓــﺎع

أﺷﻜـﺎل اHﺆﺳﺴـﺎت اﻷﺧﺮى qﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪq

اﻟﻮﺻﻴﺔ اHﻔﻮﺿﺔ.

 -و œـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 243-99

ـﺔ" اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠــﺔ
ﻳ ـﻘ ـﺼـﺪ "ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻟــﻮﺻ ـﻴــﺔ ا Hـﻔــﻮﺿــﺔ

اHــﺆرخ ﻓﻲ  21رﺟﺐ ﻋــﺎم  1420اHــﻮاﻓﻖ  31أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

اﻟـ ـﻌـ ـﻀــﻮﻳ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﻴﺶ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـﻲ اﻟـ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻌـ ـﻬــﺎ

 1999اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﺗﻨﻈـﻴﻢ وﺳﻴﺮ اﻟـﻠﺠﺎن اﻟﻘـﻄﺎﻋﻴـﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ

اHﺆﺳﺴﺔ.

ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲq

19

 21رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1433ﻫـ
 14ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
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اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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10

ﻳﺨﻀﻊ ﻛﻞ اﻗﺘـﺮاح إﺣﺪاث ﻣﺆﺳﺴـﺔ إﻟﻰ رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﺗ ــﻮﺿّﺢ ﻛ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ أﺣ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬه اHــﺎدة œــﻮﺟﺐ

اﻟ ـ ـﻘـ ـ ـﻄـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ــﺪاﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺒـ ــﺤﺚ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ــﻤﻲ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﻮﻳـ ــﺮ

ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اHـ ــﺎدة  : 11ﻳـ ــﺘﻢ إﻋ ـ ــﺪاد ﺑـ ــﺮاﻣﺞ وﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـﻊ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺤﺚ

ﲢ ـ ــﺪد ﻣ ـ ـﻬ ـ ــﺎم اHـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺔ ووﺻ ـ ــﺎﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﻬـ ــﺎ  œـ ــﻮﺟﺐ ﻧﺺ

اHﻜﻮﻧـﺔ ﺨﻤﻟﻄﻂ أﻋﺒـﺎء اHﺆﺳﺴـﺔ qﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺘـﻨﻈﻴﻢ اHـﻌﻤﻮل ﺑﻪ

إﺣﺪاﺛﻬﺎ.

ﻓﻲ وزارة اﻟـﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃـﻨﻲ وﺗﺘﻢ اHﻮاﻓﻘـﺔ ﻋﻠﻴـﻬﺎ œﻘﺮر ﻣﻦ

رﺋ ـ ـﻴـﺲ أرﻛـ ــﺎن اﳉـ ــﻴﺶ اﻟ ـ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ـ ــﺒﻲ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻟـ ــﺮأي

اHـ ــﺎدة  : 5ﻳ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﻣ ـ ـﻘ ـ ــﺮ اHـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ œـ ــﻮﺟـﺐ اﻟـ ــﻨﺺ

ا Hـﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻘ ـﻄـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟـﺪاﺋ ـﻤـﺔ ﻟـﻠـﺒــﺤﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤﻲ

اHـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ إﺣ ــﺪاﺛـ ـﻬــﺎ .و| ــﻜﻦ ﻧ ـﻘ ــﻠﻪ إﻟـﻰ أي ﻣ ـﻜ ــﺎن آﺧــﺮ ﻣﻦ

واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اﻟـ ـﺘ ــﺮاب اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ qوﻓـﻖ اﻷﺷ ـﻜ ــﺎل ﻧـ ـﻔـ ـﺴـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ــﺘﻲ أﺣ ــﺪﺛﺖ
œﻮﺟﺒﻬﺎ.

اHﺎدة  : 12ﺗﻜﻠﻒ اﻟـﻠﺠـﻨﺔ اﻟﻘـﻄﺎﻋـﻴﺔ اﻟﺪاﺋـﻤﺔ ﻟـﻠﺒﺤﺚ

اﻟـﻌـﻠﻤﻲ واﻟـﺘـﻄﻮﻳـﺮ اﻟـﺘﻜـﻨـﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟـﻮزارة اﻟـﺪﻓﺎع اﻟـﻮﻃﻨﻲ

|ﻜﻦ إﻗﺎﻣﺔ اHـﺆﺳﺴﺔ داﺧﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﻋﺴﻜﺮي ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ

ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔœ qﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHﺆﺳﺴﺔ وﻳﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "وﺣﺪة اﻻرﺗﺒﺎط".

 -ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫـﺪاف ذات ﻃﺎﺑﻊ اﻷوﻟﻮﻳـﺔ وﻛﺬا اHﺸﺎرﻳﻊ

|ــﻜﻦ إﺣ ــﺪاث وﺣــﺪات ﻣـ ـﻠ ـﺤـ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎHــﺆﺳـ ـﺴــﺔ  Hــﺮاﻓ ـﻘــﺔ

اHﻌﺘﻤﺪةq

ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اﻟـﺒـﺤﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤﻲ واﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟﻲ qﻋـﻨﺪ

اﳊﺎﺟﺔ.

 -اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎq

اHــﺎدة  : 6ﻳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮر إﺣ ــﺪاث ا Hــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎدا إﻟﻰ

 -اﻟـﺒـﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧـﺸـﺎط أو ﻣـﺒـﺎدرة ﺗـﻬـﺪف إﻟﻰ ﺗـﺮﻗـﻴـﺔ

 -اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷوﻟﻮي ﺠﻤﻟـﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠـﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢ ـ ـﻘ ــﻴﻖ ﻣ ـ ـﺨـ ـﻄـ ـﻄـ ــﺎت ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳـ ــﺮ اﳉ ــﻴﺶ اﻟـ ــﻮﻃ ــﻨﻲ

اHﻌﺎﻳﻴﺮ اﻵﺗﻴﺔ :

وﺗﻔﻌـﻴﻞ وﺗﺜﻤـ Wاﻟﺒﺤﺚ اﻟـﻌﻠﻤﻲ واﻟـﺘﻄﻮﻳـﺮ اﻟﺘﻜـﻨﻮﻟﻮﺟﻲ

اﻟﺸﻌﺒﻲq

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اHﺮاد دﺧﻮﻟﻬﺎq

 -اﻟ ـ ـ ـﺒـﺖ ﻓﻲ ﻛــﻞ ا Hـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎﺋـﻞ اHـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻠـ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎHـ ـ ــﻮارد

 -ﺣ ــﺠﻢ واﺳ ـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮارﻳـ ــﺔ ﺑ ــﺮاﻣﺞ وﻣ ـ ـﺸ ــﺎرﻳﻊ اﻟ ـ ـﺒ ــﺤﺚ

اﻟـ ـﺒـ ــﺸـ ــﺮﻳــ ــﺔ وا Hــﺎدﻳــ ــﺔ وا Hــﺎﻟـــ ـﻴـ ــﺔ وﻛـ ــﺬا ﺗـ ــﻠﻚ ا Hـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠـ ــﻘـ ــﺔ

اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اHﻘﺮر إﳒﺎزﻫﺎq

ﺑﺎHﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺠﻬـﻴﺰات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎHﺆﺳﺴـﺔq

 -ﺗـﻄﻮﻳـﺮ اHـﻌﺎرف اﻟـﻌـﻠﻤـﻴـﺔ واﻟـﺘﻘـﻨـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﻟـﻬﺎ وﻗﻊ

 -إﺑ ـ ـ ــﺪاء اﻟ ـ ـ ــﺮأي ﻗـ ـ ـ ـﺒـﻞ ﻛﻞ اﻗ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاح ﲢ ـ ـ ــﻮﻳـﻞ ﺷ ـ ـ ــﻜﻞ

ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦq

اHﺆﺳﺴﺎتq

 -وﺟــﻮد اﻟ ـﻘــﺪرات اﻟ ـﻌـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻀــﺮورﻳـﺔ

 -ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اHﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛﺬا ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻊ

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﶈـﺪدة ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘـﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ

اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة.

اﻟﻮﺻﻴﺔ.

اHـﺎدة  : 7ﻳـﺘﻢ ﺣﻞّ اHـﺆﺳـﺴﺔ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺼـﺒﺢ اﻟـﺸﺮوط

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

وﻳـ ـﺘـﻢ ﺣﻞ اHـ ــﺆﺳـ ـﺴـ ــﺔ وﻓﻖ اﻷﺷ ـ ـﻜـ ــﺎل ﻧـ ـﻔ ـ ـﺴ ـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ــﺘﻲ

اﻟﻔﺮع اﻷول

اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ إﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة.

ﻣﻬﺎم اHﺆﺳﺴﺔ وﻣﺨﻄﻂ أﻋﺒﺎﺋﻬﺎ

ﺗﻘﺮرت ﻋﻨﺪ إﺣﺪاﺛﻬﺎ.

ﻣﻬﺎم اHﺆﺳﺴﺔ

اHﺎدة  : 8ﺗـﺨﻀﻊ اHﺆﺳـﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ اHـﻌﻤﻮل ﺑﻪ

اHﺎدة  : 13ﺗﻀـﻄـﻠﻊ اHﺆﺳـﺴﺔ qﻃـﺒـﻘﺎ ﻟـﻄﺒـﻴـﻌﺘـﻬﺎ وﻓﻲ

ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ وإﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

إﻃـﺎر ﺗـﻨﻔـﻴﺬ ﻣـﺨـﻄﻄـﺎت ﺗﻄـﻮﻳـﺮ اﻟﺒـﺤﺚ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل اﻟـﺪﻓﺎع

واﻷﻣﻦ اHــﻮاﻓﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎœ qـﻬـﻤـﺔ إﳒــــﺎز ﺑــﺮاﻣـﺞ وﻣـﺸــﺎرﻳـﻊ

اHـﺎدة  : 9ﻳـﺤـﺪد ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ اHـﺆﺳﺴـﺔ وﺳـﻴـﺮﻫـﺎ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ

اﻟ ـﺒـﺤﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠـﻤﻲ واﻟ ـﺘــﻄــﻮﻳـــﺮ اﻟـﺘ ـﻜ ـﻨـﻮﻟــﻮﺟﻲ ﻓﻲ ا Hـﻴـﺎدﻳﻦ

œﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺺّ إﺣﺪاﺛﻬﺎ.

اHـﺎدة | : 10ـﻜﻦ إﺣــﺪاث ﻓـﺮوع qﻋ ـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘ ـﻀـﺎء qﻟـﺪى

وﺑـــﻬــﺬه اﻟـــﺼــﻔـــﺔ qﻳــﻤـــﻜﻦ أن ﺗـﻜــﻠﻒ ﻋـﻠـﻰ اﳋـﺼـﻮص

ا Hــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــ Wﻧـ ـﺘــﺎﺋـﺞ ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت اﻟـ ـﺒـ ـﺤـﺚ اﻟ ـﻌـ ـﻠ ــﻤﻲ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.

œﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺿ ـﻤـﺎن اﻟ ـﺘـﻜــﻔﻞ ﺑــﺈﳒـﺎز ﺑــﺮاﻣﺞ وﻣـﺸــﺎرﻳﻊ اﻟ ـﺒـﺤﺚ

و|ﻜﻦ أن ﺗـﻘﻮم اHـﺆﺳﺴﺔ ﺑـﻜﻞّ أﺷﻜـﺎل اﻟﺸـﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻲ

اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲq

ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر إﳒﺎز ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.
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 -إﺳ ـﻨــﺎد ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟ ـﺒــﺮاﻣﺞ وا Hـﺸــﺎرﻳﻊ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺘــﻮﻟﻰ

 -اHـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ ﻓﻲ ﻋـ ـ ـﻤـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ـ ـﻴـﻢ واﳋـ ـ ـﺒـ ــﺮة

ﺗـﻨ ـﻔـﻴــﺬﻫـﺎ qﻛ ـﻠـﻬــﺎ أو ﺟـﺰء ﻣ ـﻨـﻬــﺎ qإﻟﻰ أي ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺔ ﻣ ـﻨـﺎوﻟـﺔq

واﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳﻖ ﻋ ــﻠﻰ اHـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت واﻟـ ـﻌـ ـﺘ ــﺎد واﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴــﺰات

ﺷـ ــﺮﻳـ ـﻄ ــﺔ اﳊـ ـﺼ ــﻮل ﻋـ ــﻠﻰ ﺗ ــﺮﺧـ ـﻴـﺺ ﺻ ــﺮﻳﺢ ﻣـﻦ اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ

وﻣﻨﻈـﻮﻣﺎت اﻷﺳـﻠﺤـﺔ qﺳﻮاء اHﻄـﻮرة ﻣﻨـﻬﺎ أو اﻟـﺘﻲ ﺗﻜﻮن

اﻟﻮﺻﻴﺔ اHﻔﻮّﺿﺔq

ﻓﻲ ﻃ ــﻮر اﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﻜـ ـﺸ ــﺎف أو اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎء ﻗ ـ ـﺼ ــﺪ إدﺧ ــﺎﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔq

 -ﻃ ــﻠﺐ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ ﻛـ ـﻔ ــﺎءات ﻋـ ـﻠ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﻮء إﻟﻰ

وﺳ ــﺎﺋﻞ ﺗـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ وﺻـ ـﻨــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ﺧ ــﺎرﺟـ ـﻴــﺔ ﻓـﻲ إﻃ ــﺎر اﻟ ـﺒ ــﺤﺚ

 -ﺿ ـﻤ ــﺎن ﻳ ـﻘـ ـﻈــﺔ ﻋ ـﻠـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ وﺗ ـﻜـ ـﻨــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺔ ذات ﺻ ـﻠــﺔ

اHﺸﺘﺮك واHﻨﺎوﻟﺔ.

œــﻮﺿــﻮﻋـﻬــﺎ وﺟــﻤﻊ اﻟ ـﻌ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺪ ﻣـﺸــﺎرﻳﻊ
وﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲq

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﺨﻄﻂ أﻋﺒﺎء اHﺆﺳﺴﺔ

 اHﺸـﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻋـﻤﺎل اﻟـﺘـﻘﻴـﻴﺲ وﺿﻤـﺎن اﳉﻮدة ﻓﻲﻣﺠﺎﻻت اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎq

اHﺎدة  : 15ﻳـﺘﻢ إﻋـﺪاد ﻣﺨـﻄﻂ أﻋـﺒﺎء اHـﺆﺳـﺴﺔ qﻃـﺒـﻘﺎ

ﻟﻸﻫﺪاف اHـﻌﺘـﻤﺪة ﺑـﻌﻨـﻮان اﺨﻤﻟﻄـﻄﺎت اﻟـﻘﻄـﺎﻋﻴـﺔ ﻟﺘـﻄﻮﻳﺮ

 -اHـﺴﺎﻫـﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘـﺜﻤـ Wاﻟﻌـﻤﻠـﻴﺎﺗﻲ ﻟـﻨﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﳉﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ qوﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﺒﺮ :

ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎتq

 -ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮq

 ﺗﻘـﺪ £اHـﺴـﺎﻋـﺪة اﻟﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎﻻت اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻬﺎﻟـﻮﺣـﺪات اﳉــﻴﺶ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ اHـﻜـﻠـﻔــﺔ ﺑـﺎﳊـﻔـﺎظ ﻋـﻠﻰ

 -ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰq

اﻟـﻘــﺪرات اﻟـﻌ ـﻤـﻠ ـﻴـﺎﺗ ـﻴــﺔ ﻟـﻠــﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟ ـﻘـﺘــﺎﻟـﻴــﺔ وﻛـﺬﻟﻚ ﺗ ـﻘـﺪ£

 -ﺑﺮاج اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲq

اHﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﳋﺒﺮة ﺑﻌﺪ اﳊﻮادث واﻟﻌﻮارضq

 -ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚq

 اﻟ ـ ـﺘـ ـﺸ ـ ـﺠـ ـﻴـﻊ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻛـ ـﺘ ـ ـﺴ ــﺎب ا Hـ ـﻌـ ــﺎرف اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔواﻟﺘـﻘﻨﻴﺔ واﻟـﺘﻜﻨـﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗـﻄﻮﻳﺮ اﳉﻴﺶ

 -ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔq

اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ وﲢ ــﺪﻳﺚ ﲡـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات اﻟــﺪﻓ ــﺎع واﻷﻣﻦq

 -ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.

واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اHﻌﺎرف وﻧﺸﺮﻫﺎq

وزﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ qﺗـﺘـﻤـﺤـﻮر أوﻟـﻮﻳـﺎت ﻣـﺨـﻄﻂ أﻋـﺒﺎء

 -إﻋــﺪاد دراﺳ ــﺎت ذات ﺻ ـﻠ ــﺔ  œـﺠ ــﺎﻻت اﺧ ـﺘـ ـﺼــﺎﺻـ ـﻬــﺎ

اHﺆﺳـﺴﺔ ﺣـﻮل ﺗـﻠﺒـﻴﺔ أﻫـﺪاف ﺗﻄـﻮﻳـﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ اﻻﻫﺘـﻤﺎم ﻓﻲ

ﺗ ـﻜــﻮن ﺗــﺪاﻋ ـﻴــﺎﺗـ ـﻬــﺎ ذات أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ أﻛ ـﻴــﺪة ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟــﺪﻓــﺎع

ﻣ ـﺠــﺎل اﻟـﻌ ـﻠـﻮم واﻟ ـﺘ ـﻜـﻨــﻮﻟـﻮﺟ ـﻴــﺎت ﻟـﺪى اﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺔ اﻟـﻮﺻ ـﻴـﺔ

واﻷﻣﻦq

اHـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮﺿ ـ ــﺔ ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻟـ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت واﻟـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺤ ـ ــﻮث واﳋـ ـ ـﺒ ـ ــﺮة
واﻟﺘﺠـﺎرب واﻟﺘﻘـﻴﻴﻢ وإﳒـﺎز اﻟﻨﻤـﺎذج اﻟﺘـﺒﻴﺎﻧـﻴﺔ ودراﺳﺔ

 -ﺟـﻤﻊ وﻣـﻌـﺎﳉـﺔ اHﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟـﻌـﻠـﻤﻴـﺔ واﻟـﺘـﻘـﻨـﻴﺔ ذات

اﳉﺪوى.

اﻟـ ـﺼ ـﻠ ــﺔ  œــﻮﺿ ــﻮﻋ ـﻬ ــﺎ وﺿـ ـﻤــﺎن ﺣـ ـﻔـ ـﻈـ ـﻬــﺎ وﻧـ ـﺸ ــﺮﻫــﺎ qﻃـ ـﺒـ ـﻘــﺎ
ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲq

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗﻨﻈﻴﻢ اHﺆﺳﺴﺔ وﺳﻴﺮﻫﺎ

 ﺗ ـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺑــﺮاﻣﺞ وﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟـﺒـﺤﺚ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌـﺔ ﺠﻤﻟـﺎﻻتاﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎq

اﻟﻔﺮع اﻷول

 -اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎq

ﺗﻨﻈﻴﻢ اHﺆﺳﺴﺔ

 -اﻟـﻘـﻴﺎم ﺑـﺪراﺳﺎت اﺳـﺘـﻜﺸـﺎﻓـﻴﺔ ﺗـﻜﻮن ﻣـﺮﻓـﻘﺔ qﻋـﻨﺪ

اHــﺎدة  : 16ﺗ ـﺘ ــﻮﻓــﺮ ا Hــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﻗــﺪرات ﺑـ ـﺸــﺮﻳــﺔ

 -ﺗ ـﻘـﺪ £ﺧــﺪﻣــﺎت ذات ﺻـﻠــﺔ œـﺠــﺎﻻت اﺧ ـﺘـﺼــﺎﺻـﺎﺗ ـﻬـﺎ

ﺣــﺴﺐ ﺣ ـﺠـﻤ ـﻬـﺎ واﻟ ـﺸـﻜﻞ ا Hـﺘ ـﺨـﺬ ﻹﺣــﺪاﺛـﻬــﺎ qﻓﻲ ﻣـﺪﻳــﺮﻳـﺎت

اﻻﻗﺘﻀﺎء qﺑﺈﳒﺎز ¬ﺎذجq

ﻣﻨـﺎﺳﺒﺔ ﺗﺘـﻜﻮن ﺧﺼـﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻓﺮق ﺑﺤﺚ qوﻳـﺘﻢ ﺗﻨﻈـﻴﻤﻬﺎq

ودواﺋﺮ وﻣـﺨﺎﺑﺮ وورﺷـﺎت وﻏﻴـﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﻴـﺎﻛﻞ دﻋﻢ ﺗﻘـﻨﻴﺔ

ﻟـ ـﺼــﺎﻟﺢ ﻫـ ـﻴ ـﺌــﺎت وﻃـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ أﺧــﺮى qﺑ ـﻌ ــﺪ ﻣــﻮاﻓـ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄــﺔ

وﻣﻨﺸﺂت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ.

اﻟﻮﺻﻴﺔ.

ﻳﺤﺪد ﺷﻜﻞ إﺣـﺪاث اHﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴـﻌﺔ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ

اHﺎدة | : 14ﻜﻦ اHـﺆﺳﺴـﺔ وﻓﻲ ﺣـﺪود اﺧﺘـﺼﺎﺻـﺎﺗﻬﺎq

دراﺳﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اHﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻬﺎ.

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ :

اHـﺎدة | : 17ـﻜﻦ اHـﺆﺳـﺴـﺔ ﺣـﺴﺐ ﺣـﺠﻤـﻬـﺎ وﻣـﻮﻗـﻌـﻬﺎq

 -إﺑـ ــﺮام ﻛﻞ ﻋ ـ ـﻘ ــﺪ أو اﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻗـ ـﻴـ ــﺔ واﳊـ ـﺼـ ــﻮل ﻋـ ــﻠﻰ ﻛﻞ

أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة ﺣﻤﺎﻳﺔ.

رﺧﺼﺔ أو ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺿﺮوري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﻌﺎﻫﺎq
21

 21رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1433ﻫـ
 14ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م
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 -ﻳـ ـﺘ ــﻮﻟﻰ ﻣـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ وﺗ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴــﺮ اﻟ ــﻮﺳ ــﺎﺋﻞ اﻟـ ـﺒ ـﺸ ــﺮﻳــﺔ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

واHﺎدﻳﺔ واHﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اHﺆﺳﺴﺔq

ﻣﺠﺎﻟﺲ اHﺆﺳﺴﺔ

 -ﻳﻮﻗّﻊ اﻟـﺼﻔﻘـﺎت واﻟﻌـﻘﻮد واﻻﺗﻔـﺎﻗﻴﺎت واﻻﺗـﻔﺎﻗﺎت

اHــﺎدة  : 18ﺗــﺰوّد ﻛـﻞ ﻣــﺆﺳـ ـﺴــﺔ qﺑ ــﺎﺳ ـﺘـ ـﺜ ـﻨ ــﺎء ﻣ ـﺨـ ـﺒــﺮ

ﺑﺎﺳﻢ اHﺆﺳﺴﺔ وﳊﺴﺎﺑﻬﺎq

اﻟـﺒـﺤﺚ ا Hـﺴـﺘـﻘﻞœ qـﺠــﻠﺲ ﻋـﻠـﻤﻲ و|ــﻜﻦ أن ﺗـﺰوّد œـﺠـﻠﺲ

وﻳﻘــﻮم ﺑﺈﻋـﺪاد :

ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ.

* اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔq

ﲢـﺪد ﻣـﻬـﺎم ﻫـﺬﻳﻦ اﺠﻤﻟـﻠ ـﺴـ Wوﺗـﺸـﻜـﻴـﻠ ـﻬـﻤـﺎ وﺳـﻴـﺮﻫـﻤـﺎ

* اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ واﻵﻓﺎق اHﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔq

œﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.

* اﳊﺼﻴﻠﺔ اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔq

اHــﺎدة  : 19ﻳ ــﺰوّد ﻣ ـﺨ ـﺒــﺮ اﻟـ ـﺒــﺤﺚ ا Hـﺴ ـﺘ ــﻘﻞ  œـﺠــﻠﺲ

* اHﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ واﻷوﻟﻮﻳﺎتq

ﻣﺨﺒﺮ ﲢﺪد ﻣﻬﺎﻣﻪ وﺗﺸﻜﻴﻠﻪ وﺳﻴﺮه œﻮﺟﺐ ﻧﺺ إﺣﺪاﺛﻪ.

 -ﻳــﻮﻗّﻊ ﺟ ـﻤــﻴﻊ ﺳ ـﻨــﺪات اﻟ ـﺪّﻓﻊ وﻳ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ـﻬــﺎ وﻳ ـﻈ ـﻬّــﺮﻫـﺎ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

وﻳﺴﺪدﻫﺎ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﻌﻮن اﶈﺎﺳﺐq

ﻣﺪﻳﺮ اHﺆﺳﺴﺔ

 -ﻳــﻮﻓــﺮ ﻛﻞ ا Hـﻨـ ـﺘــﻮﺟــﺎت واHــﻮاد اﻷوﻟ ـﻴــﺔ واﳋــﺪﻣــﺎت

اHــﺎدة  : 20ﻳ ـﺘــﻮﻟﻰ إدارة اHــﺆﺳــﺴـــﺔ qﺣــﺴﺐ اﳊــﺎﻟـــﺔq

ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻨﺸﺎط اHﺆﺳﺴﺔ.

ﻣـﺪﻳـﺮ ﻋـﺎم ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣـﺮ œﻌﻬﺪ qوﻣﺪﻳـﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ

اHـﺎدة | : 22ـﻜـﻦ اﻟـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ اﻟــﻮﺻ ـﻴـﺔ ا Hـﻔــﻮﺿـﺔ qﻓ ـﻴ ـﻤـﺎ

أﺷﻜﺎل اHﺆﺳﺴـﺎت اﻷﺧـﺮى.

ﻳ ـﺨـﺺ ا Hـﻌـ ـﻬــﺪ qﺗ ـﺒـ ـﻌــﺎ ﳊ ــﺠﻢ ﻣـ ـﺨــﻄﻂ اﻷﻋـ ـﺒــﺎء qأن ﺗـ ـﻘ ـﺘــﺮح

ﻳﺮأس إدارة اHـﺆﺳـﺴـﺔ qﺣﺴـﺐ ﺣﺠـﻤـﻬﺎ qﺿـﺎﺑﻂ ﻋـﻤـﻴﺪ

ﺗﻌﻴ Wأﻣ Wﻋﺎمّ Hﺴﺎﻋﺪة اHﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ.

أو ﺿﺎﺑﻂ ﺳﺎم ﻳﻌ qWﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﻳﺤﺪد ﺗﻌﻴـ Wاﻷﻣ Wاﻟﻌﺎمّ وﻣﻬﺎﻣﻪ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻘﺮار

|ـ ــﻜﻦ ﺗـ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــ Wا Hـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎم أو اHـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﻣـﻦ ﺿـ ــﻤﻦ

ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ا Hـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــ WاHــﺪﻧـﻴــ Wاﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻴ ـﻬــ Wاﻟــﺬﻳﻦ ﺗ ـﺘــﻮﻓــﺮ ﻓـﻴــﻬﻢ

اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟـﺸـﺮوط ا Hـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘـﻨـﻈــﻴﻢ اHـﻌـﻤـﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ

وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ

ﻳــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻜــﻮن ﻟ ـﻠ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـ ـﻌــﺎم أو اHــﺪﻳــﺮ اHــﺆﻫﻼت

اHـﺎدة  : 23ﺗـﺸ ـﺘـﻤﻞ اHـﺆﺳ ـﺴـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﻨ ـﻔـﻴـﺬ اHـﻬـﺎم

اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﻄﻠﻮﺑﺔ.

ا Hـﺴ ـﻨــﺪة إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ ووﻓ ـﻘـﺎ ﳊ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﺎ qﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺨــﺎﺑــﺮ ودواﺋـﺮ أو
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻴﻜﻠـﺔ ﻓﻲ ﻓﺮق ﺑﺤﺚ.

ﻳﻌ WاHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم œﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ.

اHـ ــﺎدة  : 24ﻓـ ــﺮﻳﻖ اﻟـ ـ ـﺒـ ــﺤﺚ ﻫـ ــﻮ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ــﺎن اﻷﺳـ ــﺎﺳﻲ

وﻳﻌ WاHﺪﻳﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اHﻜـﻠﻒ ﺑﺘﻨﻔـﻴﺬ اﻟﻨـﺸﺎﻃﺎت اHﻮاﻓـﻘﺔ Hﻮﺿـﻮع ﺑﺤﺚ ﻳﻨﺪرج

وﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﻤﺎ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﺿﻤﻦ إﻃـﺎر ﺑـﺮاﻣﺞ وﻣـﺸﺎرﻳﻊ اﻟـﺒـﺤﺚ اﻟﻌـﻠـﻤﻲ واﻟﺘـﻄـﻮﻳﺮ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ .وﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﺑﺎﺣﺜ Wﻋﻠﻰ اﻷﻗـﻞ.

اHـﺎدة  : 21ﻳـﺘ ـﻤــﺘﻊ اHــﺪﻳـﺮ اﻟ ـﻌــﺎم أو ﻣــﺪﻳـﺮ اHــﺆﺳ ـﺴـﺔ

ﺑﻜﻞ ﺳﻠﻄﺎت اﻹدارة واﻟﺘـﺴﻴﻴﺮ و|ﺎرس ﺳﻠـﻄﺘﻪ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ

اHـﺎدة  : 25ﻳـﻜــﻠﻒ اﺨﻤﻟـﺒـﺮ اﻟ ـﻌـﻀـﻮي ﻟـﻠ ـﺒـﺤﺚ ﺑـﺘ ـﻨـﻔـﻴـﺬ

واﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اHﺴﺘﺨﺪﻣ.W

أﻋـﻤـﺎل ﺗﺘـﻌـﻠﻖ œـﺤـﻮر ﺑـﺤﺚ واﺣـﺪ أو ﻋﺪة ﻣـﺤـﺎور ﻟـﻠـﺒﺤﺚ

وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ qﻓﺈﻧـﻪ :

ﺗـﻜـﻮن ﺗـﺎﺑـﻌـﺔ ﻻﺧـﺘـﺼــﺎص اHـﺆﺳـﺴـﺔ وﺗـﻨـﺪرج ﺿـﻤﻦ ﺑـﺮاﻣﺞ

| -ــﺜﻞ اHــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟــﻌﻼﻗ ــﺎت ﻣﻊ اﻟ ـﻐ ـﻴــﺮ وﻓﻲ

وﻳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻘ (2)Wﻟﻠﺒﺤﺚ.

وﻣـ ـﺸــﺎرﻳﻊ اﻟـ ـﺒــﺤﺚ اﻟـ ـﻌ ـﻠ ــﻤﻲ واﻟ ـﺘـ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـ ـﺘ ـﻜـ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟﻲ.

أﻋﻤﺎل اﳊﻴﺎة اHﺪﻧﻴﺔq

اHﺎدة  : 26ﺗﻜﻠﻒ اﻟـﺪاﺋﺮة اﻟـﻌﻀـﻮﻳﺔ ﻟﻠـﺒﺤﺚ ﺑـﺘﻨـﻔﻴﺬ

| -ﺎرس qﲢﺖ ﻣـﺴـﺆوﻟﻴـﺘﻪ qإدارة ﻣـﺼﺎﻟﺢ اHـﺆﺳـﺴﺔ

ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒـﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ

وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎq

اHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ œـﺠـﺎل ﺑـﺤﺚ واﺣـﺪ أو ﻋـﺪة ﻣـﺠـﺎﻻت ﺗـﻜـﻮن ﺗـﺎﺑـﻌﺔ

 -ﻳﻘـﻮم ﺑﺘﻮﻇـﻴﻒ اHﺴﺘـﺨﺪﻣ WاHـﺸﺘﺮﻛـ Wواﳋﺒﺮاء

ﻻﺧـﺘ ـﺼــﺎص اHــﺆﺳ ـﺴــﺔ .وﺗـﺘ ـﻜــﻮن ﻣﻦ ﻣ ـﺨ ـﺒــﺮﻳﻦ ﻋ ـﻀــﻮﻳـW

اHﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وﻓﺼﻠﻬﻢ qﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪq

اﺛﻨ (2) Wﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وورﺷﺎت.
22

 21رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1433ﻫـ
 14ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07

اHـ ــﺎدة  : 27ﺗ ـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ا Hــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻀـ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺒـ ــﺤﺚ
ﺑـﺎﻹﺷــﺮاف ﻋـﻠﻰ ﺑــﺮاﻣﺞ وﻣـﺸـﺎرﻳﻊ اﻟ ـﺒـﺤﺚ وﺗ ـﻘـﻴـﻴ ـﻤـﻬـﺎ ﻓﻲ
ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻت اﺧـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎص ا Hــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ .وﺗـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻮن ﻣﻦ داﺋ ــﺮﺗ ــW
ﻋﻀﻮﻳﺘ Wاﺛﻨﺘ (2) Wﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
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و|ـﻜﻦ اHـﺆﺳـﺴــﺔ أن ﺗـﺴـﺘـﻌـ Wﺑـﺒــﺎﺣـﺜـ WﻣـﺸـــﺎرﻛـW

وﻣـﺴـﺘﺸــﺎرﻳﻦ qﻃـﺒـﻘـــﺎ ﻟـﻠﺘـﻨـﻈـــﻴﻢ اHـﻌـﻤـﻮل ﺑــﻪ ﻓﻲ وزارة

اﻟﺪﻓــﺎع اﻟـﻮﻃﻨﻲ.

اHــﺎدة  : 36ﺗـ ـﺘــﻮﻓ ــﺮ ا Hــﺆﺳـ ـﺴــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ــﻮارد ﺑـ ـﺸ ــﺮﻳــﺔ

اHـﺎدة  : 28ﺗ ـﺼـﻨﻒ اﻟــﻮﻇـﺎﺋﻒ وا Hـﻨـﺎﺻـﺐ اHـﺮﺗ ـﺒـﻄـﺔ
 œـﺨـ ـﺘــﻠﻒ ﻣ ـﻜــﻮﻧ ــﺎت اHــﺆﺳ ـﺴــﺔ œــﻮﺟـﺐ ﻗــﺮار ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس
ﻣـﺪوﻧــﺔ ﻣـﺮﺟـﻌ ـﻴـﺔ qﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ اHـﻌ ـﻤـﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﺗـﺘ ـﻜــﻮن ﻣﻦ ﺑــﺎﺣ ـﺜــ Wوﺧ ـﺒـﺮاء داﺋ ـﻤــ Wوﻣﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣـW

ﺗـ ـﻘـ ـﻨ ـ ـﻴ ــ - Wإدارﻳـ ــ Wﻟ ــﺪﻋـﻢ ﻧـ ـﺸـ ــﺎﻃ ــﺎت اﻟ ـ ـﺒـ ـﺤـﺚ واﳋـ ـﺒ ــﺮة
واﻟﺘﺠﺎرب.

اHـ ـ ــﺎدة  : 37ﻳـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﻀﻊ ﺗ ـ ـ ــﻮﻇ ـ ـ ــﻴﻒ اHـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــW

اﻟﻔﺮع اﳋﺎﻣﺲ
أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ

اﻟـﻌﺴـﻜـﺮﻳـ WواHـﺪﻧﻴـ Wاﻟـﺸـﺒﻴـﻬـ Wوﺗـﻜـﻮﻳﻨـﻬﻢ وﺗـﺴـﻴـﻴﺮﻫﻢ

ﺑــﺎHـﺆﺳ ـﺴـﺔ ﻟﻸﺣـﻜــﺎم اﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴ ـﻤـﻴـﺔ ا Hـﻌـﻤــﻮل ﺑـﻬـﺎ ﻓﻲ وزارة

اHـﺎدة  : 29ﺗـﺘـﻮﻓﺮ اHـﺆﺳـﺴـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣـﻨـﺸـﺂت وورﺷﺎت
ووﺳـﺎﺋﻞ ﻋـﻠـﻤ ـﻴـﺔ وﺗـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻣﻼﺋـﻤـﺔ ﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﺔ اHـﻬـﺎم اHـﻨـﻮﻃـﺔ
ﺑﻬﺎ.

اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اHﺎدة  : 38ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴ Wﻣﺴﺆوﻟﻲ اHﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

ورؤﺳـﺎء اﻟﺪواﺋﺮ ورؤﺳـﺎء اﺨﻤﻟﺎﺑﺮ اﻟـﻌﻀﻮﻳـﺔ ورؤﺳﺎء ﻓﺮق

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

اﻟﺒـﺤﺚ qﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻗﺘـﺮاح ﻣﻦ اﻟﺴـﻠـﻄﺔ اﻟـﻮﺻﻴـﺔ اHﻔـﻮﺿﺔq

اHﺎدة  : 31ﻣـﺮﻛﺰ اﻟﺒـﺤﺚ ﻣﺆﺳـﺴﺔ ﺗﺘـﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻣﻦ ﺛﻼث ) (3دواﺋﺮ.

اHــﺎدة  : 39ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺪ اHـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﻮن اﻟ ـ ـﺒ ــﺎﺣـ ـﺜ ــﻮن

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اﻟـ ـﻌ ـﺴـ ـﻜــﺮﻳ ــﻮن ﻓﻲ ا Hــﺆﺳـ ـﺴــﺔ ﻣﻦ ﻧـ ـﻈ ــﺎم ﺗ ـﻌ ــﻮﻳ ــﻀﻲ ﺧــﺎص

اHﺎدة  : 32وﺣـﺪة اﻟﺒـﺤﺚ ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﺗﺘـﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ) (3ﻣﺨﺎﺑﺮ ﻋﻀﻮﻳﺔ.

 œـﺴ ـﺘ ـﺨـﺪﻣـﻲ اﻟـﺒــﺤﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠـﻤـﻲ واﻟـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟـﻮﺟﻲ

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

ﻳـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺪ ا Hـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﻮن اHـ ــﺪﻧـ ـﻴـ ــﻮن اﻟـ ـﺒـ ــﺎﺣـ ـﺜ ــﻮن

ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ qﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اﻟـﺸـﺒـﻴﻬـﻮن ﻓﻲ اHـﺆﺳـﺴـﺔ qﻃﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘﻨـﻈـﻴﻢ اHـﻌـﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻦ

ﺗ ـﻤ ــﺪﻳــﺪ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔــﺎدة ﻣﻦ ا Hــﻨﺢ واﻟـ ـﺘ ـﻌ ــﻮﻳـ ـﻀــﺎت اHـ ـﻤ ـﻨ ــﻮﺣــﺔ

اHﺎدة | : 34ﻜﻦ اHـﺆﺳﺴـﺔ qﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﻨﻔـﻴﺬ ﺑـﺮاﻣﺠـﻬﺎ
وﻣﺸﺎرﻳـﻌﻬﺎ اHـﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺎﻟـﺒﺤﺚ qﺑﺎﻟـﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫـﻴﺎﻛﻞ ﺑﺤﺚ
أﺧـ ــﺮى وﻣـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻢ واﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـﻦ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــW
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄـﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي qاﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ واHﺪﻧﻴﺔq
أن ﲢــﺪث ﻣـﺨـﺎﺑـﺮ ﺑـﺤـﺚ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻄــﺔ أو ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ وورﺷـﺎت
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮق ﺑﺤﺚ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ أو ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.

ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ Wاﻟﺪاﺋﻤ Wﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌـﺎم.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺪرج اﻟﻌﻠﻤﻲ Hﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اHﺆﺳﺴﺔ
اHـ ــﺎدة  : 40ﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ـﻠ ـ ــﺪ ا Hـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﺒـ ــﺎﺣـ ـ ـﺜـ ــﻮن

اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳــﻮن واHــﺪﻧ ـﻴــﻮن اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻴ ـﻬ ــﻮن اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﻮن ﺑ ـﺸــﻜﻞ

ﲢـ ـﺪّد ﻛ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت وﺿﻊ ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﻜ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﺨﻤﻟ ـﺘـ ـﻠـ ـﻄــﺔ أو
اHـ ـﺸ ـﺘــﺮﻛ ــﺔ وﻛــﺬﻟـﻚ ﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺎت ﺗ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ واﺳـ ـﺘــﻐﻼل ﻧـ ـﺘــﺎﺋﺞ
وﺗــﺪاﻋ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت اﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﺸ ـﺘــﺮك ﻓـﻲ إﳒــﺎزﻫــﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﻃـ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﺼــﻮص اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ ا Hـﻌ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬــﺎ ﻓﻲ وزارة

وﻳـ ـﻄـ ــﺒﻖ ﻫ ــﺬا اﻟ ـ ـﻨ ــﻮع ﻣﻦ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎون ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون
اﻟﺪوﻟﻲ qﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHــﺎدة  : 41ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺪ اHـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﻮن اﻟ ـ ـﺒ ــﺎﺣـ ـﺜ ــﻮن

ﻧ ـﻈ ــﺎﻣﻲ ﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺴ ـﺘــﻮى ا Hــﺆﺳ ـﺴــﺔ qﻓـﻲ إﻃــﺎر ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎﺗــﻬﻢq

ﻣ ـﻨـﺎﺻﺐ ﻋـﻤـﻞ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻟــﺮﺗـﺒـﺘــﻬﻢ وﺗـﺨـﺼ ـﺼـﻬﻢ اﻟـﻌ ـﻠـﻤـﻴـqW

اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳــﻮن واHــﺪﻧ ـﻴــﻮن اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻴ ـﻬ ــﻮن اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﻮن ﺑ ـﺸــﻜﻞ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اHﺆﺳﺴﺔ

ﻧﻈـﺎﻣﻲ ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اHـﺆﺳـﺴﺔ qﺑـﺎﻟﺘـﺪرج اﻟـﻌﻠـﻤﻲ اHﻮاﻓﻖ

اﻟﻔﺮع اﻷول
اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ

واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘـﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ qوذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟـﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ

ﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺎدﺗ ـ ـﻬـﻢ وﲡـ ــﺮﺑ ـ ـﺘـ ــﻬﻢ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺪان اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـﺚ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻤﻲ
ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اHـﺎدة  : 35ﺗـﺸـﻐّـﻞ اHـﺆﺳـﺴـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﳒــﺎز ﻣـﻬـﺎﻣـﻬـﺎq
ﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـ Wﻋـﺴﻜـﺮﻳـ Wوﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣ Wﻣـﺪﻧـﻴـ WﺷـﺒـﻴـﻬqW
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHــﺎدة  : 42ﻳـ ـﺨـ ــﻀﻊ اHـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﺨـ ــﺪﻣ ــﻮن اﻟ ـ ـﺘـ ـﻘ ـ ـﻨـ ـﻴ ــﻮن -

اﻹدارﻳــﻮن ﻟ ــﺪﻋﻢ ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت اﻟـ ـﺒــﺤﺚ اﻟـ ـﻌ ـﻠ ــﻤﻲ واﻟ ـﺘـ ـﻄــﻮﻳــﺮ
23

 21رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1433ﻫـ
 14ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ qﺗ ـ ـﺨ ــﻀﻊ ا Hــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ إﻟـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ اHـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ ﻣﻊ

اﻟﺘﻜـﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻸﺣـﻜﺎم اﻟﺘـﻨﻈﻴـﻤﻴﺔ اHﻄـﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻬـﺎﻣﻬﺎ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬـﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺴﻚ

واHـﻨــﺎﺻﺐ اHـﺸ ـﻐـﻮﻟــﺔ ﻣـﺎ ﻟﻢ ﺗــﺮد أﺣـﻜــﺎم ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺮار

ﻣـﺤـﺎﺳﺒـﺔ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟـﻠﻨـﻈـﺎم اﶈـﺎﺳـﺒﻲ اHـﺎﻟﻲ وﻛـﺬا اHـﺮاﻗـﺒﺔ

اHﺘﻀﻤﻦ إﺣﺪاث اHﺆﺳﺴﺔ.

اHﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

اHـﺎدة  : 46ﻳـﻌ ـﻴّﻦ ﻣـﺤـﺎﻓﻆ ﺣ ـﺴـﺎﺑـﺎت ﻟـﻠ ـﺘـﺼـﺪﻳﻖ ﻋـﻠﻰ

ﻣﻮارد اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ واﻷﺣﻜﺎم اHﺎﻟﻴﺔ

اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اHﻌﻬﺪ.

اﻟﻔﺮع اﻷول

اHـﺎدة  : 47ﺗــﻮاﻓﻖ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻟـﻮﺻ ـﻴــﺔ ا Hـﻔــﻮﺿـﺔ ﻋــﻠﻰ

ﺗﺨﺼﻴﺺ اHﺆﺳﺴﺔ

ﻣ ـﻴـﺰاﻧ ـﻴـﺘـﻲ اﻟـﺘ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮ واﻟ ـﺘ ـﺠـﻬ ـﻴـﺰ ﻟ ـﻠـﻤــﺆﺳ ـﺴـﺔ وﻛــﺬا ﻋـﻠﻰ

اHــﺎدة  : 43ﻳ ـﺤـ ـﺪّد اﻟ ـﺘـ ـﺨ ـﺼ ــﻴﺺ اﻷوﻟﻲ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴــﺔ

ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ اﻟ ـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت اHـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﻬـﻤـﺎ .وﺗــﺄﺗﻲ ﻫـﺬه اHـﻮاﻓـﻘـﺔ

 œــﻮﺟﺐ اﻟ ــﻨﺺ اHـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ إﺣ ــﺪاﺛ ـﻬ ــﺎ .وﻳ ـﺒـ ـﻴّﻦ ﻗ ــﺮار وزﻳــﺮ

ﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اHـﺆﺳـﺴـﺎت اHـﺘـﻮﻓــﺮة ﻋـﻠﻰ ﻣـﺠـﻠﺲ ﺗـﻮﺟـﻴـﻬﻲq

|ــﻜﻦ ﺗـ ـﻌــﺪﻳﻞ اﻟ ـﺘـ ـﺨ ـﺼــﻴﺺ  œــﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻣﻦ وزﻳــﺮ

اHﺎدة  : 48ﺗﺨـﻀﻊ اHﺆﺳـﺴﺔ ﺨﻤﻟـﺘـﻠﻒ أﺷﻜـﺎل اHﺮاﻗـﺒﺔ

اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اHﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ.

ﺑﻌﺪ اﻟﺮأي اHﻄﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﻠﺲ.

اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ـﻤـ ــﺎرﺳ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﻷﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة اHـ ــﺆﻫ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع

اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻏـﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨـﺎزل وﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ وﻻ ﻳﺠﻮز

اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اHﻮارد اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ

ا Hـ ــﺎدة  : 49ﻳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴّﻦ ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ ﻣـ ـ ــﺆﺳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺤﺚ

واﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻬ ـﻴــﺎﻛﻞ اﳉ ـﻴـﺶ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ

اHﺎدة  : 44ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اHﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻻﻣـﺘـﺜﺎل ﻷﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳـﻨـﺘ (2) Wاﺑـﺘﺪاء

ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ.

ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳـﺮادات :
 -اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎدات اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮﻳـ ــﺔ اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺰ

اHﺎدة  : 50ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ

واﻟـﺘﺴﻴﻴـﺮ اHﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓـﻲ إﻃﺎر ﻣﺨﻄﻄـﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪ|ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ

اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﺪﻓﺎع qوﻓﻘـﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اHـﻌﻤـﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ وزارة

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  22ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ 16

اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲq

ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2012

 -ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮq

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

 -اﻻﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎدات واﻹﻋــﺎﻧــﺎت اﻟــﺘﻲ ﻗــﺪ ﺗـ ـﻤــﻨﺢ ﺑ ـﻌ ـﻨــﻮان

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ دراﺳﺎت أو ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮq

ﻣﺆرخ
ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  16-12ﻣﺆر
ّخ ﻓﻲ  15ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم 1433

 -اﳋـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت ا Hـ ـﻘـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ وﻋ ـ ـﻘـ ــﻮد اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﺤـﺚ أو اﳋ ـ ـﺒـ ــﺮة

 q2012ﻳــﺆﺳﺲ ﺣـﻤـﺎﻳــﺔ ﻣـﻄـﺎر
q
اHـﻮاﻓـﻖ  9ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ

واﻟﺘﺠﺎربq

ﺟﻴﺠﻞ  -ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس وﻳﺤﺪد ﻣﺤﻴﻄﻪ.

 -ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت واﻹﺑﺪاع وﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاعq

ــــــــــــــــــــــــــ

 -اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ.

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq

ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :

 -ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﺗـ ـﻘــﺮﻳ ــﺮ وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴــﺔ واﳉـ ـﻤ ــﺎﻋــﺎت

اﶈﻠﻴﺔq

 -ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮq

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125

 -ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرq

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -ﻧﻔﻘﺎت أﺧﺮى ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.

 -وœﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  156- 66اHﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ

ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واHـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اHـ ــﺎدة  : 45ﺑـ ــﻐﺾ اﻟ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﺮ ﻋﻦ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻈـ ـﻴـﻢ اHـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

ﺑﺘـﺴﻴـﻴـﺮ اHﻴـﺰاﻧﻴـﺔ واHﺎﻟـﻴـﺔ اHﻌـﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺪﻓﺎع
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م ﻋﺎم  1433ﻫـ
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 9ﻣﺤﺮ
 4دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 66

5

ـﺠﺔّﺔ ﻋﺎم
خ ﻓﻲ  28ذي اﳊـﺠ
ﻣﺆرّخ
ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  396-11ﻣﺆر
 q2011ﻳﺤـﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن
q
 1432اJﻮاﻓـﻖ  24ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮذﺟﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  12-83اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1403اJـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑـﺎﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ qاJـﻌـﺪّل واJـﺘـﻤّﻢ qﻻ ﺳـﻴّـﻤـﺎ اJـﻮاد  15و  16و 25
و 45ﻣﻨﻪq
 -و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  13-83اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq

رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1403اJـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑـﺤــﻮادث اﻟــﻌــﻤـﻞ واﻷﻣــﺮاض اJـﻬــﻨــﻴـﺔ qاJـﻌــﺪل واJـﺘﻤﻢq

 ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒـﺤﺚاﻟﻌﻠﻤﻲq

 -و Šـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  11- 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 25

 وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اJﺎدﺗﺎن  3-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

ﺑـﻌـﻼﻗـﺎت اﻟـﻌـﻤﻞ qا Jـﻌـﺪل واJـﺘـﻤـﻢ qﻻ ﺳـﻴّـﻤـﺎ اJـﻮاد  80و 81

 وŠـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59-75ا Jـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدﺗﺎن  37و  41ﻣﻨﻪq
رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  21أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1990واJـﺘـﻌﻠﻖ
و 87و 87ﻣﻜﺮّر ﻣﻨﻪq
 -وŠﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-97اJﺆرّخ ﻓﻲ  2رﻣـﻀﺎن

 وŠﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  17-84اJﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷﻮالﻋـﺎم  1404اJـﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1984واJـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧـX
اJﺎﻟﻴﺔ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

ﻋـﺎم  1417اJـﻮاﻓﻖ  11ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1997اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد اJـﺪة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞq
 -وŠـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Jـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﻗﻢ  34-85ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

 و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-90اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  21أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1990واJـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1405اJـ ــﻮاﻓﻖ  9ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1985
اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد اﺷـ ـﺘــﺮاﻛ ــﺎت اﻟ ـﻀـ ـﻤــﺎن اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋﻲ ﻷﺻـ ـﻨــﺎف
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اJﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎq
 -و Šـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 416 -09

 و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  21-90اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 24ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اJــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  30-90اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990
واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

اJـﺆرّخ ﻓﻲ  29ذي اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1430اJـﻮاﻓﻖ  16دﻳـﺴ ـﻤـﺒـﺮ
ﺳﻨﺔ  2009اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اJﻀﻤﻮنq

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺪد اﻷﺟ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮﻃـ ـ ـ ـ ـﻨـﻲ اﻷدﻧﻰ
ا Jـ ـ ـ ــﺎد

 وŠـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  17-93اJﺆرخﻓﻲ  23ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1414اJـﻮاﻓﻖ  7دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 1993واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎتq

اJﻀـﻤـﻮن اJﻮاﻓـﻖ Jــﺪة ﻋﻤﻞ ﻗـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ أﺳﺒـﻮﻋـﻴـﺔ ﻗــﺪرﻫﺎ
أرﺑــﻌـــﻮن ) (40ﺳــﺎﻋـــﺔ qوﻫ ــﻮ ﻣــﺎ ﻳ ـﻌــﺎدل  173,33ﺳ ــﺎﻋــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـ ـﺸـ ـﻬـ ــﺮ qﺑ ـ ـﺜـ ـﻤـ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮ أﻟﻒ دﻳ ـ ـﻨ ــﺎر ) 18.000دج( ﻓﻲ

 و Šـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  03-94اJــﺆرخ ﻓﻲ  27رﺟﺐﻋــﺎم  1415اJــﻮاﻓﻖ  31دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1994واJـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q1995ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اJﺎدة  146ﻣﻨﻪq

اﻟﺸﻬﺮ qأي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  103,84دﻳﻨﺎرا ﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ.
ـﺎدةّة  : 2ﺗـ ـ ـﻠـ ــﻐــﻰ ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﻴﻊ اﻷﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم اﺨﻤﻟ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺬا
اJـ ــﺎد
اJــﺮﺳــــﻮم qﻻ ﺳـ ـﻴّــﻤــــﺎ أﺣ ــﻜــــﺎم اJــﺮﺳــــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳـﻲ رﻗـﻢ

 وŠـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  27-95اJـﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷـﻌـﺒﺎنﻋــﺎم  1416اJـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1995واJـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q1996اJﻌﺪل qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اJﺎدة  177ﻣﻨﻪq

 416-09اJــﺆرّخ ﻓـﻲ  29ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1430اJـﻮاﻓﻖ 16
دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2009اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد اﻷﺟــﺮ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ اﻷدﻧﻰ
اJﻀﻤﻮن.

 و Šـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  16-96اJــﺆرخ ﻓﻲ  16ﺻ ـﻔــﺮﻋـﺎم  1417اJـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1996واJـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺎﻹﻳـﺪاع
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲq

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﺴ ــﺮي ﻣ ـﻔ ـﻌــﻮل ﻫــﺬا ا Jــﺮﺳــﻮم اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ
اJــﺎد
أوّل ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2012و ﻳ ـﻨ ـﺸــﺮ ﻓـﻲ اﳉــﺮﻳــﺪة اﻟ ـﺮّﺳ ـﻤ ـﻴّـﺔ

 و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-98اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم  1419ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1998
واJﺘـﻀﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘـﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟـﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳋـﻤﺎﺳﻲ ﺣﻮل
اﻟ ـﺒــﺤﺚ اﻟ ـﻌـ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟﻲ q2002-1998
اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اJﺎدﺗﺎن  17و 24ﻣﻨﻪq

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŒﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣــﺮر ﺑـﺎﻟـ ـﺠــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  4ﻣ ـﺤـﺮّم ﻋـﺎم  1433اJـﻮاﻓﻖ 29
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2011
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 66

6

م ﻋﺎم  1433ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 9ﻣﺤﺮ
 4دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

 -وŠـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  431-96اJﺆرخ

 -و Šـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  05-99اJــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﻓﻲ  19رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1417اJـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1996

ذي اﳊـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1419ا Jـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  4أﺑ ـ ـ ـ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ 1999

وا Jـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑ ـ ـﻜـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت ﺗـ ـﻌ ـ ـﻴ ــ Xﻣ ـ ـﺤ ــﺎﻓـﻆ اﳊـ ـﺴـ ــﺎﺑ ــﺎت ﻓﻲ

وا Jـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟ ـﺘـﻮﺟـﻴـﻬـﻲ ﻟـﻠـﺘـﻌ ـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌــﺎﻟﻲ qاJـﻌـﺪل

اJـﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﻟـﻄﺎﺑﻊ اﻟـﺼـﻨﺎﻋﻲ و اﻟـﺘـﺠﺎري

واJﺘﻤﻢq

وﻣـﺮاﻛـﺰ اﻟﺒـﺤﺚ واﻟﺘـﻨـﻤﻴـﺔ وﻫـﻴﺌـﺎت اﻟﻀـﻤـﺎن اﻻﺟﺘـﻤﺎﻋﻲ

 -وŠﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  05-03اJﺆرخ ﻓﻲ  10ﺟـﻤﺎدى

واﻟـ ــﺪواوﻳـﻦ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ذات اﻟـ ـ ـﻄـ ــﺎﺑﻊ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري وﻛـ ــﺬا

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

اJﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اJﺴﺘﻘﻠﺔq

ﺑﺤﻘﻮق اJﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺠﻤﻟﺎورةq

 -وŠـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  254-98اJﺆرخ

 -و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02-06اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21

ﻓﻲ  24رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم  1419اJـ ــﻮاﻓﻖ  17ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ

ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  20ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2006واJـﺘﻀﻤﻦ

 1998واJـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟـﺪﻛﺘـﻮراه وﻣﺎ ﺑـﻌﺪ اﻟـﺘﺪرج

 -وŠﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-06اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

 -وŠـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  243-99اJﺆرخ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اJﻮﺛﻖq

اJﺘﺨﺼﺺ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳉﺎﻣﻌﻲ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واJـﺘﻀﻤﻦ

ﻓﻲ  21رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1420اJـ ــﻮاﻓﻖ  31أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1999

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺗ ـﻨـﻈــﻴﻢ اﻟ ـﻠـﺠــﺎن اﻟـﻘ ـﻄـﺎﻋ ـﻴـﺔ اﻟــﺪاﺋـﻤــﺔ ﻟـﻠ ـﺒـﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﺳﻴﺮﻫﺎq

 وŠـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  11-07ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  15ذياﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1428ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻧـ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2007

 -وŠـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  244-99اJﺆرخ

واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﻲ اJﺎﻟﻲq

ﻓﻲ  21رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1420اJـ ــﻮاﻓﻖ  31أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1999

اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻣـ ـﺨ ـﺒ ــﺮ اﻟـ ـﺒـ ـﺤـﺚ وﺗ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴ ــﻤﻪ

 -وŠـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  02-10ا Jـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 16

وﺳﻴﺮهq

رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اJـﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2010وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ

 -وŠـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  256-99اJﺆرخ

Šﺠﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔq

ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1420اJــﻮاﻓﻖ  16ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1999

 -و Šـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ ا Jــﺮﺳـ ــﻮم رﻗﻢ  145-66اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 12

اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﻛـ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺎت إﻧ ـﺸــﺎء اJــﺆﺳـ ـﺴــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اJــﻮاﻓﻖ  2ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1966واJـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ

اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ qاJﻌﺪل

ﺑـﺘﺤـﺮﻳـﺮ وﻧـﺸـﺮ ﺑﻌﺾ اﻟـﻘـﺮارات ذات اﻟـﻄﺎﺑـﻊ اﻟﺘـﻨـﻈـﻴﻤﻲ

واJﺘﻤﻢq

أو اﻟﻔﺮدي اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ وﺿﻌﻴﺔ اJﻮﻇﻔ qXاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -وŠـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  258-99اJﺆرخ

 -وŠﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اJـﺆرخ

ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1420اJــﻮاﻓﻖ  16ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1999

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ

اﻟﺬي ﻳﺤـﺪد ﻛﻴﻔـﻴﺎت ‘ﺎرﺳﺔ اJـﺮاﻗﺒﺔ اJـﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒـﻌﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ

 -وŠـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  454-91اJﺆرخ

واJـ ـﻬـ ـﻨـﻲ وا Jــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ذات اﻟـ ـﻄـ ــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻤﻲ

 2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

ا Jــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ذات اﻟـ ـﻄــﺎﺑـﻊ اﻟ ـﻌـ ـﻠ ــﻤﻲ واﻟـ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓﻲ

واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺧﺮى qاJﺘﻤﻢq

ﻓﻲ  16ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1412اJـﻮاﻓﻖ  23ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 1991اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺷــﺮوط إدارة اﻷﻣـﻼك اﳋــﺎﺻــﺔ واﻟ ـﻌــﺎﻣـﺔ

 -و Šـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Jـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 131- 08

اﻟﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠـﺪوﻟﺔ وﺗـﺴﻴـﻴﺮﻫـﺎ وﻳﻀـﺒﻂ ﻛﻴـﻔﻴﺎت ذﻟـﻚ qاJﻌﺪل

اJﺆرخ ﻓﻲ  27رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ  3ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ

واJﺘﻤﻢq

 2008واJـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋـ ــﺎص ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺎﺣﺚ
اﻟﺪاﺋﻢq

 -وŠـﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  22-92اJـﺆرخ

 -و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Jـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 272-08

ﻓﻲ  8رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1412اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  13ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1992

اJـﺆرخ ﻓﻲ  6رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  6ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

واJـﺘـﻀﻤﻦ إﻧـﺸـﺎء ﳉـﺎن ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﺑ Xاﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت ﻟـﺘـﺮﻗـﻴﺔ

 2008اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اJﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔq

اﻟـﺒــﺤﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺘـﻘــﻨﻲ وﺑــﺮﻣ ـﺠــﺘﻪ وﺗ ـﻘــﻮŒﻪ وﻳ ـﻀـﺒﻂ
ﺳﻴﺮﻫﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq

 -وŠـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  414-92اJﺆرخ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1413اJـﻮاﻓﻖ  14ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اJــﺎدﺗـ 17 Xو 24ﻣﻦ
اJــﺎد

 1992واJـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑــﺎﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟـﺴـﺎﺑ ـﻘـﺔ ﻟـﻠـﻨـﻔ ـﻘـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﻠـﺘـﺰم

اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11-98اJﺆرخ ﻓﻲ  29رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم 1419

ﺑﻬﺎ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq
40

م ﻋﺎم  1433ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 9ﻣﺤﺮ
 4دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 66
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Œـﻨـﺢ أﺟﻞ ﻟـﻠ ـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﻻ ﻳـﺘ ـﻌــﺪى ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات

اJــﻮاﻓﻖ  22ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  q1998ا Jـﻌــﺪل وا Jـﺘ ــﻤﻢ واJــﺬﻛــﻮر

ﻟـﻠـﺘـﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻊ أﺣـﻜـﺎم اﻟـﻔـﻘﺮة  4ﻣﻦ اJـﺎدة  4اJـﺬﻛﻮرة أﻋﻼهq

أﻋﻼه qﻳ ـﻬـﺪف ﻫـﺬا اJــﺮﺳـﻮم إﻟﻰ ﲢــﺪﻳـﺪ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ

اﺑ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻧـ ـﺸــﺮ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم إﻧ ـﺸ ــﺎﺋ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اﳉ ــﺮﻳــﺪة

اﻟ ـﻨـﻤــﻮذﺟﻲ ﻟ ـﻠـﻤــﺆﺳ ـﺴـﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات اﻟـﻄــﺎﺑﻊ اﻟ ـﻌ ـﻠـﻤﻲ

اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ.

واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ qوﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ " اJﺆﺳﺴﺔ".

ـﺎدةّة  : 6ﺗ ـﺨـﻀـﻊ اJـﺆﺳ ـﺴــﺔ ا Jـﻨـﺸــﺄة Šــﻮﺟﺐ أﺣ ـﻜـﺎم
اJـﺎد

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اJــﺎدة  5أﻋﻼه qﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻴ ــﻴﻢ ﺳـ ـﻨ ــﻮي ﻣﻦ اﻟـ ـﻠ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋـ ـﻴــﺔ

إﻧﺸﺎء اJﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات

اﻟ ــﺪاﺋ ـﻤــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒــﺤﺚ اﻟـ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟﻲ أو

اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ

اﻟـﻠﺠـﻨﺔ اJـﺸﺘـﺮﻛﺔ ﺑـ Xاﻟﻘـﻄﺎﻋـﺎت ﻟﺘـﺮﻗﻴـﺔ اﻟﺒـﺤﺚ اﻟﻌـﻠﻤﻲ

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 2ﺗﻨـﺸـﺄ اJﺆﺳـﺴـﺔ ذات اﻟﺼـﺒـﻐﺔ اﻟـﻘـﻄﺎﻋـﻴﺔ أو

واﻟ ـﺘـ ـﻘــﻨﻲ وﺑ ــﺮﻣ ـﺠ ــﺘﻪ وﺗ ـﻘ ــﻮŒﻪ qاJـ ـﻌ ـﻨ ـﻴ ــﺔ qﺣ ـﺴـﺐ اﳊــﺎﻟــﺔq

اJـﺸـﺘـﺮﻛﺔ ﺑـ Xاﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت Šـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬي qﺑـﻨﺎء

ﻟ ـ ـﻔـ ــﺤﺺ ﺗ ـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣـﻊ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺮة  4ﻣـﻦ ا Jــﺎدة  4ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا

ﻋـﻠﻰ اﻗ ـﺘـﺮاح ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜـﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺒـﺤﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤﻲ أو ﻣﻦ

اJﺮﺳﻮم.

اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Jـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﻟ ـﺒـﺤﺚ اﻟ ـﻌـﻠــﻤﻲ واﻟــﻮزﻳـﺮ ا Jـﻌـﻨﻲ qﺑ ـﻌـﺪ

ﺗـﺮﺳـﻞ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟـﺘ ـﻘـﻴـﻴـﻢ إﻟﻰ اﻟـﻮزﻳــﺮ اﻟـﻮﺻﻲ ﻣــﺮﻓـﻘـﺔ

رأي ﻣﻄﺎﺑﻖ qﺣـﺴﺐ اﳊﺎﻟـﺔ qﻣﻦ اﻟﻠﺠـﻨﺔ اﻟـﻘﻄﺎﻋـﻴﺔ اﻟـﺪاﺋﻤﺔ

ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت.

ﻟ ـﻠ ـﺒــﺤﺚ اﻟـ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟ ــﻮﺟﻲ أو اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ

اJﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑ Xاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ

اJﺎدّةة  : 7ﺗﻜﻠﻒ اJـﺆﺳﺴﺔ qﻓﻲ إﻃـﺎر اJﻬﺎم اﶈﺪدة ﻓﻲ
اJﺎد

وﺑﺮﻣﺠﺘﻪ وﺗﻘﻮŒﻪ اJﻌﻨﻴﺔ.

اJــﺎدﺗــ 12 Xو 17ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-98اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم  1419ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1998

ﻳـﺤــﺪد ﻣـﺮﺳـﻮم إﻧـﺸــﺎء اJـﺆﺳـﺴـﺔ ﺻ ـﺒـﻐـﺘـﻬــﺎ واﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ

اJـ ـﻌــﺪل واJـ ـﺘ ــﻤﻢ واJــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه qﺑ ــﺈﳒــﺎز ﺑ ــﺮاﻣﺞ اﻟـ ـﺒــﺤﺚ

اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ وﻛﺬا ﻣﻘﺮﻫﺎ.

اﻟ ـﻌـ ـﻠ ـﻤـﻲ واﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳــﺮ اﻟـ ـﺘ ـﻜـ ـﻨــﻮﻟ ــﻮﺟﻲ اﶈــﺪدة ﻓـﻲ ﻣــﺮﺳــﻮم
إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ.

ـﺎدةّة  : 3ﺗ ـﺘ ـﻤــﺘﻊ اJــﺆﺳ ـﺴـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ ا Jـﻌ ـﻨــﻮﻳـﺔ
اJـﺎد

واﻻﺳﺘﻘﻼل اJﺎﻟﻲ.

و ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃـﺎر qﺗـﻜـﻠﻒ اJـﺆﺳـﺴـﺔ qﻋـﻠﻰ اﳋـﺼـﻮص

Šﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

اJﺎدّةة  : 4ﻳﻘـﺮر إﻧﺸـﺎء اJﺆﺳـﺴﺔ ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس اJـﻌﺎﻳـﻴﺮ
اJﺎد

اﻵﺗﻴﺔ:

 -ﺟـ ـﻤـﻊ اﻟ ـﻌـ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳﻊ

اﻟ ـﺒــﺤﺚ اﻟــﻮاﺟﺐ إﳒــﺎزﻫــﺎ qوﻛــﺬا ا Jـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺴــﻤﺢ

 -ﻃﺎﺑﻊ اﻷوﻟﻮﻳﺔ Jﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺒﺤﺚq

ﺑﺒﺮﻣﺠﺘﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎq

 -ﺣﺠﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮاﺟﺐ إﳒﺎزﻫﺎ ودŒﻮﻣﺘﻬﺎq

 -دﻓﻊ وﺗ ـﻨ ـﺸ ــﻴﻂ اﻻﺳ ـﺘ ـﻴـ ـﻌــﺎب واﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻜﻢ ﻓﻲ ﺗ ـﻄــﻮر

 -اﳉ ــﻤﻊ اﻷﺣ ــﺴﻦ ﻟ ــﻜﻞ ﻣـ ـﺸــﺎرﻳـﻊ اﻟ ـﺒ ــﺤﺚ واﻟـ ـﺒــﺮاﻣﺞ

اﻟﻌـﻠﻮم واﻟـﺘـﻘﻨـﻴﺎت وﻛـﺬا اﻹﺑﺪاع اﻟـﺘـﻜﻨـﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻣـﻴﺪان

اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ارﺗﺒﺎﻃﻲ أو ﺗﻜﺎﻣﻠﻲq

ﻧﺸﺎﻃﻬﺎq

 -ﺗ ــﻮﻓ ــﺮ ﻗ ــﺪرة ﻋـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ وﺗـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﺿ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻹﳒــﺎز

 -ﺿ ـﻤـﺎن ﻣ ـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ اﻟ ـﺘـﻄــﻮر اﻟـﻌ ـﻠـﻤـﻲ واﻟـﺘ ـﻜـﻨــﻮﻟـﻮﺟﻲ

أﻫﺪاف اJـﺆﺳﺴـﺔ ﻣـﻨﻈـﻤﺔ ﻓـﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﺖ ﻋـﺸﺮة ) (16ﻓـﺮﻗﺔ

ذات اﻟﺼﻠﺔ Šﻮﺿﻮﻋﻬﺎq

ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞq

 -ﺟـﻤـﻊ اJـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت اﻟـﻌ ـﻠـﻤ ـﻴـﺔ واﻟ ـﺘـﻘ ـﻨـﻴــﺔ وﻣـﻌــﺎﳉـﺘ ـﻬـﺎ

 -اﻟ ــﻮﺳ ــﺎﺋﻞ ا Jــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ وا Jــﺎدﻳ ــﺔ ا Jــﻮﺟ ــﻮدة أو اﻟ ــﻮاﺟﺐ

وﺿﻤﺎن اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎq

رﺻﺪﻫﺎ.

 -اJـﺴــﺎﻫ ـﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺗـﺜ ـﻤـ Xﻧ ـﺘــﺎﺋﺞ اﻟ ـﺒـﺤﺚ ﻣـﻊ اﻟـﺴ ـﻬـﺮq

ﻳـﺘﻢ ﺣﻞ اJـﺆﺳ ـﺴـﺔ ﺣـﺴﺐ اﻷﺷـﻜـﺎل اJـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ

ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮﻫﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎq

ﻓﻲ اJـﺎدة  2أﻋﻼه qﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﺼــﺒﺢ اﻟ ـﺸـﺮوط اﻟــﺘﻲ أﻧ ـﺸـﺌﺖ

 -ﺿ ـ ـﻤ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـﻦ ا Jـ ـﺘـ ــﻮاﺻـﻞ وﲡـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺎرف

Šﻮﺟﺒﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة.

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﺤﺚ وﲢﺴ Xﻣﺴﺘﻮاﻫﻢq

ـﺎدّةة  : 5ﺑ ـ ــﻐﺾ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺮ ﻋـﻦ اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮوط اﶈـ ــﺪدة ﻓﻲ
اJـ ــﺎد

اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮة  4ﻣـﻦ ا Jــﺎدة  4ﻣﻦ ﻫ ــﺬا اJـ ــﺮﺳ ــﻮمŒ qـ ـﻜـﻦ إﻧـ ـﺸ ــﺎء

أﺟﻠﻪq

اJـﺆﺳﺴﺔ qﺑـﻌﺪ رأي ﻣـﻄﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟـﻠﺠـﻨﺔ اﻟﻘـﻄﺎﻋـﻴﺔ اﻟـﺪاﺋﻤﺔ

 اJـ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ـﻜ ــﻮﻳﻦ ﺑ ــﻮاﺳ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺤﺚ وﻣﻦ -ﺿـﻤـﺎن ﺗ ـﻨـﺴـﻴﻖ وﺣـﺪات اﻟ ـﺒـﺤﺚ وﻣـﺨــﺎﺑـﺮ اﻟـﺒـﺤﺚ

ﻟ ـﻠ ـﺒــﺤﺚ اﻟـ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟ ــﻮﺟﻲ أو اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ

وﻓــﺮق اﻟ ـﺒــﺤﺚ اJــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJـﺎدة  35أدﻧــﺎه qوﻣ ـﺘـﺎﺑ ـﻌ ـﺘ ـﻬـﺎ

اJﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑ Xاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ

وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.

وﺑﺮﻣﺠﺘﻪ وﺗﻘﻮŒﻪ qاJﻌﻨﻴﺔ qﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ.
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8

وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ :

ـﺎدّةة Œ : 8ــﻜﻦ اJـﺆﺳـﺴــﺔ إﺑـﺮام أي ﻋ ـﻘـﺪ أو اﺗـﻔــﺎﻗـﻴـﺔ
اJـﺎد
ﺗـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ Šـ ـﻴ ــﺪان ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃـ ـﻬ ــﺎ ﻗـ ـﺼ ــﺪ إﳒ ــﺎز أﺷ ـﻐ ــﺎل اﻟـ ـﺒ ــﺤﺚ

Œ -ـﺎرس ﺳـﻠﻄـﺔ اﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ واﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اﻟـﺴـﻠـﻤـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ

واﻟﺪراﺳﺎت واﳋﺒﺮة واﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.

ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اJﺆﺳﺴﺔq

ﻛﻤـﺎ Œﻜﻨـﻬﺎ ﺗﻘـﺪ ¤اﳋﺪﻣﺎت وﺿـﺒﻂ اﻟﺘﻘـﻨﻴﺎت واJﻮاد

 -ﻳﻌـ Xوﻳـﻨﻬـﻲ ﻣﻬـﺎم اJـﺴﺘـﺨـﺪﻣ XاJـﻮﺿـﻮﻋ Xﲢﺖ

واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات qﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﺳـﻠﻄـﺘﻪ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺸﻐـﻠـﻮن ﻣـﻨﺎﺻﺐ ﻟﻢ ﺗـﺘـﻘـﺮر ﻃﺮﻳـﻘـﺔ أﺧﺮى
ﻟﻠﺘﻌﻴ Xﻓﻴﻬﺎq

و Œـﻜ ـﻨـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺗ ـﺜـ ـﻤــ Xﻧ ـﺘــﺎﺋﺞ اﻟـ ـﺒــﺤﺚ qﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ

 -ﻳ ـﻌــﺪ اﳉــﺪاول اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ ﻟﻺﻳــﺮادات واﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻘــﺎت

اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ وﺑ ـ ـﻌ ــﺪ رأي ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ اﻹدارة وﺑ ــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ ﻣﻦ

وﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارةq

اﻟـ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻟ ــﻮﺻ ـﻴــﺔ qإﺑــﺮام ﻋـ ـﻘــﻮد ﻟ ـﻠ ـﺤـ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ ﻗــﺮوض
ﻗ ـﺼ ـﻴـﺮة أو ﻣ ـﺘــﻮﺳ ـﻄـﺔ أو ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ اJـﺪى qﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴﻢ

 -ﻳ ـﻌــﺪ ﻣ ـﺸــﺮوع ﻣ ـﺨــﻄﻂ ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ اJــﻮارد اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳـﺔ

اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اﻟﺬي ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪq
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

Œ -ـــﺎرس اJــﺪﻳـﺮ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل ﻧـﻔـﻘــــﺎت اJـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـX

ا Jـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ــﺎم اﶈــــ ـ ـ ــﺪدة ﻓـــﻲ اJــــ ـ ـ ــﻮاد  16و 17و 19و 20و 21ﻣـﻦ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ

اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗـﻢ  21-90ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  24ﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺮم ﻋ ـ ــﺎم 1411

ـﺎدّةة  : 9ﻳــﺪﻳــﺮ اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻣــﺪﻳــﺮ وﻳ ـﺴ ـﻴــﺮﻫـﺎ ﻣ ـﺠــﻠﺲ
اJـﺎد

ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  15ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  1990واJـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ــﻠﻖ ﺑـ ـ ــﺎﶈ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ

إدارة وﺗﺰود Šﺠﻠﺲ ﻋﻠﻤﻲ.

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

ـﺎدّةة  : 10ﻳ ـﺤــﺪد اﻟ ـﺘـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻟــﺪاﺧــﻠﻲ ﻟــﻜﻞ ﻣــﺆﺳ ـﺴـﺔ
اJـﺎد

 -ﻳﻌﺪ اﳊﺴﺎب اﻹداري اJـﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎت اJﺴﺘﺨﺪﻣX

ﻋـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ذات ﻃ ــﺎﺑﻊ ﻋ ـﻠ ــﻤﻲ وﺗـ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟــﻮﺟﻲ  Šــﻮﺟﺐ ﻗــﺮار

وﻳﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪq

ﻣـﺸـﺘــﺮك ﺑـ Xاﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺒـﺤﺚ اﻟ ـﻌـﻠـﻤﻲ واﻟـﻮزﻳـﺮ

 -ﻳـ ـﻠـ ـﺘ ــﺰم ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت وﻳ ــﺄﻣ ــﺮ ﺑـ ـﺼ ــﺮﻓـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ﺣ ــﺪود

اJـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎJـﺎﻟـﻴــﺔ واﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ اJـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ

اﻻﻋﺘﻤﺎدات اJﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎq

واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻮﺻﻲ qﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

 -ﻳﻌّﺪ ﺳﻨﺪات اﻹﻳﺮاداتq

اﻟﻔﺮع اﻷول

 -ﻳـ ـﺒ ــﺮم ﻛﻞ اﺗ ـ ـﻔ ــﺎق أو ﻋـ ـﻘ ــﺪ أو اﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ ذات ﺻـ ـﻠ ــﺔ

اJﺪﻳــﺮ

Šﻮﺿﻮع اJﺆﺳﺴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪq

ـﺎدّةة  : 11ﻳ ـﻌــ XاJــﺪﻳـﺮ Šــﻮﺟﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ
اJـﺎد

Œ -ـﻜﻨﻪ اﻟﻘﻴـﺎم qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟـﺔŠ qﻬﺎم ﺗﺪﻗـﻴﻖ اﳊﺴﺎﺑﺎت

اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻮزﻳـﺮ اﻟﻮﺻﻲ qوﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﳋﺎرﺟﻴﺔq

ﻧﻔﺴﻬﺎ.

 -ﻳﻌﺮض ﺗﻘﺮﻳـﺮا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﻨـﺸﺎﻃﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ

ﺗﻌﺘﺒﺮ وﻇﻴﻔﺔ اJﺪﻳﺮ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻴﺎ.

اﻹدارةq

 -ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪq

ﻳـﺘﻢ اﺧ ـﺘـﻴـﺎر اJــﺪﻳـﺮ ﻣﻦ ﺑــ Xاﻟـﺸـﺨ ـﺼـﻴــﺎت اﻟـﻌـﻠ ـﻤـﻴـﺔ
ذات اﻟﻜﻔﺎءة اJﺜﺒﺘﺔ.

 -ﻳﻌﺪ ﻣـﺸﺮوع اﻟـﻨﻈـﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟـﻠﻤـﺆﺳﺴـﺔ وﻳﻌﺮﺿﻪ

ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪq

ﻳ ـﺴــﺎﻋــﺪ اJــﺪﻳ ــﺮ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪ وأﻣ ــ Xﻋــﺎم ﻳ ـﻌ ـﻴ ـﻨــﺎن
ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻮﺻﻲ qﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اJﺪﻳﺮ.

 Œ -ـﺜـﻞ اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ أﻣــﺎم اﻟ ـﻌــﺪاﻟــﺔ وﻓﻲ ﺟ ـﻤــﻴﻊ أﻋ ـﻤــﺎل

اﳊﻴﺎة اJﺪﻧﻴﺔq

ﻳﺴـﺎﻋـﺪ اJـﺪﻳـﺮ اJـﺴـﺎﻋﺪ اJـﺪﻳـﺮ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـﻨـﺸـﺎﻃﺎت

 -ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم داﺧﻞ اJﺆﺳﺴﺔ.

اﻟـ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟــﻮﺟﻲ وﻳ ـﻨ ــﺴﻖ ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎت
اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اJﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ـﺴـﻖ اﻷﻣ ـ ــ Xاﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎط اJـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻟﺢ اﻹدارﻳ ـ ــﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

واJﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ.

ـﺎدّةة  : 13ﻳـ ـﺘ ـﺸــﻜﻞ ﻣ ـﺠ ـﻠـﺲ اﻹدارة ﻣﻦ اﺛــﻨﻲ ﻋ ـﺸــﺮ
اJــﺎد

ـﺎدّةة  : 12ﻳـ ـﺘ ــﻮﻟﻰ ا Jــﺪﻳ ــﺮ إدارة اJــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ وﻳـ ـﻜــﻮن
اJــﺎد

) (12إﻟﻰ ﺛﻤـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺸﺮ ) (18ﻋﻀﻮا ﻳـﻌﻴـﻨﻮن Jﺪة أرﺑﻊ )(4

ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﻫﺎ.

ﺳﻨﻮات qوﻳﻀﻢ :

42

م ﻋﺎم  1433ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 9ﻣﺤﺮ
 4دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 66

وﻳــﺪﻟـﻲ ﺑــﺮأﻳـﻪ ﻓﻲ ﺟـ ـﻤــﻴﻊ اJـ ـﺴ ــﺎﺋﻞ اﻟ ــﺘﻲ ﻳـ ـﻌــﺮﺿـ ـﻬــﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮ اJﺆﺳﺴﺔ.

 ‘ﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ qرﺋﻴﺴﺎq‘ -ﺜﻼ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎJﺎﻟﻴﺔq

 Œـﻜـﻦ ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻹدارة qﻓﻲ إﻃــﺎر ﻣـ ـﻬــﺎﻣﻪ qاﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺎﻧــﺔ
ﺑـﺄي ﺷـﺨﺺ ﺑـﺈﻣ ـﻜـﺎﻧﻪ اJـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻓﻲ اJـﺴـﺎﺋﻞ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻌـﺮض
ﻋﻠﻴﻪ.

 ‘ -ـﺜ ـﻠـ Xﻋﻦ اJــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻷﺧـﺮى ا Jـﻌ ـﻨ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ

ﻟﻠﺪوﻟﺔ qاﻟﺘﻲ ﲢﺪد ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺳﻮم إﻧﺸﺎء اJﺆﺳﺴﺔq

‘ -ﺜﻞ اJـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﺒـﺤﺚ اﻟـﻌﻠـﻤﻲ واﻟـﺘـﻄـﻮﻳﺮ

ـﺎدّةة  : 15ﺗ ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺪ اﻟـ ـﺸـ ـﺨـ ـﺼ ـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـﻤ ــﺜﻞ
اJــﺎد
ﻗﻄـﺎﻋـﺎت اﻟـﻨـﺸـﺎط ﺑـﺤﺴـﺐ ﻛﻔـﺎءﺗـﻬـﺎ واﻷﺷـﺨـﺎص اJـﺪﻋﻮون
ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﺸــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ أﺷـ ـﻐــﺎل ﻣـ ـﺠ ـﻠـﺲ اﻹدارة qﺗ ـﻌ ــﻮﻳ ـﻀ ــﺎ Œــﻨﺢ
ﺣـ ـﺴـﺐ ﻧ ــﻔﺲ اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط اJـ ـﻘ ــﺮرة ﻟـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ اﳋـ ـﺒ ــﺮاء اﻟ ــﺬﻳﻦ
ﺗ ــﺪﻋ ــﻮﻫﻢ اﻟـ ـﻠ ـﺠ ــﺎن اJـ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑــ Xاﻟـ ـﻘـ ـﻄــﺎﻋ ــﺎت qﻣ ــﻮﺿــﻮع
ا Jــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  22-92اJــﺆرخ ﻓﻲ  8رﺟﺐ ﻋــﺎم
 1412ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  13ﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  q1992اJـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل وا Jـ ـﺘ ـ ــﻤﻢ
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه .

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲq
ﻟﻬﺎq

9

 ﻣـﺪﻳـﺮ اJـﺆﺳـﺴﺔ وﻣـﺪﻳـﺮي وﺣـﺪات اﻟـﺒـﺤﺚ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌﺔ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔq ‘ﺜﻠ (2) Xﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻤﺎ ﺑﺎﺣﺜﻮ اJﺆﺳﺴﺔq‘ -ـﺜﻼ واﺣﺪا ) (1ﻳـﻨـﺘـﺨـﺒﻪ ﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻮ دﻋﻢ اﻟـﺒـﺤﺚ

ﻓﻲ اJﺆﺳﺴﺔq

ـﺎدّةة  : 16ﻳـ ـﺠ ـﺘ ــﻤﻊ ﻣـ ـﺠــﻠﺲ اﻹدارة ﻓـﻲ دورة ﻋــﺎدﻳــﺔ
اJــﺎد
ﻣﺮﺗ (2) Xﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ.

 -ﺷﺨـﺼﻴـﺎت ﺗﻤـﺜﻞ اJﻴـﺪان اﻻﻗﺘـﺼﺎدي ذات اﻟـﻌﻼﻗﺔ

ﺑﻨﺸـﺎﻃﺎت ﺑﺤﺚ اJﺆﺳـﺴﺔ qﺗﻌﻴـﻨﻬﺎ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻـﻴﺔ ﻧﻈﺮا

و Œـﻜﻨـﻪ أن ﻳﺠـﺘـﻤﻊ ﻓﻲ دورة ﻏﻴـﺮ ﻋـﺎدﻳﺔ qﻛـﻠـﻤﺎ دﻋﺖ
اﳊـﺎﺟـﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ qﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻣﻦ رﺋـﻴـﺴﻪ أو ﻣﻦ ﻣـﺪﻳﺮ
اJﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ ) (3/2أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ.

ﻟﻜﻔﺎءﺗﻬﺎ.

ﲢﺪد اﻟﻘﺎﺋـﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻘﺮار

ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 17ﺗ ــﺮﺳـﻞ اﻻﺳـ ـﺘ ــﺪﻋ ــﺎءات ﻣـ ــﺮﻓـ ـﻘ ــﺔ Šـ ـﺸ ــﺮوع
اJــﺎد
ﺟــﺪول اﻷﻋ ـﻤــﺎل إﻟﻰ أﻋ ـﻀ ــﺎء ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻹدارة qﻗــﺒﻞ ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ
ﻋﺸﺮ) (15ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎع.

ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﺗــﻮﻗﻒ ﻋ ـﻬــﺪة أﺣ ــﺪ أﻋ ـﻀــﺎء ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻹدارة

ﻳﺘﻢ اﺳـﺘﺨﻼﻓﻪ ﻟﻠـﻤﺪة اJﺘـﺒﻘﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻬـﺪة qﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل

ـﺎدةّة  : 18ﻻ ﺗ ـ ـ ـ ـﺼـﺢ ﻣ ـ ـ ــﺪاوﻻت ﻣ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﻠﺲ اﻹدارة إﻻ
اJـ ـ ـ ــﺎد
ﺑـﺤـﻀـﻮر ﺛـﻠﺜﻲ ) (3/2أﻋـﻀـﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ qوإذا ﻟـﻢ ﻳﻜـﺘﻤﻞ
اﻟـﻨـﺼــﺎب ﻳـﺴ ـﺘـﺪﻋﻰ اﻷﻋـﻀــﺎء ﻣﻦ ﺟـﺪﻳــﺪ qﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﻔـﻮق
ﺷ ـﻬــﺮا ) (1واﺣـﺪا وﺗ ـﺼـﺢ ﻣـﺪاوﻻت اﺠﻤﻟــﻠﺲ ﺣ ـﻴ ـﻨ ـﺌــﺬ ﻣ ـﻬ ـﻤـﺎ
ﻳﻜﻦ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ.

ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اJﺆﺳﺴﺔ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ـﺎدّةة  : 14ﻳـ ـﺘــﺪاول ﻣ ـﺠ ــﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﻛﻞ اJـ ـﺴــﺎﺋﻞ
اJــﺎد

اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻞ اJﺆﺳﺴﺔ qوﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

ـﺎدّةة  : 19ﺗـﺘـﺨﺬ ﻗـﺮارات ﻣـﺠـﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻷﻏـﻠـﺒـﻴﺔ
اJـﺎد
اﻟـﺒﺴﻴﻄـﺔ ﻷﺻﻮات اﻷﻋﻀـﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ qوﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎوي
ﻋﺪد اﻷﺻﻮات ﻳﻜﻮن ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ.

 -ﺑــﺮاﻣﺞ اﻟ ـﺒـﺤﺚ ا Jـﻌــﺮوﺿـﺔ ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﺑ ـﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠﻰ

رأي اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲq

 -اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اJﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اJﺎﻟﻴﺔ اJﻨﺼﺮﻣﺔq

ـﺎدّةة  : 20ﺗ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺠﻞ ﻣ ـ ـ ــﺪاوﻻت ﻣ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻠـﺲ اﻹدارة ﻓﻲ
ا Jـ ــﺎد
ﻣـﺤﻀـﺮ ﻳﺮﺳﻞ qﺑﻌـﺪ اJﺼـﺎدﻗﺔ ﻋـﻠﻴﻪ qإﻟﻰ اﻟـﺴﻠـﻄﺔ اﻟـﻮﺻﻴﺔ
وإﻟﻰ اJـ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ــﺤﺚ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤـﻲ واﻟـ ـﺘ ـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟﻲ وﻛـ ــﺬا إﻟﻰ أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻣ ـ ـﺠـ ــﻠﺲ اﻹدارة ﺧﻼل
اﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ) (15ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎع.

 اﳉﺪاول اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻺﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎتq ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرq ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺴﻴﻴﺮ اJﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔq -إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢq

ﺗــﺼــﺒﺢ ﻣــﺪاوﻻت ﻣــﺠــﻠﺲ اﻹدارة ﻧــﺎﻓـﺬة ﺑـﻌـــﺪ ﺷـﻬــﺮ
واﺣﺪ ) (1ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒـﻠﻴـﻐﻬـﺎ إﻟﻰ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟـﻮﺻﻴـﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺧﻼل ﻫﺬه اJﺪة.

 ﻗﺒﻮل اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎq -اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎتq

ﻻ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ا Jــﺪاوﻻت اJـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﳉــﺪول اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳــﺮي
ﻟﻺﻳﺮادات واﻟـﻨـﻔﻘـﺎت ﻧﺎﻓـﺬة إﻻ ﺑﻌـﺪ ﻣـﻮاﻓﻘـﺔ ﻣﺸـﺘﺮﻛـﺔ ﺑX
اﻟﻮزﻳﺮ اJـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺒﺤﺚ اﻟـﻌﻠﻤﻲ واﻟـﻮزﻳﺮ اJـﻜﻠﻒ ﺑﺎJـﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻮﺻﻲ.

 ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.ﻳﺪرس ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻳﻘـﺘﺮح ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴـﺮ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ

ﺑﺘﺤﺴ Xﻋﻤﻞ اJﺆﺳﺴﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ.

43

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 66

10

ﻻ ﺗﻜـﻮن اJـﺪاوﻻت اJـﺘﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺎﻗـﺘـﻨـﺎء اJـﺒﺎﻧﻲ وﺑـﻴـﻌـﻬﺎ

م ﻋﺎم  1433ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 9ﻣﺤﺮ
 4دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

 -إﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎء وﺣﻞ ﻓـ ـ ــﺮق اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﺤـﺚ وأﻗ ـ ــﺴـــ ــﺎم اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺤﺚ

وإﻳ ـﺠـﺎرﻫــﺎ وﺑ ـﻘ ـﺒــﻮل اﻟـﻬ ـﺒــﺎت واﻟــﻮﺻـﺎﻳــﺎ اﻟــﺘﻲ ﺗــﺘﻢ ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ

وﻣـ ـﺨـ ــﺎﺑ ــﺮ اﻟ ــﺒــ ــﺤﺚ اJـ ـﺸ ـ ـﺘ ــﺮﻛــ ــﺔ ووﺣـــ ــﺪات اﻟـ ـﺒ ــﺤﺚ ذات

ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ ا Jـﻌ ـﻤ ــﻮل ﺑﻪ qﻧــﺎﻓــﺬة إﻻ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ اﻟــﻮزﻳــﺮ

اﻟﺼﺒﻐــﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ أو اJﺸﺘﺮﻛـﺔ ﺑ Xاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﶈﻄﺎت

اﻟﻮﺻﻲ.

اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻮرﺷﺎت واJﺼﺎﻟﺢ اJﺸﺘﺮﻛﺔq
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

 -ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ اJﺴﺘﺨﺪﻣ XاﻟﺒﺎﺣﺜqX

اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ

 -ﺗﻮﻇﻴﻒ اJﺴﺘﺨﺪﻣ XاﻟﺒﺎﺣﺜqX

ـﺎدّةة  : 21زﻳ ــﺎدة ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ــﺪﻳ ــﺮ اJـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ وﻣـ ــﺪﻳ ــﺮي
اJـ ــﺎد

 -ﺑــﺮﻣـ ـﺠــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﻈ ــﺎﻫــﺮات اﻟـ ـﻌ ـﻠـ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻨ ـﻈـ ـﻤ ـﻬــﺎ

وﺣـﺪات اﻟـﺒــﺤﺚ qﻳـﺘـﺸـﻜﻞ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﻌـﻠـﻤﻲ ﻣﻦ اﺛـﻨﻲ ﻋـﺸـﺮ

اJﺆﺳﺴﺔ.

) (12إﻟـﻰ ﺛــﻤـــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋــﺸــﺮ ) (18ﻋـ ـﻀــﻮا qﻳـــﺘـﻢ اﺧ ـﺘــﻴــﺎرﻫﻢ

ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪوري ﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﺤﺚ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻳﻌﺪ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ.

 - 1ﺧ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮن ﻓﻲ اJـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺔ ) (% 50ﻣـﻦ اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺣ ـ ـﺜـ ــX

اﻟﺪاﺋـﻤـ XﺑـﺎJـﺆﺳﺴـﺔ ﻳـﻨـﺘـﺨﺒـﻬﻢ ﻧـﻈـﺮاؤﻫﻢ ﺣـﺴﺐ اﻟـﺘﻮزﻳﻊ

Œـ ـ ـﻜـﻦ اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـﻲ qﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر ﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎﻃ ـ ــﺎﺗﻪ qأن

اﻵﺗﻲ :

ﻳ ـﺴـﺘـﻌـ Xﺑــﺄيّ ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ أو ﻛـﻔـﺎءة qﻣﻦ أﺟﻞ ﻣ ـﺴـﺎﻋـﺪﺗﻪ ﻓﻲ

 -ﻣﺪﻳﺮو اﻟﺒﺤﺚ وأﺳﺎﺗﺬة اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔq

أﻋـﻤــﺎﻟﻪ .وŒـﻜـﻨـﻪ ﻛـﺬﻟﻚ ﺗـﺄﺳــﻴﺲ ﳉـﺎن ﻋ ـﻠـﻤـﻴــﺔ ﻣـﺘـﺨ ـﺼـﺼـﺔ

 -اJﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واJﻠﺤﻘﻮن ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ.

ﻳﻌ Xأﻋﻀﺎؤﻫﺎ Šﻘﺮر ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اJﺆﺳﺴﺔ.
ـﺎدّةة  : 23ﻳـﺠ ـﺘـﻤﻊ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﻌ ـﻠـﻤﻲ ﻓـﻲ دورة ﻋـﺎدﻳـﺔ
اJـﺎد

 - 2ﺧﻤﺴـﺔ وﻋﺸﺮون ﻓﻲ اJﺎﺋﺔ ) (% 25ﻣﻦ اﻟﻌـﻠﻤﻴX

ﻣﺮﺗ (2) Xﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ.

اﳋـ ــﺎرﺟ ــ Xﻋﻦ ا Jــﺆﺳـــ ـﺴ ــﺔ اﳊ ــﺎﺋــ ــﺰﻳـﻦ ﻋ ــﻠﻰ اﻷﻗــﻞ رﺗ ــﺒـ ــﺔ

أﺳـ ـﺘ ــﺎذ ﺑ ـﺤـﺚ أو رﺗ ـﺒــﺔ ﻣـ ـﻌــﺎدﻟ ــﺔ qﻳ ـﺘـﻢ اﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎرﻫﻢ ﺑـ ـﺼ ـﻔــﺔ

و Œـﻜـﻨﻪ أن ﻳـﺠ ـﺘـﻤﻊ ﻓﻲ دورة ﻏ ـﻴـﺮ ﻋـﺎدﻳــﺔ ﺑـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ

أوﻟـﻮﻳـﺔ ﻣﻦ ﺑـ Xاﻟـﺒـﺎﺣـﺜـ Xاﻟﻌـﺎﻣـﻠـ Xﻟـﺪى ﻫـﻴـﺌـﺎت اﻟـﺒﺤﺚ

رﺋ ـﻴـﺴـﻪ أو ﺑـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ ﻣــﺪﻳــﺮ اJـﺆﺳ ـﺴــﺔ أو ﻣﻦ ﺛ ـﻠـﺜﻲ )(3/2

ذات ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎص اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت اJﺆﺳﺴﺔ.

أﻋﻀﺎﺋﻪ.

 - 3ﺧـ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ــﺔ وﻋـ ـ ـﺸ ـ ــﺮون ﻓﻲ ا Jـ ــﺎﺋـ ــﺔ ) (% 25ﻣﻦ ﺑX

ـﺎدّةة  : 24ﻻ  Œــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﺠـ ـﺘـ ـﻤـﻊ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻠ ــﻤﻲ إﻻ
اJــﺎد

اﻟﻌﻠﻤﻴ Xاﻟﻮﻃﻨﻴ Xاﻟﻌﺎﻣﻠ Xﻏﻴﺮ اJﻘﻴﻤ Xﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ.

ﺑﺤﻀﻮر ﺛﻠﺜﻲ ) (3/2أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻋــﺪم ﺗ ــﻮﻓــﺮ ﺷــﺮوط اﻟ ــﺮﺗ ـﺒ ــﺔ اﶈــﺪدة أﻋﻼهq

وإذا ﻟـﻢ ﻳ ـﻜـ ـﺘــﻤﻞ اﻟـ ـﻨ ـﺼــﺎب qﻳـ ـﺴ ـﺘ ــﺪﻋﻰ اﺟ ـﺘـ ـﻤــﺎع ﺛــﺎن

ﻳ ـﺸـﻐﻞ اﻟـﺒــﺎﺣـﺜـﻮن ذوو اﻟـﺮﺗ ـﺒـﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣـﺒــﺎﺷـﺮة اJـﻨـﺎﺻﺐq

ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ــﻠﺲ اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻤﻲ ﻓﻲ ﻣــﺪة ﺛـ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ) (8أﻳ ــﺎم qوﺣ ـﻴ ـﻨ ـﺌــﺬ

ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺴﺐ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﻳﺠﺘﻤﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ.

ﻳـﺮأس اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﻌـﻠـﻤﻲ ﺑـﺎﺣـﺚ داﺋﻢ qﻳـﻨـﺘـﺨـﺒﻪ أﻋـﻀـﺎء

ـﺎدّةة  : 25ﺗ ــﺮﺳـﻞ اﻻﺳـ ـﺘ ــﺪﻋ ــﺎءات ﻣـ ــﺮﻓـ ـﻘ ــﺔ Šـ ـﺸ ــﺮوع
اJــﺎد

اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﻌ ـﻠـﻤـﻲ ﻣﻦ ﺑـ Xاﻟ ـﺒـﺎﺣـﺜــ Xاﻟـﺪاﺋ ـﻤـ Xا Jـﻨـﺘ ـﺨـﺒـX

ﺟــﺪول اﻷﻋ ـﻤــﺎل إﻟﻰ أﻋ ـﻀــﺎء اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ ﻗ ـﺒـﻞ ﺧ ـﻤ ـﺴـﺔ

ذوي اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ.

ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎع.

ﲢ ــﺪد اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻻﺳـ ـﻤـ ـﻴــﺔ ﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﻌ ـﻠ ــﻤﻲ

Šﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ أرﺑﻊ ) (4ﺳﻨﻮات.

اJﺎدةّة  : 26ﺗﺘﺨـﺬ ﺗﻮﺻـﻴﺎت اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﻌـﻠﻤﻲ ﺑـﺎﻷﻏﻠـﺒﻴﺔ
اJﺎد
اﻟـﺒﺴﻴﻄـﺔ ﻷﺻﻮات اﻷﻋﻀـﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ qوﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎوي

ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اJﺆﺳﺴﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

ﻋﺪد اﻷﺻﻮات ﻳﻜﻮن ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ.

ـﺎدّةة  : 22ﻳ ـ ـﻔـ ـ ـﺼـﻞ اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ــﻤﻲ ﻓﻲ ﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﻴﻢ
ا Jـ ــﺎد

ـﺎدةّة  : 27ﻳـ ـ ـﻌـ ــﺪ اﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـ ــﻤﻲ qﺑـ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻛﻞ دورةq
اJـ ــﺎد

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻋﻤﻠﻬﺎ.

ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺣﻮل اﻟﺘـﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ qﻣﺪﻋـﻤﺎ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت وﻳﻌﺮﺿﻪ

وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ qﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ اJﺆﺳـﺴﺔ اﻟﺬي ﻳﺮﺳﻠﻪ ﻛـﺎﻣﻼ وﻣﺮﻓﻘﺎ Šﻼﺣﻈﺎﺗﻪ

 -ﺑـ ــﺮاﻣـﺞ وﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـﻊ اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺤﺚ اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ـﻌ ـ ــﺮض ﻋـ ــﻠﻰ

إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وإﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ.

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارةq

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 28ﲢـﺪد اﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻷﺧـﺮى ﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ اﺠﻤﻟـﻠﺲ

 -ﺗﻨﻈﻴﻢ أﺷﻐﺎل اﻟﺒﺤﺚq

اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 66

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜـﺎﻟﺚ

11

ﺗﺘﻜﻮن اﶈﻄﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ.

اﻟﺘﻨﻈﻴـﻢ اﻟﻌـﻠﻤﻲ

ﺗ ـﻨـ ـﺸــﺄ اﶈ ـﻄــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺮﻳ ـﺒـ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــX

ـﺎدّةة  : 29ﺗ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ qﻗ ـﺼــﺪ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ا Jـﻬـﺎم
اJـﺎد

اﻟﻮزﻳﺮ اJـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺒﺤﺚ اﻟـﻌﻠﻤﻲ واﻟـﻮزﻳﺮ اJـﻜﻠﻒ ﺑﺎJـﺎﻟﻴﺔ

 -ﻓﺮق ﺑﺤﺚq

ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اJﺴﻨﺪة إﻟﻴﻬﺎ Šﻮﺟﺐ ﻧﺺ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ qﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

واﻟــﻮزﻳ ــﺮ اﻟ ــﻮﺻﻲ qﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء qواﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ اJـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔــﺔ
ـﺎدّةة  : 35ﻳ ـﻌ ــ Xﻣ ــﺪﻳــﺮو وﺣ ــﺪات اﻟ ـﺒ ــﺤﺚ وﻣ ــﺪﻳــﺮو
اJــﺎد

 -أﻗﺴـﺎم ﺑﺤﺚq

اﶈـﻄﺎت اﻟـﺘﺠـﺮﻳﺒـﻴﺔ وﻣـﺪﻳﺮو أﻗـﺴﺎم اﻟـﺒﺤﺚ وﻛـﺬا رؤﺳﺎء

 -وﺣﺪات ﺑﺤﺚq

اﻷﻗـﺴـﺎم اﻟ ـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﺑ ـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻮﺻـﻴــﺔ ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ

 -ورﺷﺎت qﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اJﺆﺳﺴﺔ.

Œﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اJﺆﺳﺴﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﺤﻄﺎت ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ.

ﻳـﻌــ Xﻣـﺴــﺆوﻟـﻮ ﻓــﺮق اﻟـﺒــﺤﺚ وﻣ ـﺴـﺆوﻟــﻮ اﻟـﻮرﺷـﺎت

ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺪﻳﺮ اJﺆﺳﺴﺔ.

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 30ﻓـﺮﻗﺔ اﻟﺒـﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻬﻴـﻜﻞ اﻟﻘﺎﻋـﺪي اJﻜﻠﻒ

ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻣـﺸـﺮوع ﺑـﺤﺚ أو أﻛـﺜــﺮ ﻳـﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻣـﻮﺿـﻮع

وﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﺑﺤﺚ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة Œ : 36ــﻜﻦ اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ qﺑـﻐـﺾ اﻟـﻨ ـﻈــﺮ ﻋﻦ أﺣ ـﻜـﺎم

ﺗـ ـﺸـ ـﻜـﻞ ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﺤـﺚ ﻣﻦ ﺛﻼﺛ ــﺔ ) (3ﺑــﺎﺣـ ـﺜــ Xﻋــﻠﻰ

اJﺎدة  29أﻋﻼه qوﻗـﺼﺪ ﺗﻨـﻔﻴﺬ ﺑـﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺑـﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ

اﻷﻗﻞ.

ﻣ ـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻢ اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـﻲ qوﻣـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺒـ ــﺤﺚ

وا Jــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت ذات اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﺑﻊ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎدي أو اJـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت

ـﺎدّةة  : 31ﻳ ـﻜ ــﻠﻒ ﻗ ــﺴﻢ اﻟ ـﺒ ــﺤﺚ ﺑ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ ﻣـ ـﺸــﺎرﻳﻊ
اJــﺎد

اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ ذات اﻟـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـﻌ ـﻠـﻤﻲ واﻟ ـﺘـﻜـﻨــﻮﻟـﻮﺟﻲ اﻷﺧـﺮىq

اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺤﺚ اﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ــﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر ﻣ ـ ـﺤـ ــﻮر ﺑـ ــﺤﺚ أو أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ

وﺿﻊ وﺣـﺪات ﺑـﺤﺚ ذات ﺻـﺒـﻐـﺔ ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﺑـ Xاﻟـﻘـﻄـﺎﻋﺎت

ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ اJﺆﺳﺴﺔ.

وﻣ ـﺨــﺎﺑــﺮ ﺑــﺤﺚ ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ وﻓــﺮق ﺑــﺤﺚ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻄـﺔ و /أو

ﻳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻗـﺴﻢ اﻟ ـﺒــﺤﺚ ﻣﻦ أرﺑﻊ ) (4ﻓــﺮق ﺑـﺤـﺚ ﻋـﻠﻰ

ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ .

اﻷﻗﻞ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟـﺮاﺑﻊ

ـﺎدّةة  : 32ﺗـ ـﻜ ــﻠﻒ وﺣ ــﺪة اﻟ ـﺒ ــﺤﺚ qﻋ ــﻠﻰ اﳋـ ـﺼــﻮصq
اJــﺎد

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﺎﻟﻲ

ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﶈـﺪدة ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﺑﺤﺚ أو أﻛﺜﺮ

ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.

اJﺎدّةة  : 37ﺗﺴـﺠﻞ اﻻﻋـﺘﻤـﺎدات اﻟﻀـﺮورﻳﺔ ﻷداء ﻣـﻬﺎم
اJﺎد

اJﺆﺳﺴﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

ﺗـ ـﺘـ ـﺸــﻜﻞ وﺣ ــﺪة اﻟـ ـﺒ ـﺤـﺚ ﻣﻦ ﻗـ ـﺴــﻤﻲ ) (2ﺑ ـﺤـﺚ ﻋــﻠﻰ

اﻷﻗﻞ.

ﺗـ ـﺘ ــﺄﺗّﻰ ﻣ ــﻮارد ا Jــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ذات اﻟ ـﻄ ــﺎﺑﻊ

اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ :

ﺗﺘﻤﺘﻊ وﺣﺪة اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ .

 -إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔq

ﻳـﻜﻮن ﻣﺪﻳـﺮ وﺣﺪة اﻟﺒـﺤﺚ اﻵﻣﺮ ﺑﺼـﺮف اﻻﻋﺘﻤﺎدات

 -ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎﻫـ ـ ـﻤـ ــﺎت اﳉ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ــﺎت اﶈ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واJـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت

اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ.

واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

ـﺎدّةة  : 33ﺗ ـﻜــﻠﻒ اﻟ ــﻮرﺷــﺔ ﺑــﺈﳒ ــﺎز أﺷ ـﻐــﺎل ﺗـ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ
اJــﺎد

 -ﻋﻘﻮد اﻟﺒﺤﺚ واﳋﺒﺮة وﺗﻘﺪ ¤اﳋﺪﻣﺎتq

و/أو ﺗ ـﻜـ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟـ ـﻴــﺔ ذات ﻋﻼﻗ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت ﺑ ــﺤﺚ أﻗ ـﺴــﺎم

اﻟﺒﺤﺚ.

 -ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع واJﻨﺸﻮراتq

ـﺎدّةة  : 34ﺗ ـﻜ ــﻠﻒ اﶈ ـﻄــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺮﻳـ ـﺒ ـﻴــﺔ اJـ ـﻨ ـﺼــﻮص
اJــﺎد

 -اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲq

ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11-98اJﺆرخ ﻓﻲ  29رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 -ﻣﺪاﺧﻴﻞ اJﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔq

ﻋــﺎم  1419اJــﻮاﻓﻖ  22ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  q1998اJـ ـﻌ ــﺪل واJـ ـﺘــﻤﻢ

 -اJﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢq

واJــﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه qﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم اJــﺮﻓﻖ ﺑﻪ qﻓﻲ

ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻـﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص qﺑﺘﻨـﻔﻴﺬ اﻟﺒﺤﺚ اJﻄﺒﻖ

 -اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎq

وﲡﺮﺑﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟـﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺸﺠﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر

 -ﻛﻞّ اJﻮارد اﻷﺧﺮى اJﺮﺗﺒﻄﺔ Šﻬﺎﻣﻬﺎ.

واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﲢﺴ XاJﻌﺎرف.

45

م ﻋﺎم  1433ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 9ﻣﺤﺮ
 4دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 66

12

ﻳـ ـﻌ ــﺪ اJــﺪﻳ ــﺮ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﻛ ــﺸﻒ اJـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل

ـﺎدةّة  : 38ﺗـ ـﺘ ــﻮزع ﻧـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت ا Jــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺔ إﻟﻰ ﻧـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت
اJــﺎد

ﻧـﻔـﻘﺎت اJـﺴـﺘﺨـﺪﻣـ Xوﻳﺮﺳـﻠﻪ ﺑـﻌﺪ ﻣـﻮاﻓﻘـﺔ ﻣـﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﲡﻬﻴﺰ وﻧﻔﻘﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮ.

إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻮﺻﻲ واﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎJﺎﻟﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 39ﺗ ـﻤـﺴﻚ ﺣ ـﺴـﺎﺑـﺎت اJــﺆﺳـﺴــﺔ ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم
اJـﺎد

ـﺎدّةة  : 47ﺗ ــﺮﺳـﻞ اﳊـ ـﺼـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﺔ اJـ ــﺎﻟـ ـﻴـ ــﺔ واﶈ ــﺎﺳ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ
اJــﺎد

اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  11 - 07اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  15ذي اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻌـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم 1428

واﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮي ﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اJــﺎﻟ ـﻴــﺔ ا Jـﻨ ـﺼــﺮﻣـﺔ

اJﻮاﻓﻖ  25ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ﻣــﺮﻓـﻘـﺔ ﺑـﺮأي ﻣ ـﺠـﻠﺲ اﻹدارة وﺗـﻘــﺮﻳـﺮ ﻣـﺤــﺎﻓﻆ اﳊـﺴـﺎﺑـﺎت

ـﺎدّةة  : 40ﺗـ ـﺨ ــﻀﻊ ﻧـ ـﻔ ـﻘ ــﺎت ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ـﺨ ــﺪﻣﻲ ا Jــﺆﺳـ ـﺴــﺔ
اJــﺎد

إﻟﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ اﻟـﻮﺻـﻴـﺔ واﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟـﺒـﺤﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤﻲ

اﻟـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ ذات اﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟـﻌـﻠـﻤﻲ واﻟ ـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻲ ﻟـﻠـﺮﻗـﺎﺑـﺔ

واﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اJـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎ Jــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺔ وﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ اﶈـ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ qﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ

اJـﺎﻟ ـﻴـﺔ اJـﺴ ـﺒـﻘـﺔ qوﻳ ـﺘـﻮﻻﻫــﺎ ﻣـﺮاﻗﺐ ﻣـﺎﻟـﻲ ﻳـﻌـﻴــﻨﻪ اﻟـﻮزﻳـﺮ

ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اJﻜﻠﻒ ﺑﺎJﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

و ﺗ ـﻤــﺴﻚ ﻣ ـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ اﻻﻟ ـﺘــﺰاﻣـﺎت ﻓـﻲ ﻣـﺠــﺎل ﻧ ـﻔ ـﻘـﺎت

ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اJﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ

اJﺴﺘﺨﺪﻣ qXﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت اJﺆﺳﺴﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ

ـﺎدّةة  : 41دون ا Jـ ـ ـﺴ ـ ــﺎس ﺑ ـ ــﺄﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا Jـ ــﺎدة  39أﻋﻼهq
ا Jـ ــﺎد
ﺗـﻤﺴﻚ ﻣﺤـﺎﺳﺒـﺔ اJﺆﺳـﺴﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل ﻧﻔـﻘﺎت اJـﺴﺘـﺨﺪﻣX

ـﺎدّةة  : 48ﺗـﻜـﻮن اﳋــﺪﻣـﺎت واﳋـﺒــﺮات اﻟـﺘﻲ ﺗــﺆدﻳـﻬـﺎ
اJـﺎد

ﻣﻦ ﻃﺮف ﻋﻮن ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ.

اJﺆﺳﺴﺔ Šﻘـﺎﺑﻞ ﻣﺤﻞ ﻋﻘﻮد أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت qو Œﻜﻦ أن ﺗﺄﺧﺬ
أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ :

ﻳ ـﺘــﻮﻟـﻰ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اJـ ـﺴ ـﺒ ـﻘ ــﺔ ﻟ ـﻨ ـﻔـ ـﻘــﺎت ا Jـﺴـ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــX

 -إﳒﺎز أﺷﻐﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺎتq

ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺎﻟﻲ.

 -اﳋﺒﺮة واﻻﺳﺘﺸﺎرةq

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 42ﻳ ـﻌــ Xاﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Jـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎJــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺤــﺎﻓﻆ
ﺣـ ـﺴــﺎﺑــﺎت وﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺎ ﻣ ــﺎﻟ ـﻴــﺎ وﻣ ـﺤــﺎﺳ ـﺒ ــﺎ ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺎ ﻟــﺪى ﻛﻞ

 -وﺿﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واJﻮاد واﻟﺘﺠﻬﻴﺰاتq

ﻣﺆﺳﺴﺔ.

 -ﺗﻨﻈﻴﻢ دورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اJﺘﻮاﺻﻞq

ـﺎدّةة  : 43ﻳ ـﻌ ــﺮض اﳉــﺪول اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳ ــﺮي ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺠــﻠﺲ
اJــﺎد

 -ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى.

إدارة اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻓﻲ ﺷ ــﻜﻞ ﻣ ـﻠــﺤﻖ ﻣــﺮﺗــﺐ ﺣــﺴــﺐ ﺻــﻨــﻒ

ﺗ ــﻮﺿﺢ ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤــﺔ اﳋ ــﺪﻣ ــﺎت واﳋـ ـﺒ ــﺮات qﻋـ ـﻨ ــﺪ اﳊ ــﺎﺟــﺔq

اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻌـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ أو اﻟ ـﺘـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ وﺣــﺴﺐ اﻟ ـﺒــﺮﻧـﺎﻣﺞq

ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺟﻬﺔ.

ـﺎدةّة  : 49ﺗ ــﻮﺿﺢ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮد أو اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴ ــﺎت qﻛ ـﻤــﺎ ﻫــﻮ
اJــﺎد

ﻳ ـﻘــﺪم ﻣ ــﺪﻳــﺮ اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ إﻟﻰ ﻣـ ـﺠــﻠﺲ اﻹدارة ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮا

ﻣـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اJـﺎدة  48أﻋﻼه qﻣـﻮﺿــﻮع اﳋــﺪﻣـﺔ أو

ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ اJﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗ (2) Xﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.

اﳋـ ـﺒ ــﺮة وﺑـ ـﻨ ــﻮدﻫ ــﺎ ا Jــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ وﻃ ـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ وﻣ ــﺪة إﳒ ــﺎزﻫ ــﺎ

وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ ﻣ ـﺨ ـﺘــﻠﻒ ﻣــﺮاﺣﻞ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ ﻓـﻲ ﻫـﺬا

ا Jـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 44ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪاول ﻣـ ـ ـﺠـ ـ ــﻠﺲ اﻹدارة ﻓـﻲ ﻣ ـ ــﻮﺿ ـ ــﻮع

اﻹﻃـﺎر qوﻛﺬا اﻟﻘـﺎﺋﻤـﺔ اﻻﺳﻤـﻴﺔ ﻟـﻠﻤﺴـﺘﺨـﺪﻣ XاﺨﻤﻟـﺼﺼX

اﳊـﺴـﺎب اJـﺎﻟﻲ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ وﻳـﺪرس ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت ﻣـﺆﺳـﺴـﺎﺗـﻬﺎ

ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ واJﻬﻨﻲ.

اﻟـﻔــﺮﻋ ـﻴـﺔ و ﻛـﺬا اﻟــﻮﺿ ـﻌـﻴــﺔ اJـﺎﻟ ـﻴــﺔ اJـﻠ ـﺨ ـﺼـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺆﺳ ـﺴـﺔ
واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اJﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ.

ـﺎدةّة  : 50ﺗـ ــﺼﺐ ا Jـ ــﻮارد اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﲡـ ــﺔ ﻋـﻦ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎﻃـ ــﺎت
اJـ ــﺎد

اﳋـﺪﻣـﺎت و/أو اﳋـﺒـﺮات ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺳـﻨـﺪ إﻳـﺮادات ﻳـﺼﺪره

ـﺎدّةة  : 45ﻳﻠـﺘـﺰم ﻣـﺪﻳﺮ وﺣـﺪة اﻟـﺒـﺤﺚ وﻣـﺪﻳﺮ ﻣـﺨـﺒﺮ
اJـﺎد

اﻵﻣﺮ ﺑـﺎﻟﺼﺮف qﲢﺖ ﻋـﻨﻮان " ﻋـﻤﻠﻴـﺎت ﺧﺎرج اJﻴـﺰاﻧﻴﺔ "

اﻟ ـﺒــﺤﺚ ا Jـﺸ ـﺘــﺮك وﻣ ـﺴــﺆوﻟــﻮ ﻓــﺮق اﻟ ـﺒــﺤﺚ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻄــﺔ أو

وŒﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺎ ¦ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ.

اJـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت وﻳ ــﺄﻣـ ــﺮون ﺑـ ـﺼ ــﺮﻓ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ﺣ ــﺪود
اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ.

ﺗﻘـﻴﺪ ﻫﺬه اJـﻮارد ﺑﺪﻗـﺔ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ إﺿـﺎﻓﻲ qﻳﻔـﺘﺢ ﻟﻬﺬا

اﻟﻐﺮض qوŒﺴﻜﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳊﺴﺎﺑﺎت.

ـﺎدّةة  : 46ﻳـﻌــﺪ اJـﺪﻳـﺮ اﳉـﺪول اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮي ﻟﻺﻳـﺮادات
اJـﺎد
واﻟ ـﻨـ ـﻔ ـﻘــﺎت وﻳ ــﺮﺳــﻠﻪ qﺑـ ـﻌــﺪ أﺧــﺬ رأي ﻣـ ـﺠــﻠﺲ اﻹدارة qإﻟﻰ

ـﺎدةّة  : 51ﺗـ ـ ــﻮزع اJـ ـ ــﻮارد ا Jـ ــﺬﻛـ ـ ــﻮرة ﻓـﻲ ا Jـ ــﺎدة 50
ا Jـ ــﺎد

اﻟﻮزﻳـﺮ اﻟﻮﺻﻲ واﻟﻮزﻳـﺮ اJﻜـﻠﻒ ﺑﺎJﺎﻟـﻴﺔ واﻟﻮزﻳـﺮ اJﻜﻠﻒ

أﻋﻼه qﺑـﻌــﺪ ﺧـﺼﻢ اﻷﻋ ـﺒـﺎء اﻟـﻨــﺎﺟـﻤــﺔ ﻋﻦ إﳒـﺎز اﻟـﻨ ـﺸـﺎﻃـﺎت

ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

اJﻌﻨﻴﺔ qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

46

م ﻋﺎم  1433ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 9ﻣﺤﺮ
 4دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 66

13

ﺗﻘـﻴﺪ ﻫﺬه اJـﻮارد ﺑﺪﻗـﺔ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ إﺿـﺎﻓﻲ qﻳﻔـﺘﺢ ﻟﻬﺬا

 -ﺣﺼﺔ  % 25ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔq

اﻟـﻐﺮض qو Œﺴﻜﻪ ﻣـﺤﺎﻓﻆ اﳊﺴﺎﺑـﺎت qوﺗﺴﺘﻌـﻤﻞ ﻟﺘﺤﺴX

 -ﺣـﺼﺔ  % 5ﺗـﻤﻨﺢ ﻟـﻮﺣﺪة اﻟﺒـﺤﺚ أو ﻫﻴـﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ

ﺷـ ــﺮوط ﺳـ ـﻴ ــﺮ ﻧ ـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت اﻟـ ـﺒـ ــﺤﺚ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻤﻲ واﻟ ـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ

اﻟـ ـﻠـ ــﺬﻳﻦ أﳒ ــﺰا ﻓـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ اﳋ ــﺪﻣـ ــﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢ ـ ـﺴ ــ Xوﺳ ــﺎﺋﻞ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.

وﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞq

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

 -ﺣـﺼﺔ  % 15ﺗـﺨـﺼﺺ ﻛـﻤـﺴﺎﻫـﻤـﺎت ﻓﻲ اﻟـﺼـﻨﺪوق

ﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ‘ـﺎرﺳـﺔ اJـﺮاﻗ ـﺒـﺔ اJـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺒ ـﻌـﺪﻳـﺔ ﻓﻲ اJـﺆﺳـﺴـﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲq

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ

 -ﺣﺼﺔ  % 50ﺗﻮزع ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﻼوة ﺗـﺸﺠﻴـﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ

ـﺎدّةة  : 55ﺗـ ـﻤ ــﺎرس اJــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اJــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺒـ ـﻌ ــﺪﻳــﺔ ﻓﻲ
اJــﺎد

اJــﺴــﺘـﺨــﺪﻣــ Xاﻟـﺬﻳـﻦ ﺷـــﺎرﻛـــﻮا ﻓـﻲ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت اJـﻌـﻨـﻴـﺔ

ﻣـﺠـﺎل اﺳ ـﺘـﻌـﻤــﺎل اﻻﻋـﺘـﻤــﺎدات اﺨﻤﻟـﺼـﺼـﺔ ﻟ ـﻠـﺒـﺤﺚ اﻟ ـﻌـﻠـﻤﻲ

Šﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺪﻋﻢq

واﻟـﺘﻄـﻮﻳـﺮ اﻟـﺘـﻜﻨـﻮﻟـﻮﺟﻲ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨﻔـﻘـﺎت اJـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ

 -ﺣـﺼﺔ  % 5ﺗـﻤـﻨﺢ ﻟﺒـﺎﻗﻲ ﻣـﺴـﺘﺨـﺪﻣﻲ اJـﺆﺳـﺴﺔ ﻓﻲ

ﻓـﻲ ﻣــﺪوﻧ ــﺔ ﲢ ــﺪد ﺑـ ـﻘــﺮار ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﺑــ Xاﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Jـﻜ ــﻠﻒ

إﻃﺎر اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﺑﺎJﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

ﻳــﻮﺿﺢ اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Jـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺒــﺤﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠـﻤـﻲ ﻛـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت

وﺗﻌﺪل و/أو ﺗﺘﻤﻢ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اJﺎدة qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ.

اJـﺎد
ـﺎدةّة Œ : 56ـﺎرس ﻣﺤـﺎﻓﻆ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت اJﺮاﻗـﺒـﺔ اJـﺎﻟـﻴﺔ

ـﺎدّةة  : 52ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌـﻤـﻞ اJـﻮارد اﻟ ـﻨــﺎﲡــﺔ ﻋﻦ اﺳ ـﺘـﻐﻼل
اJـﺎد

اﻟـﺒ ـﻌـﺪﻳـﺔ ﻓﻲ اJــﺆﺳـﺴـﺔ  qوﻓـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJـﺎدة  177ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ

ﺑﺮاءات اﻻﺧـﺘﺮاع واﻹﺟـﺎزات وﺗﺴﻮﻳـﻖ ﻣﻨﺘـﺠﺎت ﻣـﺨﺘﻠﻒ

رﻗﻢ  27-95ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷـ ـ ـﻌ ـ ـﺒ ـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1416ا Jـ ــﻮاﻓﻖ 30

ﻧـﺸﺎﻃـﺎت اJﺆﺳـﺴﺔ ﺑـﺼﻔـﺔ أوﻟﻴـﺔ ﻓﻲ ﲢﺴـ Xﺷﺮوط ﺳـﻴﺮ

دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1995واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.

ﺗﻤﺴﻚ ﻣـﺤﺎﺳـﺒﺔ ﻧﻔـﻘﺎت اJـﺆﺳﺴﺔ وﻓـﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اﻷﻣﺮ

رﻗﻢ  11-07اJـﺆرخ ﻓﻲ  15ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ 25

ﺗﺼﺐ ﻫـﺬه اJﻮارد qﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﺳـﻨـﺪ إﻳﺮادات ﻳـﺼﺪره

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﻲ اJﺎﻟﻲ.

اﻵﻣﺮ ﺑـﺎﻟﺼﺮف qﲢﺖ ﻋـﻨﻮان " ﻋـﻤﻠﻴـﺎت ﺧﺎرج اJﻴـﺰاﻧﻴﺔ "
وŒﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ¦ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ.

ـﺎدةّة  : 57ﺗ ـﻤــﺎرس اJــﺮاﻗ ـﺒــﺔ اJــﺎﻟـ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻌــﺪﻳــﺔ ﻋــﻠﻰ
اJــﺎد

اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ـﻘ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﻳـ ـﻠ ـﺘ ــﺰم ﺑـ ـﻬــﺎ ﻣـﻦ اﻻﻋ ـﺘـ ـﻤ ــﺎدات اﺨﻤﻟ ـﺼـ ـﺼــﺔ

ﺗﻘﻴﺪ ﻫـﺬه اJﻮارد ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ إﺿـﺎﻓﻲ qﻳﻔﺘﺢ ﻟﻬﺬا

ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠـﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘـﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ qﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ

اﻟﻐﺮض qوŒﺴﻜﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳊﺴﺎﺑﺎت.

اﳊﺴﺎﺑﺎت qﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  56أﻋﻼه.

ـﺎدّةة Œ : 53ـ ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤـﻞ ﻗـ ـ ـﺴـﻢ ﻣﻦ ا Jـ ــﻮارد
ا Jـ ــﺎد

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﺄدﻳـﺔ اﳋﺪﻣﺎت واﳋـﺒﺮات اﻟﻌـﺎﺋﺪة ﻟﻠـﻤﺆﺳﺴﺔq

ﺷﺮوط إﻧﺸﺎء اJﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

و ﻛ ـ ــﺬا ﺗ ـ ـﻠـﻚ اﻟ ـ ـﻨ ـ ــﺎﲡ ـ ــﺔ ﻋﻦ اﺳـ ـ ـﺘ ـ ـﻐـﻼل ﺑـ ــﺮاءات اﻻﺧـ ـ ـﺘـ ــﺮاع

واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف

واﻹﺟـ ــﺎزات وﺗ ـ ـﺴـ ــﻮﻳﻖ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎت ﻣ ـ ـﺨ ـ ـﺘـ ــﻠﻒ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎﻃـ ــﺎت

اJﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ

اJــﺆﺳـﺴــﺔ ﻗـﺼــﺪ إﻧـﺸــﺎء ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺎت ﻓــﺮﻋـﻴــﺔ و/أو اﳊـﺼـﻮل
ﻋـ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ـ ـﻬـﻢ وذﻟﻚ ﺑ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ﻋـ ـ ــﻠﻰ ﻣـ ـ ــﺪاوﻟ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـﺠ ـ ــﻠﺲ اﻹدارة

اJﺎدّةة Œ : 58ﻜﻦ اJـﺆﺳﺴـﺔ إﻧﺸـﺎء ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﻓﺮﻋـﻴــﺔ
اJﺎد

واJﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

ذات ﻃ ـ ـ ــﺎﺑﻊ اﻗ ـ ـ ــﺘــ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎدي واﳊـ ـ ــﺼــ ـ ـ ــﻮل ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ـ ــﻬـــﻢ ﻓﻲ

ﻣـﺆﺳـﺴـــﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ أو ﺷـﺮﻛـﺎت أﺧـﺮى ﺗـﻌـﻨﻰ ﺑـﺘـﺜـﻤX

ﻳﺤـﺪد ﻣـﺠـﻠﺲ إدارة اJـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻘﺘـﻄﻊ

ﻧـﺘـﺎﺋﺞ اﻟـﺒـﺤﺚ ﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻣـﺪاوﻟـﺔ ﻣﺠـﻠﺲ اﻹدارة وﻣـﻮاﻓـﻘﺔ

ﻣﻦ اﳊﺼـــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗـﻌـﻮد ﻟﻠـﻤﺆﺳـﺴﺔ وﺗـﺨﺼﺺ ﻟـﻠﻤـﺴﺎﻫـﻤﺔ

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ.

ﻓﻲ إﻧـﺸــﺎء ﻣــﺆﺳ ـﺴـﺎت ﻓــﺮﻋ ـﻴـﺔ و/أو اﳊ ـﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ أﺳـﻬﻢq

ـﺎدّةة Œ : 59ــﻜﻦ أن ﺗــﺄﺧــﺬ اJــﺆﺳـ ـﺴــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻋ ـﻴــﺔ ﺷــﻜﻞ
اJـﺎد

وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اJﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اJﺆﺳﺴﺔ.

ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة أو ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻬﻢ.

ـﺎدّةة  : 54ﺗــﺼﺐ qﺳ ـﻨــﻮﻳــﺎ qﲢﺖ ﻋ ـﻨــﻮان " ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
اJـﺎد

ـﺎدّةة  : 60ﺗ ـﻜـﻮن اﳊــﺼﺺ اﻟـﻨ ـﻘـﺪﻳــﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳ ـﺴـﺔ ﻓﻲ
اJـﺎد

ﺧﺎرج اJـﻴﺰاﻧﻴـﺔ " اJﻮارد اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ اJﺆﺳـﺴﺎت اﻟﻔـﺮﻋﻴﺔ

اJـﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔـﺮﻋﻴﺔ ﻧﺎﲡـﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اJﻮارد اﳋﺎﺻـﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ

واﳊ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ أﺳــﻬﻢ qﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ ﺳ ـﻨــﺪ إﻳــﺮادات ﻳ ـﺼـﺪره

ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ.

اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف.
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 66

14

دون اJﺴـﺎس ﺑﺄﺣـﻜﺎم اJﺎدة  567ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 59-75

إدارة اJﺆﺳﺴـﺔ qﺣﻮل ﻧـﺘﺎﺋﺞ ﺗﺴـﻴﻴـﺮ اJﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻔـﺮﻋﻴﺔ أو

اJــﺆرخ ﻓﻲ  20رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1395اJــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

اJـﺆﺳـﺴـﺔ اﻻﻗ ـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ وﻣـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎﺗ ـﻬـﺎ Jـﻬـﺎم اﳋـﺪﻣـﺔ

ﺳ ـﻨــﺔ  1975واJــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه Œ qـﻜـﻦ اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﺗ ـﻘــﺪ ¤ﻋــﻤﻞ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠـﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وآﻓﺎق

وﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت ﻋـﻴـﻨـﻴـﺔ ﺗـﺘـﻀـﻤﻦ ﺑـﺮاءات اﻻﺧـﺘـﺮاع ﻓﻲ إﻃـﺎر

ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.

ﺣﻖ اﻻﻧـ ـﺘ ـﻔ ــﺎع ﻣــﺎ ﻋ ــﺪا اﻷﻣﻼك ا Jـﻨـ ـﻘــﻮﻟ ــﺔ وﻏ ـﻴ ــﺮ ا Jـﻨـ ـﻘــﻮﻟــﺔ

ـﺎدّةة  : 66ﻳـ ـﺨ ـ ـﻀـﻊ إﻧـ ـﺸـ ــﺎء اJـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻋ ـ ـﻴ ــﺔ
اJـ ــﺎد

اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.

واﳊـﺼـﻮل ﻋــﻠﻰ أﺳـﻬﻢ إﻟﻰ أﺣـﻜـﺎم اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  59-75اJـﺆرخ

اJﺎدّةة  : 61ﻳﻜﻮن اﳊـﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ ﻧﺎﲡﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ
اJﺎد

ﻓﻲ  20رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1395اJﻮاﻓﻖ  26ﺳﺒـﺘﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ q1975

اJـﻮارد اﳋـﺎﺻـﺔ اﻟـﻨـﺎﺟـﻤـﺔ ﻋﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اJـﺆﺳـﺴﺔ

اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

وﺗﻜـﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺪاوﻟﺔ ﻣﺠـﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ وﻣـﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﺴﻠﻄﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ

اﻟﻮﺻﻴﺔ.

أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

ﻳـﺘﻢ اﳊـﺼﻮل ﻋـﻠﻰ أﺳـﻬﻢ ﻓﻲ اJﺆﺳـﺴـﺎت اﻻﻗﺘـﺼـﺎدﻳﺔ

ـﺎدةّة  : 67ﺗـــﻠــﻐــﻰ أﺣــﻜـــﺎم اJــﺮﺳــﻮم اﻟـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ
اJـﺎد

أو اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻜــﻮن ﻏــﺮﺿ ـﻬــﺎ ﻣـﺘ ـﻤــﺎﺷ ـﻴــﺎ ﻣﻊ ﻣ ـﻴـﺪان

 256-99اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎن ﻋ ـ ـ ــﺎم  1420اJـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 16

ﻧﺸﺎط اJﺆﺳﺴﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺜﻤ Xﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ.

ﻧ ــﻮﻓ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  q1999اJـ ـﻌ ــﺪل وا Jـ ـﺘ ــﻤﻢ واJـ ــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼهq

ـﺎدةّة  : 62ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻫــﺪف اJـﺆﺳ ـﺴـﺔ اﻟـﻔــﺮﻋـﻴـﺔ
اJـﺎد

واJــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  258-99اJــﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒـﺎن

ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﻬ ــﺪف اJـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻋـ ـﻴـ ــﺔ إﻟﻰ إﻧ ـ ـﺘ ــﺎج

ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟ ـﻌـﻠــﻤﻲ

اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ واﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻣـﻬـﺎم اﳋـﺪﻣـﺔ

اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗـﻢ  258-99اJــﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم 1420

ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻴﺪان ﻧﺸﺎط اJﺆﺳﺴﺔ .

ﻋـﺎم  1420اJـﻮاﻓﻖ  16ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  1999واJـﺬﻛـﻮر أﻋﻼهq

واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟــﻮﺟﻲ qﻏ ـﻴــﺮ أن اﻟ ـﻨـﺺ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻘﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮﺳــﻮم

وﺗ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــ Xوﺗ ـ ـﺴـ ــﻮﻳﻖ اﻷﻣـ ــﻮال أو اﳋ ـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﻓﻲ ا Jـ ـﻴـ ــﺎدﻳﻦ

اJــﻮاﻓﻖ  16ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1999وا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه qﻳـ ـﺒ ــﻘﻰ

اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒــﺤﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟﻲ

ﺳﺎري اJﻔﻌﻮل إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺻﺪور ﻧﺺ ﺟﺪﻳﺪ.

اﶈـ ـ ــﺪدة ﻓـﻲ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗﻢ  11-98اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29رﺑـ ـ ــﻴﻊ

اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1419اJــﻮاﻓﻖ  22ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  q1998اJـ ـﻌــﺪل

اJﺎدّةة  : 68ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اJﺎد

ـﺎدّةة  : 63ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻛﻞ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع إﻧـ ـﺸ ــﺎء
اJــﺎد

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  28ذي اﳊ ـﺠّــﺔ ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ

واJﺘﻤﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŒﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺔ ﻓــﺮﻋـ ـﻴـﺔ ﻣ ـﺨـﻄﻂ أﻋـﻤــﺎل ﻳـﻮﺿﺢ qﻋــﻠﻰ اﳋـﺼـﻮص

 24ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2011

ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

 -اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎJﺸﺮوعq

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

 -اﻟﺘﺄﻃﻴﺮq

ـﺠﺔّﺔ ﻋﺎم
خ ﻓﻲ  28ذي اﳊـﺠ
ﻣﺆرّخ
ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  397-11ﻣﺆر
 1432ا Jـ ــﻮاﻓـﻖ  24ﻧ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  qq2011ﻳ ـ ــﺤـــ ــﺪد

 -ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺴﻮقq

اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑـﺘﺴـﻴﻴﺮ اJـﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ذات

 -اJﻨﺘﻮﺟﺎت واﳋﺪﻣﺎت اJﻘﺪﻣﺔq

اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واJﻬﻨﻲ.

 -اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 -اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢq

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq

 -اﳊﺎﺟﺎت وﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.

 -ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒـﺤﺚ

اﻟﻌﻠﻤﻲq

ـﺎدّةة  : 64ﻳـﻌـ Xاﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟـﻮﺻﻲ ‘ـﺜﻼ ﻋﻦ اJـﺆﺳـﺴـﺔ
اJـﺎد

اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ذات اﻟ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻤﻲ واﻟـ ـﺘ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟــﻮﺟـﻲ ﻟــﺪى

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اJﺎدﺗﺎن  3-85و125

اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اJﺴـﻴـﺮة ﻟـﻠـﺸـﺨﺺ اJﻌـﻨـﻮي اJـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ ﻓﻲ

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

اJﺎدة  58أﻋﻼه.

 -و Šـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗـﻢ  59-75ا Jـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓــﻖ  26ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ــﻨـ ــﺔ 1975

اJـ ــﺎد
ـﺎدةّة  : 65ﻳ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ‘ ـ ـﺜـﻞ اJـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻓـﻲ اJـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺔ

واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

اﻟـﻔـﺮﻋـﻴـﺔ أو اJﺆﺳـﺴـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳﺔ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮا ﺳـﻨـﻮﻳـﺎ ﺠﻤﻟﻠﺲ
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م ﻋﺎم  1433ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 9ﻣﺤﺮ
 4دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 66

14

دون اJﺴـﺎس ﺑﺄﺣـﻜﺎم اJﺎدة  567ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 59-75

إدارة اJﺆﺳﺴـﺔ qﺣﻮل ﻧـﺘﺎﺋﺞ ﺗﺴـﻴﻴـﺮ اJﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻔـﺮﻋﻴﺔ أو

اJــﺆرخ ﻓﻲ  20رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1395اJــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

اJـﺆﺳـﺴـﺔ اﻻﻗ ـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ وﻣـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎﺗ ـﻬـﺎ Jـﻬـﺎم اﳋـﺪﻣـﺔ

ﺳ ـﻨــﺔ  1975واJــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه Œ qـﻜـﻦ اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﺗ ـﻘــﺪ ¤ﻋــﻤﻞ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠـﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وآﻓﺎق

وﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت ﻋـﻴـﻨـﻴـﺔ ﺗـﺘـﻀـﻤﻦ ﺑـﺮاءات اﻻﺧـﺘـﺮاع ﻓﻲ إﻃـﺎر

ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.

ﺣﻖ اﻻﻧـ ـﺘ ـﻔ ــﺎع ﻣــﺎ ﻋ ــﺪا اﻷﻣﻼك ا Jـﻨـ ـﻘــﻮﻟ ــﺔ وﻏ ـﻴ ــﺮ ا Jـﻨـ ـﻘــﻮﻟــﺔ

ـﺎدّةة  : 66ﻳـ ـﺨ ـ ـﻀـﻊ إﻧـ ـﺸـ ــﺎء اJـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻋ ـ ـﻴ ــﺔ
اJـ ــﺎد

اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.

واﳊـﺼـﻮل ﻋــﻠﻰ أﺳـﻬﻢ إﻟﻰ أﺣـﻜـﺎم اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  59-75اJـﺆرخ

اJﺎدّةة  : 61ﻳﻜﻮن اﳊـﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ ﻧﺎﲡﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ
اJﺎد

ﻓﻲ  20رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1395اJﻮاﻓﻖ  26ﺳﺒـﺘﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ q1975

اJـﻮارد اﳋـﺎﺻـﺔ اﻟـﻨـﺎﺟـﻤـﺔ ﻋﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اJـﺆﺳـﺴﺔ

اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

وﺗﻜـﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺪاوﻟﺔ ﻣﺠـﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ وﻣـﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﺴﻠﻄﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ

اﻟﻮﺻﻴﺔ.

أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

ﻳـﺘﻢ اﳊـﺼﻮل ﻋـﻠﻰ أﺳـﻬﻢ ﻓﻲ اJﺆﺳـﺴـﺎت اﻻﻗﺘـﺼـﺎدﻳﺔ

ـﺎدةّة  : 67ﺗـــﻠــﻐــﻰ أﺣــﻜـــﺎم اJــﺮﺳــﻮم اﻟـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ
اJـﺎد

أو اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻜــﻮن ﻏــﺮﺿ ـﻬــﺎ ﻣـﺘ ـﻤــﺎﺷ ـﻴــﺎ ﻣﻊ ﻣ ـﻴـﺪان

 256-99اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎن ﻋ ـ ـ ــﺎم  1420اJـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 16

ﻧﺸﺎط اJﺆﺳﺴﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺜﻤ Xﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ.

ﻧ ــﻮﻓ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  q1999اJـ ـﻌ ــﺪل وا Jـ ـﺘ ــﻤﻢ واJـ ــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼهq

ـﺎدةّة  : 62ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻫــﺪف اJـﺆﺳ ـﺴـﺔ اﻟـﻔــﺮﻋـﻴـﺔ
اJـﺎد

واJــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  258-99اJــﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒـﺎن

ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﻬ ــﺪف اJـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻋـ ـﻴـ ــﺔ إﻟﻰ إﻧ ـ ـﺘ ــﺎج

ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟ ـﻌـﻠــﻤﻲ

اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ واﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻣـﻬـﺎم اﳋـﺪﻣـﺔ

اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗـﻢ  258-99اJــﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم 1420

ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻴﺪان ﻧﺸﺎط اJﺆﺳﺴﺔ .

ﻋـﺎم  1420اJـﻮاﻓﻖ  16ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  1999واJـﺬﻛـﻮر أﻋﻼهq

واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟــﻮﺟﻲ qﻏ ـﻴــﺮ أن اﻟ ـﻨـﺺ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻘﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮﺳــﻮم

وﺗ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــ Xوﺗ ـ ـﺴـ ــﻮﻳﻖ اﻷﻣـ ــﻮال أو اﳋ ـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﻓﻲ ا Jـ ـﻴـ ــﺎدﻳﻦ

اJــﻮاﻓﻖ  16ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1999وا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه qﻳـ ـﺒ ــﻘﻰ

اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒــﺤﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟﻲ

ﺳﺎري اJﻔﻌﻮل إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺻﺪور ﻧﺺ ﺟﺪﻳﺪ.

اﶈـ ـ ــﺪدة ﻓـﻲ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗﻢ  11-98اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29رﺑـ ـ ــﻴﻊ

اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1419اJــﻮاﻓﻖ  22ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  q1998اJـ ـﻌــﺪل

اJﺎدّةة  : 68ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اJﺎد

ـﺎدّةة  : 63ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻛﻞ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع إﻧـ ـﺸ ــﺎء
اJــﺎد

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  28ذي اﳊ ـﺠّــﺔ ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ

واJﺘﻤﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŒﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺔ ﻓــﺮﻋـ ـﻴـﺔ ﻣ ـﺨـﻄﻂ أﻋـﻤــﺎل ﻳـﻮﺿﺢ qﻋــﻠﻰ اﳋـﺼـﻮص

 24ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2011

ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

 -اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎJﺸﺮوعq

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

 -اﻟﺘﺄﻃﻴﺮq

ـﺠﺔّﺔ ﻋﺎم
خ ﻓﻲ  28ذي اﳊـﺠ
ﻣﺆرّخ
ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  397-11ﻣﺆر
 1432ا Jـ ــﻮاﻓـﻖ  24ﻧ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  qq2011ﻳ ـ ــﺤـــ ــﺪد

 -ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺴﻮقq

اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑـﺘﺴـﻴﻴﺮ اJـﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ذات

 -اJﻨﺘﻮﺟﺎت واﳋﺪﻣﺎت اJﻘﺪﻣﺔq

اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واJﻬﻨﻲ.

 -اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 -اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢq

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq

 -اﳊﺎﺟﺎت وﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.

 -ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒـﺤﺚ

اﻟﻌﻠﻤﻲq

ـﺎدّةة  : 64ﻳـﻌـ Xاﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟـﻮﺻﻲ ‘ـﺜﻼ ﻋﻦ اJـﺆﺳـﺴـﺔ
اJـﺎد

اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ذات اﻟ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻤﻲ واﻟـ ـﺘ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟــﻮﺟـﻲ ﻟــﺪى

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اJﺎدﺗﺎن  3-85و125

اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اJﺴـﻴـﺮة ﻟـﻠـﺸـﺨﺺ اJﻌـﻨـﻮي اJـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ ﻓﻲ

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

اJﺎدة  58أﻋﻼه.

 -و Šـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗـﻢ  59-75ا Jـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓــﻖ  26ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ــﻨـ ــﺔ 1975

اJـ ــﺎد
ـﺎدةّة  : 65ﻳ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ‘ ـ ـﺜـﻞ اJـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻓـﻲ اJـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺔ

واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

اﻟـﻔـﺮﻋـﻴـﺔ أو اJﺆﺳـﺴـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳﺔ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮا ﺳـﻨـﻮﻳـﺎ ﺠﻤﻟﻠﺲ

50
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ﻣﺤﺮّم
 9ﻣﺤﺮ
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 -وŠـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  02-10ا Jـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 16

 -وŠـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗـﻢ  17-84ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ 8

رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اJـﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2010وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ

ﺷـﻮّال ﻋـﺎم  1404اJـﻮاﻓــﻖ  7ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1984واJـﺘـﻌﻠـﻖ

Šﺠﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔq

ﺑﻘـﻮاﻧـ XاJﺎﻟﻴّﺔ qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

 -وŠﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اJـﺆرخ

 -و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-90اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJـﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ

رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  21أﺑـﺮﻳـﻞ ﺳـﻨﺔ  1990واJـﺘـﻌﻠﻖ

 2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

ﺑﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻌﻤﻞ qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

 -وŠـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  454-91اJﺆرّخ

 -و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  21-90اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 24

ﻓﻲ  16ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1412اJـﻮاﻓﻖ  23ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اJــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌ ـﻠّﻖ

 1991اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ـﺪّد ﺷــﺮوط إدارة اﻷﻣـﻼك اﳋــﺎﺻــﺔ واﻟ ـﻌــﺎﻣـﺔ

ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

اﻟﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠـﺪوﻟﺔ وﺗـﺴﻴـﻴﺮﻫـﺎ وﻳﻀـﺒﻂ ﻛﻴـﻔﻴﺎت ذﻟـﻚ qاJﻌﺪّل

 -و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  30-90اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14

واJﺘﻤّﻢq

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ أوّل دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

 -و Šـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 414-92

واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

اJـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـــ ـ ــﺎم  1413اJـ ـ ــﻮاﻓــﻖ 14

 -وŠـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  17-93اJﺆرخ

ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨــﺔ  1992واJﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟـﺴﺎﺑﻘـﺔ ﻟﻠﻨـﻔﻘﺎت

ﻓﻲ  23ﺟـﻤـــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـــﻴـﺔ ﻋـﺎم  1414اJـﻮاﻓــﻖ  7دﻳـﺴـﻤـﺒـــﺮ

اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

ﺳﻨـﺔ  1993واJﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎتq

 -و Šـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 258-99

 -و Šـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  03-94اJــﺆرخ ﻓﻲ  27رﺟﺐ

اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  8ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــ ــﺎم  1420اJـ ــﻮاﻓــﻖ  16ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ

ﻋــﺎم  1415اJـ ــﻮاﻓﻖ  31دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1994واJـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ

ﺳـﻨــﺔ  1999اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪّد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ‘ـﺎرﺳﺔ اJـﺮاﻗـﺒـﺔ اJـﺎﻟـﻴّﺔ

ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴّﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q1995ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدّة  146ﻣﻨﻪq

اﻟـﺒ ـﻌـﺪﻳــﺔ ﻋـﻠﻰ اJــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ ذات اﻟـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـﻌ ـﻠـﻤﻲ

 -وŠـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  27-95اJـﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷـﻌـﺒﺎن

واﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓﻲ وا Jـﻬــﻨﻲ وا Jــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ

ﻋــﺎم  1416اJـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1995واJـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ

اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺧـﺮى qاJﺘﻤﻢq

ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q1996اJﻌﺪل qﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدّة  177ﻣﻨﻪq

 -وŠـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Jــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 196-2000

 -وŠﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  16-96اJﺆرخ ﻓﻲ  16ﺻـﻔــﺮ

اJـﺆرّخ ﻓﻲ  23رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1421اJـﻮاﻓﻖ  25ﻳــﻮﻟ ـﻴـﻮ

ﻋـــ ــﺎم  1417اJـ ــﻮاﻓــﻖ  2ﻳــ ــﻮﻟـ ــﻴــ ــﻮ ﺳـ ــﻨـ ــﺔ  1996وا Jـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠــﻖ

ﺳـ ـﻨــﺔ  2000اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤـ ـﺪّد ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اﻻﺳ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤــﺎل اJـ ـﺒ ــﺎﺷــﺮ

ﺑﺎﻹﻳــﺪاع اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻲq

ﻟـﻠﻤـﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧـﺸﺎﻃـﺎت اJﺆﺳـﺴﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ذات
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واJﻬﻨﻲq

 و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-98اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم  1419ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1998

 -وŠـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  279-03اJﺆرخ

واJﺘـﻀﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘـﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟـﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳋـﻤﺎﺳﻲ ﺣﻮل

ﻓﻲ  24ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ  23ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ

اﻟ ـﺒــﺤﺚ اﻟ ـﻌـ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟﻲ q2002-1998

 2003اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ـ ـﺪّد ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم اﳉ ـ ــﺎﻣ ـ ـﻌ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻘـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ

اJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

ﺑـﺘﻨـﻈـﻴﻤـﻬـﺎ وﺳﻴـﺮﻫـﺎ qاJﻌـﺪّل واJﺘـﻤّﻢ qﻻ ﺳـﻴّـﻤﺎ اJـﺎدّﺗﺎن 13
و 19ﻣﻨﻪq

 وŠـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  05-99اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ذياﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1419اJـﻮاﻓﻖ  4أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  1999وا Jـﺘـﻀـﻤﻦ

 -وŠـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  299-05اJﺆرخ

اﻟـﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺘﻮﺟـﻴﻬﻲ ﻟـﻠﺘـﻌﻠـﻴﻢ اﻟـﻌــﺎﻟﻲ qاﻟـﻤـﻌﺪّل واﻟـﻤـﺘﻤّﻢq

ﻓﻲ  11رﺟﺐ ﻋـﺎم  1426اJـﻮاﻓﻖ  16ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2005اﻟـﺬي

ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدّة  37ﻣﻨﻪq

ﻳـﺤـﺪّد ﻣـﻬـﺎم اJـﺮﻛـﺰ اﳉـﺎﻣــﻌﻲ واﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ
وﺳﻴﺮه qﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدّﺗﺎن  11و 17ﻣﻨﻪq

 و Šـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـــ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  05-03اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 10ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1424اJﻮاﻓــﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ 2003

 -وŠـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  500-05اJﺆرخ

واJﺘﻌﻠّـﻖ ﺑﺤﻘﻮق اJﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺠﻤﻟﺎورةq

ﻓﻲ  27ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1426اJــﻮاﻓﻖ  29دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

 -و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02-06اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21

 2005اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﻣ ـﻬـﺎم اJـﺪرﺳـﺔ ﺧـﺎرج اﳉـﺎﻣـﻌـﺔ واﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ

ﻣﺤﺮم ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  20ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2006واJﺘﻀﻤﻦ

اﳋــﺎﺻـﺔ ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴـﻤ ـﻬــﺎ وﺳ ـﻴــﺮﻫـﺎ qﻻ ﺳ ـﻴّ ـﻤــﺎ اJــﺎدّﺗـﺎن  12و18

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨـﺔ اJﻮﺛﻖq

ﻣﻨﻪq
51

م ﻋﺎم  1433ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 9ﻣﺤﺮ
 4دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 66

16

ـﺎدّةة  : 5ﻳـ ــﺘﻢ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻜ ـ ـﻔّﻞ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻘـ ــﺎت اJـ ــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ
اJـ ــﺎد
اJﺎدّﺗ 3 Xو 4أﻋﻼه qاﻟـﺘﻲ ﺗﻠـﺘـﺰم ﺑﻬـﺎ اJﺆﺳـــﺴـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ
ذات اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﺑﻊ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـﻲ واﻟ ـ ـﺜـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻓﻲ واJـ ـ ـﻬ ـ ـﻨـﻲ ﻓـﻲ ﺷ ـ ــﻜﻞ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮﻳــﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎدات اJﻤﻨﻮﺣﺔ.

 وŠـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  130-08اJﺆرخﻓﻲ  27رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  3ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ 2008
واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص ﺑﺎﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚq
 و Šـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 272-08اJــﺆرّخ ﻓﻲ  6رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــــﺎم  1429اJــﻮاﻓــﻖ  6ﺳـ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ
ﺳ ــﻨــــﺔ  2008اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ـﺪّد ﺻـﻼﺣـ ـﻴ ــﺎت ا Jـﻔـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔq

ﻳـ ـﻘــﻮم ا Jــﺮاﻗﺐ ا Jــﺎﻟﻲ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ذات
اﻟـ ـﻄــﺎﺑـﻊ اﻟ ـﻌـ ـﻠ ـﻤـﻲ واﻟ ـﺜـ ـﻘــﺎﻓـﻲ وا Jـﻬ ــﻨﻲ qﻋـ ـﻨــﺪ اﻧـ ـﻘـ ـﻀــﺎء ﻛﻞ
ﺳــﺪاﺳـﻲ ﻣﻦ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ اJــﺎﻟ ـﻴــﺔ ا Jـﻌـ ـﻨ ـﻴــﺔŠ qــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ اﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ
وﻳﺘـﻮﺟﻬﺎ ﺑـﺘﺄﺷـﻴﺮة ﺗﺴـﻮﻳﺔ qﺗـﻄﺒﻴـﻘﺎ ﻟـﻠﺘﻨـﻈﻴﻢ اJـﻌﻤﻮل ﺑﻪ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻷوّل
اﻟﻔﺼﻞ اﻷو

ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اJﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ
ﻧﺸﺎﻃﺎت اJﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واJﻬﻨﻲ

ﻋﺎﻣّـﺔ
ـﺔ
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﺎدّة  37ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اJـﺎد
رﻗﻢ  05-99اJــﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊـ ـﺠّ ــﺔ ﻋــﺎم  1419اJــﻮاﻓﻖ 4
أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  q1999ا Jـﻌـﺪّل واJـﺘ ـﻤّﻢ واJـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qﻳـﻬـﺪف
ﻫـ ــﺬا ا Jــﺮﺳ ــﻮم إﻟـﻰ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ اﳋـ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ
ا Jــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ذات اﻟـ ـﻄــﺎﺑـﻊ اﻟ ـﻌـ ـﻠ ــﻤﻲ واﻟـ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓﻲ
واJﻬﻨﻲ.

ـﺎدّةة  : 6ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﺗـ ـﻘ ــﺪ ¤اﳋ ــﺪﻣــﺎت واﳋـ ـﺒ ــﺮات اﻟ ــﺘﻲ
اJــﺎد
ﺗﺆدﻳﻬﺎ اJﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
واJـﻬـﻨﻲ Šـﻘـﺎﺑﻞ ﻣﺤﻞ ﻋـﻘـﻮد أو اﺗـﻔـﺎﻗﻴـﺎت qوŒـﻜﻦ أن ﺗـﺄﺧﺬ
أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ :
 دراﺳﺎت وأﺑﺤﺎثq -ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔq

اJﺎدةّة  : 2ﺗﺨـﻀـﻊ اJﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﻟﻄـﺎﺑـﻊ
اJﺎد
اﻟـﻌـﻠــﻤﻲ واﻟـﺜــﻘــﺎﻓﻲ واJـﻬــﻨﻲ qﺣـﺴﺐ اﻷ¨ــﺎط اJـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ
اJـﺎدّة  38ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  05-99اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊـﺠّﺔ
ﻋــﺎم  1419اJـ ــﻮاﻓﻖ  4أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  q1999اJـ ـﻌـ ـﺪّل وا Jـ ـﺘـ ـﻤّﻢ
واJــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﻣ ـﻬــﺎﻣ ـﻬــﺎ واﳋــﺪﻣــﺎت واﳋ ـﺒــﺮات
اJـ ـﻨ ـﺠــﺰة  Šـﻘ ــﺎﺑﻞ qإﻟﻰ ﻗــﻮاﻋ ــﺪ ﻣﻼﺋ ـﻤــﺔ qﻻ ﺳـ ـﻴّ ـﻤــﺎ ‘ــﺎرﺳــﺔ
اJـﺮاﻗـﺒﺔ اJـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺒـﻌـﺪﻳﺔ واﻻﺳـﺘـﻌـﻤﺎل اJـﺒـﺎﺷـﺮ ﻟﻠـﻤـﺪاﺧﻴﻞ
اﶈـﺼﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ وﻛـﺬا إﻣـﻜـﺎﻧ ـﻴـﺔ إﻧـﺸـﺎء اJـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻔـﺮﻋـﻴـﺔ
واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ.

 إﻋﺪاد اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔq ﺗﻨﻈﻴﻢ دورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اJﺘﻮاﺻﻞq ﺧﺪﻣﺎت أﺧـﺮى.ﺗ ــﻮﺿﺢ ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤــﺔ اﳋ ــﺪﻣ ــﺎت واﳋـ ـﺒ ــﺮات qﻋـ ـﻨ ــﺪ اﳊ ــﺎﺟــﺔq
ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ.
ـﺎدّةة  : 7ﺗــﻮﺿﺢ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮد أو اﻻﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺎت qﻛ ـﻤ ــﺎ ﻫــﻮ
اJــﺎد
ﻣـ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اJــﺎدّة  6أﻋﻼه qﻣــﻮﺿ ــﻮع اﳋــﺪﻣــﺔ أو
اﳋـ ـﺒ ــﺮة وﺑـ ـﻨ ــﻮدﻫ ــﺎ ا Jــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ وﻃ ـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ وﻣ ــﺪة إﳒ ــﺎزﻫ ــﺎ
وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ ﻣ ـﺨ ـﺘــﻠﻒ ﻣــﺮاﺣﻞ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ ﻓـﻲ ﻫـﺬا
اﻹﻃـﺎر qوﻛﺬا اﻟـﻘـﺎﺋﻤـﺔ اﻻﺳـﻤﻴـﺔ ﻟـﻠﻤـﺴـﺘﺨـﺪﻣـ XاﺨﻤﻟﺼـﺼX
ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ واJﻬﻨﻲ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اJﺎﻟﻴّﺔﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اJﺆﺳﺴﺔ
ﻛﻴﻔﻴﺎت ‘ﺎرﺳﺔ اJﺮاﻗﺒﺔ اJﺎﻟﻴ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واJﻬﻨﻲ
اJﺎدةّة  : 3ﺗﻤﺎرس اJﺮاﻗـﺒﺔ اJﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اJﺎد
اﺳـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎل اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎدات اﺨﻤﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺤﺚ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻠـ ــﻤﻲ
واﻟـﺘﻄـﻮﻳﺮ اﻟـﺘـﻜﻨـﻮﻟﻮﺟﻲ qﻋـﻠﻰ اﻟـﻨﻔـﻘﺎت اJـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ
ﻓـﻲ ﻣــﺪوﻧ ــﺔ ﲢـ ـﺪّد ﺑـ ـﻘــﺮار ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﺑــ Xاﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Jـﻜ ــﻠﻒ
ﺑﺎJﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

ـﺎدّةة  : 8ﺗ ـ ـﺼـﺐ ا Jـ ــﻮارد اﻟ ـ ـﻨ ـ ــﺎﲡـ ــﺔ ﻋـﻦ ﻧ ـ ـﺸ ـ ــﺎﻃـ ــﺎت
اJـ ــﺎد
اﳋﺪﻣـﺎت و /أو اﳋﺒـﺮات ﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺳﻨـﺪ إﻳﺮادات ﻳـﺼﺪره
اﻵﻣﺮ ﺑـﺎﻟـﺼـﺮف qﲢﺖ ﻋـﻨـﻮان "ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺧـﺎرج اJـﻴـﺰاﻧـﻴﺔ"
وŒﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺎ ¦ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ.
ﺗﻘﻴّﺪ ﻫـﺬه اJﻮارد ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ إﺿـﺎﻓﻲ qﻳﻔﺘﺢ ﻟﻬﺬا
اﻟ ـﻐــﺮض qوŒـﺴــﻜﻪ اﻟـﻌــﻮن اﶈـﺎﺳـﺐ ﺑـﺎJــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ
ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واJﻬﻨﻲ.

وﺗﻌﺪل و /أو ﺗﺘﻤّﻢ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜـﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 4ﲢ ـ ـﺪّد ﻣـ ــﺪوﻧـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺎت اﳋـ ــﺎﺿ ـ ـﻌـ ــﺔ إﻟﻰ
اJـ ــﺎد
ا Jــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ ا Jــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﻠـ ـﺘــﺰم ﺑـ ـﻬ ــﺎ اJــﺆﺳـ ـﺴــﺔ
اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﻌـﻠﻤﻲ واﻟـﺜـﻘﺎﻓـﻲ واJﻬـﻨﻲ ﺑـﻘﺮار
ﻣـﺸـﺘــﺮك ﺑـ Xاﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜــﻠـﻒ ﺑـﺎJـﺎﻟـﻴــــﺔ واﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜـﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻮزﻳﺮ اJﻌﻨﻲ qﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ـﺎدّةة  : 9ﺗـــ ـ ــﻮزع اJــ ـ ــﻮارد ا Jـ ــﺬﻛـــ ـ ــﻮرة ﻓـﻲ ا Jـ ــﺎدّة 8
ا Jـ ــﺎد
أﻋﻼه qﺑـﻌﺪ ﺧـﺼﻢ اﻷﻋـﺒـﺎء اﻟـﻨﺎﺟـﻤــﺔ ﻋﻦ إﳒـﺎز اﻟـﻨﺸـﺎﻃـﺎت
اJﻌﻨـﻴﺔ qﻛﻤـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺣـ ـﺼــﺔ  % 25ﺗ ـﻌ ــﻮد ﻟـ ـﻠ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ذاتاﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واJﻬﻨﻲq

وﺗﻌﺪل و /أو ﺗﺘﻤّﻢ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜـﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ.
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ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﻌـﻠـﻤﻲ واﻟـﺜـﻘـﺎﻓﻲ واJـﻬـﻨﻲ qوﺗـﺴـﺘـﻌـﻤﻞ ﻓـﻘﻂ

 -ﺣـ ـﺼــﺔ  % 5ﺗـ ـﻤــﻨﺢ ﻟ ــﻮﺣ ــﺪة اﻟ ـﺘـ ـﻌ ـﻠ ــﻴﻢ واﻟـ ـﺒــﺤﺚ أو

ﻟﺘﺤﺴ Xﺷﺮوط ﺳﻴـﺮ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﻴﺪاﻏـﻮﺟﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟـﻠﺬﻳﻦ أﳒﺰا ﻓﻌﻠـﻴﺎ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴX

ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.

وﺳﺎﺋﻞ وﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞq

 -ﺣـﺼﺔ  % 15ﺗـﺨـﺼﺺ ﻛـﻤـﺴﺎﻫـﻤـﺎت ﻓﻲ اﻟـﺼـﻨﺪوق

اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

 -ﺣﺼﺔ  % 50ﺗﻮزع ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﻼوة ﺗـﺸﺠﻴـﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ

ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اJﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲq

ﺷﺮوط إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ واﳊﺼﻮل
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واJﻬﻨﻲ

اJﺴﺘﺨﺪﻣ Xاﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اJﻌﻨﻴﺔ Šﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اJﺴﺘﺨﺪﻣ Xاﻹدارﻳ Xواﻟﺘﻘﻨﻴ Xوﻋﻤﺎل اﳋﺪﻣﺎتq

اJـﺎد
ـﺎدّةة Œ : 13ـﻜـﻦ اJــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات اﻟـﻄــﺎﺑﻊ

 -ﺣ ـﺼــﺔ  % 5ﺗ ـﻤــﻨﺢ ﻟ ـﺒــﺎﻗـﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣﻲ اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ

اﻟﻌـﻠـﻤﻲ واﻟـﺜـﻘـﺎﻓﻲ واJـﻬـﻨﻲ إﻧـﺸﺎء ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﻓـﺮﻋـﻴﺔ ذات

اﻟـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات اﻟـﻄــﺎﺑﻊ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺜ ـﻘـﺎﻓـﻲ واJـﻬــﻨﻲ ﻓﻲ

ﻃ ــﺎﺑـﻊ اﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي واﳊ ـ ـﺼ ــﻮل ﻋـ ـﻠـﻰ أﺳ ــﻬﻢ ﻓـﻲ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت

ﻳـﻮﺿـﺢ اﻟـﻮزﻳــﺮ ا Jـﻜـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟﻲ ﻛـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت

ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ـﻠـﻰ ﻣ ــﺪاوﻟ ــﺔ ﻣـ ـﺠـ ــﻠﺲ اﻹدارة وﻣ ــﻮاﻓـ ـﻘـ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ

ـﺎدّةة  : 10ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌـﻤـﻞ اJـﻮارد اﻟ ـﻨــﺎﲡــﺔ ﻋﻦ اﺳ ـﺘـﻐﻼل
اJـﺎد

اJﺎدةّة  : 14ﺗﺄﺧـﺬ اJﺆﺳـﺴﺔ اﻟـﻔﺮﻋـﻴﺔ ﺷـﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ذات
اJﺎد

ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت ا Jــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ذات اﻟـ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻤﻲ

ـﺎدّةة  : 15ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن اﳊ ــﺼﺺ اﻟ ـ ـﻨـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ
اJــﺎد

إﻃﺎر اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى أو ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﺜﻤ Xﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚq
اﻟﻮﺻﻴﺔ.

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اJﺎدّة ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ.

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة أو ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻬﻢ.

ﺑﺮاءات اﻻﺧـﺘﺮاع واﻹﺟـﺎزات وﺗﺴﻮﻳـﻖ ﻣﻨﺘـﺠﺎت ﻣـﺨﺘﻠﻒ

واﻟـﺜـﻘـﺎﻓﻲ واJﻬـﻨﻲ ﺑـﺼـﻔﺔ أوﻟـﻴـﺔ ﻓﻲ ﲢـﺴ Xﺷـﺮوط ﺳـﻴﺮ

اﻟـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات اﻟـﻄــﺎﺑﻊ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺜ ـﻘـﺎﻓـﻲ واJـﻬــﻨﻲ ﻓﻲ

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

اJـﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔـﺮﻋﻴﺔ ﻧﺎﲡـﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اJﻮارد اﳋﺎﺻـﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ

ﺗﺼﺐ ﻫـﺬه اJﻮارد qﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﺳـﻨـﺪ إﻳﺮادات ﻳـﺼﺪره

ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ.

اﻵﻣﺮ ﺑـﺎﻟـﺼﺮف qﲢﺖ ﻋـﻨـﻮان "ﻋﻤـﻠـﻴﺎت ﺧـﺎرج اJـﻴﺰاﻧـﻴﺔ"q

دون اJـ ــﺴـ ــﺎس ﺑــ ــﺄﺣـ ــﻜـ ــﺎم ا Jــﺎدّة  567ﻣـﻦ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗـﻢ

وŒﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ¦ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ.
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ﺗﻘﻴﺪ ﻫـﺬه اJﻮارد ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ إﺿـﺎﻓﻲ qﻳﻔﺘﺢ ﻟﻬﺬا

ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳــﻨـــﺔ  q1975ا Jـﻌ ـﺪّل وا Jـﺘـ ـﻤّﻢ واJــﺬﻛــــﻮر أﻋﻼهq

اﻟ ـﻐــﺮض qوŒـﺴــﻜﻪ اﻟـﻌــﻮن اﶈـﺎﺳـﺐ ﺑـﺎJــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ

Œﻜﻦ اJﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ ذات اﻟـﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌـﻠﻤﻲ واﻟـﺜﻘﺎﻓﻲ

اJـ ــﺎد
ـﺎدّةة Œ : 11ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﻳـ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤـﻞ ﻗ ـ ــﺴﻢ ﻣـﻦ اJـ ــﻮارد

اﻻﺧـﺘـﺮاع ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺣﻖ اﻻﻧـﺘـﻔــﺎع ﻣـﺎ ﻋـﺪا اﻷﻣﻼك اJـﻨـﻘـﻮﻟـﺔ

ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واJﻬﻨﻲ.

واJﻬﻨﻲ ﺗـﻘـﺪ ¤ﻋـﻤـﻞ وﻣﺴﺎﻫـﻤﺎت ﻋـﻴﻨﻴـﺔ ﺗﺘـﻀﻤّﻦ ﺑﺮاءات

وﻏﻴﺮ اJﻨﻘﻮﻟﺔ اﻷﺧـﺮى ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.

اﻟـ ـﻨ ــﺎﲡ ــﺔ ﻋﻦ اﳋ ــﺪﻣ ــﺎت واﳋـ ـﺒ ــﺮات اﻟـ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺪة ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴــﺔ

اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﻌـﻠـﻤﻲ واﻟـﺜـﻘـﺎﻓﻲ واJـﻬﻨـﻲ qوﻛﺬا

ـﺎدّةة  : 16ﻳـ ـﻜ ــﻮن اﳊ ـﺼ ــﻮل ﻋ ــﻠﻰ اﻷﺳـ ـﻬـﻢ ﻧــﺎﲡ ــﺎ ﻋﻦ
اJــﺎد

ﺗــﻠﻚ اﻟ ـﻨــﺎﲡــﺔ ﻋﻦ اﺳ ـﺘـﻐﻼل ﺑــﺮاءات اﻻﺧ ـﺘــﺮاع واﻹﺟـﺎزات

اJـﻮارد اﳋـﺎﺻـﺔ اﻟـﻨـﺎﺟـﻤـﺔ ﻋﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اJـﺆﺳـﺴﺔ

وﺗـﺴـﻮﻳﻖ ﻣـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟﻨـﺸـﺎﻃـﺎت اﺨﻤﻟـﺘـﻠـﻔﺔ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ ﻗـﺼﺪ

اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟـﻌﻠـﻤﻲ واﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ واJﻬـﻨﻲ وﺗﻜﻮن

إﻧـﺸﺎء ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﻓـﺮﻋﻴـﺔ و /أو اﳊـﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ أﺳﻬﻢ وذﻟﻚ

ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع ﻣ ــﺪاوﻟـ ــﺔ ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ إدارﺗ ـ ـﻬ ــﺎ وﻣ ــﻮاﻓـ ـﻘـ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ

اﻟﻮﺻﻴﺔ.

ﺑ ـﻨــﺎء ﻋ ـﻠـﻰ ﻣــﺪاوﻟــﺔ ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻹدارة واJــﻮاﻓ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺔ
ﻟﻠﻮزﻳﺮ اJﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ.

ﻳـﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋـﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ اJﺆﺳـﺴﺎت اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳﺔ

ﻳ ــﺤـــ ـﺪّد ﻣـ ـﺠـ ـﻠـﺲ إدارة ا Jــﺆﺳـ ــﺴـ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ذات

اﻟﺘﻲ ﻳﻜـﻮن ﻏﺮﺿﻬـﺎ ﻣﺘـﻤﺎﺷﻴـﺎ ﻣﻊ ﻣﻴـﺪان ﻧﺸﺎط اJـﺆﺳﺴﺔ

اﻟـ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟ ـﻌـ ـﻠ ـﻤـﻲ واﻟ ـﺜـ ـﻘــﺎﻓﻲ واJـ ـﻬ ـﻨـﻲ اﻟ ـﻨـ ـﺴــﺒـ ــﺔ اﻟــﻮاﺟﺐ

وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺜﻤ Xﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ.

ﺗـﺨـﺼﻴـﺼـﻬﺎ ﻓﻲ إﻧـﺸـﺎء ﻣﺆﺳـﺴـﺎت ﻓﺮﻋـﻴﺔ و اﳊـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ

ـﺎدّةة  : 17ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻫـﺪف اJـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻔـﺮﻋـﻴـﺔ
اJـﺎد

اﻟﺴـﻬﻢ اﻟـﺬي ﻳـﻌﻮد ﻟـﻠـﻤﺆﺳـﺴـﺔ ﻗـﺒﻞ اJﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣﻴـﺰاﻧـﻴﺔ

ﻣ ـﺘ ـﻤــﺎﺷ ـﻴــﺎ ﻣﻊ ﻣ ـﻴــﺪان ﻧ ـﺸــﺎط اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات

اJﺆﺳﺴﺔ.

اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واJﻬﻨﻲ.

ـﺎدّةة  : 12ﺗ ـﺼـﺐ ﺳ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎ ﲢﺖ ﻋـ ـﻨ ــﻮان "ﻋ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴــﺎت
اJــﺎد

ﺗـ ـﻬـ ــﺪف ا Jــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﻔـ ــﺮﻋـ ـﻴـ ــﺔ إﻟﻰ إﻧ ـ ـﺘ ــﺎج وﺗ ـ ـﺜـ ـﻤ ــX

ﺧﺎرج اJـﻴﺰاﻧﻴـﺔ" qاJﻮارد اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ اJﺆﺳـﺴﺎت اﻟﻔـﺮﻋﻴﺔ

وﺗـﺴــﻮﻳﻖ اﻷﻣــﻮال أو اﳋــﺪﻣــﺎت ﻓﻲ ا Jـﻴــﺎدﻳﻦ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳـﺔ

واﳊـﺼــﻮل ﻋـﻠﻰ اﻷﺳـﻬﻢ qﺑ ـﻨـﺎء ﻋــﻠﻰ ﺳـﻨـﺪ إﻳــﺮادات ﻳـﺼـﺪره

واﻟـﻌـﻠ ـﻤـﻴــﺔ واﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴـﺔ ﻓـﻲ إﻃـﺎر ﻣـﻬــﺎم اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ

اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف.

ﻟـﻠ ـﺘـﻌ ـﻠـﻴﻢ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ اﶈــﺪدة ﻓﻲ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗـﻢ  05-99اJـﺆرخ

ﺗﻘﻴﺪ ﻫـﺬه اJﻮارد ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ إﺿـﺎﻓﻲ qﻳﻔﺘﺢ ﻟﻬﺬا

ﻓﻲ  18ذي اﳊــﺠـــﺔ ﻋــﺎم  1419اJـﻮاﻓﻖ  4أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ q1999

اﻟ ـﻐــﺮض qوŒـﺴــﻜﻪ اﻟـﻌــﻮن اﶈـﺎﺳـﺐ ﺑـﺎJــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ

اJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

53

م ﻋﺎم  1433ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 9ﻣﺤﺮ
 4دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 66

18

ـﺎدّةة  : 18ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّﻦ ﻛﻞ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع إﻧـ ـﺸ ــﺎء
اJــﺎد

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم
ّخ ﻓﻲ  28ذي اﳊﺠ
ﻣﺆرخ
 398ﻣﺆرﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ - 11

ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﻓـﺮﻋــﻴـﺔ ﻣـﺨـﻄﻂ أﻋﻤـﺎل ﻳـﻮﺿﺢ qﻋـﻠﻰ اﳋـﺼﻮص

 1432اJــﻮاﻓـﻖ  24ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  qq2011ﻳ ـﺤــﺪد ﻣ ـﻬــﺎم

ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اJﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫـﺎ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎJﺸﺮوعq -اﻟﺘﺄﻃــﻴﺮq

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq

 -ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺴﻮقq

 -ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒـﺤﺚ

 -اJﻨﺘﻮﺟﺎت واﳋﺪﻣﺎت اJﻘﺪﻣﺔq

اﻟﻌﻠﻤﻲq

 -اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اJﺎدﺗﺎن  3-85و125

 -اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢq

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -اﳊﺎﺟﺎت وﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.

 -وŠـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗـﻢ  17-84ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ 8

ﺷـﻮّال ﻋـﺎم  1404اJـﻮاﻓــﻖ  7ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1984واJـﺘـﻌﻠـﻖ

ـﺎدةّة  : 19ﻳﻌـ Xاﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟﻮﺻﻲ ‘ـﺜﻼ ﻋﻦ اJـﺆﺳـﺴﺔ
اJـﺎد

ﺑﻘـﻮاﻧـ XاJﺎﻟﻴﺔ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

ﻟﺪى اﻟـﻬﻴـﺌﺎت اJـﺴﻴـﺮة ﻟﻠـﺸﺨﺺ اJـﻌﻨـﻮي اJﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ
ﻓﻲ اJﺎدة  13أﻋﻼه.

 -و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  21-90اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 24

ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1411اJــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ـﺎدةّة  : 20ﻳ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ‘ ـ ـﺜـﻞ اJـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻓـﻲ اJـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺔ
اJـ ــﺎد

اﻟ ـﻔــﺮﻋ ـﻴــﺔ أو اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻻﻗـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮا ﺳ ـﻨـﻮﻳــﺎ إﻟﻰ

ﺑﺎﶈـﺎﺳﺒـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

ﻣ ـﺠــﻠﺲ إدارة اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ qﺣــﻮل ﻧ ـﺘــﺎﺋﺞ ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ

 -و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-98اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

اﻟـﻔـﺮﻋـﻴــﺔ أو اJـﺆﺳـﺴـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳـﺔ qوﻣـﻄـﺎﺑـﻘــﺔ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎﺗـﻬـﺎ

رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم  1419ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1998

Jﻬﺎم اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وآﻓﺎق ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.

واJﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧــﻮن اﻟﺘــﻮﺟـﻴﻬـــﻲ واﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣﺞ اﳋـﻤـﺎﺳــﻲ

ـﺎدّةة  : 21ﻳـ ـﺨـ ــﻀﻊ إﻧـ ـﺸـ ــﺎء ا Jــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت اﻟـ ـﻔـ ــﺮﻋـ ـﻴ ــﺔ
اJــﺎد

ﺣــﻮل اﻟـﺒـﺤﺚ اﻟﻌـﻠـﻤــﻲ واﻟـﺘﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺘﻜـﻨــﻮﻟﻮﺟﻲ - 1998

واﳊـﺼﻮل ﻋـﻠﻰ أﺳـﻬﻢ ﻷﺣﻜـﺎم اﻷﻣﺮ رﻗـﻢ  59-75اJـﺆرخ ﻓﻲ

 q2002اJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢ qﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدّة  14ﻣﻜﺮّر  1ﻣﻨـﻪq

 20رﻣ ـﻀـﺎن ﻋــﺎم  1395اJـﻮاﻓــﻖ  26ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨــﺔ q1975

 -وŠﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اJـﺆرخ

اJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJـﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ

اﻟﻔﺼـﻞ اﳋﺎﻣﺲ

 2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

 -وŠـﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  22-92اJـﺆرّخ

ـﺎدّةة  : 22ﺗــﻠ ـﻐـﻰ أﺣـﻜــﺎم اJــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗــﻢ
اJـﺎد

ﻓﻲ  8رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1412اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  13ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1992

 258-99اJـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  8ﺷـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم  1420اJـ ـ ــﻮاﻓــﻖ 16

واJـﺘـﻀﻤﻦ إﻧـﺸـﺎء ﳉـﺎن ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﺑ Xاﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت ﻟـﺘـﺮﻗـﻴﺔ

ﻧ ــﻮﻓ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ــﻨــ ــﺔ  1999وا Jــﺬﻛــ ــﻮر أﻋـــﻼه qﻓـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎ ﻳ ــﺨﺺ

اﻟـﺒـﺤـﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤﻲ واﻟ ـﺘـﻘـﻨﻲ qوﺑــﺮﻣـﺠـﺘﻪ وﺗـﻘــﻮŒﻪ qوﻳـﻀـﺒﻂ

اJﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣــــﻴـﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑـﻊ اﻟﻌـﻠﻤــﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓــﻲ

ﺳﻴﺮﻫﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

وا Jـﻬــﻨـــﻲ qواJـﺮﺳـــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔــﻴــــﺬي رﻗﻢ  196-2000اJـﺆرّخ

ﻓـﻲ  23رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1421اJـﻮاﻓـﻖ  25ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨــﺔ

 -و Šـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 414-92

 2000وا Jـ ــﺬﻛـ ـ ــﻮر أﻋـﻼه qﻏ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ أن اﻟـ ـ ـﻨـﺺ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻘـﻲ

اJـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـ ــﻤـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـــ ـ ــﺎم  1413اJـ ـ ــﻮاﻓــﻖ 14

ﻟـﻠﻤـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴــﺬي رﻗــﻢ  258-99اJـﺆرّخ ﻓﻲ  8ﺷـﻌﺒﺎن

ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨــﺔ  1992واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت

ﻋـﺎم  1420اJـﻮاﻓﻖ  16ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  1999واJـﺬﻛـﻮر أﻋﻼهq

اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

ﻳﺒﻘﻰ ﺳﺎري اJﻔﻌﻮل إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺻﺪور ﻧﺺ ﺟﺪﻳﺪ.

 -وŠﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  412-98اJﺆرّخ

اJﺎدّةة  : 23ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اJﺎد

ﻓﻲ  18ﺷـﻌـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1419اJـﻮاﻓـﻖ  7دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 1998

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŒﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ـﺪّد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺗ ـﺨ ـﺼــﻴﺺ اﻟ ـﻌــﺎﺋــﺪات اﻟ ـﻨــﺎﲡــﺔ ﻋﻦ

اﳋــﺪﻣـﺎت واﻷﺷـﻐـﺎل اﻟــﺘﻲ ﺗـﻘـﻮم ﺑ ـﻬـﺎ اJـﺆﺳ ـﺴـﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  28ذي اﳊ ـﺠّــﺔ ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ

زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔq

 24ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2011

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
54

1433

2

293 12
2012

55

21

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

16

اHـﺎدة  : 38ﺗـﻤـﺴﻚ ﻣـﺤــﺎﺳـﺒـﺔ اﻟـﺪﻳـﻮان ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ

 10رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

 -و•ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  05-99اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ذي

اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1419اHـﻮاﻓﻖ  4أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1999وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

اHـﺎدة  : 39ﻳـﺴ ـﻨـﺪ ﻣـﺴـﻚ اﳊـﺴـﺎﺑــﺎت وﺗـﺪاول اﻷﻣـﻮال

ﻟﻌﻮن ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻳﻌﻴﻨﻪ أو ﻳﻌﺘﻤﺪه وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ.

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اHـﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1431اHـﻮاﻓـﻖ  28ﻣـﺎﻳـــﻮ ﺳــﻨـﺔ

اHــﺎدة  : 40ﺗ ـﻤ ــﺎرس اﻟــﺮﻗ ــﺎﺑــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ ﻧ ـﻔ ـﻘ ــﺎت اﻟــﺪﻳــﻮان

 2010واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

ﺣـﺴﺐ اﻟﺸـﺮوط اHﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﺘـﺸﺮﻳـﻌﻴﺔ

واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  22-92اHﺆرخ

ﻓﻲ  8رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1412اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  13ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1992

اHـ ــﺎدة  : 41ﲢ ـ ــﺪد ﺣ ـ ـﻘ ـ ــﻮق اﻟـ ــﺪﺧ ـ ــﻮل إﻟـﻰ اﳊ ـ ـﻈـ ـ ـﻴـ ــﺮة

واHـﺘـﻀﻤﻦ إﻧـﺸـﺎء ﳉـﺎن ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﺑ Wاﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت ﻟـﺘـﺮﻗـﻴﺔ

اﻟـﺜـﻘﺎﻓـﻴﺔ ﻟـﻠﺘـﺎﺳـﻴﻠﻲ ن أزﺟـﺮ ﺑﻘـﺮار ﻣـﺸﺘـﺮك ﺑ Wاﻟـﻮزﻳﺮ

اﻟـﺒــﺤﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺘـﻘــﻨﻲ وﺑــﺮﻣ ـﺠــﺘﻪ وﺗ ـﻘــﻮ˜ﻪ وﻳ ـﻀـﺒﻂ

اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ.

ﺳﻴﺮﻫﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

اHـﺎدة  : 42ﻣﺎ ﻋـﺪا اﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺈﻧـﺸـﺎء ﺣـﻈـﻴﺮة

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 243-99

اﻟـﺘــﺎﺳ ـﻴـﻠـﻲ اﻟـﻮﻃ ـﻨ ـﻴـﺔ اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHــﺮﺳـﻮم رﻗﻢ 168-72

اHــﺆرخ ﻓﻲ  21رﺟﺐ ﻋــﺎم  1420اHــﻮاﻓﻖ  31أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

اHﺆرخ ﻓﻲ  16ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم  1392اHﻮاﻓﻖ  27ﻳـﻮﻟﻴﻮ

 1999اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد ﺗ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟ ـﻠـ ـﺠ ــﺎن اﻟ ـﻘـ ـﻄــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺪاﺋـ ـﻤــﺔ

ﺳﻨﺔ  1972واHـﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸـﺎء اﳊﻈﻴﺮة اﻟـﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟـﻠﺘﺎﺳﻴﻠﻲ

ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲq

واHـﺆﺳ ـﺴـﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ اHـﻜ ـﻠّـﻔـﺔ ﺑ ـﺘـﺴ ـﻴـﻴـﺮﻫــﺎ qﺗـﻠـﻐـﻰ ﺟـﻤـﻴﻊ

أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  88 -87اHــﺆرخ ﻓﻲ  22ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  279-03اHﺆرخ

 1407اHـ ــﻮاﻓﻖ  21أﺑـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  1987واHـ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ــﻤﻦ إﻋـ ــﺎدة

ﻓﻲ  24ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  23ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﻈﻴـﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘـﺎﺳﻴﻠﻲ qوﻛﺬا أﺣﻜﺎم اHﺮﺳﻮم

 2003اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم اﳉ ـ ــﺎﻣ ـ ـﻌ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻘـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ

رﻗﻢ  89-87اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  22ﺷـ ـﻌ ـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1407اHـ ــﻮاﻓﻖ 21

ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1987اﻟﺬي ﻳﻘ« اﳊﻈﻴﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺎﺳﻴﻠﻲ.

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  299-05اHﺆرخ

ا Hـ ــﺎدة  : 43ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة

ﻓﻲ  11رﺟﺐ ﻋـﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  16ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2005اﻟـﺬي

ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  2رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ 21

وﺳﻴﺮهq

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﻳـﺤـﺪد ﻣـﻬـﺎم اHـﺮﻛـﺰ اﳉـﺎﻣــﻌﻲ واﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ

ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2012

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  500-05اHﺆرخ

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ﻓﻲ  27ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  29دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

 2005اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻣ ـﻬـﺎم اHـﺪرﺳـﺔ ﺧـﺎرج اﳉـﺎﻣـﻌـﺔ واﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎq

ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  293 - 12ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  2رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم
 q2012ﻳـ ـﺤـ ــﺪد ﻣـ ـﻬ ــﺎم
q
 1433اHـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  396-11اHﺆرخ

اHـﺼـﺎﻟﺢ اHـﺸ ـﺘـﺮﻛـﺔ ﻟـﻠـﺒــﺤﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤﻲ واﻟ ـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟﻲ

ﻓﻲ  28ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1432اHﻮاﻓﻖ  24ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2011

وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ.

اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻷﺳ ـ ــﺎﺳﻲ اﳋ ـ ــﺎص ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺔ

ــــــــــــــــــــــ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲq

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  397-11اHﺆرخ

 -ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒـﺤﺚ

ﻓﻲ  28ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1432اHﻮاﻓﻖ  24ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2011

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125

ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واHﻬﻨﻲq

اﻟﻌﻠﻤﻲq

اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد اﻟـﻘﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑـﺘﺴـﻴﻴـﺮ اHﺆﺳـﺴﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  398-11اHﺆرخ

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-98اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﻓﻲ  28ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1432اHﻮاﻓﻖ  24ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2011

رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم  1419ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1998

اﻟﺬي ﻳﺤـﺪد ﻣﻬﺎم اﻟﻮﻛـﺎﻟﺔ اHﻮﺿﻮﻋـﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠـﺒﺤﺚ وﺗﻨﻈـﻴﻤﻬﺎ

واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟـﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳋﻤﺎﺳﻲ ﺣـﻮل

وﺳﻴﺮﻫﺎq

اﻟـﺒﺤﺚ اﻟـﻌـﻠﻤــﻲ واﻟـﺘﻄـﻮﻳـــﺮ اﻟﺘـﻜﻨـﻮﻟﻮﺟـﻲ q2002 - 1998

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq

اHـﻌﺪل واHﺘﻤـﻢ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  20ﻣﻜﺮر ﻣﻨﻪq

56

 10رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

17

ﻣـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼـ ـﺼ ــﺔ ﻣﻦ ﺷ ــﺄﻧ ـ ـﻬ ــﺎ ﺗـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ ﻛـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎت ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ﻣﻦ

ﻳــــﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اHـﺎدة  : 7ﺗﻜـﻠﻒ اﻟـﻮﺣـﺪة اﳉـﻬـﻮﻳـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻮﺛـﻴﻖ ﺑـﺎﻗـﺘـﻨﺎء

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

ا Hـﻌـ ـﻠــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤـ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﺔ وﻣ ـﻌــﺎﳉ ـﺘ ـﻬــﺎ وﺗـ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ـﻤ ـﻬــﺎ

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  20ﻣ ـﻜــﺮر ﻣﻦ

وﻧﺸﺮﻫﺎ qﻛﻤـﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم وﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋﻠﻰ

اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11-98اHﺆرخ ﻓﻲ  29رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم 1419

اﳋﻂ وﺗﻄﻮﻳﺮ اHﻌﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

اHــﻮاﻓﻖ  22ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  q1998اHـ ـﻌــﺪل واHـ ـﺘ ــﻤﻢ وا Hــﺬﻛــﻮر

اHـﺎدة  : 8ﺗـﻜــﻠﻒ اﻷرﺿ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﻘ ـﻨ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻄـﺒ ـﻴـﺔ ﺑــﺈﻋـﺪاد

أﻋﻼه qﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ــﺬا اHـ ــﺮﺳ ــﻮم إﻟـﻰ ﲢ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣـ ـﻬـ ــﺎم ا Hـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ

اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎﻟـ ــﻴﻞ وﻋـ ـﻤـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ـ ـﺨ ــﻴﺺ وﺗ ــﺮﻗ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ــﺤﺚ

ا Hـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ﻟ ـﻠـﺒــﺤﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺘـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟﻲ وﺗ ـﻨـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻬـﺎ

اﻟـﺘﻄـﺒـﻴﻘﻲ اﻟـﻌﻴـﺎدي واﻟﻌﻼﺟﻲ .ﻛـﻤـﺎ ﺗﻮﻓـﺮ ﻟﻠـﻄﻠـﺒﺔ أرﺿـﻴﺔ

وﺳﻴﺮﻫﺎ.

ﻟﻠﺘﺮﺑﺺ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت.

اHﺎدة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎHـﺼﺎﻟﺢ اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟـﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ا Hـ ــﺎدة  : 9ﻳ ـ ـ ـﻜ ـ ــﻠﻒ ﻣ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺰ ﺗ ـ ــﻮﺻـ ـ ـﻴـﻒ ا Hـ ــﻮاد ﺑ ـ ــﻮﺿﻊ

واﻟـﺘـﻜ ـﻨـﻮﻟـﻮﺟﻲ qﻣـﺠـﻤـﻮع اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ اﳋـﺎﺻـﺔ واﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات

اﻟـ ــﻮﺳ ــﺎﺋـﻞ ﲢﺖ ﺗـ ـﺼـ ــﺮف ﻓ ــﺮق اﻟ ـ ـﺒـ ـﺤـﺚ • qــﺎ ﻳ ـ ـﺴـ ـﻤـﺢ ﻟـ ـﻬ ــﺎ

اﻟ ـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴــﺔ واﻟـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗــﻮﺿﻊ ﺑ ـﺼ ـﻔـﺔ ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮﻛـﺔ ﲢﺖ

ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻮاد اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ.

ﺗـﺼﺮف ﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟـﻌﺎﻟﻲ واHﺆﺳﺴﺎت

اHــﺎدة  : 10ﺗـ ـﺨ ـﺼـﺺ اﻷرﺿ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﻄــﻮﻳــﺮ

اﻻﺳ ـﺘـ ـﺸ ـﻔــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﳉ ــﺎﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ وﻣ ــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﺒ ـﺤـﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ

اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻣ ـ ـﺠـ ـﻴـ ــﺎت ﻹﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء وﺿـ ــﺒﻂ اﻵﻟ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﺴـ ــﺎﻋ ــﺪ

واﻟــﻮﻛـﺎﻻت اHــﻮﺿـﻮﻋــﺎﺗـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﺒـﺤﺚ qﻣﻦ أﺟﻞ إﳒــﺎز ﺑـﺮاﻣﺞ

ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﺟﻬﺎز إﻋﻼم آﻟﻲ.

ﺑﺤﺚ ﻣﺤﺪدة وﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اHــﺎدة  : 11اﳊ ــﺎﺿـ ـﻨــﺔ ﻫـ ـﻴ ــﻜﻞ ﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘ ـﺒ ــﺎل وﻣـ ـﺴ ــﺎﻧــﺪة

اHﺎدة ˜ : 3ﻜﻦ اHﺼﺎﻟﺢ اHـﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠـﺒﺤﺚ أن ﺗﻜﺘﺴﻲ

ﻣـ ـﺸــﺮوع اﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎري ذي ﺻ ـﻠــﺔ ﻣ ـﺒ ــﺎﺷــﺮة ﺑــﺎﻟ ـﺒ ــﺤﺚ qﺗ ـﺴــﺎﻋــﺪ

أﺣﺪ اﻷﺷﻜﺎل اﻵﺗﻴﺔ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ :

ﺻـﺎﺣﺐ ا Hـﺸـﺮوع ﻋــﻠﻰ ﲢـﻘـﻴـﻖ ﻓـﻜـﺮﺗﻪ وإﺛــﺒـــﺎت إﻣـﻜــﺎﻧـﻴـــﺔ

 -أرﺿﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔq

ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﻬـــﺎ ﻓﻲ اHـــﺪى اﻟـﺒﻌـﻴـــﺪ qوﺗــﻘــﺪم اﻟـﺪﻋــﻢ ﻷﺻـﺤــﺎب

 -أرﺿﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲq

اHـﺸــﺎرﻳـﻊ ﻓـﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟ ـﺘـﻜـﻮﻳــﻦ واﻻﺳـﺘ ـﺸـﺎرة واﻟـﺘ ـﻤـﻮﻳﻞ
ﻣﻊ ﻣﺮاﻓﻘﺘﻬﻢ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ إﻧﺸﺎء اHﺆﺳﺴﺔ.

 أرﺿﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎب اHﻜﺜﻒq -وﺣﺪة ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖq

اHﺎدة  : 12ﺗﻨـﺸﺄ اHﺼـﺎﻟﺢ اHﺸـﺘﺮﻛﺔ ﻟـﻠﺒﺤﺚ ﺑـﻌﺪ أﺧﺬ

رأي اﻟـﻠـﺠﻨـﺔ اﻟـﻘـﻄﺎﻋـﻴـﺔ اﻟﺪاﺋـﻤـﺔ أو اﻟـﻠﺠـﻨـﺔ اHـﺸﺘـﺮﻛـﺔ ﺑW

 -أرﺿﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻃﺒﻴﺔq

اﻟ ـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت ا Hـﻌ ـﻨـﻴــﺔ qﺣــﺴﺐ اﳊــﺎﻟــﺔ qﺑ ـﻘـﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑـW

 -ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اHﻮادq

اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻮزﻳـﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔq

 -أرﺿﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎتq

أو ﺑـﻘــﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـ Wاﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟـﺒـﺤﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤﻲ

واﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اHﻌﻨﻲ.

 -ﺣﺎﺿﻨﺔ.

ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ﻗـ ــﺮار اﻹﻧ ـ ـﺸ ــﺎء ﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺔ اﻹﳊـ ــﺎق وﺷ ـ ـﻜـ ـﻠ ـ ـﻬ ــﺎ

اHـﺎدة  : 4اﻷرﺿ ـﻴــﺔ اﻟـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟـﻮﺟ ـﻴــﺔ ﻫﻲ اﻹﻃــﺎر اﻟـﺬي

اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اHﺸﺘﺮﻛﺔ وﻛﺬا اHﺆﺳﺴﺎت اHﻌﻨﻴﺔ.

ﻳ ــﺘﻢ ﻓ ــﻴﻪ ﺻـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎذج اﻷوﻟـ ـﻴ ــﺔ وإﺟ ــﺮاء اﻟـ ـﺘـ ـﺠــﺎرب

واﻻﺳـﺘـﺪﻻل واﻟ ـﺒـﺤــﻮث اﻟـﺘـﻄ ـﺒـﻴ ـﻘـﻴـﺔ وا Hـﺴـﺎﻋــﺪة اﻟـﺘـﻘ ـﻨـﻴـﺔ

اHـﺎدة  : 13ﻳﺨـﻀﻊ إﻧـﺸـﺎء اHﺼـﺎﻟﺢ اHـﺸـﺘﺮﻛـﺔ ﻟـﻠـﺒﺤﺚ

وﺗ ـﻘ ــﺪ šا Hـﺸــﻮرة ﻟـ ـﻔــﺎﺋــﺪة ا Hــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳ ــﺔ qﻛ ـﻤــﺎ

إﻟﻰ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :

ﺗـﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟـﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟـﻠﻄﻠﺒﺔ وﲢـﺴ WاHﺴﺘﻮى

 -أﻫﻤﻴـﺔ ﻧﺸـﺎﻃﺎت اHـﺼﺎﻟﺢ اHﺸـﺘﺮﻛـﺔ ﻟﻠـﺒﺤﺚ ﺣﺴﺐ

وﲡﺪﻳﺪ اHﻌﺎرف.

ﺣـ ــﺎﺟـ ـﻴ ــﺎت اHـ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت ا Hـ ـﻌـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻘ ـ ـﻄ ــﺎع اﻻﺟـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎﻋﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎديq

اHـ ــﺎدة  : 5ﺗ ـ ـﻜـ ــﻠﻒ اﻷرﺿ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـﺤ ـ ـﻠـ ــﻴﻞ

اﻟﻔـﻴﺰﻳـﻮﻛﻤـﻴﺎﺋـﻲ ﺑﺘـﻨﻔـﻴﺬ ﻛﻞ أﻋـﻤﺎل اﻟـﺪراﺳﺔ واﳋـﺒﺮة ﻓﻲ

 -ﺗــﻮﻓــﺮ ﻣــﻮارد ﺑ ـﺸــﺮﻳــﺔ ذات ﻋﻼﻗــﺔ و /أو ﺑــﺎﻹﻣ ـﻜـﺎن

ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻـﻬﺎ ﳊﺴﺎب اﻟﻘﻄـﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎديq

ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎq

ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﲢﺴ WاHﻌﺪات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ.

 -ﺗ ــﻮﻓ ــﺮ اﻟـ ـﻬـ ـﻴ ــﺎﻛﻞ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪﻳ ــﺔ اHﻼﺋـ ـﻤ ــﺔ ﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰاتq

اHﺎدة  : 6ﺗﻜﻠﻒ اﻷرﺿـﻴﺔ اﻟـﺘﻘـﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﺤﺴـﺎب اHﻜﺜﻒ

• ـ ـﻌ ــﺎﳉـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺎت اHـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺪة ﺑ ــﻮاﺳ ـ ـﻄـ ــﺔ ﲡـ ـﻬ ـ ـﻴ ــﺰات

 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اHﺎدﻳﺔ واHﺎﻟﻴﺔ اHﻮﺟﻮدة.57

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -ﻳ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻟـﻰ ¡ـ ــﺎرﺳ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻠﻰ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اHﺴﺘﺨﺪﻣ WاHﻌﻴﻨ Wﻓﻲ اHﺼﺎﻟﺢ اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚq

اHﻬﺎم

 -اﻗـ ـﺘـ ــﺮاح ﻛﻞ ﻋـ ـﻘـ ــﺪ أو اﺗـ ـﻔـ ــﺎﻗـ ـﻴـ ــﺔ ﻳـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑ ـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط

اHـﺎدة  : 14ﺗـﺘـﻜﻔـﻞ اHـﺼـﺎﻟﺢ اHـﺸـﺘـﺮﻛﺔ ﻟـﻠـﺒـﺤﺚ ﺑـﺠـﻤﻊ

اHﺼﺎﻟﺢ اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚq

اﻟـﻮﺳــﺎﺋﻞ ا Hـﺸ ـﺘـﺮﻛــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟـﻜ ـﻔــﺎءات واﻟ ـﺘـﺠ ـﻬ ـﻴـﺰات
اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ واﻟـﺘ ـﻤـﻮﻳﻞ qﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﺸـﺠـﻴـﻊ ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت

 -إﻋ ــﺪاد اﳊـ ـﺼ ـﻴـ ـﻠــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻨــﻮﻳ ــﺔ ﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃ ــﺎت اHـ ـﺼــﺎﻟﺢ

اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻴـﻢ واﻟـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ اﻟ ـﻌــﺎﻟﻲ واHـﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻻﺳ ـﺘـﺸ ـﻔــﺎﺋ ـﻴـﺔ

اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ.

اﳉـ ــﺎﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺔ وﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺒـ ــﺤﺚ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻤـﻲ واﻟـ ــﻮﻛ ــﺎﻻت

اHـﺎدة  : 18ﺗـﺰود اHـﺼـﺎﻟﺢ اHـﺸـﺘـﺮﻛــﺔ ﻟـﻠـﺒـﺤﺚ •ـﺠـﻠﺲ

اHــﻮﺿ ــﻮﻋــﺎﺗـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺒ ـﺤـﺚ qوﻛــﺬا ا Hــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳــﺔ

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ :

اHﻌﻨﻴﺔ.

 -ﻣﺴﺆوﻟﻲ اHﺆﺳﺴﺎت اHﻌﻨﻴﺔq

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺴﻴﺮ

 -رﺋﻴﺲ اHﺼﻠﺤﺔ اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚq

اHﺎدة  : 15ﻳـﻜـﻠﻒ رﺋﻴﺲ ﻣـﺆﺳـﺴﺔ اﻹﳊـــﺎق ﺑـﺘﺴـﻴــﻴﺮ

¡ -ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎديq

اHﺼﺎﻟﺢ اHﺸﺘﺮﻛــﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ.

 -ﺷ ـﺨـﺼ ـﻴــﺔ ﻋـﻠ ـﻤ ـﻴـﺔ qﻛ ـﻔــﺎءاﺗـﻬــﺎ ﻣ ـﺘـﺼ ـﻠــﺔ ﺑـﻨ ـﺸــﺎﻃـﺎت

وﺑﻬــﺬه اﻟﺼﻔــﺔ qﻳﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﳋﺼــﻮص• qﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHﺼﺎﻟﺢ اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ.

 -اﻟـ ـﺴـ ـﻬ ــﺮ ﻋـ ـﻠـﻰ ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻗ ــﺮارات ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ ﺗـ ـﻨـ ـﺴ ــﻴﻖ

اHﺎدة  : 19ﻳﻜـﻠﻒ ﻣـﺠـﻠﺲ ﺗـﻨﺴـﻴﻖ اHـﺼـﺎﻟﺢ اHﺸـﺘـﺮﻛﺔ

اHﺼﺎﻟﺢ اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ وإﻋﻼﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚq

ﻟﻠﺒﺤﺚ qﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص• qﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ اHـ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﺻ ــﺎدق ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﺠ ــﻠﺲ

 -ﺿﺒﻂ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻨﺸﺎطq

اﻹدارةq

 -ﺿـﺒﻂ اﳉـﺪول اﻟـﺘـﻘﺪﻳـﺮي Hـﻮارد وﻧـﻔـﻘﺎت اHـﺼـﻠـﺤﺔ

 -إﺑـﺮام ﻛﻞ ﻋـﻘـﺪ أو اﺗﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﻳﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻨﺸـﺎط اHـﺼﺎﻟﺢ

وﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺠﻤﻟﻠﺲ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﳊﺎقq

اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ.

 -ﺿـﺒﻂ ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﻣﺴﺎﻫـﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت

اHـﺎدة  : 16ﺗــﻮﺿﻊ اHـﺼــﺎﻟﺢ اHـﺸ ـﺘـﺮﻛــﺔ ﻟـﻠ ـﺒـﺤﺚ qﲢﺖ

اHﺼﺎﻟﺢ اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚq

ﻣـﺴﺆوﻟﻴﺔ رﺋﻴﺲ ﻣـﺼﻠﺤﺔ ﻳﻌـﻴﻨﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اHـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ أو اﻟﻮزﻳﺮ اHﻌﻨﻲ.

 اﻗ ـﺘــﺮاح اﻗ ـﺘـ ـﻨــﺎء اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰات اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ ﳊــﺴﻦﺳﻴﺮ اHﺼﺎﻟﺢ اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚq

ﺗﻨﻈﻢ اHﺼﺎﻟﺢ اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻓﺮوع.

 -ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﺗﺼﺎل واﻹﻋﻼمq

اHـﺎدة  : 17ﻳـﻜﻠـﻒ رﺋﻴﺲ اHـﺼـﺎﻟﺢ اHﺸـﺘـﺮﻛﺔ ﻟـﻠـﺒﺤﺚq
ﲢﺖ ﺳـﻠـﻄـﺔ ﻣـﺴﺆول ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻹﳊﺎق qﺑـﻮﺿﻊ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃﺎت

 -ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ ﺳـ ــﺒﻞ ووﺳـ ــﺎﺋﻞ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎون واﻟـ ـﺸـ ــﺮاﻛ ــﺔ ﻣﻊ

اHﺒﺮﻣﺠﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ qﻳﻘﻮم •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHـ ــﺎدة  : 20ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــﺨﺐ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﻠﺲ ﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﺴ ـ ــﻴﻖ اHـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻟﺢ

 -إﻋـﺪاد اﳉــﺪول اﻟـﺘـﻘــﺪﻳـﺮي Hـﻮارد وﻧ ـﻔـﻘــﺎت اHـﺼـﺎﻟﺢ

اHـﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟـﻠﺒﺤﺚ رﺋﻴـﺴﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑ Wﻣﺴـﺆوﻟﻲ اHﺆﺳﺴﺎت

اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚq

اHﻌﻨﻴﺔ ﻟﻌﻬﺪة ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات.

 -اﻟ ـﺴـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ ﺗـﺴ ـﻴـﻴـﺮ ﲡـﻬـﻴــﺰات وﻣـﻌـﺪات اHـﺼـﺎﻟﺢ

اHـ ــﺎدة  : 21ﻳ ـ ــﺠــ ـ ـﺘ ـ ــﻤﻊ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﻠﺲ ﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﺴ ـ ــﻴﻖ اHـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻟﺢ

اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎq

اHﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﻟـﻠـﺒـﺤﺚ ﻣـﺮة واﺣـﺪة ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻨـﺔ ﺑـﻨﺎء

 -ﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اHﺆﺳﺴﺎتq

ﻋـ ــﻠﻰ اﺳ ـ ـﺘـ ــﺪﻋـ ــﺎء ﻣﻦ رﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـﻪ أو ﺑـ ـﻄ ـ ـﻠـﺐ ﻣﻦ ﺛ ـ ـﻠـ ــﺜﻲ )(3/2

 -اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻛﺎت ﺟﺪﻳﺪةq

أﻋﻀﺎﺋﻪ.
58

 10رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

19

اHـﺎدة  : 22ﻳـﻌــﺪ رﺋـﻴﺲ اHـﺼــﺎﻟﺢ اHـﺸ ـﺘـﺮﻛـﺔ ﻟ ـﻠـﺒـﺤﺚq

اHـ ــﺎدة  : 24ﺗـ ـﻌ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺮ اﻟ ــﻮﺳـ ــﺎﺋـﻞ ا Hــﺎدﻳـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ

اHـﻴــﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳــﺮﻳـﺔ Hـﻮارد وﻧـﻔـﻘـﺎت ا Hـﺼـﺎﻟﺢ اHـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ

اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺬﻣﺔ اHﺎﻟﻴﺔ Hﺆﺳﺴﺔ اﻹﳊﺎق.

ﻟﻠﺒﺤﺚ وﻳﻘﺪﻣـﻬﺎ ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺗﻨﺴﻴﻖ اHﺼـﺎﻟﺢ اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﻟ ـﻠـﻤ ـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ qﺛﻢ ﺗــﺮﺳﻞ إﻟﻰ ﻣ ـﺠـﻠﺲ إدارة ﻣــﺆﺳـﺴـﺔ
اﻹﳊﺎق ﻟﻠﻤﺪاوﻟﺔ.
اHﺎدة  : 23ﺗـﺒ Wاﻟﻜـﺘﺎﺑﺎت اﳊﺴـﺎﺑﻴﺔ Hـﺆﺳﺴﺔ اﻹﳊﺎق
ﺑـﻜـﻴـﻔـﻴـﺔ ﻣـﻔـﺼـﻠـﺔ qﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت واﻹﻳـﺮادات اHـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ

ا Hـ ــﺎدة  : 25ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  2رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ 21
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2012
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ﺑﻨﺸﺎط اHﺼﺎﻟﺢ اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ.

ّرات 3آراء
ﻣﻘﺮرات3
ﻗﺮارات 3ﻣﻘﺮ
وزارة ا9ﺎﻟﻴﺔ

 2003اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ﺻـﻼﺣـ ـﻴ ــﺎت اHـ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ــﻮﻇ ـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ

ﻗــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘــﺮك ﻣ ــﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم
ّل اﻟـ ـﻘــﺮار
ـﺪل
 q2012ﻳـ ـﻌـ ـﺪ
q
 1433اHــﻮاﻓﻖ  15ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ
ّخ ﻓﻲ  30ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم
اHﺆرخ
اﻟﻮزاري اHـﺸﺘـﺮك اHﺆر
ـﺪدّد ﺗـﻌـﺪاد
 1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ  2009اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪ
ﻣ ـﻨــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﺸــﻐﻞ وﺗـ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ـﻔـ ـﻬــﺎ وﻣــﺪة اﻟـ ـﻌ ـﻘــﺪ اﳋــﺎص
ﺑﺎﻷﻋـﻮان اﻟـﻌﺎﻣـﻠـ Wﻓﻲ ﻧـﺸﺎﻃـﺎت اﳊـﻔﻆ أو اﻟﺼـﻴـﺎﻧﺔ
أو اﳋ ــﺪﻣـ ــﺎت ﺑـ ـﻌـ ـﻨـ ــﻮان اﻹدارة ا Hــﺮﻛـ ــﺰﻳ ــﺔ ﻓﻲ وزارة
اHﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 364 - 07اHــﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  28ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ
ﺳـﻨﺔ  2007واHـﺘﻀـﻤﻦ ﺗﻨـﻈﻴﻢ اﻹدارة اHـﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة
اHﺎﻟﻴﺔq
 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ اHـﺆرخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اHﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2002واHﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻌﻴ Wاﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔq

ــــــــــــــــــ

 -و• ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرّخ ﻓﻲ

إن اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔq

 30ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  25ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ 2009
اﻟﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺗﻌﺪاد ﻣـﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸـﻐﻞ وﺗﺼـﻨﻴﻔـﻬﺎ وﻣﺪة اﻟـﻌﻘﺪ

ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔq
 •ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  308 - 07اHﺆرخﻓﻲ  17رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  29ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2007
اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ﻛـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﺗـ ــﻮﻇ ــﻴﻒ اﻷﻋـ ــﻮان اHـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎ ﻗ ــﺪﻳـﻦ
وﺣـﻘﻮﻗـﻬـــﻢ وواﺟـﺒـﺎﺗﻬـــﻢ واﻟـﻌـﻨــﺎﺻﺮ اHـﺸـﻜّـﻠـﺔ ﻟـﺮواﺗـﺒﻬــﻢ
واﻟ ـﻘــﻮاﻋـﺪ ا Hـﺘـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑ ـﺘـﺴ ـﻴـﻴــﺮﻫﻢ وﻛــﺬا اﻟـﻨ ـﻈــﺎم اﻟـﺘــﺄدﻳـﺒﻲ
اHﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬــﻢ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  8ﻣﻨﻪq

اﳋﺎص ﺑﺎﻷﻋﻮان اﻟﻌﺎﻣﻠ Wﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳊﻔﻆ أو اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
أو اﳋﺪﻣﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اHﺎﻟﻴﺔq
ّران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮران
ﻳﻘﺮ
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻌﺪّل أﺣـﻜـﺎم اHـﺎدّة اﻷوﻟﻰ ﻣـﻦ اﻟـﻘﺮار
اﻟﻮزاري اHـﺸﺘـﺮك اHﺆرّخ ﻓﻲ  30ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 1430

 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 149 - 10اHـﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳﻮ
ﺳﻨﺔ  2010واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 54 - 95اHـﺆرخ ﻓﻲ  15رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  15ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ
 1995اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔq
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 190 - 03اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1424اHـ ــﻮاﻓﻖ  28أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
59

اHﻮاﻓﻖ  25ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اHﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اHﺎدة  8ﻣﻦ اHﺮﺳﻮم
اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  308 - 07اHـﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم 1428
اHﻮاﻓﻖ  29ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻳﻬﺪف ﻫﺬا
اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺗـﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﻣﺪة
اﻟـﻌـﻘـﺪ اﳋﺎص ﺑـﺎﻷﻋـﻮان اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـ Wﻓﻲ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اﳊـﻔﻆ أو
اﻟﺼـﻴﺎﻧـﺔ أو اﳋﺪﻣـﺎت ﺑـﻌﻨـﻮان اﻹدارة اHﺮﻛـﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة
اHﺎﻟﻴﺔ qﺣﺴﺐ اﳉﺪول اﻵﺗﻲ :
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1434

 8ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 20ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2013م
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ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

7

اGـ ـ ــﺎدة  : 5ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Gـ ـ ــﺎدّة  9ﻣـﻦ ا Gـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  252-99اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم 1420

اGــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻌ ــﺪل وﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ ﻫــﺬا ا Gــﺮﺳ ــﻮم أﺣـ ـﻜــﺎم

اGﻮاﻓﻖ  7ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1999واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اGـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  252-99اGـﺆرخ ﻓﻲ  28رﺟﺐ ﻋـﺎم
 1420اGﻮاﻓﻖ  7ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1999واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

"اGـﺎدة  : 9ﺗـﺘـﺸــﻜﻞ اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻮﻻﺋـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻌـﻠـﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ
ﻣﻦ :

اGـﺎدة  : 2ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدّة  2ﻣـﻦ اGــﺮﺳـﻮم

اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  252-99اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم 1420

 -اﻟﻮاﻟﻲ أو „ﺜﻠﻪ رﺋﻴﺴﺎr

اGــﻮاﻓﻖ  7ﻧـــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1999واGـــﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه وﲢــﺮر

 -ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ rﻋﻀﻮاr

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻣﺪﻳﺮ اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ rﻋﻀﻮاr

"اGـ ــﺎدة  : 2ﺗ ـ ـﺨ ـ ــﻀﻊ „ ـ ــﺎرﺳـ ــﺔ ﻧ ـ ـﺸ ـ ــﺎط إﳒـ ــﺎز اﻟـ ـ ـﻌـ ــﻠﻢ

 -ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ rﻋﻀﻮاr

اﻟـﻮﻃــﻨﻲ وﺻـﻨــﻌﻪ ﻟـﻠ ـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠﻰ رﺧ ـﺼـﺔ إدارﻳــﺔ ﻣـﺴ ـﺒـﻘـﺔ

 -ﻣﺪﻳﺮاﻟﺘﺠﺎرة rﻋﻀﻮاr

ﻳـﺴـﻠـﻤ ـﻬـﺎ اﻟـﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗـﻠـﻴـﻤ ـﻴـﺎ ﺑـﻌـﺪ أﺧـﺬ رأي اGـﺼـﺎﻟﺢ

 -رﺋﻴﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻻﺋﻲ rﻋﻀﻮاr

اGﻌﻨﻴﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ.

 -ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ rﻋﻀﻮا".

œــﺎرس ﻧ ـﺸــﺎط إﳒــﺎز اﻟ ـﻌــﻠﻢ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ وﺻ ـﻨ ـﻌـﻪ وﻛـﺬا

اﻟﺸﻌـﺎر اﻟﺬي ﻳﺤـﻤﻠﻪ واﻟـﻌﻠﻢ اGﺼـﻐﺮ ﺣـﺼﺮﻳﺎ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘﺮاب

اGﺎدة  : 6ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اGﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّœﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﻻ œـﻜﻦ أن ﻳـﺴـﺘـﻌـﻤﻞ ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﺳـﻮى اﻟـﻌـﻠﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ

ﺣ ـ ـ ــﺮر ﺑـ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  5ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم 1434

واﻟﺸـﻌـﺎر اﻟـﺬي ﻳﺤـﻤـﻠﻪ واﻟـﻌـﻠﻢ اGﺼـﻐـﺮ اGـﺼﻨـﻮع ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ

اGﻮاﻓﻖ  17ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2013

ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم".

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

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

خ ﻓﻲ  5ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى
ـﺆرّخ
ﻣـ ـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  109 - 13ﻣـ ــﺆر

ﺳﻨﺔ  1999واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻣﺎدة  2ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم  1434اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  17ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ r2013
ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت إﻧﺸﺎء ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﺳﻴﺮﻫﺎ.

"اGـﺎدة  2ﻣـﻜﺮر  :ﲢــﺪد ﻗـﺎﺋــﻤـﺔ اﻟــﻤــﻨـﺘـــﻮﺟــﺎت اﻟﺘﻲ

ــــــــــــــــــــــــــ

ﻻ œﻜﻦ وﺿـﻊ ﺻﻮرة اﻟـﻌﻠﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﺑـﻘـﺮار ﻣﺸـﺘﺮك
ﺑ ــ Xاﻟــﻮزراء اGـ ـﻜ ـﻠـ ـﻔ ــ Xﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة واﻟــﺪاﺧـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واGــﺎﻟـ ـﻴــﺔ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

واﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ".

 -ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒـﺤﺚ

اGﺎدة  : 4ﺗﻌـﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدّة  5ﻣﻦ اGﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻌﻠﻤﻲr

رﻗـﻢ  252-99ا Gـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1420ا Gـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 7

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  3-85و125

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1999واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

"اGـﺎدة  : 5ﺗـﺘ ـﺸـﻜﻞ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻌـﻠﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ

 -و™ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  17-84اGﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷﻮال

ﻣﻦ :

ﻋـﺎم  1404اGـﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1984واGـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧـX

اGﺎﻟﻴﺔ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr

 وزﻳــﺮ اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واﳉـ ـﻤــﺎﻋ ــﺎت اﶈـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ أو „ـ ـﺜــﻠﻪrرﺋﻴﺴﺎr

 -و™ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  21-90اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 24

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اGــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Gـﺘ ـﻌــﻠﻖ

„ -ﺜﻞ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔr

ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

„ -ﺜﻞ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦr

 -و™ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-98اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

„ -ﺜﻞ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr

رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم  1419ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1998

„ -ﺜﻞ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

واGﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟـﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳋﻤﺎﺳﻲ ﺣـﻮل

„ -ﺜﻞ ﻋﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲr

اﻟـﺒﺤﺚ اﻟـﻌـﻠﻤــﻲ واﻟـﺘﻄـﻮﻳـــﺮ اﻟﺘـﻜﻨـﻮﻟﻮﺟـﻲ r2002 - 1998

„ -ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ".

اGـﻌﺪل واGﺘﻤـﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﺎدة  20ﻣﻨﻪr
61

 8ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 20ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

8

 -و™ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  05-99اGـﺆرخ ﻓﻲ  18ذي

 -و™ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  396-11اGﺆرخ

اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1419اGـﻮاﻓﻖ  4أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1999وا Gـﺘ ـﻀـﻤﻦ

ﻓﻲ  28ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1432اGﻮاﻓﻖ  24ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2011

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr

اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻷﺳ ـ ــﺎﺳـﻲ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻤ ـ ــﻮذﺟﻲ اﳋ ـ ــﺎص
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲr

 -و™ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  11-07اGـﺆرخ ﻓﻲ  15ذي

 -و™ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  397-11اGﺆرخ

اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1428ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻧـ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2007
واGﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﻲ اGﺎﻟﻲr

ﻓﻲ  28ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1432اGﻮاﻓﻖ  24ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2011
اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد اﻟـﻘﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑـﺘﺴـﻴﻴـﺮ اGﺆﺳـﺴﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ

 -و™ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 325 - 12

ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واGﻬﻨﻲr

اGـــﺆرخ ﻓﻲ  16ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  3ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 -و™ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  398-11اGﺆرخ

 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

ﻓﻲ  28ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1432اGﻮاﻓﻖ  24ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2011

 -و™ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 326 - 12

اﻟﺬي ﻳﺤـﺪد ﻣﻬﺎم اﻟﻮﻛـﺎﻟﺔ اGﻮﺿﻮﻋـﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠـﺒﺤﺚ وﺗﻨﻈـﻴﻤﻬﺎ

اGـــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  4ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

وﺳﻴﺮﻫﺎr

 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

 و™ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  260-94اGﺆرخﻓﻲ  19رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1415اGﻮاﻓﻖ  27ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ 1994

ﻳــــﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺻـﻼﺣ ـﻴــﺎت وزﻳــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟﻲ واﻟ ـﺒــﺤﺚ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﻟﻌﻠﻤﻲr

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

 و™ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 177-95اGــﺆرخ ﻓﻲ  25ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1416اGــﻮاﻓﻖ  24ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ

اGﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اGﺎدة  20ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن

 1995اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﻛـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﺗ ـﺴـﻴ ـﻴــﺮ ﺣـﺴــﺎب اﻟـﺘ ـﺨ ـﺼـﻴﺺ

رﻗﻢ  11-98اGـﺆرخ ﻓﻲ  29رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﺎم  1419اGـﻮاﻓﻖ

اﳋــﺎص رﻗﻢ  302-082اﻟــﺬي ﻋ ـﻨــﻮاﻧﻪ "اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻃــﻨﻲ

 22ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  r1998ا Gـ ـﻌ ــﺪل وا Gـ ـﺘـ ــﻤﻢ واGـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼهr

ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ" rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr

ﻳ ـﻬــﺪف ﻫ ــﺬا اGــﺮﺳــﻮم إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳــﺪ ﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴــﺎت إﻧـ ـﺸــﺎء ﻓــﺮﻗــﺔ
اﻟﺒﺤﺚ وﺳﻴﺮﻫﺎ.

 و™ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 244-99اGــﺆرخ ﻓﻲ  21رﺟﺐ ﻋــﺎم  1420اGــﻮاﻓﻖ  31أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

ﺗـﺨﻀـﻊ ﻓﺮﻗـﺔ اﻟﺒـﺤﺚ اﻟﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﻟـﻠﻤـﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ

 1999اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻗـﻮاﻋـﺪ إﻧـﺸـﺎء ﻣـﺨـﺒـﺮ اﻟـﺒـﺤﺚ وﺗـﻨـﻈﻴـﻤﻪ

ذات اﻟ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﻌـ ـﻠــﻤﻲ واﻟـ ـﺘـ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟﻲ وﻟــﻮﺣ ــﺪة اﻟـ ـﺒــﺤﺚ

وﺳﻴﺮهr

وﺨﻤﻟﺒﺮ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.

 -و™ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  257-99اGﺆرخ

اGــﺎدة  : 2ﻓ ــﺮﻗــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺤﺚ ﻫﻲ اﻟـ ـﻜ ـﻴــﺎن اﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈ ـﻴــﻤﻲ

ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1420اGــﻮاﻓﻖ  16ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1999

اﻟ ـﻘـﺎﻋــﺪي ﻹﳒـﺎز ﻣ ـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟـﺒــﺤﺚ rﺗـﺘ ـﺸـﻜـﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛـﺔ )(3

اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت إﻧ ـﺸـﺎء وﺣـﺪات اﻟ ـﺒـﺤﺚ وﺗ ـﻨـﻈـﻴ ـﻤـﻬـﺎ

ﺑـﺎﺣﺜـ Xﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ rوﺗـﻌﺘـﻤـﺪ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴﺘـﺨﺪﻣﻲ دﻋﻢ اﻟـﺒﺤﺚ

وﺳﻴﺮﻫﺎr

واﻟـﻬﻴـﺎﻛــﻞ واﻟﺘـﺠﻬـﻴــﺰات اﻟـﻌﻠـﻤﻴــــﺔ اﻟﺘـﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠـﻤﺆﺳـﺴـﺔ

 -و™ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  130-08اGﺆرخ

اﻟ ــﺘـﻲ ﺗ ــﻨــ ـﺸ ــﺄ ﺑ ــﻬـ ــﺎ وﺗ ــﺪﻋـﻰ ﻓـﻲ ﺻـ ـﻠـﺐ اﻟ ــﻨﺺ "ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴــﺔ

ﻓﻲ  27رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﺎم  1429اGـﻮاﻓﻖ  3ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ 2008

اﻹﳊﺎق".

واGﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص ﺑﺎﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚr

œﻜﻦ ﻓﺮﻗـﺔ اﻟﺒﺤـﺚ أن ﺗﺴﺘـﻌ Xﺑﺎﻟـﻜﻔـﺎءات اﻟﻌﻠـﻤﻴﺔ

 -و™ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  131-08اGﺆرخ

واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺨﻤﻟﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط.

ﻓﻲ  27رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﺎم  1429اGـﻮاﻓﻖ  3ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ 2008

اGـ ــﺎدة  œ : 3ـ ــﻜﻦ أن ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻓ ـ ــﺮﻗـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺤﺚ ﺧ ـ ــﺎﺻـ ــﺔ

واGﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪاﺋﻢr

™ـﺆﺳـﺴــﺔ أو ﻣـﺨـﺘ ـﻠـﻄـﺔ أو ﺷــﺮﻳـﻜـﺔ ﻋ ـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻨ ـﺸـﺄ ﻓﻲ إﻃـﺎر

 -و™ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  232-10اGﺆرخ

اﻟﺘـﺒـﺎدل ﻣﻊ اﻟـﻘﻄـﺎع اﻻﻗـﺘـﺼﺎدي واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋﻲ أو ﻓﻲ إﻃﺎر

ﻓﻲ  23ﺷـﻮال ﻋﺎم  1431اGﻮاﻓﻖ  2أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨﺔ  2010اﻟﺬي

اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑ XاGﺆﺳﺴﺎت.

ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺷ ــﺮوط „ــﺎرﺳ ــﺔ اﻷﺳـ ـﺘــﺎذ اﻟـ ـﺒ ــﺎﺣﺚ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺸ ـﻔ ــﺎﺋﻲ

ﺗـ ـﺒــﺮم اﻷﻃ ــﺮاف اﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺔ ﲢــﺪد ™ــﻮﺟـ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ﺣ ـﻘ ــﻮﻗ ـﻬــﺎ

اﳉ ــﺎﻣـ ــﻌﻲ أو اﻷﺳـ ـﺘـ ــﺎذ اﻟـ ـﺒ ــﺎﺣﺚ ﻧ ـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت اﻟ ـ ـﺒ ــﺤﺚ وﻛ ــﺬا

وواﺟﺒﺎﺗﻬﺎ.

ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻬﻤﺎr
62

 8ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 20ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اGـﺎدة  : 4ﺗ ـﻜـﻠــﻒ ﻓــﺮﻗــــﺔ اﻟــﺒــﺤــﺚ ﻋـــﻠﻰ اﳋـــﺼــﻮص

9

اﳊﺎﻟـﺔ rﻣﻦ ﻣـﺴـﺆول ﻣـﺆﺳﺴـﺔ اﻹﳊـﺎق أو أﻃـﺮاف اﻻﺗﻔـﺎﻗـﻴﺔ

™ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ــﺮأي ا Gـ ــﻮاﻓـﻖ ﻣـﻦ اﺠﻤﻟـ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤـﻲ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ
اGﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اGﻌﻨﻴﺔ.

 -إﳒ ــﺎز ﻛﻞ ﻣـ ـﺸــﺮوع ﻟ ـﻠـ ـﺒــﺤﺚ اﻟـ ـﻌ ـﻠ ــﻤﻲ واﻟ ـﺘـ ـﻄــﻮﻳــﺮ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ذي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻐﺮﺿﻬﺎr

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 -اGـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻫ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ﻓـﻲ اﻛـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎب ﻣـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎرف ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ

ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻴﺮ

وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ r

اGــﺎدة  : 8ﺗ ــﺰود ﻓــﺮﻗــﺔ اﻟـ ـﺒــﺤﺚ ﺑـ ـﻠ ـﺠـ ـﻨــﺔ ﺗ ـﺘـ ـﺸــﻜﻞ ﻣﻦ

 -ا Gـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ ﲢ ـﺴــ Xوﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت وﻃــﺮق

ﺑﺎﺣﺜ Xﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻣﺴﺆول ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ.

اﻹﻧﺘﺎج وﻛﺬا اGﻨﺘﻮﺟﺎت واGﻤﺘﻠﻜﺎت واﳋﺪﻣﺎتr

œـ ــﻜﻦ ﺗـ ــﻮﺳـ ــﻴﻊ ﳉ ـ ـﻨـ ــﺔ ﻓـ ــﺮﻗ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺤﺚ اﺨﻤﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺔ أو

 -ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﺸﺮﻫﺎr

اﻟ ـﺸــﺮﻳ ـﻜ ــﺔ  Gـﻤــﺜﻞ ﻋﻦ ا Gــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴــﺔ أو اGــﺆﺳ ـﺴــﺔ

 -ا Gـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻫـ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳـﻦ ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻟـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺤﺚ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

وﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ.

ﺗﺪﻟﻲ اﻟـﻠـﺠﻨـﺔ ﺑﺂراﺋـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ إﺟﺮاء ﻳـﺘﻌـﻠﻖ ﺑـﺘﻨـﻈﻴﻢ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟ ـﻔ ــﺮﻗــﺔ وﺳ ـﻴ ــﺮﻫــﺎ واﻟــﻮﺳ ــﺎﺋﻞ ا Gـﺘ ــﻮﻓــﺮة وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣـ ـﺴــﺄﻟــﺔ

ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻧﺸﺎء

ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆول ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ.

اGــﺎدة  : 5ﺗـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺄ ﻓ ــﺮﻗـ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ــﺤﺚ اﳋـ ــﺎﺻ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻔﻞ

ﺗﻌﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ.

™ـﺸﺎرﻳﻊ اﻟـﺒـﺤﺚ اGﻨـﺒـﺜـﻘﺔ ﻋﻦ اﻟـﺒـﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻃـﻨـﻴﺔ ﻟـﻠـﺒﺤﺚ

اGﺎدة  : 9ﻳﻌ Xﻣﺴـﺆول ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺒـﺤﺚ ﺑﻘﺮار rإﻣﺎ ﻣﻦ

ﺣـ ــﺴﺐ إﺟ ــﺮاءات اGـ ـﻨ ــﺎﻗ ـ ـﺼ ــﺔ ﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاح ﻣـ ـﺸـ ــﺎرﻳﻊ اﻟـ ـﺒ ــﺤﺚ

اﻟﻮزﻳﺮ اGـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺒﺤﺚ وإﻣـﺎ ﺑﻘـﺮار ﻣﺸﺘـﺮك ﻣﻊ اﻟﺴـﻠﻄﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﳊﺎق.

اﻟــﻮﺻ ـﻴــﺔ ا Gـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ rﺑ ـﻨـﺎء ﻋ ـﻠـﻰ اﻗـﺘــﺮاح rﺣــﺴﺐ اﳊــﺎﻟــﺔ rﻣﻦ

وﺗـ ـﻨ ـﺸ ــﺄ ﻓــﺮﻗ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤـﺚ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﻠـ ـﻄــﺔ ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬ

ﻣﺴﺆول ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﳊﺎق أو أﻃﺮاف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑ Xﻣﺆﺳﺴﺘ (2) Xأو أﻛﺜﺮ.

ﻳﻌـ Xﻣﺴـﺆول ﻓﺮﻗﺔ اﻟـﺒﺤﺚ ﺑـﺤﻜﻢ رﺗـﺒﺘﻪ وﻣﺆﻫﻼﺗﻪ

وﺗ ـﻜــﻮن ﻓــﺮﻗـﺔ اﻟ ـﺒــﺤﺚ اﻟ ـﺸــﺮﻳ ـﻜــﺔ ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ اﺷ ـﺘـﺮاك

اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ™ﻬﺎم ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ.

ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻣﻊ ﻓــﺮﻗـﺔ ﺑـﺤﺚ ﺧـﺎﺻـﺔ ¡ إﻧ ـﺸـﺎؤﻫـﺎ ﻓﻲ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ

أﺧﺮى.

اGـﺎدة  : 10ﻳـﻌــ Xﻣ ـﺴـﺆول ﻓــﺮﻗــﺔ اﻟـﺒــﺤﺚ Gــﺪة إﳒـﺎز
ﻣ ـﺸــﺎرﻳﻊ اﻟ ـﺒـﺤـﺚ اGـﻘــﺮرة .وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗــﻮﻗﻒ ﻋ ـﻬـﺪﺗـﻪ ﻳـﺘﻢ

اGـﺎدة  : 6ﺗـﻨـﺸــﺄ ﻓـﺮﻗـﺔ اﻟـﺒـﺤﺚ ﻋــﻠﻰ أﺳـﺎس اGـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ

اﺳﺘﺨﻼﻓﻪ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ.

اﻵﺗﻴﺔ :

ﻳـ ـﺘ ــﻮﻟـﻰ ﻣـ ـﺴ ــﺆول ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ــﺤﺚ اﻹدارة اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ

 -أﻫـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻧ ـ ـﺸ ــﺎﻃـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺒـ ــﺤﺚ ﻋـ ــﻠﻰ ﺿـ ــﻮء ﺣـ ــﺎﺟ ــﺎت

وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ rوﻳﻜﻮن اﻵﻣﺮ ﺑﺼﺮف

اﻟـﺘـﻄﻮر اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ واﻟـﻌـﻠـﻤـﻴﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼدr

اﻻﻋـ ـﺘ ـﻤ ــﺎدات ا Gـﻤـ ـﻨــﻮﺣ ــﺔ ﻟ ـﻔ ــﺮﻗــﺔ اﻟـ ـﺒ ـﺤـﺚ وﻳ ـﺘـ ـﻠــﻘﻰ ﺑـ ـﻬــﺬه
اﻟـﺼﻔﺔ rﻣﻦ ﻣﺴـﺆول ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻹﳊﺎق اﻟﺘﻔـﻮﻳﺾ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء

 -أﺛ ــﺮ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﺎﺋﺞ ا Gـ ـﻨـ ـﺘ ـ ـﻈـ ــﺮة ﻓﻲ ﺗ ـ ـﻄ ــﻮﻳـ ــﺮ ا Gـ ـﻌ ــﺎرف

وﻛﻞ ﺳـﻠـﻄﺔ ﺗـﺴـﻴﻴـﺮ ﺿـﺮورﻳﺔ ﳊـﺴﻦ ﺳـﻴﺮ ﻧـﺸـﺎﻃﺎت ﻓـﺮﻗﺔ

اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔr

اﻟﺒﺤﺚ.

 -ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اGﺘﻮﻓﺮةr

وﻳـﺤـﺮر ﺗـﻘـﺮﻳــﺮا ﺳـﻨـﻮﻳـﺎ ﻋﻦ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت ﻳـﺮﺳـﻠﻪ إﻟﻰ

 -اﻟ ــﻮﺳــﺎﺋـﻞ اGــﺎدﻳ ــﺔ وا Gــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ا Gـﺘ ــﻮﻓ ــﺮة و/أو اﻟــﺘﻲ

ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف.

ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ.

اGــﺎدة  œ : 11ـﻜـﻦ ﻣ ـﺴــﺆول ﻓــﺮﻗــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺤﺚ ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ

اGــﺎدة  : 7ﺗـ ـﻨــﺸـ ــﺄ ﻓــﺮﻗــ ــﺔ اﻟـ ـﺒــﺤــﺚ ﻓـﻲ ﻣــﺆﺳـــ ـﺴــﺎت

ﺗ ـﻔ ــﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻣ ـﺴــﺆول ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻹﳊــﺎق rا Gـﺒــﺎدرة ﺑــﺈﺑــﺮام

اﻟ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻴـــﻢ واﻟـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮﻳــﻦ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻟـ ــﻴــ ــ Xوﻓـــﻲ ا Gــﺆﺳـ ــﺴـ ــﺎت

اﻟـﻌ ـﻘــﻮد واﻻﺗ ـﻔـﺎﻗ ـﻴــﺎت واﻻﻟ ـﺘـﺰام ﺑ ـﻬــﺎ ﻗ ـﺼـﺪ إﳒــﺎز أﺷ ـﻐـﺎل

اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮﻣ ـ ــﻴـــ ــﺔ اﻷﺧـــ ــﺮى وﻓـﻲ اGـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ

اﻟـ ـﺒـ ــﺤﺚ واﻟ ــﺪراﺳـ ــﺎت و ﺗـ ـﻘ ــﺪ ¤اﳋـ ــﺪﻣ ــﺎت ﻣﻊ ﻣ ـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺎت

اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳــﺔ rﺣ ــﺴﺐ اﳊــﺎﻟ ــﺔ rﺑ ـﻘــﺮار ﻣـﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ اGـ ـﻜــﻠﻒ

وﻃـﻨ ـﻴــﺔ و/أو دوﻟ ـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻟ ـﻬــﺎ ﺻـﻠــﺔ ™ ـﻬـﺎم ﻓــﺮﻗــﺔ اﻟ ـﺒـﺤﺚ

ﺑـﺎﻟـﺒﺤﺚ أو ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸﺘـﺮك ﺑـ Xاﻟﻮزﻳـﺮ اGـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺒﺤﺚ

واﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻟ ــﻮﺻ ـﻴ ــﺔ ا Gـﻌ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻗـ ـﺘــﺮاح rﺣــﺴﺐ

وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
63
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

10

اﻟ ـﻄـﺎﺑﻊ اﻟ ـﻌـﻠـﻤـﻲ واﻟـﺜـﻘــﺎﻓﻲ واGـﻬــﻨﻲ ﺗـﻮﻛـﻞ إﻟﻰ اﻟـﻜ ـﻠـﻴـﺔ أو

ا Gـ ــﺎدة  : 12ﲢ ـ ــﺪد رزﻧ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻤﻞ واﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺻ ـ ــﻴﻞ

إﻟﻰ ا Gـﻌ ـﻬ ــﺪ اﳉــﺎﻣــﻌﻲ أو إﻟـﻰ ﻣ ـﻌ ـﻬــﺪ ا Gــﺮﻛــﺰ اﳉــﺎﻣــﻌﻲ ذوي

اGــﻮﺿـﻮﻋــﺎﺗـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ Gـﺸــﺮوع أو ﻣـﺸــﺎرﻳﻊ اﻟـﺒــﺤﺚ اﻟـﺘﻲ

اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﻧﺸﺎط ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ.

ﺗـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ـﻬ ــﺎ ﻓــﺮﻗ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺤﺚ ﻓﻲ اGـ ـﻠ ـﺤـﻖ ﺑــﺎﻟـ ـﻘــﺮار اGـ ـﻨــﺸﺊ

ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اGﺒﺮﻣﺔ ﺑ XاGﺆﺳﺴﺎت اGﻌﻨﻴﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ

اGــﺎدة  : 13ﻣــﺪة اﻻﺗـ ـﻔــﺎﻗـ ـﻴــﺔ ﻫﻲ ا Gــﺪة اﻟﻼزﻣــﺔ ﻹﳒــﺎز

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﺚ rوœﻜﻦ ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ™ﻠﺤﻖ.

اGﺎدة œ : 19ﻜﻦ ﻛﻞ ﻃـﺮف ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻻﺗﻔـﺎﻗﻴﺔ

ﻳـ ـﺘ ـﺨــﺬ ﻗــﺮار ﲡــﺪﻳــﺪ أو ﻋــﺪم ﲡ ــﺪﻳــﺪ اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ

اﺳـﺘﻌﻤـﺎل اﻟﻨـﺘﺎﺋﺞ اﶈـﺼﻞ ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗﻨـﻔﻴـﺬ ﻣﺸﺮوع

اﻻﻃﻼع ﻋـﻠﻰ رأي اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اGـﻌـﻨـﻴﺔ

اﻟﺒﺤﺚ.

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.

اGــﺎدة  : 20ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻣﻦ ﺷ ــﺄن ﺑ ــﻌﺾ اﻟـ ـﻨـ ـﺘ ــﺎﺋﺞ

اGـﺎدة  : 14ﻳ ـﺘــﻮﻟﻰ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ Gــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻹﳊـﺎق

اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﻳﺔ

اﻟـﺘﻘـﻴﻴﻢ اﳉـﺰﺋﻲ واﻟﺸـﺎﻣﻞ Gﺸـﺎرﻳﻊ اﻟﺒـﺤﺚ اGﻮﻛـﻠﺔ ﻟـﻔﺮﻗﺔ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷـﻬﺎدة ﺑـﺮاءة rﻓﺈن ﻫـﺬه اﻟﺒـﺮاءة ﺗﻮدع ﻣـﺸﺘـﺮﻛﺔ

اﻟ ـﺒــﺤﺚ اﳋــﺎﺻــﺔ .وﻳ ـﻜــﺮس ﻫــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴــﻴﻢ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ

ﺑ Xأﺳﻤﺎء ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف.

ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اGﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اGﻌﻨﻴﺔ .

اGــﺎدة  : 21ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ اﻷﻃ ــﺮاف ﻣﻦ ﺣـﻖ اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل

وﲢــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗ ـﻘـ ـﻴــﻴﻢ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳﻊ اﻟ ـﺒ ـﺤـﺚ اGــﻮﻛ ـﻠــﺔ

اﻟ ـﺒـﺮاﻣـﺞ اGـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎﺗ ـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ¡ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮﻫـــﺎ ﺑــﺎﻟــﺸـــــﺮاﻛـﺔ

ﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﺨﻤﻟـﺘﻠﻄﺔ أو اﻟﺸﺮﻳﻜـﺔ ﻓﻲ اGﻠﺤﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

ﳊﺎﺟﺎﺗﻬـﺎ اﳋﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﺤﺚ.

اGﺒﺮﻣﺔ ﺑ XاGﺆﺳﺴﺎت اGﻌﻨﻴﺔ.

اGـ ــﺎدة  : 22ﺗ ـ ـﺒ ــ Xﻣـ ـﻨـ ـﺸـ ــﻮرات ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨـ ــﺪﻣﻲ ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ

اGــﺎدة  : 15ﺗــﺰود أﻃ ــﺮاف اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺤﺚ

اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اGﺆﺳﺴﺎت اGﻌﻨﻴﺔ.

ﺑ ـ ــﺎGـ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ــﺪﻣ ـ ــ Xواﻟـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﺋﻞ وﺗـ ـ ـﻌـ ــ Xﻣ ـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ـ ــﺔ إﳊـ ــﺎق

ا Gـ ــﺎدة  : 23ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اGـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة

اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎدات اﺨﻤﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺼ ــﺔ ﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻗـ ــﺔ .وﺗـ ــﻮزع ﻫ ــﺬه

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّœﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

اﻻﻋـﺘﻤﺎدات وﻛـﺬا اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﻳـﺠﺐ ﲢﻘﻴـﻘﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر

أﻋـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ـﺒـ ـﺤـﺚ ﻓﻲ ﺟ ــﺪول ﺗ ـ ـﻘ ــﺪﻳـ ــﺮي ﻳـ ـﻠـ ــﺤﻖ ™ـ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ

ﺣ ـ ـ ــﺮر ﺑـ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  5ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم 1434

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﳊﺎق.

اGﻮاﻓﻖ  17ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2013
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

أﺣﻜﺎم ﻣﺎﻟﻴﺔ

خ ﻓﻲ  6ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى
ـﺆرّخ
ﻣـ ـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  111 - 13ﻣـ ــﺆر

اGــﺎدة  : 16ﺗ ــﺰود ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ـﺤـﺚ ﺑ ــﺎﻻﺳ ـﺘـ ـﻘـﻼﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ

اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم  1434اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ r2013

اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ.

ﻳ ـﺤـﺪد ﺷـﺮوط „ــﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط اﻟــﻮﻛـﻴﻞ ﺗـﺎﺟــﺮ اﳉـﻤـﻠـﺔ

اGﺎدة  : 17ﺗﺘﺄﺗﻰ إﻳﺮادات ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ :

ﻟﻠﺨﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ.

ــــــــــــــــــــــــــ

 -ﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺎت اﻟ ـﺼـﻨــﺪوق اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟـﻠ ـﺒــﺤﺚ اﻟـﻌ ـﻠـﻤﻲ

واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲr

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

 -اﻋـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎدات اﻟ ـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـﻴـ ــﺮ اﺨﻤﻟـ ـﺼ ـ ـﺼ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـ ـﺴ ــﺆول

 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﳊﺎقr

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  3-85و125

 -ﻧﺸﺎﻃﺎت أداء اﳋﺪﻣﺔ واﻟﻌﻘﻮدr

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎr

 -و™ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58-75ا Gـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اGـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975

 -ﺷﻬﺎدات اﻟﺒﺮاءة واGﻨﺸﻮرات.

واGﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اGﺪﻧﻲ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr

اGﺎدة  : 18ﺗـﺒ Xاﻟﻜـﺘﺎﺑﺎت اﶈﺴـﺎﺑﻴﺔ Gـﺆﺳﺴﺔ اﻹﳊﺎق

 -و™ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59-75ا Gـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

ﺑـﻜﻴـﻔـﻴﺔ ﻣـﻨـﻔﺼـﻠـﺔ rﻋﻤـﻠﻴـﺎت اﻟـﻨﻔـﻘـﺎت واﻹﻳﺮادات اGـﺘـﻌﻠـﻘﺔ

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اGـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975

ﺑـﻨ ـﺸـﺎﻃــﺎت ﻓـﺮﻗــﺔ اﻟـﺒــﺤﺚ .ﻏ ـﻴـﺮ أن اﻟ ـﻜـﺘــﺎﺑـﺎت اﶈــﺎﺳـﺒ ـﻴـﺔ

واGﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr

اGـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﻬـﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻓﻲ اGـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ذات
64

 ٣ذو اﳊجّة عام  ١٤٤٠هـ
 ٤غشت سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٩
اﳉريدة الرسم ّ

5

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠8-٠١اﳌؤّرخ ﰲ 2

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤22اﳌوافق  2٣يوليو سنة  2٠٠١الذي

ي ـ ـح ـ ـدد صﻼح ـ ـيـ ـات الـ ـهـ ـيئـ ـات اﳉهـ ـويـ ـة والـ ـنـ ـدوة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة
للجامعات وتشكيلها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩6-١١اﳌؤّرخ ﰲ
 28ذي اﳊجة عام  ١٤٣2اﳌوافق  2٤نوفمبر سنة  2٠١١الذي
يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  8١-١٣اﳌؤّرخ ﰲ ١8

ربيع اﻷول عام  ١٤٣٤اﳌوافق  ٣٠يناير سنة  2٠١٣الذي يحدد

مهام اﳌديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
وتنظيمها،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٣2من القانون رقم

مرسوم تنفيذي رقم  ٢١٣-١٩مؤّرخ ﰲ  ٢٧ذي القعدة عام

 2١-١٥اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١8ربـ ـ ـي ـ ـع اﻷول ع ـ ـ ـام  ١٤٣٧اﳌ ـ ـ ـوافـ ـ ـق ٣٠
ديسمبر سنة  2٠١٥واﳌتضمن القانون التوجيهي حول

 ١٤٤٠اﳌواف ـ ـ ـق  ٣٠يوليـ ـ ـو سنـ ـة  ،٢٠١٩يحـ ـدد مه ـام
الن ـ ـ ـ ـدوة الوطني ـ ـ ـة للمـ ـؤسسـ ـ ـ ـات العمومي ـ ـ ـة ذات

البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،يهدف هذا اﳌرسوم

الطاب ـ ـ ـ ـ ـع العـلـم ـ ـ ـ ـي والتكنـ ـ ـ ـول ـ ـ ـ ـوجـ ـ ـ ـ ـي وتنظيمه ـ ـ ـ ـا

إﱃ ﲢديد مه ـام الـندوة الوطـنـية للمؤسسـات العمومية ذات

وسيرهـ ـ ـ ـ ـا.

الطـ ـ ـابـع العـ ـ ـلـمي والت ـ ـك ـنـولـوجي وتنظـيـمها وسـيرها ،الـتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـدعى ﰲ صلب النص ”الندوة الوطنية”.

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

اﳌاّدة  : ٢تـ ـ ـوض ـ ـع النـ ـ ـدوة ال ـ ـوطـ ـنـ ـيـة لدى الوزير اﳌكلف

– بناء عﲆ تقرير وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

بالبحث العلمي.

– وب ـ ـن ـ ـاء عﲆ ال ـ ـدستـ ـور ،ﻻ سّيـ ـمـ ـا اﳌادتـ ـان  ٤-٩٩و١٤٣

اﳌاّدة  : ٣ال ـن ـدوة ال ـوط ـن ـي ـة ه ـيئ ـة وطـنـيـة لـلـتـنسيـق

)الفقرة  ( 2منه،

والـ ـتشاور حـ ـول اﻷنشطـ ـة اﳌتـ ـعـ ـلـ ـقـ ـة ب ـت ـط ـوي ـر اﳌؤسسات

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥-٩٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١8ذي اﳊجة

العمومية ذات الطـ ـ ـاب ـ ـع العلمي والت ـ ـكـ ـنـ ـولـ ـوجي وكذا تطبيق

عام  ١٤١٩اﳌوافق  ٤أبريل سنة  ١٩٩٩واﳌتضمن القانون

السي ـ ـاسة ال ـ ـوط ـ ـن ـ ـي ـ ـة اﳌق ـ ـررة ﰲ م ـ ـج ـ ـال الـ ـبـ ـحث الـ ـعـ ـلـ ـمي

التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

والتطوير التكنولوجي .وبهذه الصفة ،تكلف بإبداء اﻵراء

– وﲟقتضى القانون رقم  2١-١٥اﳌؤّرخ ﰲ  ١8ربيع اﻷول

والتوصيات ،خصوصا حول :

عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠١٥واﳌتضمن القانون

– آفاق تطوير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

الت ـ ـوجـ ـ ـي ـ ـهـ ـي حـ ـ ـ ـول البـ ـ ـحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

– حالة تنفيذ البرامج اﳌقررة،

ﻻ سيما اﳌادة  ٣2منه،

– مشاريع اﻹصﻼح اﳌتعلقة بالبحث العلمي والتطوير

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2١-١2اﳌؤّرخ ﰲ 22

التكنولوجي،

صفر عام  ١٤٣٣اﳌوافق  ١6يناير سنة  2٠١2واﳌتضمن

– آفـ ـ ـاق ت ـ ـط ـ ـوي ـ ـر الشـ ـ ـراكـ ـ ـة م ـ ـ ـع ال ـ ـق ـ ـط ـ ـاع اﻻج ـ ـتـ ـم ـ ـاعي

الـ ـقـ ـانـ ـون اﻷساسي الـ ـنـ ـمـ ـوذجي لـ ـلـ ـمؤسسة ال ـعسك ـري ـة ذات

واﻻق ـ ـتصادي ،ﻻ سي ـ ـم ـ ـا ﰲ م ـ ـج ـ ـال ت ـ ـث ـ ـمﲔ نـ ـتـ ـائج الـ ـبـ ـحث

الطابع العلمي والتكنولوجي،

واﻻبتكار والتحويل التكنولوجي،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٩٧-١٩اﳌؤّرخ ﰲ ٤

– الطرق والوسائل التي تسمح بوضع الشبكة الوطنية

رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن

لﻺعﻼم العلمي والتقني وتطويرها،

تعيﲔ الوزير اﻷول،

– الطرق والوسائل التي تسمح بتطوير التعاون ما بﲔ

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١-١٩اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن

مؤسسات البحث الوطنية والدولية،
– مشاريع النصوص التنظيمية ذات الطابع العلمي.

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
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تـ ـرسل اﻻستـ ـدعـ ـاءات إﱃ أعضاء الـ ـنـ ـدوة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة ق ـب ـل

تبدي الندوة الوطنية رأيها حول كل اﳌسائل اﻷخرى

خمسة عشر ) (١٥يوما ،عﲆ اﻷقل ،من تاريخ انعقاد الدورة

التي يعرضها عليها الوزير اﳌكلف بالبحث العلمي.

مرفقة بجدول اﻷعمال وبكل وثيقة ضرورية للسير اﳊسن

اﳌاّدة  : ٤ت ـ ـتـ ـشـ ـكـ ـل الندوة الوطنية التي يرأسها الوزير
اﳌكلف بالبحث العلمي أو ﳑثله ،من اﻷعضاء اﻵتي ذكرهم :

ﻷشغالها.
اﳌاّدة  : ١٠تتخذ آراء وتوصيات الندوة الوطنية بأغلبية

– اﳌدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

أصوات اﻷعضاء اﳊاضرين ،وتسجل ﰲ محاضر.

– محافظ الطاقة الذرية،

وﰲ حالة تساوي عدد اﻷصوات يكون صوت الرئيس

– اﳌدير العام للوكالة الفضائية اﳉزائرية،

مرجحا.

– رؤساء الندوات اﳉهوية للجامعات،

ترفع آراء الندوة وتوصياتها إﱃ الوزير اﳌكلف بالبحث

– مديرو الوكاﻻت اﳌوضوعاتية للبحث،

العلمي وإﱃ الوزراء اﳌعنيﲔ ﰲ أجل اﳋمسة عشر )(١٥

– مـ ـديـ ـرو اﳌؤسسات الـ ـعـ ـم ـوم ـي ـة ذات ال ـط ـاب ـع ال ـع ـل ـمي

يوما التي تﲇ اﻻجتماع.

والتكنولوجي،

اﳌاّدة  : ١١ت ـ ـق ـ ـيّ ـ ـد ن ـ ـ ـفـ ـقـ ـات س ـ ـيـ ـر الن ـ ـدوة ال ـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة ﰲ

– مسؤول ـو اﳌؤسسات ال ـعسك ـري ـة ذات ال ـط ـاب ـع ال ـع ـلـمي

اﻻعـ ـتـ ـم ـادات اﳌخصصة ب ـع ـن ـوان اﳌدي ـري ـة ال ـع ـام ـة ل ـل ـب ـحث

والتكنولوجي،

العلمي والتطوير التكنولوجي.

– مسؤولو هياكل البحث التطويري التابعة للمؤسسات

اﳌاّدة  : ١٢ي ـ ـنشـ ـر ه ـ ـذا اﳌـرسـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـ ـدة الّرسـمّية

اﻻقتصادية،

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبّية.

– ث ـﻼثـة ) (٣ب ـاح ـثﲔ ي ـم ـث ـل ـون ال ـك ـفـاءات مـن اﳉزائـريﲔ

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٧ذي القعدة عام  ١٤٤٠اﳌوافق ٣٠
يوليو سنة .2٠١٩

اﳌق ـ ـ ـي ـ ـ ـمﲔ ﰲ اﳋارج ﳑن يشارك ـ ـ ـون ﰲ تأط ـ ـ ـيـ ـ ـر أنشطـ ـ ـة
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

نور الدين بدوي

ﲢدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء الندوة الوطنية ﲟوجب
قرار من الوزير اﳌكلف بالبحث العلمي.
اﳌاّدة  : 5يساعد رئيس الندوة الوطنية مكتب يتكون
من ثﻼثة ) (٣أعضاء يتم انتخابهم خﻼل الدورة اﻷوﱃ.
تصادق الندوة عﲆ نظامها الداخﲇ خﻼل دورتها اﻷوﱃ.
اﳌاّدة  : 6تتوﱃ مصالح اﳌديرية العامة للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي أمانة الندوة الوطنية.
كما تضمن اﶈافظة عﲆ مجموع أرشيفها.
اﳌاّدة  : ٧ي ـ ـ ـم ـ ـك ـ ـن الن ـ ـدوة الـ ـ ـوطـ ـنـ ـية أن ت ـ ـن ـ ـشئ م ـ ـن بﲔ
أعضائها ﳉانا تقنية.
كما يمكن الندوة الوطنية أن تستعﲔ بأي شخص نظرا
لكفاءته.
اﳌاّدة  : ٨ﲡتمع الندوة الوطنية بناء عﲆ استدعاء من
رئيسها ﰲ دورة عادية مرة واحدة ) (١ﰲ السنة ،عﲆ اﻷقل،
ويمكنها أن ﲡتمع ﰲ دورات غير عادية بطلب من رئيسها.
اﳌاّدة  : ٩ي ـ ـع ـ ـد أع ـ ـض ـ ـاء اﳌـ ـ ـك ـ ـتـ ـب جـ ـ ـدول أعـ ـمال الدورات
العادية ،ثـ ـ ـم ي ـ ـ ـع ـ ـ ـرض عـ ـ ـﲆ رئـ ـ ـيس الندوة الوطنية للموافقة
عليه.
يحدد رئيس الندوة الوطنية جدول أعمال الدورات غير
العادية.
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– وﲟقتضى القانون رقم  21–1٥اﳌؤّرخ ﰲ  18ربيع اﻷول
عام 1٤٣٧اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠1٥واﳌتضمن القانون
التوجيهـ ـ ـ ـي حـ ـ ـول البح ـ ـث العلم ـ ـي والتطوي ـ ـر التكنولوج ـ ـي،
ﻻسيما اﳌادة  ٣٧منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  9٧–19اﳌؤّرخ ﰲ ٤
رجب عام  1٤٤٠اﳌوافق  11مارس سنة  2٠19واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111–19اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤رجب عام  1٤٤٠اﳌوافق  ٣1مارس سنة  2٠19واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  22–92اﳌؤّرخ ﰲ 8

رجـب عـام  1٤12اﳌوافق  1٣ينـايـر سنة  1992واﳌتضمن
إنشاء ﳉـان مشتركة بﲔ القطاعـات لترقية البحث العـلمي
والتقن ـي وبرمجت ـ ـه وتـقويم ـ ـه ويضبـ ـط سيـره ـا وتنظيمها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٧٧–9٥اﳌـؤّرخ ﰲ
 2٥محّرم عـام  1٤1٦اﳌـوافق  2٤يونيو سنة  199٥الذي يحدد

كيفيـ ـ ـات تسيي ـ ـر حسـ ـاب التخصـ ـيص اﳋاص رقم ٣٠2–٠82
الذي عـنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية
التكنولوجية “ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٣–99اﳌؤّرخ ﰲ
 21رجـب عـام  1٤2٠اﳌـوافق  ٣1أكتوبر سنة  1999الذي يحدد

جة عام
مرسوم تنفيذي رقم  ٢٣١-١٩مؤّرخ ﰲ  ١٢ذي اﳊ ّ

تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العـلمي والتطوير

 ١٤٤٠اﳌوافـ ـق  ١٣غشـ ـت سنـ ـة  ،٢٠١٩يحـ ـدد كيفيـ ـات

التكنولوجي وسيرها،

إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٤–99اﳌؤّرخ ﰲ
 21رجب عـام  1٤2٠اﳌوافق  ٣1أكتوبر سنة  1999الذي يحدد

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره،

– بناء عﲆ تقرير وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٧9–٠٣اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤جمادى الثانية عام  1٤2٤اﳌوافق  2٣غشت سنة 2٠٠٣

– وبن ـ ـ ـاء ع ـ ـ ـ ـﲆ الدست ـ ـ ـور ،ﻻسيم ـ ـ ـا اﳌادتـ ـ ـان  ٤–99و1٤٣

ال ـ ـ ـذي يح ـ ـ ـدد مهـ ـ ـ ـام اﳉامع ـ ـ ـة والقواع ـ ـ ـد اﳋاصـ ـ ـة بتنظيمهـ ـ ـا

)الفقرة  (2منه،

وسيرها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  21–9٠اﳌؤّرخ ﰲ  2٤مـحّرم عـام

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  299–٠٥اﳌؤّرخ ﰲ
 11رجب عام  1٤2٦اﳌوافق  1٦غشت سنة  2٠٠٥الذي يحدد

 1٤11اﳌـوافق  1٥غشت سنة  199٠واﳌتعلق باﳌـحاسبة
العـمومية ،اﳌعّدل،

مهـ ـ ـام اﳌركـ ـ ـز اﳉامع ـ ـي والقواع ـد اﳋاصة بتنظيمه وسيره،

– وﲟقتضى القـانون رقم  ٠٥–99اﳌؤّرخ ﰲ  18ذي اﳊجة

اﳌعّدل واﳌتّمم،

ع ـ ـ ـام  1٤19اﳌوافـ ـ ـق  ٤أبريـ ـ ـل سنـ ـ ـة  1999واﳌتضمن القانون

– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  2٦٥–٠8اﳌؤّرخ ﰲ 1٧

التوجيهي للتعليم العـاﱄ ،اﳌعـّدل واﳌتّمم،

شعـبان عام  1٤29اﳌوافق  19غـشت سنة  2٠٠8واﳌتضمن نظام

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٧–٠٣اﳌؤّرخ ﰲ  19جمادى اﻷوﱃ

الدراسات للحصول عﲆ شهادة الليسانس وشهادة اﳌاستر

ع ـ ـام  1٤2٤اﳌوافـ ـق  19يولي ـ ـو سنـ ـة  2٠٠٣واﳌتعلـ ـق ببـراءات

وشهادة الدكتوراه،

اﻻختراع،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣9٧–11اﳌؤّرخ ﰲ
 28ذي اﳊجة عام  1٤٣2اﳌوافق  2٤نوفمبر سنة  2٠11الذي

– وﲟقتضى القـانون رقم  11–٠٧اﳌؤّرخ ﰲ  1٥ذي القعدة

عـام  1٤28اﳌـوافق  2٥نـوفمبـر سنة  2٠٠٧واﳌتضمن النظام

يح ـ ـ ـدد القواع ـ ـ ـد اﳋاص ـ ـ ـة بتسـ ـ ـيير اﳌؤسسـ ـ ـة العمومية ذات

اﳌـحاسبي اﳌـاﱄ،

الطابع العلمي والثقاﰲ واﳌهني،
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  81–1٣اﳌؤّرخ ﰲ 18

ربيع اﻷول عام  1٤٣٤اﳌوافق  ٣٠يناير سنة  2٠1٣الذي يحدد

– اﳌشاركة ﰲ ﲢصيل مـعارف عـلمية وتكنولوجية جديدة
والتحكم فيها وتطويرها،

مهام اﳌديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
وتنظيمها،

– اﳌساهمة عﲆ مستواه ،ﰲ ﲢسﲔ تقـنيات وأساليب
اﻹنتـاج وكذا اﳌنتجـات والسلع واﳋدمات وتطويرها،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٧٦–1٦اﳌؤّرخ ﰲ 9

– تـرقية نتائج أبحاثه ونـشرها،

رمضان عام  1٤٣٧اﳌوافق  1٤يونيو سنة  2٠1٦الذي يحدد

– جـمع اﳌـعلومات العـلمية والتكنولوجية التي لها عﻼقة

القانون اﻷساسي النموذجي للمدرسة العليا،

بهدفه ومعـاﳉتها وتثمـينها وتسهيل اﻻطﻼع عـليها،

يرسم ما يأتي :

– اﳌـشاركة ﰲ وضع شبكات بحث موضوعاتية،

الفصـل اﻷول
أحكـام عـام ـة

– تقدﱘ خبرات وأداء خدمات لصالح الغير طبقا للتنظيم
اﳌعمول به.

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٣٧من القـانون رقم
 21–1٥اﳌؤّرخ ﰲ  18ربيع اﻷول عام  1٤٣٧اﳌوافق  ٣٠ديسمبر

سنة  2٠1٥واﳌتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي

اﳌادة  : ٥ينشأ مـخبر البحث ﰲ إطار مشروع تطوير
مؤسسة اﻹﳊاق ،عـﲆ أساس اﳌـقاييس اﻵتية :

والتطوير التكنولوجي ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد كيفيات

– أهـمي ـ ـ ـ ـة نشاط ـ ـ ـات البحـ ـ ـث بالنسبـ ـ ـة ﳊـاج ـ ـات التنمية

إنشاء مـخابر البحث وتنظيمها وسيرها ،وتدعى ﰲ صلب

اﻻجتماعية واﻻقتصادية والثقـافية والعـلمية والتكنولوجية

النص “ مخبر البحث “.

للبﻼد،

اﳌادة  : ٢مخبر البحث كيان بحث يسمح للباحثﲔ

– حـج ـ ـم وديمـومـ ـة البـرنام ـ ـج العـلم ـ ـي و/أو التكنولوج ـ ـي

الذين يتناولون إشكاليات متقاربة بالتعاون من أجل تنفيذ

الذي تندرج فيه نشاطات البحث ،ﻻسيما ﰲ مجال التكوين

محور أو أكثر أو موضوع أو أكثر للبحث العلمي والتطوير

ﰲ الطورين الثاني والثالث من التعليم والتكوين العاليﲔ،

التكنولوجي.
يمكن إنشاء مخبر البحث داخل مؤسسات التعليم والتكوين

– أث ـ ـر النتائ ـ ـج اﳌنتظ ـ ـرة عﲆ تطويـ ـر اﳌع ـ ـارف العـلمي ـة
والتكنولوجية،

العاليﲔ واﳌؤسسات العمومية اﻷخرى.
تدعـ ـ ـى اﳌؤسسـ ـ ـة التـ ـ ـي ينشـ ـ ـأ بهـ ـ ـا مخب ـ ـر البح ـ ـث أدنـ ـاه
بـ ـ ـ “مؤسسة اﻹﳊاق”.
اﳌادة  : ٣يكـ ـ ـ ـون مخب ـ ـ ـر البحـ ـ ـ ـث خاص ـ ـ ـا ﲟؤسسـ ـ ـ ـة أو
مختلطا أو مشتركا عندما ينشأ ﰲ إطار التعاون مع القطاع
اﻻجتماعي اﻻقتصادي أو ﰲ إطار التعاون العلمي ما بﲔ
اﳌؤسسات.
ويمكن أن يكرس كمخبر بحث اﻻمتياز عندما يبلغ مستوى
تطور مرض ﰲ مجمل نشاطاته.
اﳌادة  : ٤يكـلـ ـ ـف مخب ـ ـر البح ـ ـث بتحـقي ـق أهـداف البحث

– نوعـية وحجم القدرات العـلمية والتقـنية اﳌـتوفرة و/أو
اﳌـمكن ﲡنيدهـا،
– الوسائ ـ ـ ـل اﳌـاديـ ـ ـ ـة واﳌـاليـ ـ ـة اﳌـتوفـ ـ ـ ـرة و/أو الواجـ ـ ـ ـب
اﳊصول عليها.
اﳌادة  : 6يجـ ـ ـ ـب أن يتشك ـ ـ ـ ـل مـخبـ ـر البحـ ـ ـ ـث ،زي ـ ـادة عـ ـ ـﲆ
اﳌقاييس اﳌذكورة أعﻼه ،من أربعة ) (٤فـرق بحث ،عﲆ اﻷقل،
حسب مـفهوم اﳌادة  2٤من هذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : 7يحـل مـخبر البحث عـندما ﻻ تتوفر فيه الشروط
التي أدت إﱃ إنشائه حسب اﻷشكـال نفسها.

العـلمي والتطوير التكنولوجي ﰲ محور موضوع أو بحث

الفـصل الثـاني

علمي معّين .وبهذه الصفة ،يكلف عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :

أصناف مخابر البحث

– اﳌساهمة ﰲ تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير

الفرع اﻷول

التكنولوجي اﳌسجلة ﰲ مشروع تطوير مؤسسة اﻹﳊاق،

مخبر البحث اﳋاص باﳌؤسسة

– اﳌساهمـ ـ ـ ـ ـة ﰲ التكوي ـ ـ ـن بواسط ـ ـ ـة البحـ ـ ـ ـث ومـ ـ ـن أج ـ ـ ـل
البحث،
– إنجـاز دراسات وأعـمال بحث لـها عـﻼقة بهدفه،
– اﳌـشاركة ﰲ إعـداد بـرامج البحث ﰲ ميدان نشاطاته،

اﳌادة  : ٨يـنشأ م ـ خ ب ر ا ل ب ح ث ا ﳋ ا ص ب ا ﳌ ؤ س س ة ﰲ
م ؤ س س ا ت التعـليم العاﱄ ،ﰲ إطار التنظيم العلمي للكلية
أو ﳌع ـ ـه ـ ـد اﳉام ـ ـعـ ـة أو مـ ـعـ ـهـ ـد اﳌركـ ـز اﳉامـ ـعي أو اﳌدرسة
العليا.
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اﳌادة  : ٩ينشـ ـ ـأ مـخب ـ ـر البح ـ ـث اﳋ ـ ـاص باﳌؤسسـ ـ ـة ﰲ

9

اﳌادة  : ١6تـبـ ـيّن مـنشـ ـورات مـستخـدمـ ـي مخـ ـبر البحـ ـث
اﳌختلط أو اﳌشترك العـﻼقة مـع أطراف اﻻتفاقية.

مؤسسات التعـليم العاﱄ ،ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف
بالبحث العلمي ،بناء عﲆ اقتراح مسؤول مؤسسة اﻹﳊاق،

اﳌادة  : ١7ﲢدد كيفيات تقييم مشاريع البحث اﳌنجزة

وب ـعـ ـ ـد اﻷخ ـ ـذ بـ ـرأي اﳌجل ـ ـس العلم ـي للوكال ـ ـة اﳌوضوعاتي ـة

مـ ـ ـن طـ ـ ـرف مخب ـ ـر البحـ ـ ـث اﳌختلـ ـ ـط أو اﳌشتـ ـرك ﰲ ملحق

للبحث اﳌعنية.

اﻻتفاقية اﳌبرمة بﲔ اﻷطراف.

ينشـ ـ ـأ مخب ـ ـر البح ـ ـث اﳋ ـ ـاص باﳌؤسس ـ ـة ﰲ مؤسسـات

اﳌادة  : ١٨يزود أطراف اﻻتفاقية مخبر البحث اﳌختلط

التك ـ ـويـ ـ ـ ـن العـ ـ ـ ـ ـاﱄ الـ ـتابعـ ـ ـ ـ ـة لدوائـ ـ ـ ـر وزاري ـ ـ ـة أخ ـ ـ ـرى أو ﰲ

أو اﳌشترك بالـمـستخدمﲔ والوسائل وُيعّينون اﳌـؤسسة

مؤسسات عمومية أخرى ﲟوجب قـرار مشترك بﲔ الوزير
اﳌكلف بالبحث العلمي والوزير اﳌعني ،بنـاء عـﲆ اقتـراح

التي تلـحق بها اﻻعـتمادات الـمخصصة لسـيره ،وتـوزع هـذه

مؤسسة اﻹﳊاق ،وبـعد اﻷخـذ برأي اﳌجلس العلمي للوكالة

اﻻعـتمـ ـ ـادات وك ـ ـ ـذا اﻹيـ ـ ـرادات التـ ـي يـج ـ ـب ﲢقيـقهـ ـ ـا ﰲ إط ـ ـار

اﳌوضوعاتية للبحث اﳌعنية.

أعـم ـ ـال البحـ ـث ﰲ ج ـ ـدول تـقدي ـ ـري يـلـح ـق ﲟيزانية مـؤسسة
اﻹلـحاق وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

الفرع الثاني
مخبر البحث اﳌختلط أو اﳌشترك

الفـصل الثالث

اﳌادة  : ١٠ينشأ مخبر البحث اﳌختلط ﰲ إطار تنفيذ

مخبر بحث اﻻمتياز

برنامج مشترك بﲔ مؤسستﲔ ) (2عموميتﲔ أو أكثر و/أو

اﳌادة  : ١٩يمنـ ـح مخبـ ـ ـر البحـ ـ ـ ـث اﳋ ـ ـ ـاص باﳌـؤسس ـ ـة أو

مؤسسات اقتصادية.

مخ ـبـ ـر البح ـ ـث اﳌختل ـ ـط أو اﳌشتـ ـ ـرك ،عﻼمـ ـ ـة مخبـ ـ ـر بحـ ـ ـث

وينشأ مخبر البحث اﳌشترك نتيجة اشتراك مؤسسة

اﻻمتيـ ـاز مـ ـن طـ ـ ـرف اللجنة القطاعية الدائمـ ـة للبحـ ـث العلمـ ـ ـي

عمومية أو مؤسسة اقتصادية مع مخبر بحث ينشأ ﰲ

والتطويـ ـ ـ ـر التكنولوج ـ ـ ـي التابعـ ـ ـة لل ـ ـ ـوزارة اﳌكلف ـ ـ ـة بالبحـ ـ ـث

مؤسسة أخرى.

العلمـ ـ ـي ،بنـ ـ ـاء ع ـﲆ اقتـ ـ ـراح اﳌديريـ ـة العام ـة للبحـ ـ ـث العلمـ ـي

اﳌادة  : ١١ينش ـ ـأ مخبـ ـر البحـ ـث اﳌختل ـط أو اﳌشتـ ـرك ﰲ

والتطويـر التكنولوجـي ،عـﲆ أساس اﳌعايير اﻵتية خصوصـا :

مؤسسات التعليم والتكوين العاليﲔ وﰲ اﳌؤسسات العمومية

– نوعيـ ـ ـة أشغ ـ ـال بحـ ـث اﳌخبـ ـر التـ ـي تتكف ـ ـل بانشغاﻻت

اﻷخرى ،ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف بالبحث العلمي أو قرار

التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية،

مشترك بﲔ الوزير اﳌكلف بالبحث العلمي والوزير اﳌعني،
ح ـ ـسب اﳊال ـ ـة ،بن ـ ـاء عـ ـ ـﲆ اقت ـ ـ ـراح مـ ـ ـن أطـ ـ ـراف اﻻتفاقيـ ـ ـة ،وبـعـ ـ ـد

– نوعية وحجم القدرات العلمية البشرية،

اﻷخـ ـ ـذ ب ـ ـرأي اﳌجلـ ـ ـ ـس العلمـ ـ ـ ـي للوكال ـ ـ ـة اﳌوضوعاتيـ ـ ـة للبحـ ـ ـ ـ ـث

– أثر نشاطات البحث لفائدة اﳌجتمع،

اﳌعني ـ ـة.
اﳌادة  : ١٢يب ـ ـ ـرم أط ـ ـ ـ ـ ـراف مخبـ ـ ـر البح ـ ـ ـ ـث اﳌختل ـ ـ ـ ـط أو

– توفـ ـ ـ ـر الهياكـ ـ ـل القاعديـ ـ ـة والتجهيـ ـ ـزات التـ ـ ـي تتطلبهـ ـ ـا

اﳌش ـ ـترك للمـ ـ ـدة الﻼزم ـ ـة ﻹنج ـاز مـشاريـ ـع البح ـ ـث ،اتفاقي ـة

أشغاله،

يحـ ـ ـددون ﲟوجبه ـ ـ ـ ـا حقوقهـ ـ ـم والتزاماته ـ ـ ـم ،ﻻ سيمـ ـ ـا منهـ ـ ـا

– نوعيـ ـ ـة التكوي ـ ـن اﳌقـ ـ ـدم لصالـ ـ ـح الطلب ـ ـة ﰲ الدكتـ ـوراه

كيفيات التمويل.

واﳌاستر،

يـمكن ﲡديد اﻻتفاقية بـملحق.

– العﻼق ـ ـات م ـ ـع مؤسس ـ ـات وهيئ ـ ـات القطـ ـ ـاع اﻻجتماع ـ ـي

اﳌادة  : ١٣يمكن كل طرف ﰲ اﻻتفاقية استعمال النتائج

واﻻقتص ـادي.

اﳌـحص ـ ـ ـ ـل عليهـ ـ ـا ﰲ إطـ ـ ـار تنفي ـ ـ ـذ مشاري ـ ـ ـع البح ـ ـ ـث ،اﳌوكلـ ـ ـ ـة
ﳌخبر البحث اﳌختلط أو اﳌشترك.

تك ـ ـرس عﻼمـ ـة اﻻمتيـ ـاز ﳌخب ـر البحـ ـث ﲟوج ـب قـ ـرار من
الوزير اﳌكلف بالبحث العلمي.

اﳌادة  : ١٤عـندمـا تكون بعـض النتائج الـمحصل عـليها
ﰲ إطـار اﻻتفـاقـية مـوضوع حـماية عـن طـريق شهـادة بـراءة،

توضح أحكام هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،ﲟوجب قرار من

ن هـذه البـراءة تـودع ﰲ شكل ملكية مشتركة باسم كـل
فإ ّ
طـرف.

الوزير اﳌكلف بالبحث العلمي.
اﳌادة  : ٢٠يساهم مخبر بحث اﻻمتياز ﰲ إنجاز محاور

اﳌادة  : ١٥طبقـ ـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـام ا ﻻ ت ف ا ق ي ـــ ة ت س ت ـ ف ي ـ د ا ﻷ ط ـ ر ا ف

البح ـ ـث ذات اﻷولويـ ـة اﳌنبثق ـ ـة ع ـ ـن البرامـ ـج الوطني ـة للبحث،

م ــــ ن ح ــ ق ا س ت ع ـ م ا ل ا ل ـ ب ر ا م ج ا ﳌ ـ ع ل و م ا ت ي ة التي اشتركت

ويمكن دعوته للتكفل ﲟشاريع البحث ذات الطابع القطاعي،

ﰲ تطويـره ـ ـ ـا ﰲ إطـ ـ ـار تنفي ـ ـ ـذ مشاريـ ـ ـع البح ـ ـث ،اﳌوكلـ ـ ـة

وتلك اﳌنبثقة عن التعاون الدوﱄ.

ﳌخبر البحث اﳌختلط أو اﳌشترك.
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ويكون مسؤوﻻ عن السيـر اﳊسن ﳌخـبر البحث ويـمارس
السلطة السّلمية عـﲆ كـل مستخدمي البحث والدعـم اﳌعينﲔ

وبهذا الصدد ،يتم إبرام عقد – برنامج بﲔ مخبر بحث
اﻻمتيـاز والوزارة اﳌكلفة بالبحث العلمي ،والوزير الوصي،

ﰲ اﳌـخبر.

حس ـ ـ ـب اﳊال ـ ـ ـة ،طبقـ ـ ـا لدفتـ ـر ش ـ ـروط يحـدد التزامات مخبر
بح ـ ـ ـث اﻻمتي ـ ـاز مـ ـ ـن حيـ ـ ـ ـث اﻷه ـ ـداف العلميـ ـ ـة واﻻجتماعي ـ ـ ـة

اﳌادة  : ٢7يـمكن مـدير مخبر البحث أن يستعـﲔ بباحثﲔ

واﻻقتصادية اﳌراد بلوغها.

يعـملون بالتوقيت اﳉـزئي ،طبقا للتنظيم اﳌعمول به ،بعد
رأي مجلس اﳌخبر.

اﳌادة  : ٢١يـك ـ ـ ـون مخب ـ ـ ـ ـر بحـ ـ ـ ـ ـث اﻻمتيـ ـ ـاز شريكـ ـ ـ ـا م ـ ـ ـع
مؤسسـ ـة عموميـ ـة ذات طابـ ـع علم ـي وتكنولوجـ ـي تنشط ﰲ

اﳌادة  : ٢٨يتـ ـوّلى مـجلـ ـس اﳌـخبـ ـر ،ال ـ ـذي يـرأسـ ـه مديـ ـر

نفس ميدان البحث.

اﳌخبر ،عﲆ اﳋصوص ما يأتي :

اﳌادة  : ٢٢يقدم مخبر بحث اﻻمتياز برامجه وحصائل

– إعـداد نظامه الداخﲇ واﳌصادقة عـليه ،بناء عﲆ نظام

نشاطه للفحص من طرف اللجنة القطاعية الدائمة للبحث

داخـ ـ ـﲇ نموذجـ ـ ـي يح ـ ـدد ﲟوجـ ـ ـب ق ـ ـرار مـ ـ ـن الوزي ـ ـر اﳌكلـ ـف

العلمي والتطوير التكنولوجي اﳌعنية.

بالبحث العلمي،
– اﳌساهمة ﰲ إعـداد بـرامج البحث ﰲ ميدان نشاطاته،

تسحـ ـب عﻼمـ ـة اﻻمتيـ ـاز عندم ـ ـا ﻻ يستـ ـوﰲ مخبـ ـر بح ـث
اﻻمتياز الشروط التي أدت إﱃ تكريسه ،بنفس اﻷشكال.

– تقـييم نشـاطـات البحث دوريـا،
– دراسة حصيلة نشاطات البحث والتسيير واﳌوافقة

الفصل الرابع

عـليها،

التنظيم والسير

– اﳌصادقة عﲆ اﳉداول التقديرية لﻺيرادات والنفقات

اﳌادة  : ٢٣يـديـ ـ ـر مخبـ ـ ـر الـبح ـ ـث مـدي ـ ـر ،ويـ ـزود ﲟـجلـس

التي يقدمها مـدير مخبر البحث،

مـخبـ ـ ـر يتك ـ ـون م ـ ـن رؤسـ ـاء ف ـ ـ ـرق البحـ ـث ورؤساء مشاريع

– السهـر عﲆ اﻻستعمـال العقﻼني للموارد البشرية واﳌـادية

البحث.

واﳌـالية.

اﳌادة  : ٢٤تتشك ـ ـ ـل فرق ـ ـة البح ـ ـث الت ـ ـي يديرهـ ـ ـا باحـ ـ ـ ـث

اﳌادة  : ٢٩تقـ ـ ـدم مؤسس ـ ـة اﻹﳊـ ـاق دوريـ ـا حصائـل نشاط

مؤه ـ ـل م ـ ـن ثﻼث ـ ـة ) (٣باحثـ ـﲔ ،عـ ـﲆ اﻷقـ ـل .وتضطل ـع بتنفيذ

مخابر البحث إﱃ اﳌجلس العلمي للوكالة اﳌوضوعاتية

مشروع أو عدة مشاريع بحث تندرج ضمن برنامج اﳌخبر.

للبحث اﳌعنية لفحصها.

يشرف عﲆ كل مشروع بحث رئيس مشروع ،كما يمكن

الفص ـل اﳋامس

رئيس فرقة البحث أن يكون رئيس مشروع البحث.

أحـكام مـالية وختامية

اﳌادة  : ٢٥يعـ ـّين مـدي ـ ـر مـخ ـ ـبر البحـ ـث ﲟوجب قرار من

اﳌادة  : ٣٠يتمتـ ـ ـع مخب ـ ـ ـ ـر البح ـ ـ ـ ـث باﻻستقﻼلي ـ ـ ـة ﰲ

الوزيـ ـ ـر الوص ـ ـي ﳌـ ـ ـدة أربـ ـع ) (٤سن ـ ـوات قـابلة للتجديد مرة

التسيير ويخضع للمراقبة اﳌالية البعدية.

واحدة ،بنـاء عـﲆ اقتـراح مسؤول مؤسسة اﻹﳊاق ،من بﲔ

اﳌادة  : ٣١تتـأتى مـوارد مـخبر البحث مـما يأتي :

اﳌتـ ـرشح ـﲔ ذوي الرتبـ ـة اﻷعـ ـ ـﲆ ،ينتخب ـ ـه أعـض ـ ـاء مـجل ـ ـس

– مـساهم ـ ـ ـ ـ ـات الصنـ ـ ـ ـ ـ ـدوق ال ـ ـ ـ ـوطنـ ـ ـي للبح ـ ـ ـ ـث العـلمـ ـ ـ ـ ـي

اﳌخبـ ـر.

والتطوير التكنولوجي،

تنهـى مـهام مـدير مخبر البحث حسب نفس اﻷشكال ،وبهذا

– اعـتم ـ ـادات التسيي ـ ـر الت ـ ـي يفّوضهـ ـ ـا مس ـ ـؤول مؤسسـة

الصـ ـ ـدد ،يتعـ ـ ـّين علي ـ ـه تق ـدﱘ حصيلـ ـ ـة ع ـ ـ ـن نشاطـ ـ ـات البح ـ ـ ـث

اﻹﳊاق،

والتسيير إﱃ مجلس اﳌخبر ﰲ أجل ﻻ يتجاوز شهرا ابتـداء

– نشـاطات تقـدﱘ اﳋدمات والعـقود،

من تاريخ إنهاء مهـامه.
اﳌادة  : ٢6يكّلف مـدير مخبر البحث ﲟا يأتي:

– البـراءات واﳌنشورات،

– ضمان اﻹدارة العـلمية ﳌخبـر البحث،

– مـساهمات الهيئات الـوطنية و /أو الدولية،
– الهـبات والوصـايا.

– إعداد اﳉداول التقديرية ﻹيرادات ونفقات اﳌخبر،

اﳌادة  : ٣٢توضع تخصيصات الصندوق الوطني للبحث

– ﲢديد وجهة اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌخبر البحث،

العلم ـ ـي والتطوي ـ ـر التكنولوج ـ ـي لفائ ـ ـدة مخاب ـ ـر البحـ ـث ،عﲆ

– ع ـ ـ ـرض بـرام ـ ـج وحصائ ـ ـل نش ـ ـاط مخب ـ ـر البحـ ـث دوري ـ ـا

أسـ ـ ـاس دفتـ ـ ـر شـ ـ ـروط يحـ ـ ـدد عﲆ اﳋصـ ـ ـوص ،اﻷه ـ ـداف اﳌـ ـراد

للفحص عﲆ هيئات التقييم التابعة ﳌـؤسسة اﻹﳊاق.

بلوغها بالنسبة لفترة معينة.
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اﳌادة  : ٣٣تشتمـ ـ ـل نفقـ ـ ـات مخب ـ ـر البح ـ ـث عـ ـﲆ نفق ـ ـات

اﳌادة  : ٤٢ينشـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌرس ـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـّية

اﳌادة  : ٣٤يـع ـ ـ ـ ـد مـديـ ـ ـر مخب ـ ـر البح ـ ـ ـث اﳉـ ـ ـدول التقديـ ـ ـري

جة عـ ـ ـام  1٤٤٠اﳌوافـ ـ ـ ـق 1٣
حـ ـ ـّرر باﳉزائـ ـ ـر ﰲ  12ذي اﳊ ـ ـ ّ

التسيير ونفقات التجهيز طبقا للتنظيم اﳌعمول به.

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبّية.

ﻹيـ ـرادات مخب ـر البحـث ونفقـاته ،ويعـرضه عـﲆ مـجلس اﳌـخبر

غشت سنة .2٠19

ليـصـ ـادق عـلي ـه .ث ـم يرسلـ ـه ،حسـ ـب اﳊال ـة ،إﱃ مسؤول مؤسسة

نور الدين بدوي

اﻹﳊـ ـاق أو عميـ ـد الكليـ ـة أو مديـ ـر معهـ ـد اﳉامعـ ـة أو مدي ـر معه ـد
اﳌركز اﳉامعي للموافقة عـليه.
اﳌادة  : ٣٥يقرر مدير مخبر البحث استعمال اﻻعتمادات
اﳌخصص ـ ـة ﳌخبـ ـر البح ـ ـث ،وتنف ـ ـذ ،حس ـ ـب اﳊالـ ـة ،مـ ـن طرف
عميـ ـ ـد الكلي ـ ـة أو مديـ ـ ـر معـ ـ ـهد اﳉامعـ ـ ـة أو مديـ ـ ـر معهـ ـ ـد اﳌرك ـز
اﳉامعي أو مسؤول اﳌؤسسة.
ﻻ يـمكن ،بأي حـال من اﻷحـوال ،أن تستعـمل هذه اﻻعتمادات
لغرض آخـر غـير احتياجات اﳌخـبر.
اﳌادة  : ٣6تبﹽين الكتابات اﳌـحاسبية ﳌـؤسسة اﻹﳊاق

بكيفيـ ـ ـ ـة منفصـلـ ـ ـة عـملي ـ ـات النفقـ ـ ـات واﻹيـ ـ ـرادات اﳌـتعلق ـ ـ ـة
بنشاط كل مـخبر بحث.
وﰲ اﳉامعـ ـ ـ ـات واﳌ ـ ـراك ـ ـ ـز اﳉامعي ـ ـة ،تبيّـ ـ ـ ـن الكتابـ ـ ـ ـ ـات

اﳌـحاسبية للكلية أو معهد اﳉامعة أو معهد اﳌركز اﳉامعي
اﳌعنيـة ،حسـ ـب اﳊالـ ـة ،بكيفي ـة منفصـل ـة ،عـمليات النفقات
واﻹيرادات اﳌـتعلقة بنشاط كل مـخبر بحث.
اﳌادة  : ٣7مدير مخبر بحث اﻻمتياز هو اﻵمر بالصرف
ﻻعتمـ ـ ـادات التسييـ ـ ـر اﳌخصص ـ ـة للمخب ـ ـر ،وبه ـ ـذه الصف ـ ـة،
يتـ ـ ـوﱃ التسيي ـ ـ ـر اﳌ ـ ـ ـاﱄ ﳌخبـ ـ ـر البحـث ،ويتلقى التفويض
باﻹمضـ ـ ـاء وك ـ ـ ـل سلط ـ ـ ـ ـة للتسيي ـ ـر ،مـ ـ ـن مس ـ ـ ـؤول مؤسسـ ـ ـ ـة
اﻹﳊـ ـ ـاق.
يتوّلى محاسب مؤسسة اﻹﳊاق الكتابات اﳌـحاسبية
ﳌخبر بحث اﻻمتياز.
اﳌادة  : ٣٨ﻻ يـمكن ،بأي حـال من اﻷحـوال ،أن تستعـمل
اﳌـ ـ ـ ـوارد اﳌـتأتيـ ـ ـة مـ ـ ـن النشاطـ ـ ـات التعـاقديـ ـ ـة وم ـ ـن تق ـ ـ ـ ـدﱘ
اﳋدمـات التي يقـ ـ ـوم بـهـ ـا مخبـ ـر البحـ ـث ،لغـ ـرض آخ ـ ـر غـيـ ـر
احتياجات اﳌخـبر طبقا للتنظيم اﳌعمول به.
اﳌادة  : ٣٩تعـد الوسائل اﳌـادية ﳌخـبر البحث جـزءا من
الذمة اﳌـالية للمؤسسة التي أنشئ فـيها.
اﳌادة  : ٤٠تطبق أحكام هذا اﳌرسوم عﲆ مخابر البحث
اﳌنشأة ﲟوجب اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٤–99اﳌؤّرخ ﰲ

 21رجب عـام  1٤2٠اﳌوافق  ٣1أكتوبر سنة  1999الذي يحدد
قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره.
اﳌادة  : ٤١تلغى أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم 2٤٤–99
اﳌؤّرخ ﰲ  21رجب عـام  1٤2٠اﳌوافق  ٣1أكتوبر سنة 1999

الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره.
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جة عام
مرسوم تنفيذي رقم  ٢٣٢-١٩مؤّرخ ﰲ  ١٢ذي اﳊ ّ
 ١٤٤٠اﳌواف ـ ـ ـ ـق  ١٣غش ـ ـ ـ ـت سنـ ـ ـة  ،٢٠١٩يح ـ ـ ـدد مهـ ـ ـ ـام
الوكاﻻت اﳌوضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبنـ ـ ـاء عـ ـ ـ ـﲆ الدست ـ ـ ـور ،ﻻسي ـ ـما اﳌادتـ ـ ـان  ٤–99و1٤٣
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  21–9٠اﳌؤّرخ ﰲ  2٤مـحّرم عـام

 1٤11اﳌـوافق  1٥غشت سنة  199٠واﳌتعلق باﳌـحاسبة
العـمومية ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى القـانون رقم  ٠٥–99اﳌؤّرخ ﰲ  18ذي اﳊجة

عـام  1٤19اﳌوافق  ٤أبريل سنة  1999واﳌتضمن القانون
التوجيهي للتعليم العـاﱄ ،اﳌعـّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  21–1٥اﳌؤّرخ ﰲ  18ربيع اﻷول
عام  1٤٣٧اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠1٥واﳌتضمن القانون
التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،ﻻسيما
اﳌادة  ٣٣منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٠9–1٦اﳌؤّرخ ﰲ 28

صفر عام  1٤٣8اﳌوافق  28نوفـمبر سـنة  2٠1٦واﳌتضمن
تشكيلـة اﳌجلس الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي وسيره،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  9٧–19اﳌؤّرخ ﰲ ٤
رجـ ـ ـب ع ـ ـام  1٤٤٠اﳌواف ـ ـق  11م ـ ـارس سنـ ـة  2٠19واﳌتضم ـن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111–19اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤رجب عام  1٤٤٠اﳌوافق  ٣1مارس سنة  2٠19واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  22–92اﳌؤّرخ ﰲ 8

رجـ ـ ـب عـ ـ ـام  1٤12اﳌوافـ ـ ـق  1٣يناي ـ ـر سنـ ـ ـة  1992واﳌتضمـ ـن
إنشاء ﳉان مشتركة بﲔ القطاعات لترقية البحث العلمي

والتقنـ ـ ـي وبرمجت ـ ـه وتقويم ـ ـه ويضبـ ـط سيرهـا وتنظيمها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤1٤–92اﳌؤّرخ ﰲ
 19جمادى اﻷوﱃ عام  1٤1٣اﳌوافق  1٤نوفمبر سنة 1992

الفصل اﻷول

واﳌتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها ،اﳌعّدل

أحكام عـامة

واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٥9–9٥اﳌؤّرخ ﰲ ٤
محرم عام  1٤1٦اﳌوافق  ٣يونيو سنة  199٥واﳌتضمن
تعديل القانون اﻷساسي للديوان الوطني لﻺحصائيات،
– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  ٦8–98اﳌؤّرخ ﰲ 2٤
شوال عام  1٤18اﳌوافق  21فبراير سنة  1998واﳌتـضمن

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٣٣من القانون رقم
 21–1٥اﳌؤّرخ ﰲ  18رب ـ ـي ـ ـع اﻷول ع ـ ـام  1٤٣٧اﳌواف ـ ـق ٣٠
ديسمب ـ ـر سن ـ ـة  2٠1٥واﳌتضم ـ ـن القان ـ ـون التوجيه ـ ـي حـ ـول

البحـ ـث العلمي والتطوي ـر التكنولوجي ،يهدف هذا اﳌرسوم
إﱃ ﲢديـ ـد مهـ ـام الوك ـ ـاﻻت اﳌوضوعاتي ـة للبح ـث وتنظيمـها
وسيرها ،التي تدعى ﰲ صلب النص “الوكالة”.

إنشاء اﳌعهد الوطني اﳉزائري للملكية الصناعية ويحدد
قانونه اﻷساسي،

اﳌادة  : ٢تنشأ كل وكالة موضوعاتية للبحث من أجل
التكفل بأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي اﳌنتمية
ﳌجموعة من التخصصات العلمية.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤12–98اﳌؤّرخ ﰲ
 18شعبان عـام  1٤19اﳌوافق  ٧ديسمبر سنة  1998الذي

الوكالـ ـ ـ ـ ـة مؤسسـ ـ ـ ـ ـة عم ـ ـوميـ ـ ـة ذات طابـ ـ ـع إداري تتمت ـ ـ ـع

يحـ ـ ـدد كيفي ـ ـات تخصـ ـ ـيص العائـ ـ ـدات الناﲡ ـ ـة ع ـ ـن اﳋدم ـات

بالشخصيـ ـ ـة اﳌعنوي ـ ـة واﻻستقـ ـ ـﻼل اﳌ ـ ـاﱄ وتوضـ ـ ـع ﲢ ـ ـ ـت

واﻷشغـ ـ ـال التـ ـي تقـ ـوم بهـ ـا اﳌؤسسـ ـات العموميـ ـة زيادة عﲆ

وصاية الوزير اﳌكلف بالبحث العلمي.
يحدد مرسوم إنشاء الوكالة مقرها وميدان اختصاصها.

مهمتها الرئيسية،
– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  ٣٥٦–٠٥اﳌـؤّرخ ﰲ 1٧
شعـبـان عام  1٤2٦اﳌوافق  21سبتمبر سنة  2٠٠٥واﳌتضمن
القانون اﻷساسي للديوان الوطني ﳊقوق اﳌؤلف واﳊقوق
اﳌجاورة وتنظيمه وسيره ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

ويمكـ ـ ـن ن ـ ـقل مق ـ ـر الوكالـ ـ ـة إﱃ أي مك ـ ـان آخـ ـر مـن التـ ـراب
الوطنـ ـي ،ﲟوج ـ ـب مرسـ ـوم تنف ـ ـيذي يص ـ ـدر بنـ ـاء عـﲆ تقرير
الوزير اﳌكلف بالبحث العلمي.
اﳌادة  : ٣تباشر الوكالة مهامها باﻻتصال مع اﻷجهزة
والهياكل اﳌعنية ﰲ مجال برمجة نشاطات البحث العلمي

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  129–٠8اﳌؤّرخ ﰲ 2٧

والتطوي ـ ـ ـ ـر التكنول ـ ـ ـوجـ ـ ـي وتنسيقهـ ـ ـ ـ ـا وتقييمهـ ـ ـ ـ ـا وتثمينه ـ ـ ـا،

ربيع الثاني عام  1٤29اﳌوافق  ٣مايو سنة  2٠٠8واﳌتضمن

وخصوصا مع اللجان اﳌشتركة بﲔ القطاعات لترقية البحث

القانـ ـ ـون اﻷساس ـ ـي اﳋـ ـ ـاص باﻷستـ ـ ـاذ الباح ـ ـث اﻻستشفائ ـ ـ ـي

العلمي والتقني وبرمجته وتقييمه.

اﳉامعي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٣٠–٠8اﳌؤّرخ ﰲ 2٧
ربيع الثاني عام  1٤29اﳌوافق  ٣مايو سنة  2٠٠8واﳌتضمن
القانون اﻷساسي اﳋاص باﻷستاذ الباحث،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٣1–٠8اﳌؤّرخ ﰲ 2٧
ربيع الثاني عام  1٤29اﳌوافق  ٣مايو سنة  2٠٠8واﳌتضمن

اﳌادة  : ٤ﰲ إطـ ـ ـار تنفي ـ ـ ـ ـذ السياس ـ ـة الوطنيـ ـ ـة للبحـ ـ ـ ـث
العلمي والتطوير التكنولوجي ،تكلف الوكالة اﳌوضوعاتية
للبحث ببرمجة نشاطات البحث وتقييمها ومتابعة تنفيذ
أنشطـ ـ ـة البحـ ـ ـث اﳌنتمـ ـ ـي ـ ـ ـة ﳌجموعـ ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـن التخصص ـ ـ ـات
العلميـة ،واﳌساهمـة ﰲ تثمﲔ نتائجها .كما تكلف بتمويل
هذه النشاطات واﳌساهمة ﰲ تنسيق العﻼقات اﳌشتركة
بﲔ القطاعات بﲔ كل اﻷطراف اﳌعنية.

القانون اﻷساسي اﳋاص بالباحث الدائم،

اﳌادة  : ٥تكلف الوكالة عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣98–11اﳌؤّرخ ﰲ
ج ـة ع ـ ـام  1٤٣2اﳌـواف ـق  2٤نوفمبر سنة  2٠11الذي
 28ذي اﳊ ّ

– اﳌشاركة ﰲ إعداد البرامج الوطنية للبحث التي تكلف
بها ،واقتراح اﻷولويات من ضمن هذه البرامج،

يحـ ـ ـ ـدد مـه ـ ـ ـام الوكـال ـ ـ ـ ـة اﳌوض ـ ـوعاتيـ ـ ـة للبح ـ ـ ـ ـث وتنظيمه ـ ـ ـ ـا
وسيرهـا،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  81–1٣اﳌؤّرخ ﰲ 18
ربيع اﻷول عام  1٤٣٤اﳌوافق  ٣٠يناير سنة  2٠1٣الذي يحدد

– إعداد البرنامج السنوي واﳌتعدد السنوات لنشاطاتها
والسهر عﲆ تنفيذه،
– إعﻼن اﳌناقصات حسب اﳌواضيع اﳌقترحة ﰲ إطار
برامجها ومتابعتها،

مهام اﳌديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
وتنظيمها،

– ﲤويل مشاريع البحث اﳌقررة ،من ميزانية برنامجية،
بواسطة اتفاقيات و/أو عقود،
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– ﳑثل عن اﳌجلس الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي،
– رؤساء اللجان اﳌشتركة بﲔ القطاعات لترقية البحث

– تقدﱘ رأي مسبـ ـق ﰲ مشاريـ ـع إنشـ ـاء كيانـ ـات البح ـ ـث
التابعة ﳌيدان اختصاصها ،واﳌساهمة ﰲ تقييمها،

العلمي والتقني وبرمجته وتقييمه ،اﳌعنية ﲟيدان نشاط
الوكالة،

– تعيﲔ وانتقاء نتائج البحث التي يمكن تثمينها،

– رئيس اﳌجلس العلمي للوكالة.

– اﳌشاركـ ـ ـة ﰲ استغـ ـ ـﻼل نتائـ ـ ـج البح ـ ـث ووض ـ ـع أنظم ـ ـ ـة
ومناهج تثمينها،

يحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت
استشاري.

– مساعدة اﳌخترعﲔ ﰲ إنجاز النماذج اﻷصلية ودراسة
السوق والبحث عن الشركاء وحماية براءات اﻻختراع،

يتوﱃ اﻷمﲔ العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه.
اﳌادة  : ٩ﲢدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء مجلس التوجيه

– تشج ـي ـع وت ـنشي ـط آل ـي ـات ووسائ ـل ال ـدع ـم وال ـتسي ـي ـر
اﻹداري واﳌاﱄ ﳌشاريع البحث،

ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف بالبحث العلمي ،بناء عﲆ
اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.

– اﳌساهمة ﰲ تنسيق العﻼقات اﳌشتركة بﲔ القطاعات
بﲔ كل اﻷطراف اﳌعنية،

اﳌادة  : ١٠ﲢدد عهدة أعضاء مجلس التوجيه ﲟدة أربع
) (٤سنوات قابلة للتجديد.

– اﳌساهم ـ ـ ـ ـة ﰲ التكفـ ـ ـ ـل اﳌـ ـ ـادي واﳌـ ـ ـاﱄ بالتظاهـ ـ ـ ـرات
العلمية الوطنية والدولية اﳌنظمة ﰲ اﳌيادين اﳌرتبطة
بنشاطاتها،

وتنتهي عضوية اﻷعضاء اﳌعينﲔ بسبب وظائفهم بانتهاء
هذه الوظائف.
وﰲ حالة انقطاع عضوية أحد اﻷعضاء ،يستخلف حسب

– ضمان نشر نتائج البحث وتوزيعها،

اﻷشكال نفسها ،ويستكمل العضو اﳉديد اﳌعّين مدة العضوية
الباقية إﱃ غاية انتهائها.

– اﳌساهمة ﰲ وضع شبكات موضوعاتية للبحث التي
تشكل اﳌؤسسة اﳌوطنة لها،

اﳌادة  : ١١يت ـ ـ ـداول مجل ـ ـ ـ ـس التوجيـ ـه عـ ـ ـ ـﲆ اﳋص ـ ـ ـوص،

– تطويـ ـر عﻼقـ ـات التبادل والتعاون مع أي هيئة وطنية
أو أجنبية تنشط ﰲ نفس اﳌيدان،

فيم ـ ـا يأتـ ـ ـي :
– برنامج العمل السنوي واﳌتعدد السنوات الذي يعرضه

– إع ـ ـ ـداد تقري ـ ـر سنـ ـوي يتضم ـ ـن حصيلـ ـة وآف ـ ـاق أنشطـ ـة
البحث والتثمﲔ ،ويرسل إﱃ السلطة الوصية.

عليه مدير الوكالة ،بعد أخذ رأي اﳌجلس العلمي،
– مشاريع البرامج الوطنية للبحث التابعة للوكالة،
– آفاق تطوير الوكالة،

الفصل الثانـي
التنظيم والسير

– تنظيم الوكالة وسيرها،

اﳌادة  : 6يسّير الوكالة مجلس توجيه ،ويديرها مدير،
وتزود ﲟجلس علمي.

– التقرير السنوي للنشاط،
– الكشوف التقديرية لﻺيرادات والنفقات،

اﳌادة  : 7يحـ ـ ـدد التنظي ـ ـ ـم اﻹداري للوكال ـ ـ ـ ـة ﲟوج ـ ـ ـ ـ ـب ق ـ ـ ـ ـرار
مشترك بﲔ الوزير اﳌكلف بالبحث العلمي والوزير اﳌكلف
باﳌالية والسلطة اﳌكلفة بالوظيفة العمومية.

– التسيير اﳌاﱄ لنشاط السنة اﳌالية اﳌنصرمة،
– مخطط تسيير اﳌوارد البشرية،
– القروض اﳌطلوب التعاقد بشأنها،

القسم اﻷول

– قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،

مجلس التوجيه

– اقتناء البنايات أو بيعها أو استئـجارها،

اﳌادة  : ٨يتكـ ـ ـون مجلـ ـ ـس توجي ـ ـه الوكالـ ـ ـة الـ ـ ـذي يرأس ـ ـه
الوزير اﳌكلف بالبحث العلمي أو ﳑثله ،من :

– النظام الداخﲇ للوكالة.
يـ ـ ـدرس مجلـ ـ ـ ـ ـس التوجي ـ ـه ،زي ـ ـادة ع ـ ـﲆ ذلك ،ويقت ـ ـ ـرح أي

– ﳑثل عن وزير الدفاع الوطني،

تدبير يرمي إﱃ ﲢسﲔ سير الوكالة وتنظيمها وتشجيع

– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف باﳌالية،

ﲢقيق أهدافها.

– ﳑثلﲔ عن القطاعات الوزارية اﻷخرى اﳌعنية ﲟيدان
نشاط الوكالة ،التي ﲢدد ﲟوجب مرسوم إنشائها،

يمكن مجلس التوجيه ،ﰲ إطار مهامه ،اﻻستعانة بأي
شخص من شأنه اﳌساهمة ﰲ اﳌسائل التي تعرض عليه.
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– أمـﲔ عـام يكلـف بتـنسيق اﳌصـالح اﻹدارية والتقنية،

اﳌادة  : ١٢يجتمع مجلس التوجيه ﰲ دورة عادية مرتﲔ
) (2ﰲ السنة ،بناء عﲆ استدعاء من رئيسه.

– رئيـ ـ ـس قسـ ـ ـم يكل ـ ـف بتموي ـ ـل مشاريـ ـع البحـ ـث العلمـي
والتطوير التكنولوجي.

ما بطلب من
ويمكنه أن يجتمع ﰲ دورة غير عادية إ ّ

ما من مدير
ما من ثلثي ) (٣/2أعـضائه ،وإ ّ
السلطة الوصية ،وإ ّ

يـعّين اﳌديرون اﳌساعدون واﻷمﲔ العـام ورئيس القسم
ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف بالبحث العلمي.

الوكالة.

وتنهى مهامهم حسب اﻷشكال نفسها.

اﳌادة  : ١٣يـوج ـ ـ ـه رئيـ ـ ـس مـجلـ ـ ـس التوجي ـ ـه استدعـ ـاءات
فردية إﱃ أعضاء اﳌجلس مرفقة بجدول اﻷعمال واﳌلفات

اﳌادة  : ٢٠تنظم هياكل الوكالة ﰲ مصالح.

اﳌتعلقة باﻻجتماع ،قبل خمـسة عشر ) (1٥يومـا عﲆ اﻷقل

يعـّين رؤساء اﳌصـالح بـموجب مقـرر من مـدير الوكالة.

من تاريخ اﻻجـتماع.

وتنهى مهامهم حسب اﻷشكال نفسها.

ويمكن أن يقـلص هذا اﻷجل ﰲ الدورات غير العادية دون

اﳌادة  : ٢١اﳌـدي ـ ـ ـر مسـ ـ ـؤول عـ ـ ـن السي ـ ـ ـر الع ـ ـام للوكالـ ـ ـ ـة،

أن يقل عن خمسة ) (٥أيـام.

ويتوﱃ تسييرها.

ﻻ بحضور
اﳌادة  : ١٤ﻻ تصح مداوﻻت مجلس التوجيه إ ّ

وبهـذه الصفة :

نصف عدد أعضائه ،عﲆ اﻷقل.

– يـمث ـ ـل الوكال ـ ـة أمـ ـام القضـ ـاء وﰲ جميـ ـع أعـمـ ـال اﳊي ـاة
اﳌـدنيـ ـة،

وإذا لم يكتمـ ـل النصـ ـاب ،يجتمـ ـع مجـ ـلس التوجيـ ـه مرة
أخ ـ ـرى بعـ ـد استدعـ ـاء ثـ ـان ﰲ أجل أقصاه شهر واحد ،وتصح

– يعـ ـد مشـ ـروع اﳌـيزاني ـة ويعرضه عـﲆ مـجلس التوجيه

مداوﻻته ،حـينـئذ ،مهمـا يـكن عـدد اﻷعـضاء اﳊاضرين.

للمداولة،
– يأمر بصرف مـيزانية الوكالة حسب الشروط التي يحددها

اﳌادة  : ١٥تتـخـ ـ ـذ ق ـ ـ ـرارات مـجلـ ـ ـس التـوجيـ ـ ـه باﻷغلبيـ ـ ـة

التشريع والتنظيم اﳌعمول بـهما،

البسيطـ ـة ﻷص ـ ـوات اﻷعـض ـ ـاء اﳊاضري ـ ـن .وﰲ حال ـ ـة تس ـاوي
عـدد اﻷصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

– يتـولـى السلطة السّلمية ويمـارسها عﲆ جميع مستخدمي
الوكالة ،ويعـّين اﳌـستخدمﲔ الذين لم تتـقرر طريقة أخرى
لتعيينهم ،ﰲ إطـار القوانﲔ اﻷساسية السارية عـليهم،

اﳌادة  : ١6ت ـ ـ ـدون مـ ـ ـداوﻻت مجـلـ ـ ـس التـوجي ـ ـه ﰲ مـحاض ـ ـ ـر
تسجل ﰲ سجل خـاص مرقم ومؤشر عليه ،ويـوّقعها الرئيس
وكاتب اﳉلسة.

– يقـترح بـرامج النشاطـات عـﲆ مجلس التوجيه ويسهر
عﲆ إنجازها،

اﳌادة  : ١7تـرسل مـحاضر اﻻجتماعـات إﱃ السلطة الوصية

– يعـد التقـرير السنـوي عن النشاط ويرسله إﱃ الوزير

خﻼل اﳋمسة عشر ) (1٥يومـا التي تﲇ اﻻجتمـاع لتوافق عـليها.

اﳌـكلـ ـ ـف بالبح ـ ـ ـث العـلم ـ ـي ،بعـ ـ ـد مداولـ ـ ـة مـجلـ ـ ـس التوجيـ ـ ـه

وتصبح مداوﻻت مـجلس التوجيه نافذة بعد ثﻼثﲔ )(٣٠

بشأنه،

يومـا من تاريخ إرسال اﳌـحاضر إﱃ السلطة الوصية ،ما لم

– يع ـ ـ ـد مش ـ ـروع النظـ ـ ـام الداخ ـ ـﲇ للوكالـ ـ ـة ويعـرض ـ ـه عـ ـ ـﲆ

يعترض عﲆ ذلك صراحة خﻼل هـذا اﻷجل.

مـجلس التوجيه للمـوافقة عـليه ويسهر عـﲆ تطبيقه،

ن اﳌـ ـ ـ ـداوﻻت الت ـ ـي تتعـلـ ـ ـ ـ ـق باﳉـ ـ ـ ـدول التقديـ ـ ـ ـري
غـي ـ ـ ـ ـر أ ّ

– يكون مسؤوﻻ عـن اﻷمن واﻻنضباط داخل الوكالة،

لﻺيرادات والنفقـات واﳊسـابات والقروض اﳌعـتزم التعاقد

– يـبـ ـ ـرم كـ ـ ـل الصفـ ـ ـقـات واﻻتفاقيـ ـ ـات والعـقـ ـ ـود واتفاق ـ ـات

بشأنهـ ـ ـا واقتناء اﳌبانـ ـ ـي أو بيعـهـ ـ ـا أو استئجاره ـ ـا وقبـ ـول

التعـاون ،ﰲ إطار التنظيـم اﳌعـمول بـه،

ﻻ بعد اﳌوافقة الصريحة
الهبـ ـات والوصايـا ،ﻻ تصـبح نافذة إ ّ

– يقـ ـ ـوم بتحضي ـ ـر اجـتماع ـات مـجل ـ ـس التوجيـ ـه ،ويتـوﱃ

عليها من الوزير اﳌكلف بالبحث العلمي والوزير اﳌكلف

تنـفيذ مداوﻻتـه،

باﳌـالية.
القسم الثـاني

– يضمن حفظ اﻷرشيف وصيانته.

اﳌـدير
القسم الثـالث

اﳌادة  : ١٨يعّين مـدير الوكالة ﲟوجب مرسوم بناء عـﲆ

اﳌـجلس العـلمي

اقتراح من الوزير اﳌـكلف بالبحث العـلمي.
وتنهى مهـامه حسب اﻷشكال نفسها.

اﳌادة  : ٢٢يتكون اﳌـجلس العـلمي للوكالة من :

اﳌادة  : ١٩يساعـد مـدير الوكالة ﰲ مهـامه :

– عشـ ـرة ) (1٠أعضاء ،يخـتارون مـ ـن ب ـﲔ اﻷسـات ـ ـذة البـاحث ـﲔ
والبـاحث ـ ـﲔ الدائم ـﲔ التابعـ ـﲔ ،عـ ـﲆ التـ ـواﱄ ،لسـ ـلك اﻷساتـ ـذة

– مديـر مساعد مكلف ببرمجة نشاطات البحث وتقييمها،

واﻷسات ـ ـذة اﳌـحاضري ـ ـن قـسـ ـم “أ” ومديـ ـري البح ـث وأسـ ـاتذة
البحث قـسم “أ” الذين يرتبط تخصصهم بأعـمال الوكالة.

– مدير مساعد مكلف بالتثمﲔ والعﻼقات اﳋارجية،
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– ﳑثل عن اﳌعهد الوطني اﳉزائري للملكية الصناعية،

الفصل الثـالث

– ﳑثـ ـ ـل ع ـ ـن الديـ ـ ـوان الوطنـ ـ ـي ﳊقـ ـ ـوق اﳌؤلـ ـف واﳊقوق

أحـكام مـالية

اﳌجاورة،
– ﳑثل عن الديوان الوطني لﻺحصائيات،

اﳌادة  : ٢٥تـشتمل مـيزانية الوكـالة عـﲆ بـاب لﻺيـرادات
وباب للنفقات.

– ستة ) (٦أعضاء يختارون من بﲔ مسيري اﳌؤسسات
اﻻقتصاديـ ـ ـة ذات البعـ ـ ـد الوط ـ ـني الت ـ ـي تساه ـ ـم ﰲ البح ـ ـ ـث
والتطوير،
– خمس ـ ـة ) (٥أعض ـ ـاء يخت ـ ـارون مـ ـن بـ ـﲔ أعض ـ ـاء اﳉاليـ ـة

ﰲ باب اﻹيرادات :
– اﻹعانات التي تخصصها الـدولة أو اﳉمـاعـات اﳌـحلية
أو اﳌؤسسات أو الهيئات العـمومية،
– العـائدات اﳌـحصل عليها من اﳋدمات التي تؤديها الوكالة،

العلمية اﳉزائرية اﳌقيمة ﰲ اﳋارج.

– إعـانات اﳌنظمات الدولية،

يـع ـ ـّين أعـض ـاء اﳌجـل ـس العـلمـ ـي ﲟوج ـ ـب قـرار من الوزير

– القـروض والهبات والوصايا،

اﳌكلـ ـ ـف بالبح ـ ـ ـ ـث العـلم ـ ـ ـي ﳌـ ـ ـدة أربـ ـ ـع ) (٤سنـ ـ ـوات قـابل ـ ـ ـة
للتـجديد.
اﳌادة  : ٢٣يـرأس اﳌجـلس العـلمي للوكالة أحد أعضائه
الذي ينـتخبه أعضاؤه من بﲔ ذوي رتبة أستاذ أو مدير

– الفـائـض اﳌـح ـتمـل من مـيـ ـزانيـة السنة اﳌـالية اﳌنصرمـة،
– اﻹيـ ـرادات اﻷخـ ـ ـرى اﳌتأتيـ ـة مـ ـن النشاط ـات اﳌـرتبطة
بهدفها.

بحث.

ﰲ باب النفقات :

اﳌادة  : ٢٤يستشـيـ ـ ـر اﳌـديـ ـ ـر اﳌـجلـ ـ ـس العـلم ـ ـي ﰲ كـ ـ ـل

– نفقات التسيير،

مسألـ ـ ـة ذات طابـ ـ ـع عـلم ـ ـي تنـ ـ ـدرج ضمـ ـ ـن إطـار مـهـام الوكالة،
وخصوص ـ ـا ح ـ ـول تنظي ـ ـم وسي ـ ـر أعـم ـ ـال البحـ ـ ـث والتثـ ـمﲔ

– نفـقات التجهـيز،

اﳌـكلفة بهـا.

– كل النفقـات اﻷخرى الضرورية لتحقيق هـدفها.

وبهـ ـ ـذه الصف ـ ـة ،يـب ـ ـدي اﳌـجل ـ ـس آراءه وتوصياتـ ـه ،عـﲆ
اﳋصوص ،فيما يأتي :

اﳌادة  : ٢6يعرض مشـروع مـيزانية الوكالة عﲆ مجـلس
التوجيه للتداول بشأنه.

– بـرام ـ ـج ومـشاري ـ ـع البحـ ـث التـ ـي يعـرض ـ ـها اﳌـدي ـر عـﲆ

ثم يرسل مشروع اﳌيزانية إﱃ الوزير اﳌـكلف بالبـحث
العـلمي والوزير اﳌـكلف باﳌـالية للموافقة عـليه.

– حصائل نشاطات كيانات البحث التي تعمل ﰲ ميدان

اﳌادة  : ٢7يـرس ـ ـل مـدي ـ ـر الوكال ـ ـة نسخ ـ ـة مـ ـن اﳌـيزانية،
بعـ ـ ـ ـد اﳌـواف ـ ـ ـقـ ـ ـ ـة عـليه ـ ـ ـا ،إﱃ اﳌ ـ ـراق ـ ـ ـ ـب اﳌـ ـ ـ ـاﱄ وإﱃ العـ ـ ـ ـون
اﳌـحاسـ ـ ـب للوكال ـ ـة.

– إنشاء الشبكات اﳌوضوعاتية للبحث،

اﳌادة  : ٢٨تـمسـ ـ ـ ـك مـحاسب ـ ـ ـة الوكالـ ـ ـ ـة طبقـ ـ ـ ـا لقواع ـ ـ ـ ـد
اﳌـحاسبة العمومية.

مجلس التوجيه،
اختصاص الوكالة،
– كيفيات تنفـيذ بـرامج ومـشاريع البحث،

– اقـتناء اﳌراجع العـلمية،
– أعـمال التكوين وﲢسﲔ اﳌـستوى وﲡديد اﳌـعارف
لفائدة مستخدمي الوكالة،
– بـرامج التظاهرات العـلمية والتبادل والتعـاون العـلمي
التي تنظمـها الوكالة أو تدعـمها،
– تثمﲔ منتوج البحث ونتـائجه.
يعـد اﳌـجلس العـلمي نظامه الداخﲇ ويصادق عـليه.
ويقـّيم اﳌـجلس العـلمي ،زيادة عﲆ ذلك ،النتائج اﳌـحققة

ويـعد حصيـلة دوريـة عـن النشاطات التي شـرع فـيها.

كمـا يعـد لـهذا الغرض تقـريرا مـدعـما بتوصيـات ويعـرضه
اﳌـدير عـﲆ مـجلس التوجيه ثم يـرسله إﱃ الوزير اﳌـكلف

يـسند مـسك اﳌـحاسبة وتداول اﻷموال إﱃ عـون مـحاسب.
اﳌادة  : ٢٩تخضع النفقات اﳌخصصة لنشاطات البحث
العلمي والتطوير التكنولوجي للرقابة اﳌالية البعدية.
اﳌادة  : ٣٠تلغى أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم ٣98–11
اﳌؤّرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عـام  1٤٣2اﳌـوافق  2٤نـوفمبر سنة

 2٠11الـ ـ ـ ـذي يح ـ ـ ـ ـدد مـهـ ـ ـام الوكـالـ ـ ـة اﳌوضوعاتيـ ـ ـة للبحـ ـ ـ ـث
وتنظيمها وسيرهـا.

اﳌادة  : ٣١ينش ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌرسـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرس ـمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .

جة عـ ـ ـام  1٤٤٠اﳌوافـ ـق 1٣
ح ـ ـّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  12ذي اﳊ ـ ـ ّ

غشـ ـت سنـ ـة .2٠19

نور الدين بدوي

بالبحـث العـلمي مرفقا بـمـﻼحظاته.
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جة عام
مرسوم تنفيذي رقم  ٢٣٣-١٩مؤّرخ ﰲ  ١٢ذي اﳊ ّ
 ١٤٤٠اﳌوافـ ـ ـق  ١٣غشـ ـ ـت سنـ ـ ـة  ،٢٠١٩يح ـدد شروط
وكيفيات إنشاء الشبكات اﳌوضـ ـ ـوعـاتي ـة للبح ـث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبن ـ ـاء ع ـ ـﲆ الدستـ ـ ـور ،ﻻسيمـ ـ ـا اﳌادت ـ ـ ـان  ٤–99و1٤٣
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥–99اﳌؤّرخ ﰲ  18ذي اﳊجة
ع ـ ـام  1٤29اﳌواف ـ ـق  ٤أبري ـ ـل سنـ ـة  1999واﳌتضمـ ـن القانون
التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  21–1٥اﳌؤّرخ ﰲ  18ربيع اﻷول
عام 1٤٣٧اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠1٥واﳌتضمن القانون
التوجيه ـ ـي للبح ـ ـث العلمـ ـي والتطويـر التكنولوجي ،ﻻسيما
اﳌادة  ٤٣منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  9٧–19اﳌؤّرخ ﰲ ٤
رج ـ ـب ع ـ ـام  1٤٤٠اﳌواف ـ ـق  11م ـ ـارس سنـ ـة  2٠19واﳌتضمـ ـن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111–19اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤رجب عام  1٤٤٠اﳌوافق  ٣1مارس سنة  2٠19واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٥٧–99اﳌؤّرخ ﰲ 8
شعبان عـام  1٤2٠اﳌوافق  1٦نوفمبر سنة  1999الذي يحدد
كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٧9–٠٣اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤جمـ ـادى الثاني ـة ع ـ ـام  1٤2٤اﳌوافـ ـق  2٣غشـ ـت سن ـة 2٠٠٣
ال ـ ـ ـذي يحـ ـ ـّدد مهـ ـ ـ ـام اﳉامع ـ ـ ـ ـة والقواع ـ ـ ـ ـد اﳋاصـ ـ ـة بتنظيمه ـ ـ ـا
وسيرها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  299–٠٥اﳌؤّرخ ﰲ
 11رجب عام  1٤2٦اﳌوافق  1٦غشت سنة  2٠٠٥الذي يحدد
مهام اﳌركز اﳉامعي والقواعد اﳋاصة بتنظيمه وسيره،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣9٦–11اﳌؤّرخ ﰲ
 28ذي اﳊجة عـام  1٤٣2اﳌـوافق  2٤نـوفمبر سنة  2٠11الذي
يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للمؤسسة العـمومية ذات
الطابع العـلمي والتكنولوجي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  81–1٣اﳌؤّرخ ﰲ 18
ربيع اﻷول عام  1٤٣٤اﳌوافق  ٣٠يناير سنة  2٠1٣الذي يحدد
مهام اﳌديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
وتنظيمها،

جة عام  ١٤٤٠هـ
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يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تط ـبيق ـ ـ ـ ـا ﻷحك ـ ـ ـام اﳌ ـ ـادة  ٤٣مـ ـ ـ ـن القـانـ ـ ـ ـون
رقـ ـ ـم  21–1٥اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  18ربيـ ـع اﻷول عـ ـ ـام  1٤٣٧اﳌ ـوافـ ـ ـق ٣٠
ديسمبـ ـر سنـ ـة  2٠1٥واﳌتضمن القانون التوجيه ـ ـي للبح ـ ـث
العلمـ ـ ـ ـي والتطوي ـ ـ ـر التكنولوج ـ ـي ،يهـ ـ ـ ـدف هـ ـ ـذا اﳌرسـ ـوم إﱃ
ﲢديـ ـد شـروط وكيفيات إنشـاء الشبكات اﳌوضوعاتية للبحث
التي تدعى ﰲ صلب النص “ الشبكة اﳌوضوعاتية”.
اﳌادة  : ٢الشبك ـ ـة اﳌوضوعاتيـ ـة فض ـاء يهدف إﱃ توحيد
الكفـ ـ ـاءات واﻻستعم ـ ـال اﳌشت ـ ـرك للوسائ ـ ـل وتشجيـع العمل
اﳉماعي لتنفيذ اﳌشاريع ذات اﳌصلحة اﳌشتركة.
اﳌادة  : ٣تض ـ ـم الشبك ـ ـة اﳌوضوعاتي ـ ـة عﲆ اﳋصـ ـوص
كيانـ ـ ـات البح ـ ـ ـ ـث والكيان ـ ـات التابعـ ـ ـ ـ ـة للقطـ ـ ـ ـاع اﻻجتماع ـ ـ ـي
واﻻقتصادي والهيئات ذات الطابع اﻻقتصادي أو اﻻجتماعي
واﳉمعيات اﳌعتمدة ذات الطابع العلمي وكذا الشخصيات
العلمي ـ ـ ـ ـ ـة وخصوصـ ـ ـ ـا منه ـ ـ ـ ـم الكف ـ ـ ـاءات ال ـ ـوطني ـ ـ ـة اﳌقيم ـ ـ ـ ـة
باﳋارج.
اﳌادة  : ٤تنشأ الشبكة اﳌوضوعاتية ﲟوجب قرار من
الوزير اﳌكلف بالبحث العلمي باقتراح من اﳌجلس العلمي
للوكالة اﳌوضوعاتية للبحث اﳌعنية.
يحدد قرار اﻹنشاء ميدان اختصاص الشبكة اﳌوضوعاتية
والوكالة اﳌوضوعاتية للبحث اﳌعنية كمؤسسة مو ّ
طنة لها.
اﳌادة  : ٥تت ـ ـ ـوﱃ الشبكـة اﳌوضوعاتيـة عـﲆ اﳋصوص،
ما يأتي :
– ﲡميع الكفاءات العلمية،
– تطويـ ـ ـر مشاري ـ ـع البح ـ ـث ح ـ ـ ـ ـول موضوعـ ـ ـات الشبك ـ ـ ـة
اﳌوضوعاتي ـ ـة،
– التعاون ،عن طريق الوكالة اﳌوضوعاتية ،مع الشبكات
والهيئات الوطنية والدولية الناشطة ﰲ ميدان اختصاصها،
– تشجيع نقل اﳌعرفة واﳌهارات ونتائج البحث نحو
القطاع اﻻجتماعي واﻻقتصادي،
– ضمان اليقظة العلمية والتكنولوجية.
اﳌادة  : 6ت ـ ـ ـزود الشبك ـ ـ ـة اﳌوضوعاتي ـ ـة بأمانـ ـ ـة تقني ـ ـة
وﳉنـ ـ ـة تنسيـ ـ ـق ،تتكـ ـ ـون مـ ـ ـن مسـ ـ ـؤوﱄ الكيانـ ـ ـات الشريكـة
والوكالة اﳌوضوعاتية للبحث اﳌعنية.
ﲢـ ـ ـ ـدد القائمـ ـ ـة اﻻسم ـ ـية ﻷعض ـ ـاء ﳉن ـ ـة التنسي ـق ﲟوجب
قرار من الوزير اﳌكلف بالبحث العلمي.
ينتخـ ـ ـ ـ ـب أعض ـ ـ ـاء اللجنـ ـ ـة رئيسـ ـ ـا لعهـ ـ ـدة مدت ـ ـ ـها أرب ـ ـ ـع
) (٤سنـ ـوات ،ويكل ـ ـ ـف بضم ـ ـ ـ ـان تن ـسي ـ ـ ـق أشغ ـ ـ ـ ـ ـال الشبكـ ـ ـ ـ ـة
اﳌوضوعاتي ـ ـ ـة.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٧٦–1٦اﳌؤّرخ ﰲ 9
رمضان عام  1٤٣٧اﳌوافق  1٤يونيو سنة  2٠1٦الذي يحدد

اﳌادة  : 7تكلـ ـف ﳉنة التنسيق عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :

القانون اﻷساسي النموذجي للمدرسة العليا،

– ﲢديد البرنامج العلمي للشبكة اﳌوضوعاتية،
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جة عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٠ذو اﳊ ّ
 ٢١غشت سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٥١
اﳉريدة الرسم ّ

– إعداد اﻷولويات ما بﲔ اﳌشاريع،

17

اﳌادة  : ٩تقتطع نفقات سير الشبكة اﳌوضوعاتية من
ميزانية الوكالة اﳌوضوعاتية للبحث اﳌعنية ،واﳌؤسسات

– تشجي ـ ـ ـ ـ ـع وض ـ ـ ـ ـ ـع التجـ ـ ـهي ـ ـ ـ ـزات اﳌشتـ ـ ـركـ ـ ـ ـة للشبكـ ـ ـ ـ ـ ـة

والكيانات اﳌكونة للشبكة.

اﳌوضوعاتي ـ ـ ـة،

اﳌادة  : ١٠تعد الشبكة اﳌوضوعاتية تقريرا سنويا عن

– تقدير نتائج النشاطات العلمية التي تلتزم بها الشبكة

نشاطاتها ،وترسله إﱃ الوكالة اﳌوضوعاتية للبحث اﳌعنية

اﳌوضوعاتية.

من أجل التقييم.

اﳌادة  : ٨تتولّى اﻷمانة التقنية مصالح الوكالة اﳌوضوعاتية
للبحث اﳌعنية ،وتكلف عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :

اﳌادة  : ١١ينشـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسـ ـمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبّية .

– توحيد الكفاءات ووسائل الشبكة اﳌوضوعاتية،

جة عـ ـ ـام  1٤٤٠اﳌوافـ ـ ـ ـق 1٣
ح ـ ـ ـّرر باﳉزائ ـ ـ ـر ﰲ  12ذي اﳊـ ـ ّ

– نشر نشاطات الشبكة اﳌوضوعاتية وتعميمها،

غش ـ ـت سنـ ـ ـة .2٠19

– إنشاء اﳌوقع اﻹلكتروني للشبكة اﳌوضوعاتية وإدارته،
– مسك كل وثيقة تتعلق بنشاطات الشبكة اﳌوضوعاتية.

نور الدين بدوي
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