
العدد العدد 66
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 9  محرمحرّم عام م عام 1433 هـ هـ
اJوافق اJوافق 4 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 11-406 مــؤرخ في 4 مـحـرّم عـام 1433 اJـوافق 29 نـوفـمــبـر سـنـة q2011 يـعــدل اJــرســوم الـرئـاسـي رقـم
09-306 اJـــؤرخ فـي 23 رمـــضـــان عــــام 1430 اJـــوافـق 13 ســـبـــتـــمـــبــــر  ســـنـــــة 2009 واJــــتـــضــــمـن الــــقـــانـــــون األســـــاسـي

النموذجــي للمـراكـــز الثقافيـة اجلزائرية في اخلارج.......................................................................................
مــرســوم رئــاسي  رقم 11-407  مــؤرخ في 4 مـحــرّم عـام 1433 اJـوافق 29 نـوفــمــبــر ســنـة q2011 يــحــدد األجــر الـوطــني األدنـى
اJضمـون....................................................................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 11-396 مـؤرّخ في 28 ذي احلـجّــة عـام 1432 اJـوافـق 24 نــوفـمــبـر ســنـة q2011 يــحـدد الــقـانــون األسـاسي
النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي......................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 11-397 مـؤرّخ في 28 ذي احلـجّــة عـام 1432 اJـوافـق 24 نــوفـمــبـر ســنـة q2011 يـحــــدد الـقــواعــد اخلــاصـــة
بتسيير اJؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي واJهني.....................................................................
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 11 -398 مـــؤرّخ في 28 ذي احلــجّـــة عــام 1432 اJـــوافـق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة q2011 يـــحــدد مـــهـــام الــوكـــالــة
اJوضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرهـا........................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 11 -399 مؤرخ في 3 محـرّم عام 1433 اJوافق 28 نـوفمـبر سـنة q2011 يتـضمن إنـشــــاء مـدرسة وطـنية
عليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة..............................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 11 -400 مؤرخ في 3 محـرّم عام 1433 اJوافق 28 نـوفمـبر سـنة q2011 يتـضمن إنـشــــاء مـدرسة وطـنية
متعددة التقنيات بقسنطينة.........................................................................................................................
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم  11 - 401 مـــؤرّخ في 3 مــحـــرّم عــام 1433 اJـــوافق 28 نــوفــمـــبــر ســنــة q2011 يــتـــضــمـن إنــشـــاء جــامــعـــة
قسنطينة 2 ...............................................................................................................................................
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم  11 - 402 مـــؤرّخ في 3 مــحـــرّم عــام 1433 اJـــوافق 28 نــوفــمـــبــر ســنــة q2011 يــتـــضــمـن إنــشـــاء جــامــعـــة
قسنطينة 3 ...............................................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم  11 - 403 مؤرّخ في 3 محـرّم عام 1433 اJوافق 28 نـوفمـبـر سـنة q2011 يـعـــدل اJـرســوم  رقــم 213-84
اJؤرح في 24 ذي القعدة عام 1404 اJوافق 18 غشت سنة 1984 واJتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها...............
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم  11 - 404 مـؤرّخ في 3 مــحــرّم عــام 1433 اJـوافق 28 نـوفــمــبــر ســنـة q2011 يــتــضــمـن إنـــشــــاء جـــامـــعـة
سطيف 2 ..................................................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقـم  11-405  مؤرّخ في 3 محـرم عام 1433 اJوافق  28  نـوفمـبر سـنة q2011 يـعـدل اJرســوم التنـفيذي رقم
89-140 اJـؤرخ فـي 29 ذي احلجـة عــام 1409 اJوافـــق أول غشـت سنة 1989 واJتضمن إنشاء جامعة سطيف.............

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20  ذي احلـجــة عــام 1432 اJـوافق 16  نـوفـمــبـر سـنـة q2011 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام كــتـاب عـامـX في
الواليات.....................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 20  ذي احلجـة عـام 1432 اJوافق 16  نـوفمـبر سـنة q2011 يتـضـمّن إنهـاء مهـام نـائبـة مديـر بوزارة
العدل........................................................................................................................................................

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20  ذي احلجة عـام 1432 اJوافق 16  نوفمبر سنة q2011 يتضمّنان إنهاء مهام قضـاة.........

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 20  ذي احلجـة عـام 1432 اJوافق 16  نـوفمـبر سـنة q2011 يتـضمّن إنـهاء مـهام عـميـد كلــية احلـقـوق
والعلـوم االجتماعـية بجامعـة األغـواط...........................................................................................................

مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 20  ذي احلـجـة عــام 1432 اJـوافق 16  نـوفـمـبـر سـنـة q2011 يـتـضـمّـنـان إنـهاء مـهـام مـديـرين
للسّــكن والتجهـيزات العمومـية في الـواليــات...............................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 20  ذي احلـجـة عــام 1432 اJـوافق 16  نـوفـمـبـر سـنـة q2011 يتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرين لـلـتـعـمـير
والبناء في الواليات....................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 20  ذي احلــجـــة عـــام 1432 اJـــوافق 16  نـــوفــمـــبــر ســـنــة q2011 يــتــضــمّن تـــعــيــX كــتــاب عــامــX في
الواليات.....................................................................................................................................................

مراسيم رئاسية مؤرّخة في 28 ذي القعدة عام 1432 اJوافق 26 أكتوبر سنة q2011 تتضمن تعيX  قضاة..........................

مـرسـومـان رئاسـيـان مـؤرّخان في 20  ذي احلجـة عـام 1432 اJوافق 16  نـوفمـبـر سـنة q2011 يتـضـمّنـان تـعيـX نـائبي مـديري
....................................................................................................................................................Xجامعت

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20  ذي احلجة عـام 1432 اJوافق 16  نوفمبر سنة q2011 يتضمّن تعيX عميد كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية والعلوم االجتماعية بجامعة عنابة...................................................................................................

مـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرّخـان في 20  ذي احلـجــة عــام 1432 اJـوافق 16  نـوفــمــبــر ســنـة q2011 يــتـضــمّـنــان تـعــيـX مــديــريـن
للسّـــكـن والتجهـيزات العمومــية في الـواليــات.............................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20  ذي احلجة عـام 1432 اJوافق 16  نوفمـبر سنة q2011 يـتضمّن تعيـX مديرين للتعـمير والبناء
في الواليات...............................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة

قــرار مـؤرخ في 21 رجب عـام 1432 اJـوافق 23 يــونـيـو سـنـة q2011 يـتـضـمّن تــعـيـX أعـضـاء اجملــلس الـعـلـمي لـلــمـركـز الـوطـني
لتنمية اJوارد البيولوجية...........................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئــــاسي رقم مــــرســــوم رئــــاسي رقم 11-406 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 4 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــامم عــــام
1433  اJــــــوافق اJــــــوافق 29 نـــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة  نـــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة q2011 يــــــعــــــدلq يــــــعــــــدل

اJــــــرســــــوم الـــــرئـــــاســي رقـم اJــــــرســــــوم الـــــرئـــــاســي رقـم 09-306 اJـــــؤرخ فـي  اJـــــؤرخ فـي 23
رمـــضـــان عـــام رمـــضـــان عـــام 1430 اJــوافـق  اJــوافـق 13 ســـبـــتــمـــبــــر  ســـنــــة ســـبـــتــمـــبــــر  ســـنــــة
2009 واJـتــضــمـن الـقـانـــون األســـاسـي الـنـمـوذجــي واJـتــضــمـن الـقـانـــون األســـاسـي الـنـمـوذجــي

للمـراكـــز الثقافيـة اجلزائرية في اخلارج.للمـراكـــز الثقافيـة اجلزائرية في اخلارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـة
-  بـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اJـــادتــان 77 - 8

qو125 (الفقرة األولى) منه
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 02-403 اJـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اJـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 02-405 اJـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اJـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

qتعلق بالوظيفة القنصليةJوا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 02-406 اJـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اJـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002
الـــذي يـــحـــدد صالحـــيـــات ســفـــراء اجلـــمـــهــوريـــة اجلـــزائـــريــة

qالد�قراطية الشعبية
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 02-407 اJـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اJـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002
الــــذي يــــحــــدد صـالحــــيــــات رؤســـــاء اJــــراكــــز الــــقـــــنــــصــــلــــيــــة

qللجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 08-162 اJـؤرخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اJــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واJـتضمن تـنظيم اإلدارة اJـركزية لـوزارة الشؤون

qاخلارجية
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-306 اJـؤرخ
في23 رمـضـان عام 1430 اJـوافق 13 سـبــتـمـبـر سـنـة 2009
واJــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي الـــنــــمـــوذجي لــــلـــمــــراكـــز

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010  وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 10-294 اJؤرخ
في 23 ذي احلـجة عام 1431 اJوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
qالـذي يـحدد صالحـيـات وزير الـتـضامن الـوطـني واألسرة

qادة 7 منهJال سيما ا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 10-295 اJؤرخ
في 23 ذي احلجة عام 1431 اJوافق 29  نوفمبر سنة 2010
 واJــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اJــركــزيــة لــوزارة الــتــضــامن

qادة 13 منهJال سيما ا qالوطني واألسرة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJــــــــاداJــــــــادّة األولى : ة األولى : تــــــــعـــــــدل اJـــــــطـــــــة 9 مـن اJـــــــادة 10 مـن
اJـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 09-306 اJــؤرخ في 23 رمـــضــان
عــام 1430 اJــوافق 13 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2009  واJـــتـــضــمن
الـــقــــانــــون األســـاسـي الـــنــــمــــوذجي لــــلــــمـــراكــــز الــــثـــقــــافــــيـــة

اجلزائرية في اخلارجq كما يأتي :
.....................................................................
"- �ثل عن كـتابـة الـدولة اJـكلـفة بـاجلالـية الـوطنـية

في اخلارج" .
..... ( الباقي بدون تغيير) ....

اJـــــاداJـــــادّة ة 2 : : يـــــنــــــشـــــر هـــــذا اJـــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريــــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــرر بــالــجــزائــر في 4 مــحــرّم عـام 1433 اJــوافق 29
نوفمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوممـــرســـوم  رئـــاسي  رقم رئـــاسي  رقم 11-407  مـــؤرخ في   مـــؤرخ في 4 مـــحـــر مـــحـــرّم عــامم عــام
1433  اJــوافق اJــوافق 29 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة q q2011 يــحــدد األجـريــحــدد األجـر

الوطني األدنـى اJضمـون.الوطني األدنـى اJضمـون.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهـوريـة
-  بنـاء على الـدّسـتورq ال سـيّـما اJـادتان 77-8 و125

q ( الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 81 -07 اJــــؤرخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اJـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واJـتـعلق
qادتان 16 و 17 منهJال سيّما ا qتممJعدل واJا qXبالتمه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اJــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق
بـالـتأمـيـنـات االجـتـمـاعـيةq اJـعـدل واJـتـممq ال سـيّـمـا اJواد

q22 و 30 و 40 و 41 و 48 و73 منه  



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

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

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

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

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

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

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

qضمونJسنة 2009 الذي يحدد األجر الوطني  األدنى ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

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

الشهرq أي ما يعادل 103,84 دينارا لساعة عمل.

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

ديــســمــبــر ســنــة 2009 الــذي يــحــدد األجــر الــوطــني  األدنى
اJضمون.

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

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

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

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

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

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

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

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

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

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

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

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

qتعلق بحماية االختراعاتJ1993 وا

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

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

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

qادتان 17 و24 منهJال سيما ا qتممJعدل واJا



9 محر محرّم عام  م عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 666
4 ديسمبر  سنة   ديسمبر  سنة  2011 م م

- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 99-05 اJــؤرخ في 18
ذي احلـــــــــجـــــــــة عــــــــام 1419 اJـــــــــوافق 4 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة 1999
واJــتـضـمن الــقـانـون الــتـوجـيـهـي لـلـتـعــلـيم الـعــاليq اJـعـدل

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

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

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

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

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

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

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

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

التـابعـة للـدولة وتـسيـيرهـا ويضـبط كيـفيات ذلـكq اJعدل
qتممJوا

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

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

qتممJعدل واJا qبها

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

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

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

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

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

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

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

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

qفتشية العامة للماليةJ2008 الذي يحدد صالحيات ا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسميرسم ما يأتي : ما يأتي :

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

والتكنولوجيq وتدعى في صلب النص " اJؤسسة".

الفصل األولالفصل األول
إنشاء اJؤسسة العمومية ذاتإنشاء اJؤسسة العمومية ذات

 الطابع العلمي والتكنولوجي ومهامها الطابع العلمي والتكنولوجي ومهامها

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

وبرمجته وتقو�ه اJعنية. 

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

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

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

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

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

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

qبحث على األقل
- الـــوســـائل اJـــالـــيـــة واJـــاديـــة اJـــوجـــودة أو الـــواجب

رصدها.

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

�وجبها غير متوفرة.

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

وبرمجته وتقو�هq اJعنيةq حسب احلالة.

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

الرسميّة.

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

اJرسوم.

تـرسـل نـتـائـج الـتــقـيـيـم إلى الـوزيــر الـوصي مــرفـقـة
بتوصيات.

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

إنشائها.

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

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

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

qنشاطها
- ضــمـان مــتـابــعـة الــتـطــور الـعــلـمـي والـتــكـنــولـوجي

qذات الصلة �وضوعها
- جـمـع اJـعــلـومــات الـعــلـمــيـة والــتـقــنـيــة ومـعــاجلـتــهـا

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

 qخاصة على نشرها واستغاللها واستعمالها
- ضــــمـــــان الــــتــــكــــويـن اJــــتــــواصـل وجتــــديــــد مــــعــــارف

qمستواهم Xمستخدمي البحث وحتس
- اJـــســـاهــمـــة في الـــتــكـــوين بـــواســطـــة الــبـــحث ومن

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

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

والدراسات واخلبرة واالستشارة والتكوين.

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

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

اJعمول به.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والعملالتنظيم والعمل

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

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

والوزير الوصيq عند االقتضاء.

الفرع األولالفرع األول
اJديــراJديــر

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

نفسها.

تعتبر وظيفة اJدير وظيفة عليا.

يـتم اخــتـيـار اJــديـر من بــX الـشـخــصـيــات الـعـلــمـيـة
ذات الكفاءة اJثبتة.

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

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

األقسام التقنية اJنظمة في شكل مصالح. 

يـــــنـــــسـق األمـــــX الـــــعـــــام نـــــشـــــاط اJـــــصـــــالح اإلداريـــــة
واJنظمة في شكل مصالح.

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

وبهذه الصفة : 
- �ـارس سـلطـة الـتـسـيـيـر والـسلـطـة الـسـلـمـيـة على

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

qفيها Xللتعي
-  يــعــد اجلــداول الــتــقــديـــريــة لإليــرادات والــنــفــقــات

qويعرضها على مجلس اإلدارة
- يــعــد مــشــروع مــخــطط تــســيــيــر اJــوارد الــبــشــريـة

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

qتممJعدل واJا qالعمومية
XستخدمJـتعلق بنفقات اJيعد احلساب اإلداري ا -

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

qرخص بهاJاالعتمادات ا
     qيعّد سندات اإليرادات -

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

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

- يعرض تقريـرا سنويا عن النـشاطات على مجلس
qاإلدارة

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

- �ــثـل اJــؤســســة أمــام الــعــدالــة وفي جــمــيع أعــمــال
qدنيةJاحلياة ا

- يكون مسؤوال عن األمن والنظام داخل اJؤسسة.

الفرع الثانيالفرع الثاني
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

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

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

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

 qالتكنولوجي
- مـديـر اJـؤسـسة ومـديـري وحـدات الـبـحث الـتـابـعة

qلها
qرئيس اجمللس العلمي للمؤسسة -

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

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

لكفاءتها.

حتدد القائـمة االسمية ألعضاء مجلس اإلدارة بقرار
من السلطة الوصية.

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

نفسها.

تتولى مصالح اJؤسسة أمانة مجلس اإلدارة.

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

- بــرامج الــبـحث اJــعــروضـة عــلـيه بــعــد االطالع عـلى
qرأي اجمللس العلمي

qنصرمةJالية اJالي للسنة اJالتسيير ا -
qاجلداول التقديرية لإليرادات والنفقات -

qعمليات االستثمار -
qوارد البشريةJمخطط تسيير ا -

qإنشاء مؤسسات فرعية واحلصول على أسهم -
qقبول الهبات والوصايا -

qالتقرير السنوي عن النشاطات -
- مشروع النظام الداخلي للمؤسسة.

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

ويــدلـي  بــرأيـه في جـــمــيع اJـــســـائل الـــتي يـــعــرضـــهــا
عليه مدير اJؤسسة.

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

عليه.

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

واJذكور أعاله .

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

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

اJؤسسة أو من ثلثي (3/2) أعضاء اجمللس.

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

عشر(15) يوما على األقل من تاريخ االجتماع.

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

يكن عدد األعضاء احلاضرين.

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

 عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

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

اخلمسة عشر(15) يوما التي تلي تاريخ االجتماع.

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

في حالة معارضة صريحة خالل هذه اJدة.

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

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

الوصي.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اجمللس العلمياجمللس العلمي

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

كما يأتي :

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

اآلتي :
qمديرو البحث وأساتذة البحث باألغلبية -

- اJكلفون بالبحث واJلحقون بالبحث.

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

ذات ميادين االختصاص اJرتبطة بنشاطات اJؤسسة.

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

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

حسب  النسب نفسها.

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

ذوي الرتبة األعلى.

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

تتولى مديرية اJؤسسة أمانة اجمللس العلمي.

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

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

qمجلس اإلدارة
qتنظيم أشغال البحث -

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

qشتركةJصالح اJالتجريبية والورشات وا

qXالباحث XستخدمJبرامج تكوين ا -

qXالباحث XستخدمJتوظيف ا -

- بــرمـــجــة الـــتــظـــاهــرات الـــعــلـــمــيــة الـــتي تـــنــظـــمــهــا
اJؤسسة.

يقوم بالتقييم الدوري ألشغال البحث.

يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه.

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

يعX أعضاؤها �قرر من مدير اJؤسسة.

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

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

أعضائه. 

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

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

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

عشر (15) يوما على األقل من تاريخ االجتماع.  

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

عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

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

إلى مجلس اإلدارة وإلى السلطة الوصية.

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

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

qفرق بحث -
qأقسـام بحث -
qوحدات بحث -

- ورشاتq عند االقتضاء.

�كن أن تتضمن اJؤسسة أيضا محطات جتريبية.

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

بحث.

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

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

تضطلع بها اJؤسسة. 

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

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

للمؤسسة.

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

تتمتع وحدة البحث باالستقاللية في التسيير .

يـكون مديـر وحدة البـحث اآلمر بصـرف االعتمادات
اخملصصة لها.

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

البحث.

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

والتحويل التكنولوجي وحتسX اJعارف.

تتكون احملطة التجريبية من مصالح.

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

بالوظيفة العمومية.

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

اقتراح من مدير اJؤسسة.

يـعــX مـســؤولـو فــرق الـبــحث ومــسـؤولــو الـورشـات
من طرف مدير اJؤسسة.

وتنهى مهامهم  حسب األشكال نفسها.

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

مشتركة ومصالح مشتركة .

الفصل الـرابعالفصل الـرابع
التنظيم اJاليالتنظيم اJالي

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

تـــتـــأتّى مـــوارد اJـــؤســســـة الـــعـــمـــومـــيـــة ذات الــطـــابع
العلمي والتكنولوجي من : 

qإعانات الدولة -
- مــــســــاهـــــمــــات اجلــــمــــاعـــــات احملــــلــــيـــــة واJــــؤســــســــات

qوالهيئات العمومية
qعقود البحث واخلبرة وتقد¤ اخلدمات -

qنشوراتJبراءات االختراع وا -
qالتعاون الدولي -

qؤسسات الفرعية للمؤسسةJمداخيل ا -
qداخيل الواردة من األسهمJا -

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

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

اJوافق 25 نوفمبر سنة 2007 واJذكور أعاله.

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

اJكلف باJالية.

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

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

من طرف عون محاسب عمومي.

XــســـتــخــدمــJـــســبــقـــة لــنــفـــقــات اJيــتــولـى الــرقــابــة ا
مراقب مالي.

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

مؤسسة.

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

وعند االقتضاء حسب الوجهة.

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

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

والهياكل اJلحقة بها.

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

االعتمادات اخملصصة لهم. 

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

بالبحث العلمي للموافقة عليه.

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

إلى الوزير الوصي والوزير اJكلف باJالية.

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

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
كيفيات االستعمال اJباشر للمداخيلكيفيات االستعمال اJباشر للمداخيل

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

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

أشكاال مختلفةq ال سيما :
qإجناز أشغال البحث والدراسات -

qاخلبرة واالستشارة -
qواد والتجهيزاتJوضع التقنيات وا -

qتواصلJتنظيم دورات التكوين ا -
- خدمات أخرى.

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

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

لهذا الغرض وتأهيلهم العلمي واJهني.

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

و�كن أن تستعمل كلما ¦ حتصيلها.

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

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

اJعنيةq كما يأتي :
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qحصة 25 %  تعود للمؤسسة -

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

qوشروط العمل

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

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

qا فيهم مستخدمي الدعم�

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

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

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

نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

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

و�كن استعمالها كلما ¦ حتصيلها.

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

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

واJوافقة الصريحة للوزير اJكلف بالبحث العلمي.

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

وذلك قبل اJوافقة على ميزانية اJؤسسة.   

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

اآلمر بالصرف.

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

التكنولوجي.

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

العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجيالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

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

باJالية والوزير اJكلف بالبحث العلمي.

وتعدل و/أو تتمم حسب األشكال نفسها.

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

ديسمبر سنة 1995 واJذكور أعاله.

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

نوفمبر سنة 2007  واJتضمن النظام احملاسبي اJالي.

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

احلساباتq طبقا للمادة 56 أعاله.

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

اJؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجياJؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

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

السلطة الوصية. 

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

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

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

األخرى للمؤسسة.

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

الوصية.

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

نشاط اJؤسسة  وتساهم في تثمX نتائج البحث.

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

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

واJتمم  واJذكور أعاله.

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

ما يأتي :
qشروعJالتعريف با -

qالتأطير -
qحتليل السوق -

qقدمةJنتوجات واخلدمات اJا -
qاالستراتيجية التسويقية والتجارية -

qالوسائل والتنظيم -
- احلاجات ومخطط التمويل.

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

اJادة 58 أعاله. 

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

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

تطويرها.

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

اJعدل واJتمم واJذكور أعاله.

الفصل الثامنالفصل الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

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

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

ساري اJفعول إلى غاية صدور نص جديد.

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

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

 أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

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

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

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

qتمّمJعدّل واJا qاليّةJا Xبقـوانـ

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

qتمّمJعدّل واJا qبعالقـات العمل

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

qتمّمJعدّل واJا qباحملاسبة العمومية

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

qتمّمJعدّل واJا qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا

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

qتعلّق بحماية االختراعاتJسنـة 1993 وا

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

qادّة 146 منهJال سيّما ا q1995 اليّة لسنةJقانون ا

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

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

qباإليــداع القـانوني

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

qتمّمJعدّل واJا

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

qادّة 37 منهJال سيّما ا

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

qؤلف واحلقوق اجملاورةJتعلّـق بحقوق اJوا

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

qوثقJتنظيم مهنـة ا

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

qجلس احملاسبة�

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010  وا

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

التـابعـة للـدولة وتـسيـيرهـا ويضـبط كيـفيات ذلـكq اJعدّل
qتمّمJوا

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

qتممJعدل واJا qالتي يلتزم بها

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

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

qهنيJالطابع العلمي والثقافي وا

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

بـتنـظـيمـهـا وسيـرهـاq اJعـدّل واJتـمّمq ال سـيّـما اJـادّتان 13
qو19 منه

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

qادّتان 11 و17 منهJال سيّما ا qوسيره

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

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

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

qللمالية
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

الفصل األوالفصل األوّل
أحكام عامأحكام عامّـةـة

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

واJهني.

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

واحلصول على أسهم.

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

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

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

باJالية والوزير اJكلف بالبحث العلمي.

وتعدل و/ أو تتمّم حسب األشكـال نفسها.

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

بالتعليم العالي والوزير اJعنيq عند االقتضاء.

وتعدل و/ أو تتمّم حسب األشكـال نفسها.

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

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

في مجال النفقات العمومية.

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

والثقافي واJهنيوالثقافي واJهني

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

أشكاال مختلفةq ال سيما منها :
qدراسات وأبحاث -

qمساعدة بيداغوجية -
qإعداد التوثيق العلمي والوسائل التربوية -

qتواصلJتنظيم دورات التكوين ا -
- خدمات أخـرى.

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

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

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

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

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

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

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

qوسائل وشروط العمل
- حـصة 15 %  تـخـصص كـمـساهـمـات في الـصـندوق

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

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

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

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

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

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

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

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

اJؤسسة.

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

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

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

للمؤسسة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ما يأتي :
qشروعJالتعريف با -

qالتأطــير -
qحتليل السوق -

qقدمةJنتوجات واخلدمات اJا -
qاالستراتيجية التسويقية والتجارية -

qالوسائل والتنظيم -
- احلاجات ومخطط التمويل.

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

في اJادة 13 أعاله.

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

Jهام اخلدمة العمومية للتعليم العالي وآفاق تطويرها.

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

اJعدّل واJتمّم  واJذكور أعاله.

الفصـل اخلامسالفصـل اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

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

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

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

يبقى ساري اJفعول إلى غاية صدور نص جديد.

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

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

 أحمد أويحيىأحمد أويحيى

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

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

qإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

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

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

qتممJعدل واJا qاليةJا Xبقـوانـ

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

qباحملـاسبـة العمومية

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

qادّة 14 مكرّر 1 منـهJال سيّما ا qتمّمJعدّل واJا q2002

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010  وا

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

qتمّمJعدّل واJا qسيرها وتنظيمها

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

qتمّمJعدّل واJا qالتي يلتزم بها

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

qزيادة على مهمتها الرئيسـية

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

الباب األوالباب األوّل
أحكام عامـةأحكام عامـة

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادّة 14 مـكـرّر 1 من
الـقانون رقم 98-11 اJؤرخ في 29 ربيع الـثاني عام 1419
اJــــــــــوافـق 22 غــــــــــشـت ســــــــــنـــــــــة q1998 اJــــــــــعــــــــــدّل واJــــــــــتــــــــــمّم
واJــــذكـــورأعـالهq يـــهــــدف هـــذا اJــــرســـوم إلـى حتـــديــــد مـــهـــام
الـوكالـة اJوضـوعـاتيـة للـبحـث وتنـظيـمهـا وسـيرهـاq التي

تدعى في صلب النص "الوكالة".

اJاداJادّة ة 2 : : الوكالة مـؤسسة عمـومية ذات طابع إداري
تـتمـتع بـالـشخـصـيـة اJعـنـوية واالسـتـقالل اJـالي. وتوضع

حتت وصاية الوزير اJكلف بالبحث العلمي.

يـــحـــدّد مـــرســــوم إنـــشـــاء الــــوكـــالـــة مـــقــــرهـــا ومـــيـــدان
اختصاصها.

اJــاداJــادّة ة 3 : :  تـــبــاشـــر الــوكـــالــة مـــهــامـــهـــا بــاالتـــصــال مع
األجــهـزة والـهـيــاكل اJـعـنــيـة في مـجــال بـرمـجــة  نـشـاطـات

البحث وتنسيقها.

4 : :  في إطـــار تــــنـــفـــيـــذ الـــســـيـــاســـة الـــوطـــنـــيـــة اJــاداJــادّة ة 
لـلـبحـث العـلـمي والـتطـويـر الـتكـنـولـوجيq تكـلف الـوكـالة
بــتــنــســيق ومــتــابـعــة تــنــفــيــذ الـبــرامج الــوطــنــيــة لــلـبــحث
اJـنتـميـة جملـموعـة كبـرى من التـخصـصات الـعلـميـةq التي

تكلف بإجنازها مؤسسات وهياكل البحث.

وبهذه الصفةq تكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- إعــداد بــرنـــامــجــهـــا الــســنـــوي واJــتــعـــدد الــســنــوات
qقررة وتسهر على تنفيذهJحسب األولويات ا

- الــــقـــــيــــام بــــإعالن اJـــــنــــاقــــصــــات حــــسـب اJــــواضــــيع
qقترحة في إطار برامجها ومتابعتهاJا

- تــمــويـل مــشــاريع الــبــحث اJـــقــررةq من مــيــزانــيــة
qبواسطة اتفاقيات و/ أو عقود qبرنامجية

- تـــشـــجـــيـع وتــنـــشـــيـط دوالــيـب الـــدعم والـــتـــســـيـــيــر
qشاريع البحث وحلقاتهJ اليJاإلداري وا

- اJـسـاهـمـة فـي التـكـفل اJـادي واJـالي للـتـظـاهـرات
الــعـــلــمــــيــة الـــوطــنــــيــة والـــدولـــيـــة اJــنـــظــمـــة في اJـــيــادين

qرتبطة بنشاطاتهاJا

- اJــشـــاركـــةq بــاالتـــصــال مـع الــهـــيـــاكل اJــعـــنـــيــةq في
تــــمـــــويل أعـــــمــــال حتـــــســــX اJـــــســــتـــــوى وجتــــديـــــد اJــــعــــارف

qالضرورية لتحقيق برنامجها

- حتــديــد الـقــائـمــة االســمـيــة لـلــتــجـهــيـزات اJــتــعـلــقـة
qسندة إليهاJبالبرامج الوطنية للبحث ا

- تـطــويـر عـالقـات الــتـبـادل والــتـعــاون مع أي هــيـئـة
qيدان نفسهJوطنية أو أجنبية تعمل في ا

- ضمـان نـشـر نـتـائج الـبـحث وتوزيـعـهـا واJـسـاهـمة
في تثمينها.

الباب الثانيالباب الثاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اJـاداJـادّة ة 5 : :  يـســيـر الــوكــالـة مــجـلس تــوجــيه ويـديــرهـا
مدير عام وتزود �جلس علمي.

اJاداJادّة ة 6 : :  يحـدد التـنظـيم اإلداري في الـوكالـة بقرار
مـشـتــرك بـX الـوزيـر اJـكــلف بـالـبـحث الــعـلـمي والـوزيـر

اJكلف باJالية والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

q7 : :  �ــكـن أن تــزود الــوكــالــة بــهــيــاكل مــلــحــقــة اJـاداJـادّة ة 
Xيـحـدّد إنشـاؤهـا  ومـقـرها وتـنـظـيمـهـا بـقرار مـشـتـرك ب
الوزير اJـكلف بالـبحث الـعلمي والـوزير اJـكلف باJـالية

والسلطة اJكلّفة بالوظيفة العمومية.

يـــعـــX مـــديــر اJـــلـــحـــقـــة بـــقـــرار من الـــوزيـــر اJـــكـــلف
بـــالـــبــحث الـــعــلـــميq بـــنــاء عـــلى اقـــتــراح من اJـــديــر الـــعــام

للوكالة.

الفصـل األوالفصـل األوّل
مجلس التوجـيهمجلس التوجـيه

8 : :  يــــتـــكـــون مـــجـــلـس تـــوجـــيـه الـــوكـــالـــة الـــذي اJــاداJــادّة ة 
يرأسه الوزير اJكلف بالبحث العلمي أو �ثله من :

qثل عن وزير الدفاع الوطني� -

qاليةJكلف باJثل عن الوزير ا� -

- �ـثــلـX عن الــقـطـاعــات الـوزاريــة األخـرى اJـعــنـيـة
 qالتي حتدد قائمتها �وجب مرسوم إنشاء الوكالة

- رئـيس الـلـجـنة اJـشـتـركـة بـX الـقطـاعـات لـتـرقـية
البحث العلمي والتقني اJعني وبرمجته وتقو�ه . 

يــحــضــر اJــديــر الــعــام لــلــوكــالــة اجــتـمــاعــات مــجــلس
التوجيه بصوت استشاري.

تتولى مصالح الوكالة أمانة مجلس التوجيه.

حتــدّد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضـاء مــجــلـس الـتــوجــيه
بقرار من الوزير اJكلف بالبحث العلمي.
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اJـاداJـادّة ة 9 : :  يـعــX أعــضـاء مــجــلس الـتــوجــيه Jـدة أربع
(4) ســنــوات قـابــلـة لــلـتــجـديــدq بـقــرار من الــوزيـر اJــكـلف

بــالـبـحث الــعـلـمـي بـنـاء عــلى اقـتـراح مـن الـسـلــطـات الـتي
ينتمون إليها.

وتنتـهي عضـوية األعضـاء اJعـينX بـسبب وظـائفهم
بانتهاء هذه الوظائف.

وفي حـالة انـقطـاع عضـويـة أحد األعـضاءq يـستـخلف
XـعـJحـسـب األشـكـال نـفـســهـا ويـسـتــكـمل الـعـضــو اجلـديـد ا

مدة العضوية الباقية إلى غاية انتهائها.

اJـاداJـادّة ة 10 : :  يـتـداول مـجلس الـتـوجـيه عـلى اخلـصوص
فيما يأتي :

- بـرنـامج الـعـمل الـسنـوي واJـتـعـدد الـسـنـوات الذي
qيعرض عليه بعد رأي اجمللس العلمي

qآفـاق تطوير الوكالة -
qتنظيم الوكالة وسيرها العام -

qالتقرير السنوي للنشاط -
qالكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات -

qنصرمةJالية اJالي لنشاط السنة اJالتسيير ا -
qوارد البشريةJمخطط تسيير ا -

qطلوب التعاقد بشأنهاJالقروض ا -
qقبول الهبات والوصايا وتخصيصها -

qاقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها -
- النظام الداخلي للوكالة.

يـدرس مـجـلس الــتـوجـيهq زيـادة عــلى ذلكq ويـقـتـرح
أي تــدبـيــر يـرمي إلى حتــســX سـيــر الـوكــالـة وتــنـظــيـمــهـا

ويشجع على حتقيق أهدافها.

�ـكن مـجـلس الـتـوجيـهq في إطار مـهـامهq االسـتـعـانة
بـأي شـخص بـإمــكـانه اJـسـاهـمـة في اJـسـائل الـتي تـعـرض

عليه.

اJاداJادّة ة 11 : :  يجـتـمع مجـلس التـوجيه في دورة عـادية
مرتX (2) في السنةq بناء على استدعاء من رئيسه.

و�ـكــنه أن يـجـتـمـع في دورة غـيـر عـاديــة إمـا بـطـلب
من السلـطة الوصية وإما من  ثلثي (3/2) أعضائهq أو من

اJدير العام للوكالة.

اJــــــــاداJــــــــادّة ة 12 : :  يــــــــوجـه رئــــــــيس مــــــــجــــــــلـس الـــــــتــــــــوجــــــــيه
qاسـتـدعـاءات فرديـة إلى أعـضـائه مـرفـقة بـجـدول األعـمال
قـــــبل خـــــمـــــســـــة عـــــشـــــر (15) يـــــومـــــا عـــــلـى األقل مـن تـــــاريخ

االجتماع.

و�ــــــكن أن يــــــقـــــلـص هـــــذا األجـل في الــــــدورات غـــــيـــــر
العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيـام.

13 : :  ال تـــصـح مـــداوالت مـــجـــلس الـــتـــوجـــيه إالّ اJــاداJــادّة ة 
بحضور نصف عدد أعضائه على األقل.

وإذا لم يـكـتـمل الــنـصـابq يـجـتـمـع مـجـلس الـتـوجـيه
qمـرة أخرى بـعـد استـدعـاء ثان في أجل أقـصـاه شهـر واحد
وتـــــصح مـــــداوالته حـــــيـــــنــــئـــــذ مــــهـــــمـــــا يــــكـن عــــدد األعـــــضــــاء

احلاضرين.

اJـــــاداJـــــادّة ة 14 : :  تــــــتـــــخــــــذ قـــــرارات مــــــجـــــلـس الـــــتــــــوجـــــيه
بـاألغـلــبـيـة الــبـســيـطـة ألصــوات األعـضـاء احلــاضـرين. وفي
حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

اJــاداJــادّة ة 15 : :  تــدون مــــداوالت مـــجـــلس الــتـــوجـــيه في
qمـحـاضـــر تـسـجل في سـجـل خــاص مــرقم ومـؤشــر عـلـيه

ويـوقعها الــرئيس وكـاتب اجللسـة.

اJاداJادّة ة 16 : :  تـرسل محاضـر االجتمـاعات إلى السـلطة
الـــوصـــيــة خـالل اخلــمـــســــة عـــشــــر (15) يــومـــا الـــتي تـــعــقب

االجتمـاع لتـوافق عليهـا.

وتـــصـــبـح مــداوالت مـــجـــلس الـــتـــوجــيـه نــافــــذة بــــعــد
ثالثX (30)  يــــــــومــــــا مـن تـــــــاريخ إرســـــــال احملـــــــاضــــــر إلــى
الــســلـطـــة الــوصـــيــةq  إالّ في حــالــة اعــتــراض صــريح يــبــلغ

خالل هذا األجـل.

غـيـر أن اJــداوالت الـتي تـتــعـلق بـاجلـدول الــتـقـديـري
لإليـــرادات  والــنـــفـــقــات واحلـــســابـــات والــقـــروض اJــعـــتــزم
الـــتــــعـــاقــــد بـــشــــأنـــهــــا واقـــتــــنـــاء الــــبـــنــــايـــات أو بــــيـــعــــهـــا أو
اسـتئجارهـا وقبول الهـبات والوصاياq ال تـصبح نافذة إالّ
بعد اJوافقة الـصريحة عليها مـن الوزير اJكلف بالبحث

العلمي والوزير اJكلّف باJالية.

الفصـل الثانيالفصـل الثاني
اJدير العاماJدير العام

اJـاداJـادّة ة 17 : :  يـعـX اJـديـر العـام لـلـوكـالة �ـرسـوم بـناء
qكلف بالبحث العلميJعلى اقتراح من الوزير ا

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اJاداJادّة ة 18 : :  يساعد  اJدير العام للوكالة في مهامه :
- أمــــX عــــام يــــكــــلف بــــتــــنــــســــيق اJــــصــــالـح اإلداريـــة

qوالتقنية
qرؤساء أقسام -

- رؤساء مصالح.
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يـعـX األمــX الـعـــام ورؤســــاء األقـســــام بـقـــرار من
الـوزيــر اJكـلف بـالبحث العلـمي بنــاء على اقتـراح من

اJديــر العــام للوكالـة.

ويعX رؤساء اJصالح �قرر من اJدير العام.

وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اJاداJادّة ة 19 : :  اJدير العـام مسؤول عن السير العام في
الوكالة ويتولى تسييرها.

وبهذه الصفة :
- �ـــثل الـــوكـــالــة أمـــام الــقـــضـــاء وفي جــمـــيع أعـــمــال

qدنيةJاحلياة ا
- يـــعـــد مــشـــروع اJـــيـــزانــيـــة ويـــعـــرضه عـــلى مـــجــلس

qاإلدارة للمداولة
- يـأمــر بـصــرف مـيـزانــيـة الــوكـالــة حـسـب الـشـروط

qعمول بهماJالتي يحددها التشريع والتنظيم ا
- يـتــولى الـسـلــطـة الــسـلـمــيـة و�ـارســهـا عـلـى جـمـيع
مــسـتــخـدمي الــوكـالــةq كـمــا يـعــيّن اJــسـتــخـدمــX الـذين لم
Xفي إطــار الـــقــوانــ qتــتـــقــرر طــريـــقــة أخـــرى لــتـــعــيــيـــنــهـم

qاألساسية السارية عليهم
- يــقـتـرح بـرامـج الـنـشـاطــات عـلى مـجـلـس الـتـوجـيه

qويسهر على إجنازها
- يـــفـــوض اعـــتـــمـــادات الــتـــســـيـــيـــر لـــكل مـــلـــحــقـــة من

qسؤوليهاJ ملحقات الوكالة ويفوض إمضاءه
- يـعـد الـتقـــريـــر الـسـنـــوي عن الـنـشـــاط ويـرسلــه
إلـى الــوزيـــــر اJــكــــلف بــالـــبــحـث الــعـــلــميq بـــعـــد مـــداولـــة

qمجلس التوجــيه في شأنه
- يــعـد مــشـروع الــنـظـام الــداخـلـي لـلـوكــالـة ويــعـرضه
عـــلى مـــجـــلـس الــتـــوجـــيه لـــلـــمـــوافـــقـــة عـــلــيـه ويـــســهـــر عـــلى

qتطبيقه
qيكون مسؤوال عن األمن والنظام داخـل الوكالة -

- يــــبــــرم كل الــــصــــفــــقــــات واالتــــفــــاقــــيــــات والــــعــــقــــود
qعمول بهJفي إطار التنظيم ا qواتفاقات التعاون

- يــحــضّــر اجــتـــمــاعــات مــجــلس الــتـــوجــيهq ويــتــولى
تنفيذ مداوالته.

الفصـل الثالثالفصـل الثالث
اجمللس العلمياجمللس العلمي

اJاداJادّة ة 20 : :  يتـكون اجملـلس العـلـمي للـوكالـة من اثني
عـشر (12) عـضوا إلـى خمـسة عـشر (15) عضـواq يخـتارون
من بـX األســاتـذة الـبــاحـثـX والـبــاحـثـX الــدائـمـX الـذين

يرتبط تخصصهم بأعمال الوكالة.

يـــعــX أعـــضـــاء اجملـــلس الـــعـــلـــمي بـــقـــرار من الـــوزيــر
اJـــكــلّف بـــالــبــحـث الــعــلـــمي Jــدة أربع (4) ســنـــوات قــابـــلــة

للتجديد.

اJــاداJــادّة ة 21 : :  يــــرأس اجملــلــس الـــعـــلــمـي لــلـــوكــالـــة أحـــد
أعـــضــائـه الــذي يـــنـــتـــخـــبه نـــظـــراؤه من بــــX األســـاتــذة أو
األســــاتـــــذة احملــــاضــــــريـن قــــسـم "أ" أو مــــديــــري الـــــبــــحث أو

أساتذة البحث قسم "أ".

اJاداJادّة ة 22 : :  يستشـير اJدير العـام اجمللس العلمي في
كـل مــــســــألــــة ذات طــــابـع عــــلــــمي تــــنـــــدرج في إطــــار مــــهــــام
الـوكـالـةq ال ســيّـمـا مـنــهـا اJـتــعـلـقـة بــتـنـظـيم وســيـر أعـمـال

qكلّفة بهاJالبحث ا
وبهـذه الصـفةq يـبدي اجملـلس آراءه وتوصـياتهq  على

اخلصوص فيما يأتي :
-  بــرامج ومــشــاريع الــبــحث الــتي يــعـرضــهــا اJــديـر

qالعام على مجلس التوجيه
-  كـــيـــفــيـــات تـــنـــفـــيـــذ الـــبـــرامج ومـــشـــاريع الـــبـــحث

qقررةJا
qاقتناء الوثائق العلمية -

- أعـــمــــال الــــتــــكــــوين وحتــــســــX اJـــســــتــــوى وجتــــديـــد
qعارف لفائدة مستخدمي الوكالةJا

qلحقاتJمشاريع إنشاء ا -
- بـرامج الـتـظـاهـرات الـعـلـمـيـة والـتـبـادل والـتـعاون

qالعلمي التي تنظمها الوكالة أو تدعمها
- تثمX منتوج البحث ونتائجه.

يعد اجمللس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
يـــقـــيـم اجملـــلس الــــعـــلـــميq زيــــادة عـــلى ذلكq الــــنـــتـــائج
احملــقـقـة ويــعـد حـصــيـلــة دوريـة عن الـنــشـاطــات الـتي شـرع

فيها. 
كــمـا يــعــد لـهــذا الــغـرض تــقـريــرا مــدعـمــا بــتـوصــيـات
ويــعـرضه اJــديـر الــعــام عـلى مــجـلس الــتـوجــيه  ثم يــرسـله
إلى الوزير اJكلّف بالبحث العلمي مصحوبا �الحظاته.

الباب الثالثالباب الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

23 : :  يــــعـــد اJـــديـــر الــــعـــام مـــشـــروع مــــيـــزانـــيـــة اJــاداJــادّة ة 
الوكالة  ويعرضه على مجلس توجيه الوكالة للمداولة.

ثم يـــعــرض عــلى الــوزيـــر اJــكــلف بــالــبـــحث الــعــلــمي
والوزير اJكلف باJالية ليوافقا عليه.
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اJــاداJــادّة ة 24 : :  تـــشــتـــمـل مــيـــزانـــيـــة الـــوكـــالـــة عــلـى بــاب
لإليرادات وباب للنفقات.

1 - في باب اإليـرادات : - في باب اإليـرادات :

- اإلعــانـــات الــتي تــخـــصــصــهـــا الــدولــة أواجلـــمــاعــات
qؤسسات أو الهيئات العموميةJاحمللية أو ا

qعائد تقد¤ اخلدمات التي تقوم بها الوكالة -

qإعانات الهيئات الدولية -

qالقــروض -

qالهبات والوصايا -

- الـــفـــائض احملـــتـــمل من مـــيـــزانـــيـــة الـــســـنـــة اJـــالـــيــة
qنصرمةJا

- كل اإليـــرادات األخــرى  اJـــتـــأتــيـــة من الـــنــشـــاطــات
اJرتبطة بهدفها .

2 - في باب النفقات : - في باب النفقات :

qنفقات التسيير -

qنفقات التجهيز -

- كل النفقات األخرى الضرورية لتحقيق هدفها.

اJــــاداJــــادّة ة 25 : :  يــــــرســل اJـــــديــــــر الــــعـــــــام نــــســـــخــــــة من
اJــيــزانـــــيــةq بــعــد اJــوافـــقـــة عــلــيــهـــاq إلـى اJـــراقب اJـــالي

والعــون احملــاسبي للـوكالــة.

اJـاداJـادّة ة 26 : :  تـمــسك مـحـاســبـة الـوكـالــة طـبـقــا لـقـواعـد
احملاسبة العمومية.

يـــســـنـــد مـــسك احملـــاســـبـــة وتــداول األمـــوال إلـى عــون
محاسب.

اJاداJادّة ة 27 : : تراقب الـنفـقات التي  تـلتـزم بها الـوكالة
حـــسـب الــكــيــفـيــات احملــددة في اJــرســوم الـتــنــفــيـذي رقــم
92-414 اJؤرّخ في 19 جـمادى األولى عام 1413 اJوافق 14

نوفمبر سنة q1992 اJعدّل واJتمم  واJذكور أعاله.

28 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

 أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 11 - -399 مــؤرخ في  مــؤرخ في 3 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1433  اJــــوافق اJــــوافق 28 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة q2011 يــــتــــضــــمنq يــــتــــضــــمن

إنـشـــــاء مدرسـة وطنـية عـلـيا في الـبيـوتـكنـولوجـياإنـشـــــاء مدرسـة وطنـية عـلـيا في الـبيـوتـكنـولوجـيا
بقسنطينة.بقسنطينة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اJـــادّتـــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اJـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

 qتممJعدل واJا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اJؤرخ
في 27  ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اJــوافق 29 ديــســمـــبــر ســنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اJـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

 qاخلاصة بتنظيمها وسيرها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـادة 3 من اJـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05-500 اJــؤرخ في 27  ذي الـــقـــعـــدة عــام
qـــذكـــور أعالهJــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005 واJ1426 ا

تـنـشـأ مــدرسـة خـارج اجلـامـعـة تـســمى "اJـدرسـة الـوطـنـيـة
الـعـلـيــا في الـبـيــوتـكـنـولــوجـيـا "q وتـدعـى في صـلب الـنص

"اJدرسة".

اJاداJادّة ة 2 : : يحدد مقر اJدرسة بقسنطينة.

و�كـن نقـله  إلى أي مكـان آخر من الـتراب الـوطني
�ـرسوم يـتـخذ بـناء عـلى تقـرير الـوزيـر اJكـلف بالـتعـليم

العالي.

اJاداJادّة ة 3 : : زيـادة على اJـهام الـعامـة احملددة في اJواد 5
و6 و7 من اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-500 اJـؤرخ في 27
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1426 اJــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005
واJـذكــور أعالهq تــتــولى اJـدرســة مــهـمــة ضــمـان الــتــكـوين
الــعــالي والــبـحـث الــعـلــمي والــتــطــويــر الــتــكـنــولــوجي في

مختلف تخصصات البيوتكنولوجيا.
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اJاداJادّة ة 4 : : زيادة علـى األعضاء اJذكورين في اJادة 10
من اJـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 05-500 اJــؤرخ في 27  ذي
القـعدة عام 1426 اJوافق 29 ديسـمبر سنة 2005 واJذكور
أعالهq يـــتــــكـــون مــــجـــلـس اإلدارة بـــالــــنـــســــبـــة لــــلـــقــــطـــاعـــات

الرئيسية اJستعملة من :
- �ـثل عـن الـوزيـر اJـكـلف بـالــصـنـاعـة واJـؤسـسـات

qتوسطة وترقية االستثمارJالصغيرة وا
- �ـــثـل عن الـــوزيــــر اJـــكـــلـف بـــالـــصـــحــــة والـــســـكـــان

qستشفياتJوإصالح ا
- �ـــثل عـن الــوزيـــر اJـــكــلـف بــالـــفالحـــة والـــتــنـــمـــيــة

qالريفية
- �ــثل عن الــوزيــر اJــكــلف بــالــتـهــيــئــة الــعــمــرانــيـة

والبيئة.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1433 اJــوافق 28
نوفمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 11 - -400 مــؤرخ في  مــؤرخ في 3 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1433 اJــــوافق  اJــــوافق 28 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة q2011 يــــتــــضــــمنq يــــتــــضــــمن

إنـــشــــــــاء مــــدرســــة وطـــنــــيــــة مـــتــــعــــددة الــــتـــقــــنــــيـــاتإنـــشــــــــاء مــــدرســــة وطـــنــــيــــة مـــتــــعــــددة الــــتـــقــــنــــيـــات
بقسنطينة.بقسنطينة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اJـــادّتـــان 3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اJـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

 qتممJعدل واJا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اJؤرخ
في 27  ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اJــوافق 29 ديــســمـــبــر ســنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اJـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

 qاخلاصة بتنظيمها وسيرها
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـادة 3 من اJـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05-500 اJــؤرخ في 27  ذي الـــقـــعـــدة عــام
qـــذكـــور أعالهJــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005 واJ1426 ا

تـنـشـأ مــدرسـة خـارج اجلـامـعـة تـســمى "اJـدرسـة الـوطـنـيـة
اJتعددة التقنيات"q وتدعى في صلب النص " اJدرسة".

اJاداJادّة ة 2 : : يحدد مقر اJدرسة بقسنطينة.

و�كـن نقـله  إلى أي مكـان آخر من الـتراب الـوطني
�ـرسوم يـتـخذ بـناء عـلى تقـرير الـوزيـر اJكـلف بالـتعـليم

العالي.

اJاداJادّة ة 3 : : زيـادة على اJـهام الـعامـة احملددة في اJواد 5
و6 و7 من اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-500 اJـؤرخ في 27
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1426 اJــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005
واJـذكــور أعالهq تــتــولى اJـدرســة مــهـمــة ضــمـان الــتــكـوين
الــعــالي والــبـحـث الــعـلــمي والــتــطــويــر الــتــكـنــولــوجي في

مختلف تخصصات العلوم والتقنيات.

اJاداJادّة ة 4 : : زيادة علـى األعضاء اJذكورين في اJادة 10
من اJـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 05-500 اJــؤرخ في 27  ذي
القـعدة عام 1426 اJوافق 29 ديسـمبر سنة 2005 واJذكور
أعالهq يـــتــــكـــون مــــجـــلـس اإلدارة بـــالــــنـــســــبـــة لــــلـــقــــطـــاعـــات

الرئيسية اJستعملة من :
- �ـثل عـن الـوزيـر اJـكـلف بـالــصـنـاعـة واJـؤسـسـات

qتوسطة وترقية االستثمارJالصغيرة وا
qكلف بالسكن والعمرانJثل عن الوزير ا� -
qناجمJكلف بالطاقة واJثل عن الوزير ا� -

- �ثل عن الوزير اJكلف باJوارد اJائية.
- �ثل عن الوزير اJكلف باألشغال العمومية.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1433 اJــوافق 28
نوفمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم  مـرســوم تــنـفــيـذي رقم  11 -  - 401 مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1433 اJــــوافق  اJــــوافق 28 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة q2011 يــــتــــضـــمـنq يــــتــــضـــمـن

إنشاء جامعـة قسنطينةإنشاء جامعـة قسنطينة 2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول



9 محر محرّم عام  م عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2466
4 ديسمبر  سنة   ديسمبر  سنة  2011 م م

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
qالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اJـــادّتـــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتضى اJرسـوم رقم 84 - 213  اJــؤرخ في 24
 ذي الــــــقـــــعــــــدة عــــــام 1404 اJـــــوافق 18 غــــــشـت ســــــنـــــة 1984
واJــتـعــلق بــتـنــظـيم جــامــعـة قــسـنــطـيــنــة وسـيــرهـاq اJــعـدل

 qتممJوا

- و�ــــقـــــتـــــضى اJـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJـؤرخ في 14 جـمـادى الثـانيـة عـام 1431 اJوافق 28 مـايو

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 454
اJــــــــؤرخ في 16 جـــــــــمــــــــادى األولى عــــــــام 1412 اJــــــــوافق 23 
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1991 الـــذي يـــحـــدد شـــروط إدارة األمالك
اخلـاصــة والــعــامــة الــتـابــعــة لــلــدولــة وتـســيــيــرهــا ويـضــبط

qتممJعدل واJا qكيفيات ذلك

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 455
اJـــــــــؤرخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 اJـــــــــوافق 23

qتعلق بجرد األمالك الوطنيةJنوفمبر سنة 1991 وا

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

بتـنظـيمـهـا وسيـرهاq اJـعدل واJـتممq السـيمـا اJواد 3 و10
qو25 منه

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  مايأتي:يرسم  مايأتي:

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 3 من اJـرسـوم
التـنفـيذي رقم 03-279 اJؤرخ في 24 جمـادى الثانـية عام
1424 اJــــــوافق 23 غــــــشـت ســــــنـــــة q2003 اJـــــــعــــــدل واJــــــتــــــمم

واJـذكـور أعالهq تنـشأ بـقسـنـطيـنة مـؤسـسة عـمومـية ذات
طـابع علمي وثـقافي ومـهني تـتمتع بـالشـخصيـة اJعـنوية

واالستقالل اJاليq  تسمى "جامعة قسنطينة 2 ".

يــحــدد عــدد الــكــلــيــات واJــعــاهــد الــتي تــتــكــون مــنــهــا
جامعة قسنطينة 2  واختصاصاتها كما يأتي:

- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم
qالتسيير

qكلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية -

qكلية علم النفس وعلوم التربية -

- كــلـــيـــة الـــتــكـــنـــولـــوجـــيــات احلـــديـــثـــة لـــلــمـــعـــلـــومــات
qواالتصال

qكتبات والتوثيقJمعهد علم ا -

- مـــعـــهـــد عـــلـــوم وتـــقـــنـــيــــات الـــنـــشـــاطـــات الـــبـــدنـــيـــة
والرياضية.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : زيـادة عـلـى األعـضـاء اJــذكــورين فـي اJــادة
10 من اJـــرســــوم الــتـــنـــفـــيــذي رقـم 03-279 اJــؤرخ في 24

q2003 وافـق 23  غشـت سنــةJجمــادى الثانية عام 1424 ا
اJــعــــدل واJـتــمـم  واJــذكـــور أعالهq يــتــكـون مــجـلس إدارة
جــامــعـة قــســنـطــيــنـة 2  بــالــنـســبــة لـلــقــطـاعــات الــرئـيــســيـة

اJستعملة من :

qكلف بالتجارةJثل عن الوزير ا� -

- �ــثل عن الـوزيــر اJــكـلف بــتـكــنــولـوجــيـات اإلعالم
qواالتصال

qكلف بالرياضةJثل عن الوزير ا� -

- �ثل عن الوزير اJكلف بالثقافة.

اJـــــاداJـــــادّة ة 3 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اJـــــادة 25 مـن اJــــــرســـــوم
التـنفـيذي رقم 03-279 اJؤرخ في 24 جمـادى الثانـية عام
1424 اJــــــوافق 23 غــــــشـت ســــــنـــــة q2003 اJـــــــعــــــدل واJــــــتــــــمم

واJـذكور أعالهq تـضم مـديريـة اجلامـعـةq حتت سلـطة مـدير
جامـعـة قـسنـطـيـنة q2 زيـادة عـلى األمانـة الـعـامـة واJـكـتـبة
qأربع (4)  نيـابات مـديريـة تكـلف على الـتوالي qـركزيةJا

باJيادين اآلتية : 

- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكــوين اJــتــواصل والــشـهــادات والــتــكـويـن الـعــالي في

qالتدرج

- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامـعي والـبـحـث الـعـلـميq والــتـكـوين الـعـالـي فـيـمـا بـعـد

qالتدرج

- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط
qواالتصال والتظاهرات العلمية

- التنمية واالستشراف والتوجيه.

4 : : حتول من جـامـعة  قـسـنطـيـنة 1 إلى جـامـعة اJاداJادّة ة 
قسـنطـينة 2  األمالك اJنـقولـة وتسـييـر األمالك العـقارية
لكـليـة العـلـوم االقتـصاديـة وعـلوم الـتسـييـر وكـليـة العـلوم
اإلنـــســـانـــيـــة  والـــعـــلـــوم االجـــتـــمـــاعـــيـــة وقـــسم اإلعالم اآللي
الـــتـــابع لـــكـــلــــيـــة عـــلـــوم اJـــهـــنـــدس ووســــائـــلـــهـــا وحـــقـــوقـــهـــا

والتزاماتها.
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اJاداJادّة ة 5 : : يتـرتب على الـتـحويل اJـنـصوص عـليه في
اJادة 4 أعالهq ما يأتي :

1 - إعـداد جـرد كــمي وكـيـفي وتــقـديـري تـعــدهq طـبـقـا
للقوانـX والتنـظيمـات اJعمـول بهاq جلـنة يعـX أعضاءها
كل من الوزيـر اJـكلف بـالتـعـليم الـعالي والـبـحث العـلمي

 qاليةJكلف باJوالوزير ا

2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اJــعــلــومـــات والــوثــائق
اJـتـعــلـقـة �ـوضـوع الــتـحـويل اJـنـصــوص عـلـيه في اJـادة 4

أعاله.

6 : :  يــحــول اJــســتـخــدمــون الــتــابــعــون جلــامــعـة اJـاداJـادّة ة 
قــســنــطــيــنـة 1 الــذين �ــارســون عــمـلــهم فـي كـلــيــة الــعــلـوم
االقـتــصـاديـة  وعـلــوم الـتـسـيــيـر وكـلـيــة الـعـلـوم اإلنــسـانـيـة
والـعــلــوم االجــتــمـاعــيــة وقــسم اإلعالم اآللي الــتــابع لــكــلــيـة
عـلـوم اJـهـندس إلى جـامـعـة قـسـنـطـيـنة q2 طـبقـا لـلـتـشريع

والتنظيم اJعمول بهما.

XـــعــــنـــيـــJا XـــســــتـــخـــدمــــJــــادّة ة 7 : : تـــبــــقى حـــقــــوق اJــــاداJا
وواجـــبــاتـــهم خـــاضــعـــة لألحـــكــام الـــقـــانــونـــيــة والـــقـــانــونـــيــة
األساسية والتعاقدية اJعمول بها عند تاريخ التحويل. 

اJاداJادّة ة 8  :    :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1433 اJــوافق 28
نوفمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم  مـرســوم تــنـفــيـذي رقم  11 -  - 402 مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1433 اJــــوافق  اJــــوافق 28 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة q2011 يــــتــــضـــمـن يــــتــــضـــمـن

إنشاء جامعـة قسنطينةإنشاء جامعـة قسنطينة 3.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
qالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اJـــادّتـــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتضى اJرسـوم رقم 84 - 213  اJــؤرخ في 24
 ذي الــــــقـــــعــــــدة عــــــام 1404 اJـــــوافق 18 غــــــشـت ســــــنـــــة 1984
واJــتـعــلق بــتـنــظـيم جــامــعـة قــسـنــطـيــنــة وسـيــرهـاq اJــعـدل

 qتممJوا

- و�ــــقـــــتـــــضى اJـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJـؤرخ في 14 جـمـادى الثـانيـة عـام 1431 اJوافق 28 مـايو

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اJؤرخ
في 16 جـمادى األولى عام 1412 اJـوافق 23  نـوفـمبـر سـنة
1991 الــذي يــحــدد شــروط إدارة األمـالك اخلــاصــة والــعــامـة

التـابعـة للـدولة وتـسيـيرهـا ويضـبط كيـفيات ذلـكq اJعدل
qتممJوا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اJؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اJـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

qتعلق بجرد األمالك الوطنيةJ1991 وا

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

بتـنظـيمـهـا وسيـرهاq اJـعدل واJـتممq السـيمـا اJواد 3 و10
qو25 منه

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  مايأتي:يرسم  مايأتي:

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 3 من اJـرسـوم
التـنفـيذي رقم 03-279 اJؤرخ في 24 جمـادى الثانـية عام
1424 اJــــــوافق 23 غــــــشـت ســــــنـــــة q2003 اJـــــــعــــــدل واJــــــتــــــمم

واJـذكـور أعالهq تنـشأ بـقسـنـطيـنة مـؤسـسة عـمومـية ذات
طـابع علمي وثـقافي ومـهني تـتمتع بـالشـخصيـة اJعـنوية

واالستقالل اJاليq  تسمى "جامعة قسنطينة 3".

يــحــدد عــدد الــكــلــيــات واJــعــاهــد الــتي تــتــكــون مــنــهــا
جامعة قسنطينة 3  واختصاصاتها كما يأتي:

qعمارية والتعميرJكلية الهندسة ا -
qكلية هندسة الطرائق الصيدالنية -

qكلية الطب -
qكلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري -

qكلية العلوم السياسية -
qكلية الفنون والثقافة -

- معهد تسيير التقنيات احلضرية.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : زيـادة عـلـى األعـضـاء اJــذكــورين فـي اJــادة
10 من اJـــرســــوم الــتـــنـــفـــيــذي رقـم 03-279 اJــؤرخ في 24

q2003 وافـق 23  غشـت سنــةJجمــادى الثانية عام 1424 ا
اJــعــــدل واJـتــمـم  واJــذكـــور أعالهq يــتــكـون مــجـلس إدارة
جــامــعـة قــســنـطــيــنـة 3  بــالــنـســبــة لـلــقــطـاعــات الــرئـيــســيـة

اJستعملة من :



9 محر محرّم عام  م عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2666
4 ديسمبر  سنة   ديسمبر  سنة  2011 م م

qكلف بالسكن والعمرانJثل عن الوزير ا� -
- �ـــثـل عن الـــوزيــــر اJـــكـــلـف بـــالـــصـــحــــة والـــســـكـــان

qستشفياتJوإصالح ا
q كلف بالشؤون اخلارجيةJثل عن الوزير ا� -

qكلف باالتصالJثل عن الوزير ا� -
- �ــثل عن الــوزيــر اJــكــلف بــالــتـهــيــئــة الــعــمــرانــيـة

qوالبيئة
- �ثل عن الوزير اJكلف بالثقافة.

اJـــــاداJـــــادّة ة 3 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اJـــــادة 25 مـن اJــــــرســـــوم
التـنفـيذي رقم 03-279 اJؤرخ في 24 جمـادى الثانـية عام
1424 اJــــــوافق 23 غــــــشـت ســــــنـــــة q2003 اJـــــــعــــــدل واJــــــتــــــمم

واJـذكور أعالهq تـضم مـديريـة اجلامـعـةq حتت سلـطة مـدير
جامـعـة قـسنـطـيـنة q3 زيـادة عـلى األمانـة الـعـامـة واJـكـتـبة
qأربع (4)  نيـابات مـديريـة تكـلف على الـتوالي qـركزيةJا

باJيادين اآلتية : 
- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكــوين اJــتــواصل والــشـهــادات والــتــكـويـن الـعــالي في

qالتدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامـعي والـبـحـث الـعـلـميq والــتـكـوين الـعـالـي فـيـمـا بـعـد

qالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

qواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه.

4 : : حتول من جـامـعة  قـسـنطـيـنة 1 إلى جـامـعة اJاداJادّة ة 
قـسـنـطـيـنة 3 األمالك اJـنـقـولـة  لـكـلـيـة الـطب وقـسم عـلـوم
اإلعالم واالتصال والسمـعي البصري التابع لـكلية العلوم
اإلنـسـانيـة واالجـتـماعـيـة وقـسم الـعلـوم الـسـياسـيـة الـتابع
لـكـلـيـة احلـقـوق وقـسم الـكـيـمـيـاء الـصـنـاعـيـة الـتـابع لـكـلـيـة
علـوم اJهـندس وقـسم الهـندسـة اJعـماريـة والتـعمـير وكذا
قـسم تـسـيـيـر الـتـقـنـيـات احلـضـريـة الـتـابـعـX لـكـلـيـة عـلوم
األرض واجلـغـرافـيـا وتـهـيـئـة االقـلـيمq ووسـائـلـهـا وحـقـوقـهـا

والتزاماتها.

اJاداJادّة ة 5 : : يتـرتب على الـتـحويل اJـنـصوص عـليه في
اJادة 4 أعالهq ما يأتي:

1 - إعـداد جـرد كــمي وكـيـفي وتــقـديـري تـعــدهq طـبـقـا
للقوانـX والتنـظيمـات اJعمـول بهاq جلـنة يعـX أعضاءها
كل من الوزيـر اJـكلف بـالتـعـليم الـعالي والـبـحث العـلمي

 qاليةJكلف باJوالوزير ا

2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اJــعــلــومـــات والــوثــائق
اJـتـعــلـقـة �ـوضـوع الــتـحـويل اJـنـصــوص عـلـيه في اJـادة 4

أعاله.

6 : :  يــحــول اJــســتـخــدمــون الــتــابــعــون جلــامــعـة اJـاداJـادّة ة 
قسنطينة 1 الذين �ارسون عملهم في كلية الطب وقسم
عـلـوم اإلعالم واالتصـال والـسـمعي الـبـصري الـتـابع لكـلـية
الـعلـوم اإلنسـانـية والـعـلوم االجـتمـاعـية وكـذا قـسم العـلوم
الــســيــاســيــة الــتـابـع لــكـلــيــة احلــقــوق وكــذا قــسم الــهــنــدسـة
اJـعـمـاريـة والتـعـمـيـر وقـسم تسـيـيـر الـتـقنـيـات احلـضـرية
التـابـعX لـكـليـة عـلوم األرض واجلـغـرافـيا وتـهـيئـة اإلقـليم
وقـسم الـكـيـميـاء الـصـنـاعـيـة الـتـابع لكـلـيـة عـلـوم اJـهـندس
إلـى جــامــعــة قــســنــطــيــنـة q3 طــبــقــا لــلــتـــشــريع والــتــنــظــيم

اJعمول بهما.

XـــعــــنـــيـــJا XـــســــتـــخـــدمــــJــــادّة ة 7 : : تـــبــــقى حـــقــــوق اJــــاداJا
وواجـــبــاتـــهم خـــاضــعـــة لألحـــكــام الـــقـــانــونـــيــة والـــقـــانــونـــيــة
األساسية والتعاقدية اJعمول بها عند تاريخ التحويل. 

اJاداJادّة ة 8  :    :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1433 اJــوافق 28
نوفمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي مـرســوم تــنـفــيـذي رقم  رقم  11 -  - 403 مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1433 اJـــــوافق  اJـــــوافق 28 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة  نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة q q2011 يــــــعـــــــدليــــــعـــــــدل

اJـــرســــوم  رقــم اJـــرســــوم  رقــم 84-213  اJــؤرح في اJــؤرح في 24  ذي الـــقـــعــدةذي الـــقـــعــدة
عــــام عــــام 1404 اJــــوافق  اJــــوافق 18 غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــة 1984 واJــــتــــعـــلق واJــــتــــعـــلق

بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها.بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اJـــادّتـــان 3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتضى اJرسـوم رقم 84 - 213  اJــؤرخ في 24
ذي الـــــــقــــــعــــــدة عـــــــام 1404 اJــــــوافق 18 غــــــشـت ســــــنــــــة 1984
واJــتـعــلق بــتـنــظـيم جــامــعـة قــسـنــطـيــنــة وسـيــرهـاq اJــعـدل

 qتممJوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اJـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJـؤرخ في 14 جـمـادى الثـانيـة عـام 1431 اJوافق 28 مـايو

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
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- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اJؤرخ
في 16 جـمادى األولى عام 1412 اJـوافق 23  نـوفـمبـر سـنة
1991 الــذي يــحــدد شــروط إدارة األمـالك اخلــاصــة والــعــامـة

التـابعـة للـدولة وتـسيـيرهـا ويضـبط كيـفيات ذلـكq اJعدل
qتممJوا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اJؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اJـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

qتعلق بجرد األمالك الوطنيةJ1991 وا

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

بتـنظـيمـهـا وسيـرهاq اJـعدل واJـتممq السـيمـا اJواد 3 و10
qو25 منه

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 11-401 اJؤرخ
في 3 مـــحـــرّم عــام 1433 اJــوافق 28 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2011

q2 تضمن إنشاء جامعة قسنطينةJوا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 11-402 اJؤرخ
في 3 مـــحـــرّم عــام 1433 اJــوافق 28 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2011

q 3 تضمن إنشاء جامعة قسنطينةJوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم مايأتي:يرسم مايأتي:

اJاداJادّة األولى : ة األولى :  تعـوض تسمـية "جـامعـة قـسنطـينـة "
اJـــذكــــورة فــي اJـــرســــوم رقــم 84 - 213  اJــــؤرخ في 24
ذي القـعـدة عـام 1404 اJـوافق 18 غـشت سـنة q1984 اJـعدل

واJتمم واJذكور أعالهq بتسمية "جامعة قسنطينة 1".

اJـاداJـادّة ة 2 :  :  تــعـدل اJـادة 2  من اJـرســوم رقم 84 - 213
اJــــؤرخ في 24  ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1404 اJــوافق 18 غــشت
ســـنـــة q1984  اJـــــعـــدل واJــــتــمـمq واJــذكـــور أعالهq وحتــرر

كما يأتي:

"اJـــــادّة 2 : طــــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اJــــــادة 3 مـن اJــــــرســـــوم
التـنفـيذي رقم 03-279 اJؤرخ في 24 جمـادى الثانـية عام
1424 اJــــــوافق 23 غــــــشـت ســــــنـــــة q2003 اJـــــــعــــــدل واJــــــتــــــمم

واJذكور أعالهq يـحدد عـدد الكـليات واJـعاهـد التي تـتكون
منها جامعة قسنطينة 1 واختصاصاتهاq كما يأتي :

qكلية العلوم الدقيقة -

qكلية علوم الطبيعة واحلياة -

qكلية علوم التكنولوجيا -

qكلية احلقوق -

qكلية اآلداب واللغات -

- كـــــلــــيــــة عـــــلــــوم األرض واجلــــغـــــرافــــيـــــا والــــتــــهـــــيــــئــــة
qالعمرانية

- معهد التغـذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية
qالغذائية

- معهد العلوم البيطرية ".

3 :  :  تــعــدل اJـادة 3 مـن اJـرســـوم رقم 84 - 213 اJـاداJـادّة ة 
اJــــؤرخ في 24  ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1404 اJــوافق 18 غــشت
ســــنــــة q1984 الــــمــعــدل واJــتــمـمq واJــذكــور أعالهq وحتــرر

كما يأتي:

"اJــــادّة 3 : زيــــــادة عــــلــى األعــــضــــاء اJــــذكــــــورين فـي
اJــادة 10 من اJرســوم التنفيذي رقـم 03-279 اJؤرخ في
24 جــمــــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اJـوافـق 23  غــشـت ســنـــة

q2003 اJـعــــدل واJـتــمـم  واJـذكــــور أعالهq يـتــكـون مــجـلس

إدارة جامعـة قسنطينة 1  بالنسبـة للقطاعـات الرئيسية
اJستعملة من :

qحافظ األختام qثل عن وزير العدل� -

qكلف بالسكن والعمرانJثل عن الوزير ا� -

- �ـثل عـن الـوزيـر اJـكـلف بـالــصـنـاعـة واJـؤسـسـات
qتوسطة وترقية االستثمارJالصغيرة وا

- �ــثل عن الــوزيــر اJــكــلف بــالــتـهــيــئــة الــعــمــرانــيـة
qوالبيئة

qكلف بالفالحةJثل عن الوزير ا� -

- �ثل عن الوزير اJكلف بالصحة ".

4 :  :  تــعــدل اJـادة 4 مـن اJـرســـوم رقم 84 - 213 اJـاداJـادّة ة 
اJــــؤرخ في 24  ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1404 اJــوافق 18 غــشت
ســـنـــة q1984 الــــمـــعـــدل واJــتــمـمq واJــذكــور أعالهq وحتــرر

كما يأتي:

"اJـــــادّة 4 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اJـــــادة 25 مـن اJـــــرســـــوم
التـنفـيذي رقم 03-279 اJؤرخ في 24 جمـادى الثانـية عام
1424 اJــــــوافق 23 غــــــشـت ســــــنـــــة q2003 اJـــــــعــــــدل واJــــــتــــــمم

واJـذكور أعالهq تـضم مـديريـة اجلامـعـةq حتت سلـطة مـدير
جامـعـة قـسنـطـيـنة q1 زيـادة عـلى األمانـة الـعـامـة واJـكـتـبة
qأربع (4)  نيـابات مـديريـة تكـلف على الـتوالي qـركزيةJا

باJيادين اآلتية : 

- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكــوين اJــتــواصل والــشـهــادات والــتــكـويـن الـعــالي في

qالتدرج
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- الـــتــكـــوين الـــعـــالي في الـــطـــورالــثـــالث والـــتـــأهــيل
اجلـامـعي والـبـحـث الـعـلـميq والــتـكـوين الـعـالـي فـيـمـا بـعـد

qالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

qواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اJـاداJـادّة ة 5 : : يـبــقى مــديـر جــامـعــة قـســنـطــيـنـة q1 مـكــلـفـا
بـدفع رواتب اJستخـدمX احملولX إلى جـامعة قسـنطينة
2 وجـــامـــعـــة قـــســـنـــطـــيـــنـــة 3  وكـــذا نـــفـــقـــات تـــســـيـــيـــرهـــمـــا
وجتـهـيـزهمـا في أجل أقـصـاه سـنة ابـتـداء من تـاريخ نـشر

هذا اJرسوم في اجلريدة الرسميّة. 

اJاداJادّة ة 6  :    :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1433 اJــوافق 28
نوفمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم  مـرســوم تــنـفــيـذي رقم  11 -  - 404 مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1433 اJــــوافق  اJــــوافق 28 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة q2011 يــــتــــضـــمـنq يــــتــــضـــمـن

إنـشــاء جـامـعة سطيفإنـشــاء جـامـعة سطيف 2.

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اJـــادّتـــان 3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 89-140 اJؤرخ
في 29 ذي احلــجـة عـام 1409 اJـوافق أول غــشت سـنـة 1989

qتممJعدل واJا qتضمن إنشاء جامعة سطيفJوا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اJؤرخ
في 16 جـمادى األولى عام 1412 اJـوافق 23  نـوفـمبـر سـنة
1991 الــذي يــحــدد شــروط إدارة األمـالك اخلــاصــة والــعــامـة

التـابعـة للـدولة وتـسيـيرهـا ويضـبط كيـفيات ذلـكq اJعدل
qتممJوا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اJؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اJـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

qتعلق بجرد األمالك الوطنيةJ1991 وا

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

بتـنظـيمـهـا وسيـرهاq اJـعدل واJـتممq السـيمـا اJواد 3 و10
qو25 منه

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي:يرسم  ما يأتي:

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 3 من اJـرسـوم
التـنفـيذي رقم 03-279 اJؤرخ في 24 جمـادى الثانـية عام
1424 اJــــــوافق 23 غــــــشـت ســــــنـــــة q2003 اJـــــــعــــــدل واJــــــتــــــمم

واJـذكــور أعالهq تــنـشــأ بـســطـيـف مـؤســسـة عــمـومــيـة ذات
طـابع علمي وثـقافي ومـهني تـتمتع بـالشـخصيـة اJعـنوية

واالستقالل اJاليq تسمى "جامعة سطيف 2".

يــحـــدد عـــدد الــكـــلـــيــات الـــتي تـــتـــكــون مـــنـــهــا جـــامـــعــة
سطيف 2  واختصاصاتهاq كما يأتي :

qكلية اآلداب واللغات -
qكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية -

- كلية احلقوق والعلوم السياسية.

اJاداJادّة ة 2 :  : زيادة علـى األعضاء اJذكورين في اJادة 10
من اJرسـوم التنـفيذي رقم 03-279 اJؤرخ في 24 جمادى
الـــثــانــيــة عــام 1424 اJــوافق 23 غــشت ســنــة q2003 اJــعــدل
واJـــتـــمم واJـــذكـــور أعـالهq يـــتـــكــون مـــجـــلـس إدارة جـــامـــعــة
سطيف 2 بالنسبة للقطاعات الرئيسية اJستعملة من :

qثل عن وزير الشؤون اخلارجية� -
qحافظ األختام qثل عن وزير العدل� -

- �ثل عن الوزير اJكلف بالثقافة.

اJـــــاداJـــــادّة ة 3 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اJـــــادة 25 مـن اJــــــرســـــوم
التـنفـيذي رقم 03-279 اJؤرخ في 24 جمـادى الثانـية عام
1424 اJــــــوافق 23 غــــــشـت ســــــنـــــة q2003 اJـــــــعــــــدل واJــــــتــــــمم

واJـذكور أعالهq تـضم مـديريـة اجلامـعـةq حتت سلـطة مـدير
جــامــعـة ســطــيف q2 زيــادة عــلى األمـانــة الــعــامـة واJــكــتــبـة
qأربع (4)  نيـابات مـديريـة تكـلف على الـتوالي qـركزيةJا

باJيادين اآلتية : 
- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكــوين اJــتــواصل والــشـهــادات والــتــكـويـن الـعــالي في

qالتدرج
- الـــتــكـــوين الـــعـــالي في الـــطـــورالــثـــالث والـــتـــأهــيل
اجلـامـعي والـبـحـث الـعـلـميq والــتـكـوين الـعـالـي فـيـمـا بـعـد

qالتدرج
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- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط
qواالتصال والتظاهرات العلمية

- التنمية واالستشراف والتوجيه.

اJــاداJــادّة ة 4 : : حتـــول من جــامـــعــة ســـطــيف 1 إلى جــامــعــة
ســــطــــيف q2 األمالك اJــــنــــقــــولــــة لــــكـل من كــــلــــيــــة الــــعــــلــــوم
اإلنــسـانــيــة واالجـتــمــاعـيــة وكـلــيــة اآلداب والـلــغــات وكـلــيـة
احلـــقــــوق والـــعــــلـــوم الــــســـيــــاســـيــــة ووســـائــــلـــهــــا وحـــقــــوقـــهـــا

والتزاماتها.

اJاداJادّة ة 5 : : يتـرتب على الـتـحويل اJـنـصوص عـليه في
اJادة 4 أعالهq ما يأتي:

1 - إعـداد جـرد كــمي وكـيـفي وتــقـديـري تـعــدهq طـبـقـا
للقوانـX والتنـظيمـات اJعمـول بهاq جلـنة يعـX أعضاءها
كل من الوزيـر اJـكلف بـالتـعـليم الـعالي والـبـحث العـلمي

 qاليةJكلف باJوالوزير ا

2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اJــعــلــومـــات والــوثــائق
اJـتـعــلـقـة �ـوضـوع الــتـحـويل اJـنـصــوص عـلـيه في اJـادة 4

أعاله.

6 : :  يــحــول اJــســتـخــدمــون الــتــابــعــون جلــامــعـة اJـاداJـادّة ة 
ســــطــــيف 1  الــــذيـن �ـــارســــون عــــمــــلــــهم فـي كــــلــــيـــة اآلداب
والــلـغـات وكــلـيــة الـعـلــوم اإلنـســانـيـة واالجــتـمــاعـيـة وكــلـيـة
احلـقـوق والـعلـوم الـسيـاسـيـة إلى جامـعـة سـطيف q2 طـبـقا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

XـــعــــنـــيـــJا XـــســــتـــخـــدمــــJــــادّة ة 7 : : تـــبــــقى حـــقــــوق اJــــاداJا
وواجـــبــاتـــهم خـــاضــعـــة لألحـــكــام الـــقـــانــونـــيــة والـــقـــانــونـــيــة
األساسية والتعاقدية اJعمول بها عند تاريخ التحويل. 

اJاداJادّة ة 8  :    :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1433 اJــوافق 28
نوفمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم  مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم  11-405  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 3 مــحــرم عـام مــحــرم عـام
1433  اJـــــوافق  اJـــــوافق  28  نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة   نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة q 2011 يــــعـــــدل q يــــعـــــدل

اJـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم اJـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 89-140 اJــؤرخ فـي  اJــؤرخ فـي 29 ذي ذي
احلــجـــة عــــام احلــجـــة عــــام 1409 اJــوافـــق أول غـــشـت ســنــة  اJــوافـــق أول غـــشـت ســنــة 1989

واJتضمن إنشاء جامعة سطيف.واJتضمن إنشاء جامعة سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اJـــادّتـــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 89-140 اJؤرخ
في 29  ذي احلـجة عام 1409 اJوافق أول  غـشت سنة 1989

qتممJعدل واJا qتضمن إنشاء جامعة سطيفJوا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اJؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اJـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

بتـنظـيمـهـا وسيـرهاq اJـعدل واJـتممq السـيمـا اJواد 3 و10
qو25 منه

- و�قتضى اJرسوم التنفيذي رقم 11- 404 اJؤرخ
في 3 مـــحـــرم عــام 1433 اJــوافق 28 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2011

q2 تضمن إنشاء جامعة سطيفJوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJـــــاداJـــــادّة األولى :  ة األولى :  تــــــعـــــدل اJــــــادة األولـى من اJــــــرســـــوم
التنفيذي رقم 89-140 اJؤرخ في 29  ذي احلجة عام 1409
اJـوافق أول  غــشت ســنـة q1989 اJـعــدل واJــتـمم واJــذكـور

أعالهq وحترر كما يأتي:

"اJـادّة األولى :    تـنـشـأ في مــديـنـة سـطــيف مـؤسـسـة
عمومية ذات طـابع علمي وثقافي ومهني تسمى " جامعة
سـطـيف q"1 تــتــمـتـع بـالــشـخــصــيـة اJــعــنـويــة واالســتـقـالل
اJاليq وتخضع ألحـكــام اJرسوم الـتنفيـذي رقــم 279-03
اJؤرخ في 24 جـمـادى الثـانيـة عام 1424 اJوافق 23 غشت
ســنــة q2003 اJــعــدل واJــتــمم واJــذكــور أعالهq كــمــا تـخــضع

ألحكام هذا اJرسوم".

اJـاداJـادّة ة 2 :  : تـعـدل اJادة 2  من اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
89-140 اJــــؤرخ في 29 ذي احلــــجــــة عـــام 1409 اJــــوافق أول

qــــذكـــور أعالهJــــتـــمـم واJــــعـــدل واJا q1989 غـــشـت ســـنـــة
كما يأتي:

"اJـــــادّة 2 : طــــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اJــــــادة 3 مـن اJــــــرســـــوم
التـنفيذي رقم 03-279 اJؤرخ في 24  جمـادى الثانية عام
1424 اJــــــوافق 23 غــــــشـت ســــــنـــــة q2003 اJـــــــعــــــدل واJــــــتــــــمم

واJـذكور أعالهq يحـدد عدد الـكليـات واJعـاهد الـتي تـتكون
منها جامعة سطيف 1 واختصاصاتهاq كما يأتي :

q كلية العلوم -
qكلية علوم الطبيعة واحلياة -

qكلية التكنولوجيا -



9 محر محرّم عام  م عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3066
4 ديسمبر  سنة   ديسمبر  سنة  2011 م م

qكلية الطب -
- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم

 qالتسيير
qعمارية وعلوم األرضJمعهد الهندسة ا -

- معهد البصريات وميكانيك الدقة".

اJـاداJـادّة ة 3 : : تـعـدل اJادة 3  من اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
89-140 اJــــؤرخ في 29 ذي احلــــجــــة عـــام 1409 اJــــوافق أول

qــذكــور أعالهJــتـــمم  واJــــعــــدل واJا q1989 غـــشـت ســــنــــة
كما يأتي:

" اJادّة 3 : زيـادة علـى األعضـاء اJذكـورين فــي اJادة
10 من اJـرســـوم الـتـنفـيـــذي رقــم 03-279 اJـؤرخ فـي 24

q2003 ـوافـق 23  غـشت سـنةJجـمــادى الثـانـيـة عـام 1424 ا
اJـــعــــدل واJـــتـــمـم واJـــذكـــور أعـالهq يـــتـــكــــون مـــجـــلس إدارة
جــامـــعـــة ســطـــيف 1 بــالـــنـــســـبـــة لــلـــقـــطـــاعـــات الــرئـــيـــســـيــة

اJستعملة من :
- �ـــثـل عن الـــوزيــــر اJـــكـــلـف بـــالـــصـــحــــة والـــســـكـــان

qستشفياتJوإصالح ا
qكلف بالتجارةJثل عن الوزير ا� -

- �ـثل عـن الـوزيـر اJـكـلف بـالــصـنـاعـة واJـؤسـسـات
qتوسطة وترقية االستثمارJالصغيرة وا

- �ثل عن الوزير اJكلف بالسكن والعمران".

اJـاداJـادّة ة 4 : : تــعـدل اJـادة 4 من اJـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
89-140 اJــــؤرخ في 29 ذي احلــــجــــة عـــام 1409 اJــــوافق أول

qـــذكــور أعالهJـــتـــمم  واJـــعـــدل واJا q1989 غـــــشــت ســـــنــــة
كما يأتي : 

" اJـــــادّة 4 : طــــــبــــــقــــــا ألحــــــكم اJــــــادة 25 مـن اJــــــرســـــوم
التـنفـيذي رقم 03-279 اJؤرخ في 24 جمـادى الثانـية عام
1424 اJــــــوافق 23 غــــــشـت ســــــنـــــة q2003 اJـــــــعــــــدل واJــــــتــــــمم

واJـذكور أعالهq تـضم مـديريـة اجلامـعـةq حتت سلـطة مـدير
جـــامــعــة ســطــيفq1 زيــادة عــلى األمــانــة الــعــامــة واJــكــتــبــة
qأربع (4)  نيـابات مـديريـة تكـلف على الـتوالي qـركزيةJا

باJيادين اآلتية :

- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكــوين اJــتــواصل والــشـهــادات والــتــكـويـن الـعــالي في

qالتدرج

- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامـعي والـبـحـث الـعـلـميq والــتـكـوين الـعـالـي فـيـمـا بـعـد

qالتدرج

- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط
qواالتصال والتظاهرات العلمية

- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اJاداJادّة ة 5 : :  يـبقى مـدير جـامعـة سطيف 1 مكـلفـا بدفع
رواتب اJسـتخـدمX احملـولـX إلى جامـعة سـطيف 2 وكـذا
نفقـات تسيـيرهـا وجتهيـزهاq في أجل أقـصاه سنـة ابتداء

من تاريخ نشر هذا اJرسوم في اجلريدة الرسمّة.

اJاداJادّة ة 6  :    :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1433 اJــوافق 28
نوفمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــــرســــــوم رئــــــاسيمـــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 20  ذي احلـــــجــــــة عــــــام   ذي احلـــــجــــــة عــــــام 1432
اJوافق اJوافق 16  نوفـمبر سنة   نوفـمبر سنة q2011 يتضـمq يتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

كتاب عامX في الواليات.كتاب عامX في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 20 ذي احلـــجـــة
عـــام 1432 اJــوافق 16 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
Xالـسّـــادة اآلتــــيـة أسـمــاؤهــم بـصــفـتـــهـم كـتـــابــــا عـــامــــ

في الواليات اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :
qفي والية جيجـل qعيصام شرفة -

qفي والية تيبازة qبلقاسم سلمي -
- عبد القادر طيانq في والية غليزان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــــوم رئــــــاسيمـــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 20  ذي احلـــــجــــــة عــــــام   ذي احلـــــجــــــة عــــــام 1432
اJوافق اJوافق 16  نوفـمبر سنة   نوفـمبر سنة q2011 يتضـمq يتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

نائبة مدير بوزارة العدل.نائبة مدير بوزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 20 ذي احلـــجـــة
عـــام 1432 اJــوافق 16 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
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الـسّـيـدة آسـيـــا سـحــنـونq بـصـفـتـهـا نـائـبــة مـدير لـألعوان
الـقـضائـيـX وخـتم الـدولـة بـوزارة العـدلq إلعــادة إدمـاجـها

في رتبتها األصلـية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 20  ذي احلـــجـــة عـــام  ذي احلـــجـــة عـــام
1432 اJــوافق  اJــوافق 16  نــوفــمــبــر ســنـة   نــوفــمــبــر ســنـة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّــنـانــنـان

إنهاء مهام قضـاة.إنهاء مهام قضـاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 20 ذي احلـــجـــة
عـــام 1432 اJــوافق 16 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
الــسّـيـدة لـطـيـفــة بــوزبـيـدq بـصــفـتـهـا قــاضــيـة في مـحـكـمـة

بئر مراد رايسq بناء على طلبها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 20 ذي احلـــجـــة
عـــام 1432 اJــوافق 16 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام

: Xالسّيدين اآلتي اسماهما بصفتهما قاضي
qحلبيب عشي -

- عبد احلميد عزوز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــــوم رئــــــاسيمـــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 20  ذي احلـــــجــــــة عــــــام   ذي احلـــــجــــــة عــــــام 1432
اJوافق اJوافق 16  نوفـمبر سنة   نوفـمبر سنة q2011 يتضـمq يتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
عـميـد كـلـيـة احلقــوق والعـلـوم االجـتـماعــية بـجامـعـةعـميـد كـلـيـة احلقــوق والعـلـوم االجـتـماعــية بـجامـعـة

األغـواط.األغـواط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 20 ذي احلـــجـــة
عــام 1432 اJـوافق 16 نــوفـمـبــر سـنـة 2011 تـنــهىq ابـتــداء
من 25 غـشت سـنة q2010 مهـام الـسّيـد الـعربي بن مـهـيدي
رزق الــــلهq بــــصـــفــــته عــــمـــيــــدا لـــكــــلـــيــــة احلـــقــــوق والـــعــــلـــوم

االجتماعية بجامعة األغواطq بسبب إلغاء الهيكـل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 20  ذي احلـــجـــة عـــام  ذي احلـــجـــة عـــام
1432 اJــوافق  اJــوافق 16  نــوفــمــبــر ســنـة   نــوفــمــبــر ســنـة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّــنـانــنـان

إنــــهــــاء مــــهــــام مــــديـــــرين لــــلــــسإنــــهــــاء مــــهــــام مــــديـــــرين لــــلــــسّــــــكن والــــتــــجــــهـــــيــــزاتــــــكن والــــتــــجــــهـــــيــــزات
العمومـية في الـواليــات.العمومـية في الـواليــات.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 20 ذي احلـــجـــة
عـــام 1432 اJــوافق 16 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
الــسّــادة اآلتـــــيــة أســمـــاؤهم بــصـــفــتــهم مــديـــــرين لــلــسّـــكن
qوالــــتــــجــــهـــــيـــزات الــــعــــمــــومــــــيــــة في الــــواليــــــات اآلتــــــيـــة

لتكليفهم بوظـائف أخـرى :

qفي والية األغواط qبشير بن نعوم -
qفي والية البليدة qمخلوف بعزيز -
qفي والية النعامة qأحمد فارس -

- محمد بركونq في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 20 ذي احلـــجـــة
عـــام 1432 اJــوافق 16 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
الــسّــادة اآلتـــــيــة أســمـــاؤهم بــصـــفــتــهم مــديـــــرين لــلــسّـــكن
qوالــــتــــجــــهـــــيـــزات الــــعــــمــــومــــــيــــة في الــــواليــــــات اآلتــــــيـــة

لتكليفهم بوظـائف أخـرى :
qفي والية سكيكدة qمحمد عباسي -

qفي والية الطارف qبورنان يوسف منايفي -
- عبد السالم نصر الدين مومنيq في والية ميلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــــوم رئــــــاسيمـــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 20  ذي احلـــــجــــــة عــــــام   ذي احلـــــجــــــة عــــــام 1432
اJوافق اJوافق 16  نوفـمبر سنة   نوفـمبر سنة q2011 يتضـمq يتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مديرين للتعمير والبناء في الواليات.مديرين للتعمير والبناء في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 20 ذي احلـــجـــة
عـــام 1432 اJــوافق 16 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
الــسّــادة اآلتـــيــة أســمــاؤهـم بــصــفــتـــهم مــديـــرين لــلــتـــعــمــيــر

والبناء في الواليات اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :
qفي والية بسكرة qمحمد حلمر -

qفي والية تيارت qعبد العزيز صيودة -
qسيلةJفي والية ا qبشير بولبردعة -

- مكي يخلفq في والية غرداية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــــوم رئــــــاسيمـــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 20  ذي احلـــــجــــــة عــــــام   ذي احلـــــجــــــة عــــــام 1432
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ qيــتــضــم q2011 ــوافق 16  نــوفــمـــبــر ســنــة   نــوفــمـــبــر ســنــةJــوافق اJا

كتاب عامX في الواليات.كتاب عامX في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 20 ذي احلـــجـــة
عــام 1432 اJـوافق 16 نــوفــمــبــر ســنـة 2011 يـعــيّن الــسّـادة

اآلتية أسماؤهم كتاب عامX في الواليات اآلتية :
qفي والية تيبازة qعيصام شرفة -

qتموشنت Xفي والية ع qعبد القادر طيان -
- بلقاسم سلميq في والية غليزان.
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مـــراســيـم رئــاســـيـــة مـــؤرمـــراســيـم رئــاســـيـــة مـــؤرّخــة في خــة في 28 ذي الـــقـــعـــدة عــام  ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432
Xتـــتــضـــمن تـــعـــيــ qXتـــتــضـــمن تـــعـــيــ q2011 ــــوافق 26 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــةJــــوافق اJا

قضاة.قضاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJـوافق 26 أكـتـوبـر سـنـة 2011 تـعـيّن الـسـيـدات

واألوانس والسـادة اآلتية أسماؤهم  قـضاة :
qآمال بالعيد -

qكر�ة صبيات -
qراشدة دهنجي -

qليندة عبد الرحمان -
qتركية قرين -

qليلى بن عامر -
qزهيرة  حجيلة -

qعبد احلليم حلماط -
qعبد الهادي بورويسة -

qعبد الغني بوعون -
qمحمد الصالح لشطر -

qناصر أبري -
qفؤاد بوريش -

qعبد الرزاق بن حملة -
qعادل ميهوب -
qساعد عزاز -

qرضوان سكوح -
qمحمد شيف -

 qمنصف خطابي -
- محمد رضا صنور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJـوافق 26 أكـتـوبـر سـنـة 2011 تـعـيّن الـسـيـدات

واألوانس والسـادة اآلتية أسماؤهم  قـضاة :
qحورية عياش -
qفريدة مزياني -
qسعاد سحمون -

qمفيدة سليمان كحلولي -
qنصيرة بوعافية -

qسهام هاملي -

qآمال فريدة زعتر -
qخليل باديس -
qأيوب خلوف -
qحسان تميم -

qعزوق Xاليم -
qفيصل بوريو -
qشكري سمار -

qعبد الرزاق مزغيش -
qيحي قبايلي -

qفيصل موساوي -
 qعبد القادر رجب -
- عمار مصطفاوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJـوافق 26 أكـتـوبـر سـنـة 2011 تـعـيّن الـسـيـدات

واألوانس والسـادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qسليمة عزي  -
qجميلة حفيظ  -

qسليمة صباطة  -
qكنزة بن زايد  -
qخديجة عياط  -
qحميدة  بهلول  -

qحفيظة حمو احلاج  -
qحنان زغاري  -
qفريدة بلعالية  -
qإسمة شقال  -

qنورة بن زيتون  -
qزوليخة زخرف  -
qرشيدة بخوش  -

qنور الدين يوسف  -
qصالح بوكروي  -

qمحمد مروان بياز  -
qأحمد خروبي  -

-  مراد نوي.
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�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJـوافق 26 أكـتـوبــر سـنـة 2011 تـعـX الـسـيـدات

واألوانس  والسادة اآلتية أسماؤهم  قضاة :
qكر�ة وعراب  -
qحنان بوراوي  -

qخليصة شريفي  -
qسعاد أوالد إبراهيم  -

qسعاد دغمان  -
qسامية دحمان  -

qآمال أمير  -
qسعيدة طراد  -
qرقية وزري  -
qجابر لغاب  -

qهشام جزيري  -
qبلقاسم لولي  -
qدليل لصلع  -

qموسى مزعزع  -
qعاشور جنار  -

qفرح الدين حولي  -
qفاروق حموش  -
qزيتوني بارة  -
qسعيد عباس  -

-  يوسف مشارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 تــعــX الــســيـدة

واألوانس  والسادة اآلتية أسماؤهم  قضاة :
qسعاد لعمش  -
qزينب حجوج  -
qنادية بودينة  -

qياسمينة عزيزو  -
qنعيمة بودالي  -
qنوفيلة شابني  -
qسمية بوحنك  -

qسهام بن صافية  -
qنرجس عيشاوي  -

qفاطمة الزهراء عيدون  -
qصالح خليل  -

qحسان طربوش  -
qعبد القادر سعادة  -

qعبد القادر بن فغول  - 
qمنير مرغيد  -

qعبد النور حتوت  -
qمحمد فداق  -

qرابح ميلودي  -
qمحب الدين رحا�ية  -

-  ياسX حجاج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJـوافق 26 أكـتـوبـر سـنـة 2011  تـعـX الـسـيدات

واآلنسة  والسادة اآلتية أسماؤهم  قضاة :
qنبيلة ¨وشي  -
qرتيبة عجال  -

qجناة دليج  -
qفاطمة الزهراء بركان  -

qر¤ زغوان  -
qحورية والي  -

qفيروز بن عيسى  -
qهشام نابي  -

qأحمد مجامعية  -
qرضا حراش  -
qطيب مامور  -

qمصطفى بويحي  -
qشكيب عمراني  -
qفريد بولنوار  -

qمحي الدين كشاط  -
qمحمد بوعزيز  -
qخالد قشطولي  -

qالطيب الصامت  -
qعبد احلق بن علية  -

-  عدة  وعزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJـوافق 26 أكـتـوبــر سـنـة 2011 تـعـX الـسـيـدات

واألوانس  والسادة اآلتية أسماؤهم  قضاة :
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qواسية معمر  -
qحورية طراد  -
qسهام دلول  -

qسوسن حمة  -
qجناة واجعوط  -
qفتيحة دراجي  -
qسهام مزيلط  -
qمنى بوغدة  -

qأسماء غربي  -
qمنيرة أوباشا  -

qعبد احلليم بن عمّار  -
qمحمد سعدي  -

qخير الدين سماعن  -
qمزوزي Xياس   -

qإسماعيل بوجيدة  -
qبن علي عبد الله Xحس  -
qبوبكر الصديق وحشي  -

qخالد لوزي  -
qصالح عبد الليوة  -

-  حسX شكال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJـوافق 26 أكـتـوبــر سـنـة 2011 تـعـX الـسـيـدات

واألوانس  والسادة اآلتية أسماؤهم  قضاة :
qفطيمة يحياوي  -
qالزهرة بكوش  -
qأسماء يوسفي  -

qسامية آيت سعادة  -
qسامية مرزوق  -
qآمال قريشي  -
qفريدة راشف  -
qزهيرة طالبي  -
qنادية بوقفة  -

qحليمة قربوز  -
qعلي مصراوي  -

qمختار بوسقامة  -
qادريس غرابة  -

qاحلاج باشي  -
qحاج حميدي  -

qلزهر بوخدنة  -
qاحلاج تايب  -

qالزين بوخلّوط  -
qسيد علي معالي  -

-  جياللي زقاي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJـوافق 26 أكـتـوبــر سـنـة 2011 تـعـX الـسـيـدات

واألوانس  والسادة اآلتية أسماؤهم  قضاة :
qوفاء عبد الصمد  -

qسميرة بريك  -
qمريامة بلعزوق  -

qنبيلة باوية  -
qفتيحة ابن ضياف  -

qسومية كيشني  -
qسمية سواحي  -
qنصيرة بشارة  -
qبسمة مسان  -

qهجيرة بن حمودة  -
qمحمد الصغير عنقر  -

qالسعيد عدي  -
qعبد القادر عمراني  -

qحمزة  إسعد  -
qحكيم إزيان  -
qنبيل قزقوز  -

qمصطفى  بوعزه  -
qطارق موالكية  -
qمبروك حاجي  -

-  عبد العالي عروج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 تــعــX الــســيـدة

واألوانس  والسادة اآلتية أسماؤهم  قضاة :
qالمية أريج  -

qعفاف سحنون  -
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qوحيدة وصفان  -
qنسيمة مرزوق  -
qنسرين مباركي  -
qحسيبة إعدداين  -

qسعاد شاذلي  -
qمباركة ودفل  -

qعبد القادر بحرية  -
qليمان Xأم  -

qتوفيق وزاني  -
qالطيب سماتي  -
qمالك دريسي  -

qحمزة بوقايس  -
qزهير احلاج الطاهر  -

qلياس طلحاوي  -
qسفيان لعرباوي   -
-  رضوان موساوي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرمـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 20  ذي احلـــجـــة عـــام  ذي احلـــجـــة عـــام
1432 اJــوافق  اJــوافق 16  نــوفــمــبــر ســنـة   نــوفــمــبــر ســنـة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّــنـانــنـان

.Xنائبي مديري جامعت Xتعي.Xنائبي مديري جامعت Xتعي
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 20 ذي احلـــجـــة
عــام 1432 اJـوافق 16 نــوفــمــبــر ســنـة 2011 يــعــيّن الــسّــيـد
كـمال خـالديq نـائب مـدير مـكـلّفـا بـالتـنمـيـة واالستـشراف

والتوجيه بجامعة اجلزائر 2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 20 ذي احلـــجـــة
عــام 1432 اJـوافق 16 نــوفــمــبــر ســنـة 2011 يــعــيّن الــسّــيـد
سـلـيم حـدادq نـائب مـديـر مـكــلّـفـا بـالـتـنـمـيـة واالسـتـشـراف

والتوجيه بجامعة سكيكدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــــوم رئــــــاسيمـــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 20  ذي احلـــــجــــــة عــــــام   ذي احلـــــجــــــة عــــــام 1432
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ qيــتــضــم q2011 ــوافق 16  نــوفــمـــبــر ســنــة   نــوفــمـــبــر ســنــةJــوافق اJا
عــمـــيــد كــلـــيــة اآلداب والــعـــلــوم اإلنــســـانــيــة والـــعــلــومعــمـــيــد كــلـــيــة اآلداب والــعـــلــوم اإلنــســـانــيــة والـــعــلــوم

االجتماعية بجامعة عنابة.االجتماعية بجامعة عنابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

بــــمــــوجـــب مـــــرســـــوم رئــــــاســـيّ مــــــؤرّخ فــــي 20
ذي احلـــجــــة عـــام 1432 اJـــوافـــق 16 نــــوفـمــبـــر ســـنــة

2011 يــــعــــيــّن الـــــســّــــيــد فـــــؤاد بـــــوقــــطــــــةq عــــمــــيــــدا

لـــــــكـــــــلــــــيـــــــة اآلداب والــــــعـــــــلــــوم اإلنـــــســـــانــــيـــــة والــــعـــــلــــوم
االجتماعية بجامعة عنابة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 20  ذي احلـــجـــة عـــام  ذي احلـــجـــة عـــام
1432 اJــوافق  اJــوافق 16  نــوفــمــبــر ســنـة   نــوفــمــبــر ســنـة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّــنـانــنـان

تعيX مديـريـن لـلستعيX مديـريـن لـلسّـــكـن والتجهــيزات العمومــيةـــكـن والتجهــيزات العمومــية
في الـواليــات.في الـواليــات.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 20 ذي احلـــجـــة
عــام 1432 اJـوافق 16 نــوفــمــبــر ســنـة 2011 يـعــيّن الــسّـادة
اآلتية أسماؤهم مديـرين للسّـكن والتجهـيزات العمومية

في الواليات اآلتـية :
qفي والية األغواط qمخلوف بعزيز -

qفي والية بشار qأحمد فارس -
qفي والية البليدة qمحمد بركون -

- بشير بن نعومq في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 20 ذي احلـــجـــة
عــام 1432 اJـوافق 16 نــوفــمــبــر ســنـة 2011 يـعــيّن الــسّـادة
اآلتية أسماؤهم مديـرين للسّـكن والتجهـيزات العمومية

في الواليات اآلتـية :
- عـــــبــــد الـــــسـالم نــــصـــــر الـــــدين مـــــومـــــنيq فـي واليــــة

qسكيكدة
qفي والية الطارف qمحمد عباسي -

- بورنان يوسف منايفيq في والية ميلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــــوم رئــــــاسيمـــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 20  ذي احلـــــجــــــة عــــــام   ذي احلـــــجــــــة عــــــام 1432
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ qيــتــضــم q2011 ــوافق 16  نــوفــمـــبــر ســنــة   نــوفــمـــبــر ســنــةJــوافق اJا

مديرين للتعمير والبناء في الواليات.مديرين للتعمير والبناء في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 20 ذي احلـــجـــة
عــام 1432 اJـوافق 16 نــوفــمــبــر ســنـة 2011 يـعــيّن الــسّـادة
اآلتـــــيــــة أســـمــــاؤهـم مـــديــــرين لـــلــــتـــعـــمــــيـــر والـــبــــنـــــاء في

الواليـات اآلتـية :
qفي والية بسكرة qمكي يخلف -

qسيلةJفي والية ا qعبد العزيز صيودة -
qفي والية معسكر qمحمد حلمر -

- بشير بولبردعةq في والية غرداية.



وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 21 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 23 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
q2011 يـq يـتـضـمّن تن تـعـيـX أعX أعـضـاء اجملاء اجملـلس اللس الـعـلميلمي سـنة سـنة 

للمركز الوطني لتنمية اJوارد البيولوجية.للمركز الوطني لتنمية اJوارد البيولوجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 21 رجب عـام 1432 اJـوافق
23 يــونـــيــو ســـنــة q2011 تــعــX الــســـيــدات والــســادة اآلتــيــة

أســـــمـــــاؤهمq تـــــطــــبـــــيـــــقــــا ألحـــــكـــــام اJــــادة 15 من اJـــــرســــوم
الـتـنـفـيذي رقم 02 - 371 اJـؤرّخ في 6 رمـضـان عام 1423
اJـوافق 11 نـوفـمـبـر سـنة 2002 واJـتضـمـن إنـشـاء اJـركز
qـوارد البـيولـوجـية وتـنظـيمه وعـملهJالـوطنـي لتـنمـية ا
اJـعدّل واJـتـمّمq أعـضـاء اجمللس الـعـلـمي لـلمـركـز الـوطني

لتنمية اJوارد البيولوجية :

qديرة العامة للمركزJا qمزيان �ينة -
- شــحـات فــؤادq أســتـاذ بــاJــدرسـة الــوطــنـيــة الــعـلــيـا

qللفالحة
- بـلـطرش مـحمـدq أستـاذ بـاJدرسـة الوطـنـية الـعلـيا

qللفالحة
- شكالي قحضابq أسـتاذ باJدرسة الوطـنية العليا

qللفالحة
- عـبــد الـقــرفي عــيـسىq أســتــاذ بـاJــدرسـة الــوطـنــيـة

qالعليا للفالحة
- ونوقي بن عـليةq أسـتاذ باJـدرسة الوطـنية الـعليا

qللفالحة
- شــواكي صـالحq بـاحـث بـاJـعــهـد الـوطــني اجلـزائـري

qلألبحاث الزراعية
- بــلـيــلي ســجـيــةq مــفـتــشــة قــسم الـغــابــات بـالــوكــالـة

qالوطنية حلفظ الطبيعة
- سـمـرود رشـيـدq أسـتـاذ باJـدرسـة الـوطـنـيـة الـعـلـيا

qلعلوم البحر وتهيئة الساحل
- قـر�س سـمـيـرq أسـتـاذ بـاJدرسـة الـوطـنـيـة الـعـلـيا

qلعلوم البحر وتهيئة الساحل

- كـنــوش حــنـانq بــاحـثــة مـســاعــدة بـاJــركـز الــوطـني
qائياتJللبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية ا

- جنــاحي عــبــد الــلهq اJــديــر الـعــام بــاJــعــهــد الـوطــني
qلألبحاث الغابية

- جنـــراوي دلـــيــــلـــةq أســـتـــاذة �ـــخـــبـــر اإليـــكـــولـــوجـــيـــا
qجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين qالنباتية

- قاضي حنيفي حـليمةq أستاذة �خبر اإليكولوجيا
qالنباتية جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين

- دحـــمــانـي مــلــيـــكــةq أســـتــاذة �ـــخــبــر اإليـــكــولـــوجــيــا
qجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين qالنباتية

- بــيــتـــام ايــديــرq دكـــتــور في إيــكـــولــوجــيـــا األنــظــمــة
qعهد باستور في اجلزائر� qاإلجتاهية

- بن بـوعـبـد الـله سمـاعـqX دكـتـور باJـركـز الـوطني
qلعلم السموم

- شــنـــوف نـــاديـــةq نـــائــبـــة مـــديـــر بـــوزارة الــتـــهـــيـــئــة
qالعمرانية والبيئة

qأستاذة بجامعة وهران qبن ناصر مليكة -
- باكور رابحq أستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا

qهواري بومدين
- عــــمــــيــــروش رشـــــيــــدq أســــتـــــاذ بــــجــــامــــعـــــة الــــعــــلــــوم

qوالتكنولوجيا هواري بومدين
- خــــــمــــــار فــــــريـــــدةq أســــــتــــــاذة بــــــجــــــامــــــعــــــة الــــــعــــــلـــــوم

qوالتكنولوجيا هواري بومدين
qعضو �ؤسسة صحاري العالم qحرشاوي ليليا -

- بـلحـمـرة محـمـدq دكـتور في اإليـكـولوجـيـا بجـامـعة
qبسكرة

qباحث بجامعة بجاية qأحميم مراد -
qأستاذ بجامعة بجاية qموالي عيسى -

- بن خــلـيـفـة عـبـد الـرحـمنq أسـتـاذ بـاJـدرسـة الـعـلـيـا
لألساتذة.
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