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

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

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

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

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

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

qضمونJسنة 2009 الذي يحدد األجر الوطني  األدنى ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

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

الشهرq أي ما يعادل 103,84 دينارا لساعة عمل.

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

ديــســمــبــر ســنــة 2009 الــذي يــحــدد األجــر الــوطــني  األدنى
اJضمون.

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

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

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

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

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

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

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

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

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

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

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

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

qتعلق بحماية االختراعاتJ1993 وا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

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

التـابعـة للـدولة وتـسيـيرهـا ويضـبط كيـفيات ذلـكq اJعدل
qتممJوا

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

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

qتممJعدل واJا qبها

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

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

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

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

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

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

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

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

qفتشية العامة للماليةJ2008 الذي يحدد صالحيات ا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسميرسم ما يأتي : ما يأتي :

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

والتكنولوجيq وتدعى في صلب النص " اJؤسسة".

الفصل األولالفصل األول
إنشاء اJؤسسة العمومية ذاتإنشاء اJؤسسة العمومية ذات

 الطابع العلمي والتكنولوجي ومهامها الطابع العلمي والتكنولوجي ومهامها

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

وبرمجته وتقو�ه اJعنية. 

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

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

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

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

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

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

qبحث على األقل
- الـــوســـائل اJـــالـــيـــة واJـــاديـــة اJـــوجـــودة أو الـــواجب

رصدها.

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

�وجبها غير متوفرة.

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

وبرمجته وتقو�هq اJعنيةq حسب احلالة.

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

الرسميّة.

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

اJرسوم.

تـرسـل نـتـائـج الـتــقـيـيـم إلى الـوزيــر الـوصي مــرفـقـة
بتوصيات.

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

إنشائها.

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

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

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

qنشاطها
- ضــمـان مــتـابــعـة الــتـطــور الـعــلـمـي والـتــكـنــولـوجي

qذات الصلة �وضوعها
- جـمـع اJـعــلـومــات الـعــلـمــيـة والــتـقــنـيــة ومـعــاجلـتــهـا

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

 qخاصة على نشرها واستغاللها واستعمالها
- ضــــمـــــان الــــتــــكــــويـن اJــــتــــواصـل وجتــــديــــد مــــعــــارف

qمستواهم Xمستخدمي البحث وحتس
- اJـــســـاهــمـــة في الـــتــكـــوين بـــواســطـــة الــبـــحث ومن

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

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

والدراسات واخلبرة واالستشارة والتكوين.

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

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

اJعمول به.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والعملالتنظيم والعمل

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

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

والوزير الوصيq عند االقتضاء.

الفرع األولالفرع األول
اJديــراJديــر

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

نفسها.

تعتبر وظيفة اJدير وظيفة عليا.

يـتم اخــتـيـار اJــديـر من بــX الـشـخــصـيــات الـعـلــمـيـة
ذات الكفاءة اJثبتة.

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

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

األقسام التقنية اJنظمة في شكل مصالح. 

يـــــنـــــسـق األمـــــX الـــــعـــــام نـــــشـــــاط اJـــــصـــــالح اإلداريـــــة
واJنظمة في شكل مصالح.

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

وبهذه الصفة : 
- �ـارس سـلطـة الـتـسـيـيـر والـسلـطـة الـسـلـمـيـة على

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

qفيها Xللتعي
-  يــعــد اجلــداول الــتــقــديـــريــة لإليــرادات والــنــفــقــات

qويعرضها على مجلس اإلدارة
- يــعــد مــشــروع مــخــطط تــســيــيــر اJــوارد الــبــشــريـة

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

qتممJعدل واJا qالعمومية
XستخدمJـتعلق بنفقات اJيعد احلساب اإلداري ا -

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

qرخص بهاJاالعتمادات ا
     qيعّد سندات اإليرادات -

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

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

- يعرض تقريـرا سنويا عن النـشاطات على مجلس
qاإلدارة

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

- �ــثـل اJــؤســســة أمــام الــعــدالــة وفي جــمــيع أعــمــال
qدنيةJاحلياة ا

- يكون مسؤوال عن األمن والنظام داخل اJؤسسة.

الفرع الثانيالفرع الثاني
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

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

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

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

 qالتكنولوجي
- مـديـر اJـؤسـسة ومـديـري وحـدات الـبـحث الـتـابـعة

qلها
qرئيس اجمللس العلمي للمؤسسة -

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

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

لكفاءتها.

حتدد القائـمة االسمية ألعضاء مجلس اإلدارة بقرار
من السلطة الوصية.

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

نفسها.

تتولى مصالح اJؤسسة أمانة مجلس اإلدارة.

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

- بــرامج الــبـحث اJــعــروضـة عــلـيه بــعــد االطالع عـلى
qرأي اجمللس العلمي

qنصرمةJالية اJالي للسنة اJالتسيير ا -
qاجلداول التقديرية لإليرادات والنفقات -

qعمليات االستثمار -
qوارد البشريةJمخطط تسيير ا -

qإنشاء مؤسسات فرعية واحلصول على أسهم -
qقبول الهبات والوصايا -

qالتقرير السنوي عن النشاطات -
- مشروع النظام الداخلي للمؤسسة.

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

ويــدلـي  بــرأيـه في جـــمــيع اJـــســـائل الـــتي يـــعــرضـــهــا
عليه مدير اJؤسسة.

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

عليه.

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

واJذكور أعاله .

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

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

اJؤسسة أو من ثلثي (3/2) أعضاء اجمللس.

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

عشر(15) يوما على األقل من تاريخ االجتماع.

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

يكن عدد األعضاء احلاضرين.

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

 عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

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

اخلمسة عشر(15) يوما التي تلي تاريخ االجتماع.

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

في حالة معارضة صريحة خالل هذه اJدة.

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

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

الوصي.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اجمللس العلمياجمللس العلمي

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

كما يأتي :

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

اآلتي :
qمديرو البحث وأساتذة البحث باألغلبية -

- اJكلفون بالبحث واJلحقون بالبحث.

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

ذات ميادين االختصاص اJرتبطة بنشاطات اJؤسسة.

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

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

حسب  النسب نفسها.

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

ذوي الرتبة األعلى.

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

تتولى مديرية اJؤسسة أمانة اجمللس العلمي.

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

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

qمجلس اإلدارة
qتنظيم أشغال البحث -

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

qشتركةJصالح اJالتجريبية والورشات وا

qXالباحث XستخدمJبرامج تكوين ا -

qXالباحث XستخدمJتوظيف ا -

- بــرمـــجــة الـــتــظـــاهــرات الـــعــلـــمــيــة الـــتي تـــنــظـــمــهــا
اJؤسسة.

يقوم بالتقييم الدوري ألشغال البحث.

يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه.

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

يعX أعضاؤها �قرر من مدير اJؤسسة.

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

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

أعضائه. 

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

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

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

عشر (15) يوما على األقل من تاريخ االجتماع.  

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

عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

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

إلى مجلس اإلدارة وإلى السلطة الوصية.

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

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

qفرق بحث -
qأقسـام بحث -
qوحدات بحث -

- ورشاتq عند االقتضاء.

�كن أن تتضمن اJؤسسة أيضا محطات جتريبية.

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

بحث.

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

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

تضطلع بها اJؤسسة. 

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

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

للمؤسسة.

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

تتمتع وحدة البحث باالستقاللية في التسيير .

يـكون مديـر وحدة البـحث اآلمر بصـرف االعتمادات
اخملصصة لها.

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

البحث.

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

والتحويل التكنولوجي وحتسX اJعارف.

تتكون احملطة التجريبية من مصالح.

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

بالوظيفة العمومية.

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

اقتراح من مدير اJؤسسة.

يـعــX مـســؤولـو فــرق الـبــحث ومــسـؤولــو الـورشـات
من طرف مدير اJؤسسة.

وتنهى مهامهم  حسب األشكال نفسها.

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

مشتركة ومصالح مشتركة .

الفصل الـرابعالفصل الـرابع
التنظيم اJاليالتنظيم اJالي

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

تـــتـــأتّى مـــوارد اJـــؤســســـة الـــعـــمـــومـــيـــة ذات الــطـــابع
العلمي والتكنولوجي من : 

qإعانات الدولة -
- مــــســــاهـــــمــــات اجلــــمــــاعـــــات احملــــلــــيـــــة واJــــؤســــســــات

qوالهيئات العمومية
qعقود البحث واخلبرة وتقد¤ اخلدمات -

qنشوراتJبراءات االختراع وا -
qالتعاون الدولي -

qؤسسات الفرعية للمؤسسةJمداخيل ا -
qداخيل الواردة من األسهمJا -

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

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

اJوافق 25 نوفمبر سنة 2007 واJذكور أعاله.

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

اJكلف باJالية.

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

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

من طرف عون محاسب عمومي.

XــســـتــخــدمــJـــســبــقـــة لــنــفـــقــات اJيــتــولـى الــرقــابــة ا
مراقب مالي.

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

مؤسسة.

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

وعند االقتضاء حسب الوجهة.

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

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

والهياكل اJلحقة بها.

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

االعتمادات اخملصصة لهم. 

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

بالبحث العلمي للموافقة عليه.

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

إلى الوزير الوصي والوزير اJكلف باJالية.

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

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
كيفيات االستعمال اJباشر للمداخيلكيفيات االستعمال اJباشر للمداخيل

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

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

أشكاال مختلفةq ال سيما :
qإجناز أشغال البحث والدراسات -

qاخلبرة واالستشارة -
qواد والتجهيزاتJوضع التقنيات وا -

qتواصلJتنظيم دورات التكوين ا -
- خدمات أخرى.

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

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

لهذا الغرض وتأهيلهم العلمي واJهني.

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

و�كن أن تستعمل كلما ¦ حتصيلها.

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

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

اJعنيةq كما يأتي :
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qحصة 25 %  تعود للمؤسسة -

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

qوشروط العمل

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

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

qا فيهم مستخدمي الدعم�

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

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

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

نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

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

و�كن استعمالها كلما ¦ حتصيلها.

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

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

واJوافقة الصريحة للوزير اJكلف بالبحث العلمي.

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

وذلك قبل اJوافقة على ميزانية اJؤسسة.   

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

اآلمر بالصرف.

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

التكنولوجي.

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

العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجيالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

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

باJالية والوزير اJكلف بالبحث العلمي.

وتعدل و/أو تتمم حسب األشكال نفسها.

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

ديسمبر سنة 1995 واJذكور أعاله.

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

نوفمبر سنة 2007  واJتضمن النظام احملاسبي اJالي.

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

احلساباتq طبقا للمادة 56 أعاله.

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

اJؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجياJؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

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

السلطة الوصية. 

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

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

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

األخرى للمؤسسة.

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

الوصية.

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

نشاط اJؤسسة  وتساهم في تثمX نتائج البحث.

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

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

واJتمم  واJذكور أعاله.

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

ما يأتي :
qشروعJالتعريف با -

qالتأطير -
qحتليل السوق -

qقدمةJنتوجات واخلدمات اJا -
qاالستراتيجية التسويقية والتجارية -

qالوسائل والتنظيم -
- احلاجات ومخطط التمويل.

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

اJادة 58 أعاله. 

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

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

تطويرها.

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

اJعدل واJتمم واJذكور أعاله.

الفصل الثامنالفصل الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

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

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

ساري اJفعول إلى غاية صدور نص جديد.

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

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

 أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

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

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

qتمّمJعدّل واJا qتضمن القانون التجاريJوا


