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74 :   :  تـؤخـــذ األقــدمــيــة اJــكــتــســبـــة مـن طـــرف اJـاداJـادّة ة 
r70 و71 أعاله XـادتJـذكورين في اJا Xاألساتـــذة الـباحـث
بـعـX االعـتـبــــار في الـتـرقـيـة في رتـبـة أوسـلك عـال وكـذا

للتعيX في منصب عال أو في درجة أستاذ �يز.

الباب السادسالباب السادس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJاداJادّة ة 75  :  :      يـسري مـفعول هـذا اJرسـوم ابتداء من
أول يناير سنة 2008.

اJـاداJـادّة ة 76 : : تــلـغى أحــكـــام اJـرســوم الـتـــنـــفــيــذي رقم
89 - 122 اJــــؤرخ في 15 ذي احلــــجــــة عـــام 1409 اJــــوافق 18

يوليو سنة 1989 واJذكور أعالهr اخملالفة لهذا اJرسوم.
غـيـر أن الـنـصـوص اJـتخـذة لـتـطـبـيـقه تـبـقى سـارية
اJفعول إلى غاية صـدور النصوص التطبـيقية اJنصوص

عليها في هذا اJرسوم.  

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

حرّر باجلزائر في 27 ربيع الثاني عام 1429 اJوافق
3 مايو سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذي رقم ذي رقم 08 -  - 131  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 27 رب ربــــــــــيعيع
الثاني عام الثاني عام 1429 اJوافق  اJوافق 3 مايو سنة  مايو سنة r r2008 يتضمنيتضمن

القانون القانون األساسياألساسي  اخلاص بالباحث الدائماخلاص بالباحث الدائم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورr الســـيـــمــا اJـــادتــان 85 - 4 

 rو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 93 - 17
اJـــــؤرخ في 23 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1414 اJـــــوافق  7

rتعلق بحماية االختراعاتJديسمبر سنة 1993  وا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اJــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
r2002 - 1998 الـبــحث الــعــلـمي والــتــطـويــر الــتـكــنــولـوجي

rتممJعدل واJا
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

rتممJعدل واJا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و �ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 03 - 05 اJــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عــام  1424 اJــوافق 19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

   rؤلف واحلقوق اجملاورةJتعلق بحقوق اJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- و�ــــقـــــتــــضـى اJــــرســـــوم رقم 86 - 52 اJـــــؤرخ في 7
رجب عـام 1406 اJـوافق 18 مــارس سـنـة 1986 واJــتـضـمن
الـــقـــانـــون األســـاسـي الـــنـــمـــوذجي لـــعــــمـــال قـــطـــاع الـــبـــحث

 rعدلJا rالعلمي والتقني
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 03 - 309
اJـؤرخ في 14 رجب عـام 1424 اJـوافق 11 سـبــتـمـبـر سـنـة
 2003 واJــتـــضــمن تـــنــظـــيم الــتـــكــوين وحتـــســX اJـــســتــوى

rباخلارج وتسييرهما
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4  يــونـيـو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة   2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة  2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة  2007 الــذي يــحـــدد الــشــبــكــة االســتــداللــيــة Jــرتــبــات

rونظام دفع رواتبهم XوظفJا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 90 - 99 اJؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واJـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اJركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريJوا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اJــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اJــوافق 17 غــشت
سـنـة  1998 واJــتـعـلـق بـالـتــكـوين في الــدكـتـوراه ومــا بـعـد

 rتممJعدل واJا rتخصص والتأهيل اجلامعيJالتدرج ا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 256
اJـؤرخ في 8 شـعـبـان  عـام 1420 اJـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنة
 1999 الذي يحدد كيـفيات إنشاء اJؤسـسة العمومية ذات

rالـــطــابع الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا
 rعدلJا

- و�ــقــتــضى اJــرســوم الــتــنــفــيـذي 01 - 293 اJـؤرخ
في  13رجب عــام 1422 اJـــوافق  أوّل أكـــتــوبـــر ســـنــة 2001
واJتـعلق �ـهام الـتعـليم والـتكـوين التي يـقوم بـها أسـاتذة
الـــتـــعـــلــيـم والــتـــكـــوين الـــعـــالــيـــX ومـــســـتــخـــدمـــو  الــبـــحث
rواألعـوان الـعـمـومـيـون اآلخـرون بـاعـتـبـارهـا عـمال ثـانـويا

rعدلJا
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة
الفصل األولالفصل األول

مجال التطبيقمجال التطبيق

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تــطــبـــيــقـــا لـلـــمــادة 3 مـن األمــر رقم
06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اJـوافق

15 يـولـيـو سـنة 2006 واJـتـضـمن الـقـانـون األسـاسي الـعام

لــلـوظــيــفــة الــعـمــومــيــةr يـهــدف هــذا اJــرســوم إلى تــوضـيح
Xالـدائـمـ Xـطـبـقـة عـلى أسالك الـبـاحـثـJاألحـكـام اخلـاصـة ا
وحتـديـد مـدونـة أسالكـهم وكـذا شـروط االلـتـحـاق �ـختـلف

الرتب اJطابقة لها.

اJـــــاداJـــــادّة  2 :  : �ـــــارس الـــــبـــــاحـــــثـــــون الـــــدائـــــمـــــون الـــــذين
يـخـضـعــون ألحـكـام هـذا الـقـانــون األسـاسي اخلـاصr نـشـاط
الـبـحث الـعـلـمي والـتـطـويـر الـتـكـنولـوجـي في اJـؤسـسات

العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
�ــكن وضع أسالك الـبــاحـثـX الــدائـمـX في وضــعـيـة
اخلــدمــة لـدى اJــؤســسـات الــعــمــومـيــة ذات الــطـابع اإلداري
Xالتي تـضـمن نشـاط البـحث الـعلـمي بـقرار  مـشتـرك ب
الــــوزيــــر اJـــكــــلّـف بـــالــــبــــحث الــــعــــلــــمي والــــوزيــــر اJـــعــــني

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
احلقوق والواجباتاحلقوق والواجبات

اJـاداJـادّة ة 3 :  : يـخضع الـبـاحـثـون الدائـمـون الـذين تـسري
عــلـــيــهـم أحــكـــام هــذا الــقـــانــون األســـاسي اخلـــاص لــلـــحــقــوق
والـــواجــــبـــات اJـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا فـي األمـــر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمادى الثانية عام  1427 اJوافق 15 يوليو
ســـــنــــة 2006 واJـــــذكـــــور أعالهr وكـــــذا لـــــلـــــنـــــظـــــام الـــــداخـــــلي

للمؤسسة التي �ارسون فيها.

اJــاداJــادّة  4 :  : يــضـــمن الـــبــاحـــثــون الـــدائــمـــون نــشـــاطــات
البحث الـعلـمي والتطـوير الـتكنـولوجي في إطـار حتقيق
األهــداف احملـــددة في الــقـــانــون رقم 98 - 11 اJــؤرخ في 29
r1998 ــــوافق 22 غــــشت ســــنــــةJربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1419 ا

اJعدّل واJتمّم واJذكورأعاله.
وبهذه الصفةr يتعX عليهم ما يأتي :

- الــــــــعــــــــمـل عــــــــلـى زيــــــــادة قـــــــــدرات فــــــــهـم الــــــــعــــــــلــــــــوم
والـتكـنولـوجيـات والتـحكم فـيهـا وحتويـلهـا وتطـبيقـها في

rجميع قطاعات النشاطات
rعارف العلميةJساهمة في إعداد وإ�اء اJا -

- تـــصـــمــيـم مــواد وطـــرق وأنـــظـــمــة و/أو اJـــســـاهـــمــة
rبشكل حاسم في حتسينها

 - تـطـويـر الـقـدرات الـوطـنـيـة في مـجـال الـدراسات
rواخلبرة والهندسة

rنتائج البحث Xضمان تثم -
rــســاهــمــة في اقــتــنــاء اإلعالم الــعــلــمي والــتــقــنيJا -

rوالثقافة العلمية والتقنية ونشرهما في اجملتمع
- اJـــســــاهـــمــــة في حتـــســــX اJـــنــــظـــومــــة  الـــتــــربـــويـــة

والتعليمية والتكوينية.

5 :  : يـــتـــعـــX عــلـى اإلدارةr في إطـــار الـــتـــنــظـــيم اJــاداJــادّة  
اJعـمـول بهr ضمـان كل الـشروط الـضـرورية لـتـأدية اJـهام
القانـونية األسـاسية للـباحثيـن الـدائمX اخلاضـعيـن لهذا

اJرسوم وحتقيق ترقيتهـم اJهنية. 
كــــمـــــا يــــســــتــــفــــيــــدون مـن شــــروط الــــنــــظــــافــــة واألمن

اJرتبطة بطبيعة نشاطاتهم.

اJاداJادّة ة 6 :  : �كن السماح لـلباحثX الدائمX االلتحاق
�ــواقـع عــمــلـــهم خــارج أوقــات الـــعــمل الـــقــانــونـــيــةr حــسب
كيفيات وشروط حتدد بقرار من الوزير اJكلّف بالبحث

العلمي.  

7 :  : �ـــكن دعـــوة الـــبــاحـــثـــX الـــدائــمـــX في ظلّ اJــاداJــادّة ة 
احــتــرام مــهــامــهم الــقــانــونــيــة األســاســيــةr لــلــمــشــاركــة في
أعــمـــال الــتــقــيــيـم واخلــبــرة في اجملــالـس والــلــجــان أو جلــان

اJناقشة اJرتبطة �يدان اختصاصهم.

اJـاداJـادّة ة 8 :  : �ـكن دعـوة الــبـاحــثـX الـدائــمـrX في إطـار
rمـؤســسـاتـهم وقــطـاعـات األنــشـطـة األخـرى Xاتـفـاقـيــات بـ
ضمان  اJساعـدة التقنية والدراسـات والبحث والتكوين

أو نقل اJعرفة.
وبهذه الصفـةr يستفيدون من مـكافأة خدماتهم وفق
الــكـــيــفــيــات والــشـــروط اJــنــصــوص عـــلــيــهــا في الـــتــنــظــيم

اJعمول به.
XـمـارسـJا Xالـدائـمـ Xـادّة ة 9 :  : ال يـرخص لـلـبـاحـثــJـاداJا
نشـاطا مـربحاr  تـطبـيقا لـلمادة 44 من األمر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 اJوافق  15 يوليو
ســــنــــة 2006 واJــــذكـــــورأعالهr بــــالــــقــــيــــام �ـــــهــــام الــــتــــعــــلــــيم

والتكوين بصفة ثانوية.
اJــــاداJــــادّة ة 10 :  : �ـــكن الـــبـــاحـــثـــX الـــدائـــمـــX أن يـــتـــولـــوا
مـــنـــاصـب عـــلـــيـــا هــــيـــكـــلـــيـــة أو وظــــيـــفـــيـــة فـي اJـــؤســـســـات

اJنصوص عليها في اJادة 2 أعاله.
و بهذه الـصفـةr ال يرخص لهم بـالقـيام �هـام التـعليم

والتكوين بصفة ثانوية.
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اJـاداJـادّة  11 :  : يـســتـفـيـد الــبـاحـثـون الــدائـمـون من رخص
الــغــيــاب دون فـقــدان الــراتـبr لــلــمـشــاركــة فـي اJــؤتــمـرات
واJــلــتـقــيــات ذات الـطــابع الــوطـنـي أو الـدولي ذات الــصــلـة
بــنـشــاطــهم اJـهــنيr وفق الــكـيــفـيــات والـشــروط اJـنــصـوص

عليها في التنظيم اJعمول به.

اJاداJادّة ة 12 :  : تـضمن حرية الـتحليل والـتفسيـر العلمي
لــنــتـــائج أشــغــال الــبـــاحــثــX الــدائــمـــrX في إطــار احــتــرام
قواعـد أدبـيـات وأخالقـيـات اJهـنـةr تـطـبيـقـا لـلـمادة 30 من
الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اJــــؤرخ في 29 ربـــيع الــــثـــاني عـــام
rــــــتـــــمّمJــــــعـــــدّل واJا r1998 ـــــوافق 22 غـــــشـت ســـــنـــــةJ1419 ا

واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 13 :  : �ـكـن مـديـر الـبـحث وأسـتـاذ الـبـحث قـسم
"أ"r الـلـذين مـارسـا مـدة خمس (5) سنـوات مـتـتالـيـة بـهذه
الـصفـةr االسـتفـادة من عـطـلة عـلـميـة مـدتهـا سـنة (1)  مرة
واحــــدة خالل مـــســـارهـــمــــا اJـــهـــني لـــدى مــــؤســـســـات بـــحث
وطـنية أو أجنبيـةr الكتساب معـارف علمية وتـكنولوجية
جديدة. يعتبرون طوال هذه الفترة  في وضعية نشاط.  
وفـي هــذا اإلطـــار جتــمـع ســنـــوات اJــمـــارســـة بــصـــفــة
أسـتـاذ بـحث قــسم "أ" مع سـنـوات اJـمـارسـة بـصـفـة مـديـر

البحث.
حتدد كيفيات تطبيق هذه اJادة �وجب مرسوم.

اJــــــاداJــــــادّة ة 14 :  : �ـــــكـن الـــــبــــــاحـــــثـــــX الــــــدائـــــمـــــX الـــــــذين
يـــحـــضـــرون رســـالـــة دكــتـــوراهr االســـتــفـــــادة من انـــتــــداب
حـــســب الــشـــروط اJـــــحــددة في اJــرســوم الـرئــاسي رقم
03 - 309 اJــــــــــــؤرخ فـي 14 رجـب عــــــــــــام 1424 اJــــــــــــوافـق 11

سبتمبر سنة 2003 واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 15 :  : �كن الباحـثX الدائمX الذين يحضرون
رسالة دكتـوراهr االستفادة من رخص الـغياب دون فقدان
الــــراتب فـي حــــدود حـــجـم ســــاعي ال يــــتــــجـــاوز ثــــمــــاني (8)

ساعات في األسبوع. 
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير

اJكلف بالبحث العلمي.

اJـاداJـادّة ة 16 :  : تــعـد االخـتــراعـات  واالكـتــشـافــات ونـتـائج
أخـــرى لــلـــبـــحث مـــنـــجــزة في شـــكل �ـــوذج أو عـــلــى ســـنــد
مــــكــــتـــــــوب أو ســــمــــعي - بـــــصــــري أو مــــتــــعــــدد الــــوســــائط
Xالــدائــمــ Xمن طــرف الــبــاحــثــ rــعــلــومــاتيJاإلعالمــيـــة وا
اخلـاضعX ألحـكام هذا الـقانون األسـاسي اخلاصr في إطار
rنـشـاطـاتهـم في البـحث الـعـلـمي والـتـطويـر الـتـكـنـولوجي

ملكيات Jؤسسات البحث اJذكورة في اJادة 2 أعاله. 
ويــســـتــفــيـــد الــبــاحث الـــدائم من تـــطــبــيق الـــتــشــريع

اJعمول به في مجال حقوق اJؤلف واحلقوق اجملاورة.  

اJـــــاداJـــــادّة 17 :  : �ـــــكـن دعــــــوة الـــــبــــــاحـث الـــــدائـمr ضــــــمـــــان
نشـاطات تأطـير التـكوين في الـدكتوراه في إطـار التزام

فردي مرفق بدفتر شروط خاضع لتقييم سنوي.
حتــدد شـــروط �ــارســة هــذه الـــنــشــاطــات وكـــيــفــيــات

مكافأتها �وجب مرسوم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التوظيف والتربص والترسيمالتوظيف والتربص والترسيم
والترقية و الترقية في الدرجةوالترقية و الترقية في الدرجة

الفرع األولالفرع األول
التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية

اJـاداJـادّة  18 :  : يــوظف الـبـاحــثـون الــدائـمـون اخلــاضـعـون
لــهـذا الــقــانــون األسـاسـي اخلـاص ويــرقــونr وفق الــشـروط

اJنصوص عليها أدناه.
الفرع الثانيالفرع الثاني

التربص والترسيم والترقية في الدرجةالتربص والترسيم والترقية في الدرجة
اJـاداJـادّة 19 : : تـطــبـيــقـا لـلــمـادتـX 83 و84 من األمـر رقم
06 - 03 اJـؤرخ في 19 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1427 اJـوافق

 15يــولـيــو ســنـة 2006 واJــذكـور أعالهr يــعـX اJـتــرشـحـون

الـذين يــوظـفـون في األسـالك والـرتب الـتي يــحـكـمــهـا هـذا
الـقانـون األساسـي اخلاص بـصفـة متـربـصX �ـوجب قرار
.Xأو مــــقــــرر من الــــســــلــــطــــة اخملـــولــــة صـالحـــيــــات الــــتــــعــــيـــ
ويـلــزمـون بــاســتـكــمــال الـتــربص الــتـجــريـبـي الـذي تــكـون

مدته سنة واحدة.  

اJــــاداJــــادّة ة 20 :  : يـــرسـم اJــــتـــربــــصــــون بــــعـــد انــــتــــهــــاء مـــدة
الـتـربص الـتـجـريـبـيr أو يـخـضـعـون لـفـتـرة تـربص أخـرى
لـنــفس اJـدة وJــرة واحـدة فــقطr أو يــسـرحــون دون إشـعـار

مسبق أو تعويض. 

اJاداJادّة ة 21 :  :  يرسم الباحـثون الدائمون  بعد أخذ رأي
اجمللس العلمي للمؤسسة.   

اJـاداJـادّة ة 22 :  : تطـبـيـقـا لـلـمادة 83 من األمـر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يـوليو
rيـعفى من التربص التجريبي rذكور أعالهJسنة 2006 وا

اJترشحون الذين © توظيفهم في رتبة مدير البحث. 

اJاداJادّة ة 23 :  : تطبـيقا للمادة 108 من األمر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يـوليو
rيـعفى من التربص التجريبي rذكور أعالهJسنة 2006 وا
الــبـاحــثــون الـدائــمـون الــذين تـمت تــرقــيـتــهم إلى الـرتــبـة
األعـــلى مــبـــاشــرة في نـــفس الــســـلك أو في الــســـلك األعــلى

مباشرة.  
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اJاداJادّة ة 24 :  : حتـدد وتائـر الـترقـيـة في الدرجـة اJـطبـقة
على الباحثX الدائمX كما يأتي:

rديري البحثJ دة الدنيا بالنسبةJحسب ا -
- حسـب اJدة الـدنـيـا واJـتـوسـطة بـالـنـسـبـة ألسـاتذة

rالبحث
- حسب اJدة الدنيـا واJتوسطة والقصوى بالنسبة
XــكــلــفــJبــالــبــحث وا XــلــحــقــJبــالــدراســات وا Xلــلــمــكــلــفــ

بالبحث.
الفصل الرابعالفصل الرابع

الوضعيات القانونية األساسيةالوضعيات القانونية األساسية
اJاداJادّة ة 25 :  : تطبـيقا للمادة 127 من األمر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يـوليو
ســـــنــــة 2006 واJـــــذكـــــور أعالهr حتـــــدد الـــــنـــــسـب الـــــقـــــصــــوى
لـلـبـاحـثــX الـدائـمـX  الـذين يـحـتــمل وضـعـهمr وبـنـاء عـلى
طلبهمr في إحدى الوضـعيات القانونيـة األساسية اJعينة

أدناهr بالنسبة لكل مؤسسة كما يأتي :
     r% 10 : االنتداب -

r% 5 :اإلحالة على االستيداع -
- خارج اإلطار: 5 % .

حتسـب هذه الـنـسبr اسـتنـادا إلى الـتـعداد احلـقـيقي
لكل رتبة. 

الفصل الفصل اخلامساخلامس
حركات النقلحركات النقل

اJــــاداJــــادّة  26 :  : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام اJـــادة 157 من
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJذكور أعالهr ال �كن

حتويل الباحث الدائم إال بطلب منه.

الفصل السادسالفصل السادس
التكوينالتكوين

اJــــاداJــــادّة ة 27 :  : يــــتـــعــــX عــــلى اإلدارة أن تــــنـــظـمr بـــصــــفـــة
Xالــدائــمـ Xلــفــائــدة الـبــاحــثــ r تــكـويــنــا مــتــواصال rدائــمــة
اخلـــاضـــعـــX لـــهـــذا الـــقـــانــــون األســـاسي اخلـــاص يـــهـــدف إلى
حتـســX مـســتـواهم وحتــيــX مـعــارفـهم الــعـلــمـيــة وتـطــويـر
مــؤهالتـهم اJـهـنـيــة في مـجـال نـشـاطــاتـهم حـسب الـشـروط

اJنصوص عليها في التنظيم اJعمول به.

الفصل الفصل السابعالسابع
التقييمالتقييم

اJـاداJـادّة ة 28 : : يـخــضع الـبـاحــثـون الـدائــمـون إلى تــقـيـيم
متواصل ودوري.

وبـهذه الـصفـةr يجب عـليـهم تقـد� تقـرير سـنوي عن
نـشـاطاتـهم مـن أجل تـقيـيـمه من طـرف الـهـيـئـات الـعـلـمـية

اJؤهلة.
 حتدد كـيفيـات تطـبيق هذه اJـادة بقـرار من الوزير

اJكلف بالبحث العلمي. 
اJاداJادّة ة 29 :  : بغض الـنظر عن أحكام اJادة 99 من األمر
رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى  الـــثـــانــــيـــة عـــام 1427
اJـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2006 واJـذكــور أعالهr يـتم تــقـيـيم
البـاحثX الدائـمX بطـرق مالئمة ومؤسـسة على مـعايير

علمية موضوعية وتشمل :
- حــــــالـــــة تــــــقــــــدم مـــــشــــــاريع الــــــبــــــحث والــــــتـــــطــــــويـــــر

rالتكنولوجي في طور التنفيذ
- بــــــراءات االخــــــتـــــــراع واJــــــنــــــشـــــــورات واJــــــداخالت

rالوطنية والدولية
rنشورةJالكتب ا -

rنجزةJنتوجات واألنظمة اJالبرمجيات وا -
- كل نشاط لتثمX نتائج البحث. 

Xـادّة ة 30 :  : تـؤسس جلــنـة وطــنـيــة لـتــقـيـيـم الـبــاحـثـJـاداJا
تـــكـــلـف بـــتـــقـــيــــيم الـــنــــشـــاطـــات واJـــنــــشـــورات الـــعــــلـــمـــيـــة
r"لاللــتــحــاق بـــرتــبــة أســتـــاذ بــحث قــسم "أ Xلــلـــمــتــرشــحـــ

ورتبة مدير بحث . 
تــعـد الــلـجــنـة الــوطـنــيـة لـتــقـيــيم الـبــاحـثــX مـعــايـيـر
الــتـقــيـيم وشـبــكـة الــتـنـقــيط اJـتــعـلـقــة بـهـا وتــعـرضــهـا عـلى

الوزير اJكلف بالبحث العلمي للموافقة عليها. 
Xأعــضـاء الــلـجـنــة الـوطــنـيــة لـتــقـيــيم الـبــاحـثـ Xيــعـ
Xـــكـــلـف بـــالـــبـــحث الـــعـــلـــمي مـن بــJبـــقـــرار من الـــوزيـــر ا
مــــديـــري الــــبــــحثr وعــــنـــد االقــــتــــضـــاءr مـن بـــX األســــاتـــذة
الــبـاحـثــX اJـنـتــمـX لـرتـبــة أسـتـاذ والــذين يـثـبــتـون عـلى
األقل ثالث (3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 
 يحـدد الـوزير اJـكلف بـالـبحث الـعلـمي تـنظـيم هذه

اللجنة وسيرها.
الفصل الفصل الثامنالثامن

التأديبالتأديب
اJـاداJـادّة ة 31 :  : زيــادة عـلـى أحـكــام اJـواد 176 إلى181  من
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
rــــــذكـــــور أعالهJـــــوافق 15 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 2006 واJ1427 ا

وتـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 182 مـنهr يـعـتــبـر خـطـأ مـهـنـيـا من
Xالـدائـم Xالـدرجـــة الـرابـعــة (4) قـيـام األساتـذة الـبـاحـثـ
أو مشاركـتهم فـي عمل ثـابت لالنتـحال  وتـزوير النـتائج
أو غــش فـي األعـمــال الــعــلـمــيــة اJــطــالب بــهـا فـــي رسـائل

الدكتوراه أو في منشور علمي.
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الفصل التاسعالفصل التاسع
األحكام العامة لإلدماجاألحكام العامة لإلدماج

اJــاداJــادّة ة 32 :  : يــدمج الـــبــاحــثــون الــدائـــمــون الــشــاغــلــون
مناصب العمل اJنصوص عليها في اJرسوم رقم 86 - 52
اJـــــؤرخ في 7 رجب عـــــام 1406 اJـــــوافق 18 مــــارس ســــــنــــة
r1986 اJعـدّل واJذكور أعـالهr ويرسـمون ويـعاد تصـنيـفهم

في األسالك والـرتب اJـطـابـقـةr اJـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا
الـقـانـون األسـاسي اخلـاص في تـاريخ سـريـان مـفـعـول هـذا

اJرسوم.

33 :  : يــرتب الــبــاحــثــون الــدائــمــون اJــذكـورون اJـاداJـادّة  
في اJــادة 32 أعـالهr في الــدرجـــة اJــطـــابــقـــة لــلــدرجـــة الــتي

يحوزونها في منصبهم األصلي. 
يؤخـذ باقي األقـدمية اJـكتـسبـة في اJنـصب األصلي

في احلسبان عند الترقية في رتبة االستقبال. 
اJـاداJـادّة ة 34 :  : يـدمج اJـتـربصـون الـذين عـيـنـوا قبل أول
يــنـــايـــر ســـنــة 2008 بــصـــفـــة مــتـــربــصـــX ويــرســـمــون بـــعــد
استكمال الفـترة التجريبيـة كما هي محددة في اJرسوم
رقـم 86 - 52 اJـــــــــؤرخ في 7 رجـب عــــــــام 1406 اJـــــــــوافق 18

مارس سنة r1986 اJعدّل واJذكور  أعاله.  

الباب الثانيالباب الثاني
مدونة األسالكمدونة األسالك

Xالـدائــمـ X35 :  : تــضم مـدونــة أسالك الـبــاحـثــ اJـاداJـادّة  
األسالك اآلتية :

rبالدراسات XكلفJسلك ا -
rبالبحث XلحقJسلك ا -
rبالبحث XكلفJسلك ا -
rسلك أساتذة البحث -
- سلك مديري البحث. 

الفصل الفصل األولاألول
سلك اJكلفX بالدراساتسلك اJكلفX بالدراسات

36 :  : يـــوضع ســـلك اJـــكـــلـــفـــX بـــالـــدراســـات في اJــاداJــادّة ة 
طريق الزوال.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــــاداJــــادّة  37 :  : يــــكـــلـف اJـــكــــلف بــــالــــدراســـات �ــــســــاعـــدة
الباحثX الـدائمX من رتبة أعلى في تنفيذ نشاطهم في

البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rــــادّة ة 38 :  : يــــدمج فـي رتــــبــــة مــــكــــلـف بــــالــــدراســــاتJــــاداJا
اJـكـلـفـون بـالـدراسـات اJـثــبـتـون واJـتـربـصـونr اJـعـيـنـون
تطبـيقا للمادة 27 من اJرسوم رقم 86 - 52  اJؤرخ في 7
رجـب عـــام  1406 اJــــوافق 18 مــــارس ســــنـــة r1986 اJــــعــــدّل

واJذكور أعاله. 
الفصل الثانيالفصل الثاني

سلك اJلحقX بالبحثسلك اJلحقX بالبحث
اJاداJادّة ة 39 :  : يـضم سلك اJلـحقX بـالبحث رتـبة ملحق

بالبحث.
الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة 40 :  : يكلف اJلحق بالبحث �ا يأتي :
- اJــشــاركــة فـي إعــداد مــشــاريـع الــبــحث اJـــرتــبــطــة

 rجال نشاطه�
- اJـشــاركـة في إجنـاز أشــغـال الـبـحث اJــسـنـدة إلـيه

 rفي إطار فرقة أو قسم بحث
- ضــــمــــان ســــيــــر مــــشـــروع بــــحـث عــــلـــمـي وتــــطــــويـــر

rتكنولوجي يتعلق �جال نشاطه
- اJشاركة في تثمX ونشر نتائج البحث العلمي.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 41 :  : يـوظف بـصـفة مـلـحق بـالـبحـث عن طريق
اJــــســــابـــــقــــة عــــلى أســــاس الــــشـــــهــــادة �ــــقــــرر من مــــســــؤول
اJــؤســســةr احلــاصـلــون عــلى شــهــادة اJــاجـســتــيــر أو شــهـادة

معترف �عادلتها. 
يـجب أن تكـون شهـادة اJاجـسـتيـر اJسـلمـة في إطار
اJـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 98 - 254 اJــؤرخ في 24 ربــيع
الـــثـــاني عـــام 1419 اJــوافق 17 غـــشت ســـنـــة r1998 اJـــعــدّل
rــعـتـرف �ـعــادلـتـهـاJأوالــشـهـادة ا rـذكـور  أعالهJـتــمّم واJوا

بتقدير " قريب من احلسن " على األقل. 
42 :  :  يرقى عـلى أسـاس الشـهادة بـصـفة مـلحق اJاداJادّة ة 
بـــالـــبـــحثr اJـــكـــلـــفـــون بـــالـــدراســـات الـــذين حـــصـــلـــوا بـــعـــد
تـوظـيـفـهم علـى شهـادة اJـاجـسـتـير أو عـلى شـهـادة مـعـترف

�عادلتها �قرر من مسؤول اJؤسسة.
اJـــــاداJـــــادّة ة 43 :  : يــــعـــــلن  تـــــرســـــيم اJـــــلـــــحــــقـــــX بـــــالــــبـــــحث
اJــــــــذكــــــــوريـن فـي اJـــــــادة 41 أعـاله �ــــــــقـــــــرر مـن مــــــــســـــــؤول

اJؤسسة بعد أخذ رأي اجمللس العلمي للمؤسسة. 
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الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJاداJادّة ة 44 :  : يدمج في رتبة اJلحق بالبحثr اJلحقون
بالبحث اJثبتون واJتربصون.

الفصل الثالثالفصل الثالث
سلك اJكلفX بالبحثسلك اJكلفX بالبحث

اJـاداJـادّة ة 45 :  : يـوضع سـلك اJـكـلـفـX بالـبـحث في طـريق
الزوال. 

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 46 :  : يكلف اJكلف بالبحث �ا يأتي :
- مـــــــســــــــاعـــــــدة أســــــــاتــــــــذة الـــــــبــــــــحث قــــــــسـم " ب " في

rنشاطاتهم
- الـعــمل عــلى الـتــسـيــيـر الــعـلــمي  Jــشـاريع الــبـحث

rالتابعة جملال نشاطه
- تـطـويــر الـقـدرات الـوطــنـيـة في مــجـال الـدراسـات

rواخلبرة والهندسة
- اJـــســـاهـــمـــة فـي تـــثـــمـــX نـــتـــائج الـــبـــحث الـــعـــلـــمي
والـتـطـويـر الـتـكـنـولوجـي واكتـسـاب اJـعـلـومـات والـثـقـافة

العلمية والتقنية ونشرها في اجملتمع.

الفرع الثانيالفرع الثاني
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rبــــالـــــبــــحث XــــكــــلـــــفــــJ47 :  : يــــدمـج في رتــــبـــــة ا اJــــاداJــــادّة ة 
اJكلفون بالبحث اJثبتون واJتربصون. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
سلك أساتذة البحثسلك أساتذة البحث

: (2) Xادّة ة 48 :  : يضم سلك أساتذة البحث رتبتJاداJا
r"رتبة أستاذ بحث قسم"ب -
- رتبة أستاذ بحث قسم "أ".

الفرع الفرع األولاألول
أستاذ بحث قسم "ب"أستاذ بحث قسم "ب"

الفقرة الفقرة األولىاألولى
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 49 :  : يكلف أستاذ البحث قسم "ب" �ا يأتي :

- تــــنـــفــــيـــذ مــــحــــور لـــلــــبـــحـث الـــعــــلــــمي والــــتـــطــــويـــر
rالتكنولوجي يرتبط  �جال نشاطه

- ضـمان الـتسيـير الـعلـمي Jشـاريع البـحث التـابعة
rيدان نشاطهJ

- مـساعدة أسـاتذة البـحث قسم "أ" ومديـري البحث
rفي نشاطاتهم

rعارف اجلديدة وتنميتهاJساهمة في إعداد  اJا -
- الــــعــــــمـل عـــــلـى  تـــــنـــــمــــــيـــــة قـــــدرات فــــهـم الـــــعـــــلــــوم
والتكنولوجيـات والتحكم فيها  ونقـلها وتطبيقها في كل

rقطاعات النشاط
- تـطوير الـقدرات الوطـنية في مـجاالت الدراسات

rواخلبرة والهندسة
- اJــشــاركـة في إجنــاز اJــشــاريع الـوطــنــيـة الــكــبـرى

rهارةJقصد نقل ا
- اJــســاهــمــة فـي تــثــمــX نــتــائج الــبــحث واكــتــســاب
اإلعالم والثقافة العلمية والتقنية  ونشرها في اجملتمع.

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 50 :  : يــوظف في رتــبـة أســتــاذ بـحـث قـسم "ب"
عن طــريق اJــســابــقــة عــلى أســاس الــشــهــادةr اJــتــرشــحـون
احلــاصــلــون عـلـى شـهــادة الــدكــتـوراه فـي الـعــلــوم أو شــهـادة

معترف �عادلتهاr �قرر من مسؤول اJؤسسة.

اJاداJادّة ة 51 :  : يـرقى  على أسـاس الشهـادةr بصفـة أستاذ
rــؤسـسـةJــوجب مــقـرر من مــسـؤول ا� r"الـبــحث قـسم "ب
اJـلـحـقون بـالـبـحث واJـكـلـفـون بـالـبـحث اJـرسـمون الـذين
حصلواr بعد توظيفهمr على شهادة دكتوراه في العلوم أو

شهادة معترف  �عادلتها.

52 :  : يعـلن  تـرسـيم أساتـذة الـبـحث قسم " ب " اJاداJادّة ة 
اJــــــــذكــــــــوريـن فـي اJـــــــادة 50 أعـاله �ــــــــقـــــــرر مـن مــــــــســـــــؤول

اJؤسسةr بعد أخذ رأي اجمللس العلمي.

الفقرة الفقرة الثالثةالثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rـــثـــبـــتـــونJـــكـــلــــفـــون بـــالـــبـــحـث اJ53 :  :  يــــدمج ا اJــاداJــادّة  
احلـاصلـون علـى شهـادة دكتـوراه في الـعلـوم أو على شـهادة
معـتـرف �عـادلـتهـاr ويـرسـمون من أجل الـتـأسيس األولي
لــــلــــرتــــبـــــة في رتــــبــــة أســــتــــاذ الــــبــــحـث قــــسم "ب"r ويــــعــــاد

تصنيفهم عند تاريخ سريان مفعول هذا اJرسوم. 
يـدمـج بـصــفــة مـتــربص عــنـد تــاريخ ســريــان مـفــعـول
هــذا اJـرسـوم فـي رتـبـة أســتـاذ بـحـث قـسم "ب"r اJـكــلـفـون
بالبحث اJتـربصون احلاصلون على شهادة الدكتوراه في

العلوم أو شهادة معترف �عادلتها.  
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الفرع الثانيالفرع الثاني
أستاذ بحث قسم "أ"أستاذ بحث قسم "أ"

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة 54 :  : يكلف أساتذة البحث قسم "أ" �ا يأتي :

- إعـــداد وتــنـــفـــيـــذ مـــشــاريـع الـــبــحـث بـــاالتــصـــال مع
 rهيئات التوجيه والبرمجة وتقييم البحث

- اJـــســاهـــمــة بـــأعــمـــالـــهم في إعـــداد وتــنـــفــيـــذ بــرامج
rوطنية للبحث

- الــــــعــــــمل عــــــلـى تــــــنــــــمــــــيـــــة قــــــدرات فــــــهـم الــــــعــــــلـــــوم
والـتـكـنـولـوجـيـات والـتـحـكم فـيـهـا  ونـقـلـهـا وتـطـبـيقـهـا في

rجميع قطاعات النشاط

rونشر نتائج البحث Xالعمل على تثم -

- الــــــقـــــيــــــام بــــــاخلـــــبــــــرة عــــــلى األعــــــمـــــال الــــــعــــــلـــــمــــــيـــــة
والـــتــــكـــنــــولـــوجـــيــــةr في إطـــار مــــجـــالـس أو جلـــان عـــلــــمـــيـــة

 rمتخصصة وطنية أو دولية

- اJـسـاهـمـة في اكـتـسـاب اإلعالم والـثـقـافـة الـعـلـمـية
rوالتقنية ونشرها في اجملتمع

- تـطـويــر الـقـدرات الـوطــنـيـة في مــجـال الـدراسـات
rواخلبرة والهندسة

- اJشاركة في إجناز اJشاريع الوطنية الكبرى من
أجل  نقل اJهارة. 

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJــــاداJــــادّة  55 :  : يــــوظف  بــــصـــفــــة أســــتـــاذ بــــحث قــــسم "أ"
�وجب مقرر من مسؤول اJؤسسة :

1 -  - عــلـى أســاس الــشـــهــادةr  احلــاصـــلــون عـــلى شــهــادة
rدكتوراه دولة أو شهادة معترف �عادلتها

2 -  -  على أسـاس الشـهـادة واألعمـالr  احلـاصلـون على
شــــهـــادة دكــــتـــوراه فـي الـــعــــلــــوم أو عـــلـى شـــهــــادة مـــعــــتـــرف
�ـعـادلـتــهـا الـذين يـثــبـتـون خـمس (5) سـنــوات من اخلـبـرة
rـهـنـيـة في االخـتـصـاص بـعـد احلـصـول عـلى هـذه الـشـهادةJا

 .Xوبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لتقييم الباحث

يعلن ترسـيم أستاذ بحث قسم "أ" �وجب مقرر من
مسؤول اJؤسسة بعد أخذ رأي اجمللس العلمي.

اJاداJادّة ة 56 :  : يرقى بصـفة أستاذ بحث قسم "أ" �وجب
مـقــرر من مــســؤول اJـؤســســةr أسـاتــذة الــبـحـث قـسم "ب"
الذين يثبتون  ثالث (3) سنوات من اخلـدمة الفعلية على
األقل بــهـذه الـصـفـة واJـسـجـلـون فـي قـائـمـة الـتـأهـيل الـتي
يــعـدهــا الــوزيـر اJــكـلف بــالـبــحث الــعـلــمي وبـعــد أخـذ رأي

  . Xاللجنة الوطنية لتقييم الباحث

57 :  : يرقى  عـلى أسـاس الشـهادة بـصـفة أسـتاذ اJاداJادّة ة 
rــــؤســـســـةJـــوجـب مـــقـــرر مـن مـــســـؤول ا� r"بـــحث قــــسم "أ
الــبـــاحـــثـــون الـــدائـــمـــون اJــرســـمـــون الـــذين حـــصـــلـــوا بـــعــد
تـــوظـــيـــفـــهـمr عـــلى شـــهـــادة دكـــتـــوراه دولـــة أو عـــلى شـــهـــادة

معترف �عادلتها أو على التأهيل اجلامعي.

الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

r"ـادّة ة 58 :  : يـدمج في ســلك أسـاتـذة الــبـحث قـسم "أJـاداJا
أساتذة البحث اJثبتون واJتربصون. 

rـــرســـمـــونJـــكـــلــــفـــون بـــالـــبـــحـث اJ59 :  : يــــدمج ا اJــاداJــادّة ة 
احلـــاصــــلـــون عـــلـى شـــهـــادة دكــــتـــوراه دولـــة أو عــــلى شـــهـــادة
معـترف �عادلـتهاr و يـرسمون ويـرتبون في رتـبة أستاذ
بــحث قــسم " أ "r ابــتـــداء من تــاريخ ســريــان مــفــعــول هــذا

اJرسوم. 

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
سلك مديري البحثسلك مديري البحث

60 :  : يــضم ســلك مــديــري الــبــحث رتــبــة مــديــر اJـاداJـادّة ة 
بحث.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهام حتديد اJهام 

اJاداJادّة ة 61 :  : يكلف مدير  البحث �ا يأتي :
- تـــصــور نـــظـــريــات جـــديــدة وتـــصـــمــيم وضـــبط  من
خالل أشــــغــــال بــــحــــثـهr طــــرق وأســــالــــيب ومــــواد وأجــــهــــزة
وأنـظــمـة وجتـهــيـزات وإنـشــاءات ألداء اJـهــام اJـذكـورة في

rرسومJادة 4 من هذا اJا
- اJـشاركة في إعـداد برامج وطنيـة للبـحث وتقييم

 rالبحث
rونشر نتائج البحث العلمي Xالعمل على تثم -

- اJــشــاركـة في إجنــاز اJــشــاريع الـوطــنــيـة الــكــبـرى
rهارةJلضمان نقل ا

- الـــــعـــــمـل عـــــلـى تـــــنـــــمــــــيـــــة قـــــدرات فــــهـم  الـــــعـــــلــــوم
والتكنولوجيـات والتحكم فيها  ونقـلها وتطبيقها في كل

rقطاعات النشاط
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الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJــاداJــادّة  62 :  : يـــوظف عـــلى أســـاس الـــشـــهـــادة واألعـــمــال
الــعـــلـــمـــيــة بـــصـــفــة مـــديـــر بــحـث وبــعـــد أخـــذ رأي الــلـــجـــنــة
الوطـنية لتـقييم الـباحثrX احلـاصلون عـلى دكتوراه دولة
أو شــهــادة مــعـــتــرف �ــعـــادلــتــهــا أو تـــأهــيل جــامـــعي الــذين
يــــثـــبــــتــــون خـــمس (5) ســــنـــوات مـن اخلـــبــــرة اJـــهــــنــــيـــة في

. XذكورتJبعد نيل الشهادة أو الدرجة  ا rاالختصاص

اJــــاداJــــادّة  63 :  : يــــرقى عــــلى أســــاس الـــشــــهـــادة واألعــــمـــال
الــعــلــمــيــة بــصـــفــة مــديــر بــحثr أســـاتــذة الــبــحث قــسم "أ"
الــذين يــثــبــتــون عــلى األقل أربع (4) ســنــوات من اخلــدمــة
الـفعلية بهـذه الصفة واJسـجلون في قائمـة التأهيل التي
يــعـدهــا الــوزيـر اJــكـلف بــالـبــحث الــعـلــمي وبـعــد أخـذ رأي

.Xاللجنة الوطنية لتقييم الباحث

اJـاداJـادّة  64 :  : يـوظف  مـديــر الـبـحـث ويـرسمr في نـفس
الــتـاريخ بـقــرار من الـوزيـر اJـكــلف بـالـبــحث الـعـلـميr أو

عند االقتضاءr بقرار مشترك مع الوزير اJعني. 

 الفرع الثالث الفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــاداJــادّة  65 :  : يـــدمج فـي رتــبـــة مـــديــر الـــبـــحثr مـــديــرو
البحث اJثبتون واJتربصون.

الفصل السادسالفصل السادس
مدير بحث �يمدير بحث �يّز

اJاداJادّة 66 :  : تؤسس درجة مدير بحث �يّز.

اJـاداJـادّة ة 67 :  : تـنـشـأ جلـنـة وطـنـيـة لـلـتـمـيز وتـتـشـكل من
مديري البحث اJميّزين. 

تـكلف الـلجـنة الـوطنـية لـلتـميّـز بتـقيـيم النـشاطات
والــنــشــرات الـعــلــمــيــة لـلــمــتــرشــحــX لـلــتــعــيــX في درجـة

مدير �يّز.
 تــعــد الـلــجــنــة الـوطــنــيـة مــعــايــيـر الــتــقـيــيم وشــبــكـة
التـنـقـيط ذات الصـلـة بـها  وتـعـرضـهـا على الـوزيـر اJـكلف

بالبحث العلمي للموافقة عليها.
تـتـشكـل اللـجـنـة الـوطنـيـة لـلـتمـيّـزr بـصـفة انـتـقـالـية
وفـي انـتــظـار وضع درجــة مــديـر بــحث �ــيّـزr من أســاتـذة

�يّزين.  
يـحــدد تـنــظـيم الــلـجــنـة وســيـرهــا بـقـرار مـن الـوزيـر

اJكلف بالبحث العلمي. 

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

rــديـر الــبــحثJ ــهــام اخملــولــةJ68 :  : زيــادة عــلى ا اJـاداJـادّة  
يكلف مدير البحث اJميّز �ا يأتي:

- اJــــشــــاركــــة في اخــــتــــيــــار وإعــــداد بــــرامج الــــبــــحث
rالعلمي والتطوير التكنولوجي وتقييمها

rشاركة في حتديد محاور البحث األوليةJا -

 - اJــــــــــشـــــــــــاركـــــــــــة فـي إ�ـــــــــــاء قــــــــــدرات تـــــــــــكـــــــــــيــــــــــيـف
 rستوردةJالتكنولوجيات ا

rإدارة أشغال احللقات -

- ضــمــان مــهــام الــتــمــثــيل لــدى الــهــيــئــات الــوطــنــيـة
rأوالدولية

- تـــقـــد� الـــنـــصــــائح لـــلـــبـــاحـــثــــX الـــذين يـــحـــضّـــرون
الدكتوراه وتوجيههم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اJــاداJــادّة  69 :  : يـــعــX مـــديــر بـــحث �ـــيّــزr بـــعــد أخــذ رأي
الـلجـنـة الوطـنـية لـلتـمـيّزr من بـX مـديري الـبـحث الذين
يثبـتون خـمس عشرة (15) سـنة من اخلدمـة الفـعليـة بهذه
الصفة والذين سـاهموا منذ التعيX في منصب أو رتبة

مدير بحث فيما يأتي : 

- تــــطــــويــــر اJــــعـــارف وحتــــويــــلــــهـــا وتــــطــــبــــيــــقـــهــــا في
rؤسساتJا

rالتكوين في البحث وعن طريق البحث -

- إجنــاز أشـــغـــال الــبـــحث واJـــنــشـــورات واJــداخالت
الـوطــنــيـة أو الــدولــيـة اJــنــشـورة فـي مـجالت ذات ســمــعـة

rمعترف بها

- نشـر اإلعالم والثقافـة العلـمية والتـقنيـة بواسطة
دوريات ومجالت علمية وتقنية.

حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير
اJكلّف بالبحث العلمي.

اJـاداJـادّة ة 70 :  :  حتـدد كــيـفـيــات الـتـعـيــX في درجـة مـديـر
بحث �يّز �وجب نص خاص. 
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الباب الثالثالباب الثالث
تصنيف الرتب تصنيف الرتب 

اJاداJادّة ة 71 :  : تـطبـيقـا للـمادة 118 من األمر رقم 06 - 03 اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سـنة
2006 واJـذكور أعالهr يـحدد تصـنيف رتب  أسالك الـباحـثX الدائـمX اJـنصوص عـليـها في هذا الـقانـون األساسي اخلاص

طبقا للجدول اآلتي :

Xـكـتـسبـة من  الـبـاحـثJـادّة  76 :  : تـؤخـذ  األقـدمـية اJـاداJا
الدائـمX اJـذكورين في اJادة 73 أعالهr  في احلـسبان من
أجل الـتـرقـيــة في رتـبـة أو سـلك أعـلى وكــذا لـلـتـعـيـX في

منصب عال أو درجة مدير بحث �يّز.

الباب الباب اخلامساخلامس
أحكام ختامية أحكام ختامية 

77 :  : يــســري مــفــعــول هــذا اJــرسـوم ابــتــداء من اJـاداJـادّة ة 
أول يناير سنة 2008.

اJاداJادّة ة 78 :  : تلـغى  أحكـام اJرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ
فـي7 رجـب عــــــــام 1406 اJـــــــــوافق 18 مـــــــــارس ســـــــــنــــــــة 1986
واJـذكور أعالهr اخملـالـفة لـهذا اJـرسـومr غيـر أن النـصوص
اJـتخـذة لـتطـبـيقـه تبـقى سـارية اJـفـعول إلى غـايـة صدور
النصوص التطبيقية اJنصوص عليها في هذا اJرسوم. 

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

حرّر باجلزائر في 27 ربيع الثاني عام 1429 اJوافق
3 مايو سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

التصنيفالتصنيف
الرتبالرتباألسالكاألسالك

الرقم االستدالليالرقم االستداللي
 األدنى األدنى

مدير بحث

أستاذ بحث

مكلف بالبحث

ملحق بالبحث

مكلف بالدراسات

مدير بحث

أستاذ بحث قسم " أ "

أستاذ بحث قسم "ب"

مكلف بالبحث 

ملحق بالبحث

مكلف بالدراسات

1480

1280
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الصنفالصنف
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قسم فرعي 4

قسم فرعي 3

قسم فرعي 1

الصنف 13

ف
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اJـاداJـادّة  72 :  :  زيـادة عـلـى اJـرتب الـذي يـتــقـاضـاه مـديـر
الـبـحثr يــسـتـفـيــد مـديـر الـبــحث اJـمـيّــز من تـعـويض عن

التميّز يحدد مبلغه وكيفيات دفعه �وجب مرسوم.

الباب الرابعالباب الرابع
أحكام أحكام خاصة خاصة 

اJــــاداJــــادّة  73 :  : يــــوظف بــــصـــفــــة مــــديـــر بــــحث أو أســــتـــاذ
بـحثr  البـاحثـون الدائـمون من جـنسـية  جـزائريـة الذين
يـثبـتونr عـلى التـواليr رتبـة مديـر بحث أو رتـبة أسـتاذ
بــحث أو  رتــبـــة مــعــتــرف �ــعــادلـــتــهــا مــحــصـل عــلــيــهــا في

اخلارج. 

rـــــادّة ة 74 :  : يــــــوظف ويــــــرسـم في الــــــتـــــاريـخ نـــــفــــــسهJـــــاداJا
الـبـاحـثـون الـدائـمــون الـذين وظـفـواr  تـطـبـيـقـا لـلـمـادة  73
أعالهr بـقرار من الـوزيـر اJكـلف بالـبـحث العـلمي r وعـند

االقتضاءr بقرار مشترك مع الوزير اJعني. 

Xكتـسبة من الـباحثJادّة ة 75 :  : حتـتسب األقدمـية اJاداJا
الــدائــمــX اJـنــصــوص عــلــيـهـم في اJـادة 73 أعاله في إطــار
تـــعـــويض اخلـــبــرة اJـــهـــنــيـــةr  بـــنــســـبــة 1,4 % عن كل ســـنــة

نشاط. 


