 ١٩شّوال عام  ١44٢هـ
 ٣١مايو سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٠
اﳉريدة الرسم ّ
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– وﲟ ـقـتـضى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيـذي رق ـم  96–12اﳌ ـؤرخ ﰲ

تبقى حقوق والتزامات مستخدمي الوكالة خاضعة لﻸحكام

 8ربيـع الث ـانـي ع ـام  1٤33اﳌ ـواف ـق أّول م ـارس سـن ـة 2٠12

القانونية أو التنظيمية أو القانونية اﻷساسية أو التعاقدية

واﳌتـضـمن إن ـش ـاء ال ـوك ـال ـة اﳌوض ـوعـاتية للبحث ﰲ العلوم

اﻻجتماعية واﻹنسانية،
– وﲟقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيذي رق ـم  ٤27–12اﳌؤرخ ﰲ

اﳌطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.
اﳌاّدة  : ٥تلغى أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  96–12اﳌؤرخ
فـي  8رب ـيـع ال ـثـاني ع ـام  1٤33اﳌ ـواف ـق أّول مارس سنة 2٠12

 2صـفر عام  1٤3٤اﳌوافق  16ديسمبر سنة  2٠12الذي يحدد

واﳌتضمـن إن ـش ـاء ال ـوك ـال ـة اﳌوض ـوع ـاتية للبحث ﰲ العلوم

شروط وكيفيات إدارة وتسيير اﻷمﻼك العمومية واﳋاصة

اﻻجتماعية واﻹنسانية.

التابعة للدولة،
– وﲟقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفيذي رق ـم  232–19اﳌـؤرخ ﰲ
 12ذي اﳊجة عام  1٤٤٠اﳌوافق  13غشت سنة  2٠19الذي يحدد
مهام الوكاﻻت اﳌوضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها،
اﳌتمم،

اﳌاّدة  : 6ي ـنـشـ ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الـّرسـمـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـ ـّرر بـاﳉ ـزائ ـر فـي  8ش ـّوال عـ ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـق  2٠مـايـو
سنة .2٠21
عبد العزيز جراد

يرسم ما يأتي :
ل ال ـوك ـال ـة اﳌـوض ـوع ـاتـيـة للبـحـث ف ـي
اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :ﲢـ ـ ّ
ال ـع ـل ـوم اﻻج ـت ـم ـاع ـيـة واﻹنسانـيـة ،اﶈدثـة ﲟوجب اﳌرسوم
التنـفـيذي رق ـم  96–12اﳌ ـؤرخ فـي  8ربـيـع الـثـان ـي ع ـام 1٤33
اﳌوافق أّول مارس سنة  2٠12واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٢ﲢـول جـم ـيع أم ـﻼك ال ـوك ـال ـة اﶈلـ ـة وح ـق ـوقـه ـا

–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي رقم  ٢٠٨–٢١مؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام ١44٢
اﳌـوافـق  ٢٠م ـاي ـو سنة  ،٢٠٢١يتضمن إعادة تنظيم

الـوكـالـة اﳌـوضـوعـاتـية للبحث ﰲ البيوتكنولوجيـا
وعلوم الزراعة والتغذية وتغيير تسميتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتزاماتها ووسائلها إﱃ الوكالة اﳌوضوعاتية للبحث ﰲ
العلوم والتكنولوجيا ،اﶈدثة ﲟوجب اﳌرسوم التنفيذي
رق ـم  19–12اﳌؤرخ ف ـي  1٥صـف ـر ع ـام  1٤33اﳌ ـواف ـق  9يـنـاي ـر
سنة  2٠12واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٣يـت ـرت ـب عـ ـﲆ التـح ـوي ـل اﳌنـصـوص عـلـيـه فـي
اﳌ ـادة  2أع ـﻼه ،م ـا ي ـأت ـي :
أ  /إع ـداد :
– ج ـرد ك ـّمـي وكـيـف ـي وت ـق ـدي ـري تع ـده ،طبـقـ ـا للـق ـوان ـﲔ
والتـنظيمات اﳌعمول بها ،ﳉنة يشترك ﰲ تعيﲔ أعضائها
وزير اﳌالية ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي.
يوافق عﲆ اﳉرد بقرار مشترك بﲔ وزير اﳌالية ووزير
التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم
اﳌع ـم ـول ب ـه ـم ـا ،وت ـتـعـلـق بـالـوسائـل وتـبـّيـ ـن قـيـمـة عـنـاصر

الذمة اﳌالية موضوع التحويل.
ب  /تـحديد :

– إج ـراءات تبلـيغ اﳌع ـلـومات والـوثائق اﳌتعلقة ﲟوضوع
التحويل .
اﳌاّدة  : 4يحّول مستخدمو الوكالة اﶈلة إﱃ اﳌؤسسات

ال ـع ـم ـوم ـي ـة ذات ال ـط ـاب ـع الـعـلـمي والـثـقـاﰲ واﳌهـني الـواقـعـة

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدست ـور ،ﻻ سيـم ـا الـ ـم ـ ـادتـ ـان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥–99اﳌؤرخ ﰲ  18ذي اﳊجة
ع ـام  1٤19اﳌ ـواف ـق  ٤أب ـري ـل سـنـة  1999واﳌـتضـم ـن ال ـقـان ـون
التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  21–1٥اﳌؤرخ ﰲ  18ربيع اﻷول
عام  1٤37اﳌوافق  3٠ديسمب ـر سـنة  2٠1٥واﳌتضمن الـقـانـون
الت ـوجـي ـهي حـ ـول البـحـث العـلـمـي والتـطـوي ـر التكـنـول ـوج ـي،
اﳌعدل،
– وﲟـقـتـضى الـمرسوم الـرئ ـاسي رق ـم  37٠–19اﳌؤرخ ﰲ
أّول ج ـمـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤٤1اﳌـوافـق  28ديسمبر سنة 2٠19

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

– وﲟـقـت ـضى ال ـمـرس ـوم ال ـرئ ـاسـي رق ـم  78–21اﳌ ـؤرخ ﰲ
 9رج ـب ع ـام  1٤٤2اﳌواف ـق  21فبراير سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم الـتـنـفـيـذي رق ـم  9٥–12اﳌ ـؤرخ ﰲ
 8رب ـيـ ـع ال ـث ـانـ ـي عـ ـام  1٤33اﳌ ـوافـ ـق أّول م ـارس سـنـة 2٠12

بوﻻية البليدة التابعة لقطاع التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

واﳌـتـضـم ـن إن ـش ـاء الـ ـوكـ ـالـ ـة اﳌ ـوضـ ـوع ـات ـيـة للـبـحـث ف ـي

وفقا للتنظيم اﳌعمول به.

البـيـوتكـنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية،

 ١٩شّوال عام  ١44٢هـ
 ٣١مايو سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٠
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟ ـق ـتـضى اﳌـ ـرس ـوم الـتنـفـيـذي رق ـم  96–12اﳌ ـؤرخ ﰲ
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– الوزير اﳌكلّف بالتربية الوطنية،

 8ربـي ـع ال ـثـان ـي ع ـام  1٤33اﳌوافـ ـق أّول مـ ـارس س ـنـة 2٠12

– الوزير اﳌكّلف بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،

اﻻجتماعية واﻹنسانية،

– الوزير اﳌكّلف بالثقافة،

واﳌتضمن إنشاء الوكالة اﳌوضوعاتية للبحث ﰲ العلوم

– وﲟق ـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيذي رقم  232–19اﳌؤرخ ﰲ

– الوزير اﳌكّلف بالتشغيل،

 12ذي اﳊجة ع ـام  1٤٤٠اﳌ ـواف ـق  13غ ـش ـت سـنـة  2٠19ال ـذي

– الوزير اﳌنتدب اﳌكّلف باﳌؤسسات اﳌصغرة،

وسيـره ـا ،اﳌتمم،

– الوزير اﳌنتدب اﳌكلّف باقتصاد اﳌعرفة واﳌؤسسات

ي ـح ـدد مـه ـام ال ـوك ـاﻻت اﳌـوض ـوع ـاتـيـة للبـحـث وتنـظـيـمه ـا

– وﲟـقتـضى اﳌـرسـوم التـنـفـيذي رق ـم  2٠7–21اﳌ ـؤرخ ﰲ
 8ش ـّوال عـ ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـق  2٠مـايـو سنة  2٠21واﳌتضمن
ح ـل ال ـوك ـال ـة اﳌ ـوض ـوع ـاتية للبـحـث فـي العـل ـوم اﻻجـتمـاعـيـة
واﻹنـسـانـيـة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  21٠–21اﳌؤرخ ف ـي
 8ش ـّوال عـ ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـق  2٠مـ ـايـ ـو سنة  2٠21واﳌتضمـن

إعادة تنظيم الوكالة اﳌوضوعاتية للبحث ﰲ علوم الصحة
وتغيير تسميتها،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ إعادة تنظيم الوكالة
اﳌ ـوض ـوع ـاتـيـة للبـحث فـي البيـوتكنولوجيـا وعلوم الزراعة

الناشئة.
اﳌاّدة  : ٥ﲢّول الوثائق اﳋاصة ﲟشاريع البحث العلمي

والتط ـوي ـر الـتـكـن ـولـ ـوجـ ـي ،اﳌسـّيـرة مـ ـن ط ـ ـرف ال ـ ـوكـ ـ ـالـ ـ ـة
اﳌ ـوض ـوعـ ـات ـيـة للبـحـث ﰲ البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة
والتغذية إﱃ الوكالة اﳌوضوعاتية للبحث ﰲ علوم الصحة
واﳊياة.
اﳌاّدة  : 6ﲢّول الوثائق اﳋاصة ﲟشاريع البحث العلمي

والتطوير التكنولوجي ،اﳌسّيرة سابقا من طرف الوكالة
اﳌ ـوض ـوع ـاتـيـة للبحـث فـي العلـ ـوم اﻻجتماع ـيـة واﻹنـس ـانـيـة
اﶈلـ ـ ـة ﲟ ـ ـوجـ ـ ـب اﳌـ ـرس ـ ـوم التنف ـيذي رقم  2٠7–21اﳌؤرخ
فـي  8شـ ـّوال عـ ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـق  2٠مـايـو سنة  2٠21واﳌذكور

أع ـﻼه ،إﱃ الوكالة اﳌوضوعاتية للبحث ،موضوع هذا اﳌرسوم.

والتغذية ،اﳌنشأة ﲟوجب اﳌرسوم التنفيذي رقم 9٥–12
اﳌ ـ ـؤرخ ف ـي  8رب ـيـع ال ـث ـانـ ـي عـ ـام  1٤33اﳌـ ـوافـ ـق أول م ـارس

اﳌاّدة  : 7تلغى جميع اﻷحكام اﳌخالفة لهذا اﳌرسوم ﻻسّيما

اﳌـ ـرس ـوم الـتـنـفـيذي رق ـم  9٥–12اﳌ ـؤرخ فـي  8ربـيـع الـثـاني

سن ـة  2٠12واﳌ ـذكـ ـور أع ـﻼه ،وتغيير تسميتها إﱃ ''ال ـوك ـالـ ـة

عام  1٤33اﳌوافق أّول مارس سنة  2٠12واﳌتضمن إنشاء
ال ـوك ـال ـة اﳌ ـوض ـوع ـاتـيـة للبـحـث ﰲ البيوتكنولوجيا وعلوم

وت ـدع ـى ﰲ صلب النص''الـوك ـال ـة''.

الزراعة والتغذية ،ما عدا اﳌادة اﻷوﱃ منه.

اﳌ ـوض ـوعاتـيـة للبـحـث فـي الـعل ـوم اﻻجتماعيـة واﻹنـسـانـية”،

اﳌاّدة  : ٢تـس ـري ع ـﲆ ال ـوك ـالـة أحـكـام اﳌـرسوم التنفيذي
رقـ ـم  232–19اﳌ ـؤرخ ف ـي  12ذي اﳊج ـ ـة ع ـ ـام  1٤٤٠اﳌ ـواف ـق
 13غ ـش ـت سـنـة  2٠19واﳌذكور أعﻼه ،وأحكام هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٣ﰲ إطار اﳌهام اﶈددة ﰲ اﳌادة  ٥من اﳌرسوم

اﳌاّدة  : ٨ي ـنـشـ ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الـّرسـمـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حـ ـّرر بـاﳉ ـزائ ـر فـي  8ش ـّوال عـ ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـق  2٠مـايـو
سنة .2٠21

الت ـنفـيـذي رق ـم  232–19اﳌ ـؤرخ ﰲ  12ذي اﳊجة ع ـام 1٤٤٠

عبد العزيز جراد

اﳌ ـوافق  13غشت سنة  2٠19واﳌذكور أعﻼه ،تكلف الوكالة

–––––––––––★–––––––––––

التكنولوجي اﳌتعلقة بالعلوم اﻻجتماعية واﻹنسانية وتثمﲔ

مرسوم تنفيذي رقم  ٢٠٩–٢١مؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام ١44٢

بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير
نتائجها.
اﳌاّدة  : 4زي ـادة ع ـﲆ اﻷع ـض ـاء اﶈ ـددي ـن ﰲ اﳌ ـادة  8م ـن

اﳌـواف ـق  ٢٠م ـايـ ـ ـو سنة  ،٢٠٢١يتضمن حـ ـ ـل الوك ـال ـة

اﳌوضوعاتية للبحث ﰲ علوم الطبيعة واﳊياة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌ ـرس ـوم الـتـنـفي ـذي رقـ ـم  232–19اﳌ ـؤرخ ف ـي  12ذي اﳊـج ـة
عـ ـام  1٤٤٠اﳌ ـوافـ ـق  13غ ـشـت سـنـة  2٠19واﳌـ ـذكـ ـور أعـ ـﻼه،
يـتشـكـ ـل مجـلـس ت ـوج ـيه ال ـوكـ ـال ـة م ـن ﳑـثـﲇ :
– وزير العدل ،حافظ اﻷختام،
– الوزير اﳌكّلف باﳌجاهدين وذوي اﳊقوق،

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– ب ـن ـاء عﲆ تقرير وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سـيـم ـا الـ ـم ـادتـ ـان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

