 ١٩شّوال عام  ١44٢هـ
 ٣١مايو سنة  ٢٠٢١م
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عـ ـام  1٤33اﳌـ ـواف ـ ـق  9ين ـايـ ـر س ـنـة  2٠12واﳌـ ـذكـ ـور أعـ ـﻼه،

اﳌـوافـق  ٢٠م ـايـ ـو سـنـة  ،٢٠٢١يتضمن إعادة تنظيم

وتغـي ـير تسـمـيتهـ ـا إﱃ ''ال ـوك ـال ـة اﳌ ـوض ـوع ـاتية للبحث ﰲ

ال ـوك ـال ـة اﳌـوض ـوع ـات ـيـة للبـح ـث فـي علـ ـوم الـص ـحة

علوم الصحة واﳊياة'' ،التي تدعى ﰲ صلب النص ''الوكالة''.

وتغيير تسميتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– ب ـنـاء عﲆ تقرير وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبـ ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدست ـور ،ﻻ سـيـم ـا ال ـمـ ـادت ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

اﳌاّدة  : ٢ت ـسـري ع ـﲆ ال ـوك ـال ـة أحـكـام اﳌرسوم التنفيذي
رقـ ـم  232–19اﳌـ ـؤرخ فـي  12ذي الـح ـجـة ع ـام  1٤٤٠اﳌ ـواف ـق
 13غ ـشـت سنة  2٠19واﳌذكور أعﻼه ،وأحكام هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٣ﰲ إطـار اﳌه ـام اﶈـددة ﰲ اﳌادة  ٥من اﳌرسوم
التـنـف ـيـذي رق ـم  232–19اﳌ ـؤرخ فـي  12ذي اﳊجة ع ـام 1٤٤٠
اﳌوافق  13غشت سنة  2٠19واﳌذكور أعﻼه ،تكلف الوكالة

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥–99اﳌؤرخ ﰲ  18ذي اﳊجة

بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير

ع ـام  1٤19اﳌـواف ـق  ٤أب ـري ـل سـنـة  1999واﳌتضمـن ال ـقـان ـون

التكنولوجي اﳌتعلقة بعلوم الصحة واﳊياة وتثمﲔ نتائجها.

التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقـتضى الـقـانون رقم  21–1٥اﳌؤرخ ﰲ  18ربيع اﻷّول

اﳌاّدة  : 4زي ـادة عـﲆ اﻷع ـض ـاء اﶈ ـددين ﰲ اﳌ ـادة  8م ـن
اﳌـ ـرس ـوم التـنـفـي ـذي رق ـم  232–19اﳌ ـؤرخ ﰲ  12ذي اﳊجـة

عام  1٤37اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠1٥واﳌتضمن القانون

ع ـام  1٤٤٠اﳌ ـواف ـق  13غ ـش ـت س ـنـة  2٠19واﳌ ـذكـ ـور أعـ ـﻼه،

التـوجيـهـي ح ـول البـح ـث العـلـمـي والـتط ـوي ـر التـكـنـول ـوج ـي،

يتشكل مجلس توجيه الوكالة من ﳑثﲇ :

اﳌعّدل،
– وﲟقـتـضـى الـم ـرسـوم الرئ ـاسـي رقـم  37٠–19اﳌـؤرخ ﰲ
أّول جـمـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠19

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

– وﲟ ـقـت ـضى الـمـرسـوم الـرئ ـاسي رق ـم  78–21اﳌ ـؤرخ فـي

– الوزير اﳌكّلف بالصحة،
– الوزير اﳌكّلف بالضمان اﻻجتماعي،
– الوزير اﳌكّلف بالصناعة،
– الوزير اﳌكّلف بالطاقة واﳌناجم،

 9رج ـب ع ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـق  21فبرايـر سنة  2٠21واﳌتضمن

– الوزير اﳌكلّف باﻻنتقال الطاقوي والطاقات اﳌتجددة،

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

– الوزير اﳌكّلف بالفﻼحة،

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التنفـيـذي رق ـم  2٠–12اﳌ ـؤرخ ﰲ
 1٥صـف ـر عـام  1٤33اﳌـواف ـق  9ي ـنـايـ ـر سـنـة  2٠12واﳌتـضـمـن
تـحـوي ـل ال ـوك ـال ـة الـوطـنـيـة لتـطـوي ـر البـحـث فـي الصح ـة إﱃ
وك ـال ـة موضوعاتية للبحث ﰲ علوم الصحة،
– وﲟـقت ـضى اﳌـرس ـوم الـتنـفـيذي رق ـم  232–19اﳌؤرخ ﰲ
 12ذي اﳊج ـة ع ـام  1٤٤٠اﳌـواف ـق  13غـش ـت سـنـة  2٠19ال ـذي
يحدد مهام الوكاﻻت اﳌوضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها،
اﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠8–21اﳌؤرخ ف ـي
 8ش ـّوال عـ ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـق  2٠مـايـو سنة  2٠21واﳌتضمن
إعادة تنظيم الوكالة اﳌوضوعاتية للبحث ﰲ البيوتكنولوجيـا
وعلوم الزراعة والتغذية وتغيير تسميتها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠9–21اﳌؤرخ ف ـي
 8شـ ـّوال عـ ـام  1٤٤2اﳌ ـوافـ ـق  2٠مـايـ ـ ـو سنـة  2٠21واﳌتضمـ ـن

حل الوكالة اﳌوضوعاتية للبحث ﰲ علوم الطبيعة واﳊياة،
يرسم ما يأتي :

– الوزير اﳌكّلف بالصيد البحري واﳌنتجات الصيدية،
– الوزير اﳌكّلف بالصناعة الصيدﻻنية،
– الوزير اﳌكّلف بالبيئة،
– الوزير اﳌكّلف باﳌوارد اﳌائية،
– الوزير اﳌنتدب اﳌكّلف باﳌؤسسات اﳌصغرة،
– الوزير اﳌنتدب اﳌكلّف باقتصاد اﳌعرفة واﳌؤسسات
الناشئة،
– ﳑثل عن الوكالة الفضائية اﳉزائرية.
اﳌاّدة  : ٥تتكفل الوكالة بتنسيق ومتابعة تنفيذ مشاريع
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي اﳌسّيرة سابقا من
طرف الوكال ـة اﳌوضوعاتي ـة للبحث ﰲ عل ـوم الطبيع ـة واﳊيـاة
التي ﰎ حلها ﲟوجب اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠9–21اﳌؤرخ
ف ـي  8ش ـّوال عـ ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـق  2٠مـايـو سنة  2٠21واﳌذكور
أعﻼه ،والوكالة اﳌوضوعاتية للبحث ﰲ البـ ـيـ ـوتك ـنـول ـوجيا
وعل ـوم الـ ـزراعـ ـة والتـغـ ـذي ـة الـتـي ﰎ إعادة تنظيمها وتغيير

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يـه ـدف ه ـذا اﳌ ـرس ـوم إﱃ إع ـادة تنـظيـم

تسميتها ﲟوجب اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠8–21اﳌؤرخ

ال ـوك ـال ـة اﳌوض ـوع ـاتـيـة للبـحـث فـي علـ ـوم الصحة ،اﳌنش ـأة

ف ـي  8ش ـّوال عـ ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـق  2٠مـايـو سنة  2٠21واﳌذكور

ﲟ ـوج ـب اﳌ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم  2٠–12اﳌؤرخ ﰲ  1٥صفر

أعﻼه.
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اﳌاّدة  : 6تلـغ ـى جـمـيـع اﻷحـكـ ـام اﳌخالـفة لـه ـذا اﳌـرس ـوم،
ﻻسّيما اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠–12اﳌؤرخ ﰲ  1٥صفر

ع ـام  1٤33اﳌ ـوافـ ـق  9يـنـايـ ـر سـن ـة  2٠12واﳌتضـم ـن ﲢ ـوي ـل
ال ـ ـوك ـ ـال ـة ال ـوطنـيـة لتـط ـوي ـر البـحـث فـي الصح ـة إﱃ وك ـال ـة
م ـوض ـوع ـاتـية للبحث ﰲ علوم الصحة ،ما عدا اﳌادة اﻷوﱃ منه.
اﳌاّدة  : 7ينـش ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم فـي اﳉ ـريـ ـدة الـّرسـمـﹽيـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حـ ـّرر بـاﳉ ـزائ ـر فـي  8ش ـّوال عـ ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـق  2٠مـايـو
سنة .2٠21
عبد العزيز جراد
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي رقم  ٢١١–٢١مؤّرخ ﰲ  ٨شّوال عام ١44٢
اﳌـوافـق  ٢٠م ـاي ـو سنة  ،٢٠٢١يعدل ويتمم اﳌرس ـوم

التنفيذي رقم  ٢٢٩-٩4اﳌؤّرخ ﰲ  ١٨صفر عـام ١4١٥
اﳌ ـواف ـ ـق  ٢7ي ـولي ـو سـن ـة  ١٩٩4الذي يحدد كيفيات

سير حساب التخصيص اﳋ ـاص رقم  ٣٠٢-٠7٣الذي
عـ ـنوانـ ـ ـه ''نـف ـ ـق ـات ح ـس ـ ـاب اﻻلت ـزامـ ـ ـات الـ ـداخـلـي ـة
واﳋارجية للدولة''.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ الـدسـت ـور ،ﻻ سيـم ـا الـ ـم ـادتـ ـان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  16-2٠الـمؤرخ ﰲ  16جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤2اﳌوافق  31ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠21ﻻ سيما اﳌادة  162منه،
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  37٠-19اﳌؤرخ ﰲ
أول ج ـم ـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤٤1اﳌـواف ـق  28ديسمبر سنة 2٠19
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟـق ـتـضـى الـ ـمـ ـرس ـوم الـرئ ـاسـي رقم  78-21اﳌؤرخ ﰲ
 9رجب عام  1٤٤2اﳌوافق  21فبراير سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟـقـتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  229-9٤اﳌؤّرخ ﰲ
 18صفر عـ ـام  1٤1٥اﳌوافق  27يوليو سنـ ـ ـ ـ ـة  199٤الذي يحدد
كي ـفـي ـات سي ـر حـس ـاب التخـصـيص اﳋـ ـاص رقـ ـم 3٠2-٠73
الذي عنوانه ''نفقات حسـاب اﻻلتزامـ ـ ـات الداخلية واﳋارجية
للدولة''،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  23٥-96اﳌؤّرخ ﰲ
 16ص ـفـ ـر عـ ـام  1٤17اﳌ ـواف ـق  2ي ـولي ـو سنـة  1996ال ـذي يـحـدد
شروط تسيير اﻷخطار اﳌغطاة بتأمﲔ القرض عند التصدير
وكيفياته ،اﳌعدل واﳌتمم،

 ١٩شّوال عام  ١44٢هـ
 ٣١مايو سنة  ٢٠٢١م

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تط ـب ـيـ ـقا ﻷحـكـ ـام اﳌادة  162من الـق ـان ـون
رق ـ ـم  16–2٠الـ ـمؤرخ فـي  16جـم ـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤٤2اﳌوافق
 31ديـس ـمـ ـبر س ـنـة  2٠2٠واﳌـ ـذك ـور أع ـﻼه ،ي ـع ـدل ويـتمـم هـ ـذا
اﳌ ـرس ـوم أحـك ـام اﳌـرسـ ـوم التـنفـيـذي رقـم  229-9٤اﳌـؤّرخ فـي

 18صف ـر عـ ـام  1٤1٥اﳌوافق  27يوليو سنـ ـ ـ ـ ـة  199٤الذي يحدد
كيفيات سير حساب التخصيص اﳋـ ـاص رقم  3٠2-٠73الذي
عنوانه ''نفقات حساب اﻻلتزامات الداخلية واﳋارجية للدولة''.
اﳌاّدة  : ٢تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  3من اﳌرسوم التنفيذي
رقم  229-9٤اﳌؤّرخ ﰲ  18صفر عـ ـام  1٤1٥اﳌوافق  27يوليو
سنـ ـ ـ ـ ـة  199٤واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :

”اﳌاّدة  : 3يسجل اﳊساب رقم  3٠2-٠73ما يأتي :
ﰲ باب اﻹيرادات :
صصات اﳌيزانية،
– مخ ّ
– اﳌساهمة اﶈتملة من اﳌتعاملﲔ الوطنيﲔ اﳌستفيدين
من ضمان الدولة،
– اﻷقساط اﳌق ـب ـوضة ف ـي ـم ـا ي ـت ـع ـل ـق ب ـاﻷخ ـط ـار اﳌؤّم ـن ـة

ﳊساب الدولة ﰲ إطار القروض عند التصدير،

– اﳌبالغ اﳌستردة فيما يتعلق بالتعويضات اﳌدفوعة
والعائدات اﳌختلفة ﰲ إطار القروض عند التصدير،
– كل اﳌوارد اﻷخرى اﳌرتبطة بسير اﳊساب.
ﰲ باب النفقات :
– اﳌـبـ ـال ـغ اﳌـسـﹽددة ال ـن ـاﲡ ـة ع ـن اﻻلت ـزام ـات ال ـداخـلـيـ ـة
واﳋارجـيـة ،غير اﳋاضعة من جهة أخرى ﻷحكام خاصة،
– اﳌبـ ـال ـغ اﳌسددة ال ـن ـاﲡة ع ـن ت ـن ـف ـي ـذ ضم ـان ـات ال ـدول ـة
للقروض الداخلية واﳋارجية،
– التعويضات اﳌدفوعة فيما يتعلق باﻷخطار اﳌؤمنة
ﳊساب الدولة ﰲ إطار القروض عند التصدير.
تـ ـ ـعﲔ الشركـ ـ ـة اﳉزائـ ـ ـريـ ـ ـة لـ ـ ـل ـ ـتأمﲔ وضم ـ ـان الصادرات
لتسيير تأمﲔ القرض عند التصدير''.
اﳌاّدة  : ٣ينـش ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم فـي اﳉ ـريـ ـدة الـّرسـمـﹽيـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

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

