ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٥٢
اﳉريدة الرسم ّ
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ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  15ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق 5

غشت سنة  ،2020يعّين العقيد حسﲔ عياط ،وكيﻼ عسكريا

للجمهورّية لدى اﶈكمة العسكرية بتامنغست  /الناحية
العسكرية السادسة ،ابتداء من  16يوليو سنة .2020

ـ ـ ـ ـ ـ````````````````````````````````````
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  15ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق 5

غشت سنـ ـ ـ ـة  ،2020يـ ـعـ ـّيـ ـن اﳌقـ ـدم سفـ ـيـ ـان بـ ـن ديب ،ق ـاضي

 ١٤محّرم عام  ١٤٤٢هـ
 ٢سبتمبر سنة  ٢0٢0م

مهـ ـ ـام اﳌص ـ ـالح اﳌ ـ ـشتـ ـركة للبـ ـحث العل ـ ـمي والتكـ ـ ـنولوجي
وتنظيمها وسيرها ،ﻻ سيما اﳌادة  12منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77–13اﳌ ـؤّرخ ﰲ 18
ربيع اﻷّول عام  1434اﳌوافق  30يناير سنة  2013الذي يحدد
صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  176–16اﳌؤّرخ ﰲ 9

ﲢقـ ـيـ ـق عسكـ ـري لـ ـدى اﶈكـ ـمـ ـة الـ ـعسكـ ـريـ ـة بـ ـت ـام ـن ـغست /

رمضان عام  1437اﳌوافق  14يونيو سنة  2016الذي يحدد

الناحية العسكرية السادسة ،ابتداء من  16يوليو سنة .2020

القانون اﻷساسي النموذجي للمدرسة العليا،

وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  18ذي اﳊجة عام 1441
اﳌوافق  8غشت سنة  ،2020يتضمن إنشاء مصلحة
مشت ـرك ـة ل ـل ـب ـحث ل ـدى جـامـعـة “هـواري بـومـدين”
للعلوم والتكنولوجيا.

`````````````````````````
ن وزير اﳌالية،
إ ّ

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث
الـ ـع ـل ـمي وال ـت ـط ـوي ـر ال ـت ـك ـن ـول ـوجي ل ـوزارة ال ـت ـع ـل ـي ـم ال ـع ـاﱄ
والبحث العلمي،
يقّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  12من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1433اﳌوافق
 21يوليو سنة  2012الذي يحدد مهام اﳌصالح اﳌشتركة
لـلـبـحث الـعـلـمي والـتـكـنـولـوجي وتـنـظـيـمـهـا وسيرها ،تنشأ

ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

مصلحة مشتركة للبحث ﰲ شكل أرضية تقنية للتحاليل

– ﲟقتضى اﳌرسوم رقم  210–84اﳌؤّرخ ﰲ  21ذي القعدة

الفيزيائية والكيميائية لدى جامعة “هواري بومدين” للعلوم

عام  1404اﳌـ ـ ـواف ـ ـق  18غـ ـشت س ـ ـنة  1984واﳌتـ ـعلق بتن ـ ـ ـظـيم
جامعة ه ـ ـواري ب ـ ـوم ـ ـديـ ـن للعلوم والتك ـ ـ ـنولوج ـ ـ ـيا وسيرها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–20اﳌؤّرخ ﰲ
أّول ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1441اﳌواف ـ ـق  23يونيو سن ـ ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ 15

رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–03اﳌؤّرخ ﰲ
 24جمادى الثانية عام  1424اﳌوافق  23غشت سنة 2003
الذي يحدد مهام اﳉامعة والقواعد اﳋاصة بتنظيمها وسيرها،

والتكنولوجيا.
اﳌادة  : 2ﲢدد اﳌؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة
لﻸرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية ،اﳌذكورة
ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
– جامعة البليدة ،1
– جامعة بومرداس،
– اﳌدرسة الوطنية اﳌتعددة التقنيات للجزائر،
– اﳌدرسة الوطنية العليا للفﻼحة للجزائر،
– م ـ ـرك ـ ـ ـز الـ ـ ـب ـ ـ ـحث الـ ـ ـع ـ ـل ـ ـمي وال ـ ـت ـ ـق ـ ـني ﰲ ال ـ ـت ـ ـحـ ـال ـ ـي ـ ـل
الفيزيائية والكيميائية،

اﳌعّدل واﳌتّمم،

– مركز تنمية التكنولوجيات اﳌتطورة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  396–11اﳌؤّرخ ﰲ
 28ذي اﳊجة عام  1432اﳌوافق  24نوفمبر سنة  2011الذي

– مركز البحث ﰲ التكنولوجيات الصناعية،

يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ 2

رمضان عام  1433اﳌوافق  21يوليو سنة  2012الذي يحدد

– م ـ ـ ـركـ ـ ـ ـز البـ ـ ـحث ﰲ تك ـ ـنول ـ ـوج ـ ـيا نص ـ ـف الن ـ ـواقـ ـ ـ ـل
للطاقوية.
اﳌادة  : 3تتكون اﻷرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية
والكيميائية من ثﻼثة ) (3فروع :

 ١٤محّرم عام  ١٤٤٢هـ
 ٢سبتمبر سنة  ٢0٢0م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٥٢
اﳉريدة الرسم ّ

* فرع التحاليل والقياس ،ويكّلف ﲟا يأتي :
– ضمان سير مختلف التجهيزات واستغﻼلها العلمي
والتقني،
– ضمان تقدﱘ اﳋدمات العلمية ﳌختلف الهيئات،
– ترقية بروتوكوﻻت التحاليل الفيزيائية الكيميائية
وتطويرها.
* ف ـ ـ ـ ـ ـرع اﳌـ ـوائع واﳌ ـ ـواد اﻻس ـ ـت ـ ـ ـهﻼك ـ ـ ـية ،ويك ـ ـّلف ﲟا
يأتي :
– ضم ـان ﲤوي ـن م ـخ ـت ـلـف الـهـيـاكـل بـاﳌوائـع والـتـخـزيـن
والتكييف،
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وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١٦٣–2٠اﳌؤّرخ ﰲ أول

ذي القعدة عام ١٤٤١اﳌوافق 2٣يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠2–١8اﳌؤّرخ ﰲ 2٣

ذي الق ـ ـعدة ع ـ ـام  ١٤٣9اﳌـ ـوافـ ـق  ٥غـشت سنة  2٠١8الذي يحدد
كيفيات وإجراءات منح التراخيص اﳌنجمية،
يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٦٤من القانون رقم
 ٠٥–١٤اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  2٤ربـ ـيع الث ـ ـاني عـ ـ ـام  ١٤٣٥اﳌـ ـواف ـ ـق 2٤

فب ـراير س ـ ـنة  2٠١٤واﳌتض ـ ـمن قان ـ ـون اﳌن ـ ـاجـ ـ ـم ،يهدف هذا

القـ ـ ـرار إﱃ ﲢ ـ ـديد نم ـ ـوذج دفـ ـتر اﻷعـ ـ ـ ـ ـ ـباء اﳌـ ـتـ ـع ـ ـلق بش ـ ـ ـ ـ ـروط

– ضم ـان ال ـت ـم ـوي ـن ب ـاﳌواد اﻻست ـه ـﻼك ـي ـة وق ـطـع الـغـيـار
الضرورية للسير اﳊسن للتجهيزات.

وكيفيات اﻻستغﻼل اﳌنجمي اﳊرﰲ للذهب.
اﳌادة  : ٢يحدد نموذج دفتر اﻷعباء الذي يجب عﲆ

* فرع اﻷمن والصيانة ،ويكّلف ﲟا يأتي :
– ضمان أمن اﳌستخدمﲔ والتجهيزات،
– التكفل ﲟراقبة جميع أنواع اﳌنتجات وتخزينها،
– ضمان صيانة معدات دعم التجهيزات الثقيلة.
اﳌادة  : 4ينـ ـ ـ ـشر ه ـ ـذا الق ـ ـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـ ـدة الّرسـ ـ ـمّية

طالب ترخيص اﻻستغﻼل اﳌنجمي اﳊرﰲ للذهب اﻻكتتاب
فيه ،ﰲ اﳌلحق بهذا القرار.
اﳌادة  : 3ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٣محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق أول سبتمبر

سنة .2٠2٠

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

محمـد عرقاب

حّرر باﳉزائر ﰲ  18ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  8غشت

سنة .2020

وزير التعليم العاﱄ

وزير اﳌالية

والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

أيمن بن عبد الرحمان

وزارة اﳌناجم
قرار مؤّرخ ﰲ  ١3محّرم عام  ١٤٤٢اﳌوافق أول سبتمبر
سـ ـنة  ،٢0٢0يح ـ ـ ـدد نمـ ـ ـوذج دف ـ ـتر اﻷع ـ ـبـ ـاء اﳌتـ ـع ـ ـلق

بـ ـش ـ ـروط وكي ـ ـفـ ـيات اﻻسـ ـتـ ـغﻼل اﳌنـ ـجـ ـمي اﳊـ ـرﰲ
للذهب.
––––––––––

اﳌلحق
دفتر اﻷعباء اﳌتعلق بشروط وكيفيات اﻻستغﻼل
اﳌنجمي اﳊرﰲ للذهب.
اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف دفتر اﻷعباء هذا إﱃ ﲢديد شروط
وكيفيات اﻻستغﻼل اﳌنجمي اﳊرﰲ للذهب.
ﻻ
اﳌادة  : ٢ﻻ يتم اﻻستغﻼل اﳌنجمي اﳊرﰲ للذهب إ ّ
ﲟوجب ترخيص ﻻستغﻼل منجمي حرﰲ تسّلمه الوكالة
الوطنية للنشاطات اﳌنجمية طبقا لﻺجراءات التنظيمية
اﳌعمول بها.
اﳌادة  : 3يمكن طالب ترخيص ﻻستغﻼل منجمي حرﰲ
يرغب ﰲ ﳑارسة نشاط اﻻستغﻼل اﳌنجمي اﳊرﰲ للذهب
تقدﱘ ملف طلب الترخيص اﳌنجمي لﻼستغﻼل اﳌنجمي
اﳊرﰲ لدى الفرع اﳉهوي اﳌختص إقليميا للوكالة الوطنية

ن وزير اﳌناجم،
إ ّ

للنشاطات اﳌنـ ـ ـج ـ ـمية للدراسـ ـة وف ـ ـقا لﻺجـ ـ ـراءات التنظيمية

ﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥٦–٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام ١٣8٦

اﳌعمول بها.

اﳌوافق  8يونيو سنة  ١9٦٦واﳌتضمن قانون العقوبات،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥–١٤اﳌؤّرخ ﰲ  2٤ربيع الثاني

عام  ١٤٣٥اﳌوافق  2٤فبراير سنة  2٠١٤واﳌتضمن قانون
اﳌناجم،

يتم تسجيل طلبات تراخيص اﻻستغﻼل اﳌنجمي اﳊرﰲ
للذهب ﰲ سجل تضعه الوكالة الوطنية للنشاطات اﳌنجمية،
مرقمًا مؤشرا ً عليه.
اﳌادة  : ٤يسّلم ترخـ ـيص اﻻست ـ ـغﻼل اﳌنـ ـجـ ـمي اﳊـ ـ ـرﰲ
بعد دفع حق إعداد الوثيقة ،ﳌدة ﻻ تفوق خمس ) (٥سنوات

