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4 - قــسم تــعـلــيم الــلــغــة الـعــربــيــة والـتــعــلــيم اIــقـارن - قــسم تــعـلــيم الــلــغــة الـعــربــيــة والـتــعــلــيم اIــقـارن
للغات للغات ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

- تعليم اللغات واللغة العربية بصفة خاصة.
5 - قـــسم الــــبـــحـث الـــســـيــــمـــيــــائي مـــكــــلف بـــالــــقـــيـــام

بدراسات وأعمال بحث حول :
qترجمة الدراسات السيميائية -

q(الفرنسية - العربية) صطلحات السيميائيةIا -
- السيميائية العربية.

اIــادة اIــادة 9 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اIــشـــتــرك
اIـؤرخ في 9 شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق 2 سـبــتـمـبــر سـنـة

2006 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 10 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ربــيـع األول عـام 1434 اIــوافق
15 يناير سنة 2013.

تنظـم اIـصالح اإلداريةq وعـددها ثالث (تنظـم اIـصالح اإلداريةq وعـددها ثالث (3) )  في : في : 
qوالتكوين XستخدمIمصلحة ا *

qيزانية واحملاسبةIمصلحة ا *
* مصلحة الوسائل العامة.

اIـادة اIـادة 8 :  : تـتكـون أقـسـام الـبحثq وعـددهـا خـمـسة (5)
من :

* قــــسـم الـــــلــــســـــانــــيـــــات الـــــعــــربـــــيــــة واIـــــعـــــجــــمـــــيــــات
qصطلحات العربية وعلم الترجمةIوا
qقسم اللسانيات احلاسوبية *

qنطوق وعلم أمراض الكالمIقسم التبليغ ا *
* قــسم تـــعــلـــيم الــلـــغــة الـــعــربــيـــة والــتـــعــلــيـم اIــقــارن

qللغات
* قسم البحث السيميائي.

1 - قــــسم الــــلــــســــانــــيــــات الـــعــــربــــيــــة واIــــعــــجــــمــــيـــات - قــــسم الــــلــــســــانــــيــــات الـــعــــربــــيــــة واIــــعــــجــــمــــيـــات
واIــصـطـلــحـات الـعـربــيـة وعـلم الــتـرجـمـةواIــصـطـلــحـات الـعـربــيـة وعـلم الــتـرجـمـة ويـكـلف بـالـقـيـام

بدراسات وأعمال بحث حول :
- الـــلـــســـانـــيـــات الـــعـــربـــيـــة والـــصـــيـــاغـــة الـــريـــاضـــيـــة

qنطقية للنظرية اخلليلية احلديثةIا
- اIعـجميـات وعلم التـرجمة بـالتدوين والـتصنيف
وتـنميط االستعمـال احلقيقي للـمفردات العربيـة التقنية

qوغير التقنية
- الــتـرجـمـة وعـلـم الـتـرجـمـة إلجنــاز دراسـات عـلـمـيـة

حول إجراءات الترجمة.

2 - قـسـم الـلــســانـيــات احلــاسـوبــيـة - قـسـم الـلــســانـيــات احلــاسـوبــيـة ويـكــلف بــالـقــيـام
بدراسات وأعمال بحث حول :

qعاجلة اآللية للغةIا -
- اIساهمة في تثمX موروث اللغة العربية.

3 - قـــسم الـــتـــبـــلـــيغ اIـــنـــطـــوق وعـــلم أمـــراض الـــكالم - قـــسم الـــتـــبـــلـــيغ اIـــنـــطـــوق وعـــلم أمـــراض الـــكالم
ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

- ظــواهــر الــتــواصل الــســمــعي-الــشــفــاهي احلــقــيــقي
qوعالج اإلشارة بالنسبة للمنطوق العربي

- حتـسـX االتـصـال عن طـريق  تـخـاطب اإلنـسـان مع
qاآللة

- إعـداد أدوات آلـيـة للـتـحـلـيل والتـركـيب والـتـعرف
qاآللي على الكالم

- اســــتــــغـالل الــــدراســــات الـــــعــــيــــاديـــــة في مــــخـــــتــــلف
اضطرابات الكالم. 

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اIالية وزير اIالية
كر¢ جوديكر¢ جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 3 رب ربـيع األول عام يع األول عام 1434
15  ي  يــــنـايايــــر سر ســــنـة ة q2013 يq يــــتـضــــمن المن الــــتــــنــــظـيميم اIاIـوافق وافق 

الداخلي Iركز البحث في البيوتكنولوجيا.الداخلي Iركز البحث في البيوتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةIووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و �ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اIــــؤرخ في  19 ربـــيع األول عـــام  1415 اIــــوافق 27 غــــشت
سـنـة  1994 الـذي يــحـدد صالحـيــات وزيـر الـتـعــلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
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qقسم التحليل االستشرافي في البيوتكنولوجيا *
* قـــــــــسـم تــــــــكـــــــــنــــــــولـــــــــوجــــــــيــــــــا اإلعـالم اIـــــــــتــــــــعـــــــــلــــــــقــــــــة

بالبيوتكنولوجيا.

X4 :  : يــكـلـف قـسـم الـعالقــات اخلــارجــيـة وتــثــمـ اIـادة اIـادة 
نتائج البحث �ا يأتي :

- ضمـان التـعاون مع مـؤسسات الـبحث والـشركات
qفي اجلزائر واخلارج

- اIــــشـــاركــــة في بــــحث مـــصــــادر الـــتــــمـــويـل والـــدعم
qستوى الوطني والدوليIالتقني على ا

- ضــــمـــــان الــــتـــــحــــويـل الــــتـــــكــــنـــــولـــــوجي من اIـــــركــــز
qولصاحله

- ترقـيـة ونشـر األعـمـال التـقـنـية والـعـلـميـة ونـتائج
qركزIبحث ا

- الــعـمـل عـلـى إحـداث رمــز لــلـمــنــتــجـات ذات األصل
qالبيوتكنولوجي في السجل التجاري

qاالستشارة حول حترير خطة األعمال -
- االسـتـشـارة حـول الـوكالء بـهـدف حتـريـر الـطـلـبـات

اIتعلقة بالبراءات الوطنية أو الدولية.
: (2) Xوينظم في مصلحت

qمصلحة العالقات اخلارجية واالتصال *

* مصلحة تثمX نتائج البحث.

اIــادة اIــادة 5 :  : يـــكــلف قـــسم الـــتــحـــلــيل االســـتــشـــرافي في
البيوتكنولوجيا �ا يأتي :

- ضـمان اIتـابعـة التـكنـولوجيـة بانـتظـام في ميدان
qالبيوتكنولوجيا

- اIـــســاهــمــة في تــطــويـــر أدوات تــســيــيــر اIــعــلــومــة
qعطياتIاألرشفة ونقل ا qعاجلةIالطبية: ا

- دراســة وتــقــيــيم طــلـبــات االعــتــمــاد و/أو تـرخــيص
الـــطـــرح في الــــســـوق و/أو االنـــتـــثـــار اإلرادي لـــلـــكـــائـــنـــات

qعدلة وراثياIا
- اIــســـاهــمــة فـي تــطـــويــر وتالؤم الـــتــشـــريع اخلــاص
بـــأخالقـــيـــات عـــلم األحـــيـــاءq الــسـالمـــة احلــيـــويـــة والـــقـــواعــد

واIراجع وكذا ضمان اجلودة والسهر على تطبيقها.
: (2) Xوينظم في مصلحت

 qتابعة التكنولوجيةIمصلحة ا *

* مصلحة األمن البيولوجي والسالمة احليوية.

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 158
اIــؤرخ في 16 ذي احلــجــة عــام 1416 اIــوافق 4 مــايــو ســنــة
1996 الذي يحدد شـروط تطبيق أحكام األمن الداخلي في

اIؤسـسةq اIـنصـوص علـيهـا في األمر رقم 95 - 24 اIؤرّخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اIـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واIــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 338
اIــؤرخ في 19 شــوّال عــام 1428 اIــوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة
2007 واIــــــــــتـــــــــضـــــــــمـن إنــــــــــشـــــــــاء مـــــــــركــــــــــز لـــــــــلـــــــــبــــــــــحـث في

qالبيوتكنولوجيا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 396
اIــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اIــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
qللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 293
اIــؤرخ في 2 رمــضــان عـام 1433 اIــوافق 21 يــولــيــو ســنـة
qـشتركـة للبحـث العلميIصالح اI2012 الذي يـحدد مهـام ا

qوالتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  تـــــــطـــــبــــــيـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIـــــادة 10 مـن
اIـــرســـوم الــــتـــنــــفـــيـــذي رقم 11 - 396 اIــؤرخ في 28 ذي
احلـجة عام 1432 اIوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 واIــذكـور
أعـالهq يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الــتــنــظـيـم الـداخــلي
Iــركـز الــبــحث في الــبــيـوتــكــنـولــوجــيــاq ويـدعى فـي صـلب

النص "اIركز".

2 :  : حتت ســلــطــة اIـــديــرq الــذي يــســاعــده مــديــر اIـادة اIـادة 
مـــســـاعـــد وأمــــX عـــامq يـــنـــظـم اIـــركـــز في أقـــســــام تـــقـــنـــيـــة
ومـــصــالح إداريـــة وأقــســام لـــلــبـــحث وورشــات ومـــحــطــات

جتريبية ومصالح مشتركة.

اIـادة اIـادة 3 :  : تتـكـون األقـسام الـتـقـنيـة وعـددهـا ثالثة (3)
من :

qنتائج البحث Xقسم العالقات اخلارجية وتثم *
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- ضمان تسييـر األمالك اIنقولة والعقارية للمركز
qواحملافظة عليها وصيانتها

qمسك دفاتر اجلرد للمركز -

- ضمان حفظ أرشيف اIركز وصيانته.

تنظم اIصالح اإلداريةq وعددها ثالث (تنظم اIصالح اإلداريةq وعددها ثالث (3) في : ) في : 
qوالتكوين XستخدمIمصلحة ا *

qيزانية واحملاسبةIمصلحة ا *
* مصلحة الوسائل العامة.

اIـادة اIـادة 9 :  : تـتـكـون أقـسـام الـبــحث وعـددهـا خـمـسـة (5)
من :

qقسم البيوتكنولوجيا والصحة -

qقسم البيوتكنولوجيا والفالحة -

qقسم البيوتكنولوجيا الغذائية -

qقسم البيوتكنولوجيا والبيئة -

- قسم البيوتكنولوجيا الصناعية.
1 - قسم البيـوتكنولوجـيا والصحة  - قسم البيـوتكنولوجـيا والصحة ويكـلف بالقيام

بدراسات وأعمال بحث حول :

- تـطــويــر مـنــاهج الــتــشـخــيص الــوراثي في مــيـدان
الــصـــحـــة اإلنـــســـانـــيـــة واحلــيـــوانـــيـــة لألمـــراض اIـــنـــتـــشــرة

 qوالنادرة في اجلزائر

- تــثــمـX الــنــبــاتــات الــطــبــيــة والــعــطــريــة بــالــطـرق
الــبـيــوتـكـنــولـوجــيـة مع الــتـركــيـز خــاصـة عــلى الـتــأثـيـرات
اIــتــعــلــقــة بــالــتــصــيــيـغ والــتــســلــيم الــهــادف واالســتــنــبــات
اخلـلـوي/اخملبـري ومـراقبـة اجلـودة وكذا كل اآلفـاق اجلـديدة

qللبيوتكنولوجيا

- الـــتـــركــيـب الــوراثـي لـــلــعـــوامـل اIــعـــديـــةq الســـيـــمــا
qمن أجل تطوير لقاحات أكثر فعالية qتوطنةIاألمراض ا

- تــــطــــويــــر أدوات الــــتــــشــــخــــيص ومــــراقــــبــــة اجلـــودة
qللصحة اإلنسانية واحليوانية

- الــتـعــرف عــلى اجلــيــنــات اجلـديــدة ووظــائــفــهـاq ذات
qالعالقة بالصحة اإلنسانية واحليوانية

- البـحث في السالالت اجلـرثوميـة احلديـثة اIنـتجة
qللمواد اجلديدة ذات القيمة العالجية

qإنشاء بنوك بيولوجية -

- اكتشاف منـاهج جديدة لتحديد وقياس اجلزيئات
احليوية احلديثة وتطويرها.

اIـادة اIـادة 6 :  : يـكــلف قــسم تــكـنــولــوجـيــا اإلعالم اIــتــعـلــقـة
بالبيوتكنولوجيا �ا يأتي :

- تــطـــويـــر مـــوارد إلـــكــتـــرونـــيـــة لــتـــســـهـــيل الـــدخــول
qعلوماتIوانتثار ا

- العـمل على تشـكيل ووضع قاعـدة معطـيات علـمية
qفي البيوتكنولوجيا

- اكـتــسـاب كل اIـعـلـومـات اIـتـعـلـقـة بـأحـدث وضـعـيـة
الـبحث في الـبيوتـكنـولوجـيا واستـخالصهـا ونشـرها لدى

qعنيةIصالح اIا
- ضــمـان تــســيــيــر الـنــظــام اIــعــلـومــاتي والــشــبــكـات

qعطيات وصيانتها وحتيينهاIوقواعد ا
- حتــلــيـل الــبــيــئــة الــتــكــنــولـــوجــيــة والــتــقــنــيــة وكــذا
التـأثيرات االقـتصاديـة الستخالص فـرص تطويـر البحث

qطبق الذي يستجيب الحتياجات البلدIا
- تـقـد¢ دراسـات كــمـيـةq مـوضـوعـيـة ومـفـيـدة لـوضع
اسـتـراتـيـجـيــة لـتـقـد¢ اخلـدمـةq مـكـيـفـة وفـقـا لالحـتـيـاجـات

qؤسساتIعبر عنها من طرف اIا
- اسـتـغالل كل اIـوارد اIـعـلـومـاتـيـة اIـكـيـفـة لـضـمان

 qاجلودة وتتبع معطيات اخملبر
- تـطـويـر الـتـحـسـX اIـسـتـمـر لـنـظـام ضـمـان اجلودة

وإعداد مخطط تكوين للموظفX اIتكفل بهم.
وينظم في ثالث مصالح (3) :

qكتبة والوثائق االفتراضيةIمصلحة ا *
qمصلحة تسيير الشبكات وصيانتها *

* مصلحة ضمان اجلودة وتتبع معطيات اخملبر.
اIادة اIادة 7 : : يلحق باألمX العام مكتب األمن الداخلي.

اIادة اIادة 8 : : تكلف اIصالح اإلدارية �ا يأتي :
- إعـــداد ووضع حــــيّـــز الــــتـــنــــفـــيـــذ اخملــــطط الــــســـنـــوي

qوارد البشريةIلتسيير ا
qركزIستخدمي اI هنيIسار اIضمان متابعة ا -

- إعــداد ووضع حــيّــز الــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات ســنــويــة
ومـتـعـددة الـسـنـوات لـلـتـكـوين وحتـسـX اIـسـتـوى وجتـديد

qركزIستخدمي اI علوماتIا
- إعـداد مـشروع مـيـزانيـة الـتسـيـير وجتـهـيز اIـركز

qصادقة عليهIوكذا ضمان تنفيذه بعد ا
qمسك احملاسبة العامة للمركز -

qركزIضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل ا -
- ضــمـــان تــســيــيــر قـــضــايــا اIــنـــازعــات واIــنــازعــات

qالقانونية للمركز
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4 - قسم الـبيـوتكنـولوجـيا والبـيئة  - قسم الـبيـوتكنـولوجـيا والبـيئة ويكـلف بالـقيام
بدراسات وأعمال بحث حول :

- تـــثــمــX الـــكــتــلـــة احلــيــويــة والـــنــفــايـــات الــزراعــيــة
الصـناعية بالطـرق البيولوجيـة لتسيير الـنفايات بأكثر

qفعالية
- إنـتـاج الـسـلع : إنـتـاج األيـضـيـات من الـنـفـايات أو
اجلـزيـئات احلـيـويـة (األنز�ـات ومـبـيـدات الهـوام احلـيـوية

q(ضادةIواجلزيئات ا
- إنتاج اخلـدمات: اسـتعمـال الكـائنات احلـية Iـعاجلة
qالـــتـــحـــلل احلـــيـــوي qأو تـــنـــظـــيـف بـــيـــئـــة (الـــعالج احلـــيــــوي
االقـتـران الــتـحـلل الـضـوئي - الـتـحـلل احلـيـوي لـلـمـلـوثـات

q(ائيةIالعضوية في األوساط ا
- اIـــكــافـــحــة الـــبـــيــولـــوجــيـــة بــاســـتــعـــمــال احلـــشــرات

 qوالكائنات الدقيقة واجلزيئات احليوية والنباتات
- مــعــاجلــة اIـتــدفــقــات الــســائــلـة اIــلــوثــة بــاســتــخـدام
qالطحالب qـائية الـكبيـرةIالطـرق البيولـوجية (األوراق ا

q(اجلراثيم والنباتات
- تــطـــويـــر كــواشـف حــيـــويـــة لــتـــلـــوث (اIــاءq الـــهــواء

q(والتربة
- تـــطــــويـــر االخــــتـــبـــارات احلــــيـــويــــة لـــعــــلم الــــســـمـــوم

البيئي.
5 -  - قـــسم الــبـــيــوتـــكــنــولـــوجــيـــا الــصــنـــاعــيــة قـــسم الــبـــيــوتـــكــنــولـــوجــيـــا الــصــنـــاعــيــة ويـــكــلف

بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تـــــطـــــويـــــر الــــــطـــــرائـق احلـــــيـــــويــــــة لإلنـــــتــــــاج احملـــــلي

qضافةIللمنتجات احليوية ذات القيمة ا
- الــــدراســــات الــــتـــقــــنــــيــــة والــــتــــجــــاريــــة اIــــتــــعــــلــــقـــة
بــالـــقــطـــاعـــات االقــتـــصــاديـــة الــتـي �ــكن أن تـــســـتــفـــيــد من
البـيوتكنـولوجيـاq من أجل اIساهمـة في ترقيـة االقتصاد

qاحليوي لضمان تنمية مستدامة
- البـحث الـكـيـمـيـائي الـنبـاتي والـدوائي لـلـنـبـاتات

qالطبية
- إنــتـــاج اIــواد الـــصــيــدالنـــيــة بــطـــريق االســتـــنــبــات

qاخملبري للخاليا النباتية
- تـطوير الطرائق الـصيدالنية وتـكييفهـا بالشراكة

qمع القطاع الصناعي
- تـطوير معدات الـتشخيص أو مـنتجات لـلمخابر:
qـنـاعـيـةIالـغـلــوبـولـيـنـات ا qاسـتـخالص الـنـيــوكـلـيـوتـيـدات

qاألنز�ات
- تـطــويـر مــعـدات الــتـشــخـيص اجلــزيـئي لــلـكــائـنـات

qمرضة السيما احملليةIا

2 - قسم البيـوتكنولـوجيا والفالحة  - قسم البيـوتكنولـوجيا والفالحة ويكـلف بالقيام
بدراسات وأعمال بحث حول :

- الـتـمــيّـز اجلـزيــئي لـلـمــوارد الـبـيــولـوجـيــة السـيـمـا
احملـــلـــيـــة مـــنـــهـــاq والـــتـــعـــرف عـــلى اجلـــيـــنـــات ذات الـــفـــائـــدة

qالزراعية ووظائفها
- تــطــبــيـق الــبــيـــوتــكــنــولـــوجــيــا في حتـــســX عــوامل

qاإلنتاج
- إحـداث النـباتـات اIعـدلة وراثـيا اIـقاومـة للـضغط

qاحليوي وغير احليوي
- تــطـــبــيـق الــبـــيــوتـــكـــنــولـــوجــيـــا في مـــراقــبـــة جــودة

qنتجات الفالحيةIا
- تــطـــبــيق الـــبــيــوتـــكــنــولـــوجــيـــا في حتــســX آداءات

qاألنواع احليوانية والنباتية
- تطـبـيق الـبيـوتـكنـولـوجـيا لـتـكـاثر وتـوالـد األنواع

qاحليوانية والنباتية
qاستغالل التنوع البيولوجي -

- اIـســاهـمـة في الــتـمـيّـز اجلــزيـئي وحـمــايـة الـتـراث
qالوراثي

qعدلة وراثياIتقييم األخطار لدى الكائنات ا -
- تــــطـــويــــر األســــمـــدة احلــــيــــويـــة ومــــبــــيـــدات الــــهـــوام

احليوية.
3 - قسم البيـوتكنولوجـيا الغذائية  - قسم البيـوتكنولوجـيا الغذائية ويكـلف بالقيام

بدراسات وأعمال بحث حول :
- تطـبيق الـبيـوتكـنولـوجيـا في الصـناعـة الزراعـية

 qوالغذائية
- تــطـبــيق الــتــقــنــيـات احلــديــثــة لـلــبــيــوتــكـنــولــوجــيـا
Iــراقــبــة جـودة األغــذيــة اIــســتــوردةq الســيــمــا الــكــشف عن
وجـود نسـبة مـئويـة من الكـائنـات اIعـدلة وراثيـا في هذه

qنتجاتIا
qراقبة اجلودةI تطوير أدوات التشخيص -

- الــتـــعــرف عــلى اجلـــزيــئــات احلــيـــويــة احلــديــثــة ذات
qالفائدة الغذائية وتطويرها

- تـثـمـX اIـنـتـجــات الـثـانـويـة الـزراعـيـة والـغـذائـيـة
إلنــتـاج كــتــلــة حــيـويــة ذات فــائــدة صــنـاعــيــة و/أو غــذائــيـة

q(بروتينات qأنز�ات qخميرة)
qهندسة الطرائق الغذائية -

الــبـحث في الـسـالالت اجلـرثـومـيــة احلـديـثـة اIــنـتـجـة
qللمواد اجلديدة ذات الفائدة الغذائية

- إنـتــاج األنـز�ـات الـصــنـاعـيــة اIـطـبـقــة في اIـيـدان
الزراعي والغذائي.
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- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 215
اIـؤرخ في 20 ذي الـقـعـدة عـام 1412 اIـوافق 23 مـايـو سـنـة
1992 واIـتـضـمن إحـداث مـركـز لـلـبـحث الـعـلـمي والـتـقـني

qتمّمIعدّل واIفي علم اإلنسان االجتماعي والثقافي ا

- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اIــــؤرخ في  19 ربـــيع األول عـــام  1415 اIــــوافق 27 غــــشت
سـنـة  1994 الـذي يــحـدد صالحـيــات وزيـر الـتـعــلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 158
اIــؤرخ في 16 ذي احلــجــة عــام 1416 اIــوافق 4 مــايــو ســنــة
1996 الذي يحدد شـروط تطبيق أحكام األمن الداخلي في

اIؤسـسةq اIـنصـوص علـيهـا في األمر رقم 95 - 24 اIؤرّخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اIـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واIــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 396
اIــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اIــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
qللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 9
شـــــعـــــبـــــان عــــام 1427 اIـــــوافق 2 ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2006
واIــتـــضــمـن الــتـــنــظـــيم الــداخـــلي Iـــركــز الـــبــحـث الــعـــلــمي

qوالتقني في علم اإلنسان االجتماعي والثقافي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  تـــــــطـــــبــــــيـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIـــــادة 10 مـن
اIـــرســـوم الــــتـــنــــفـــيـــذي رقم 11 - 396 اIــؤرخ في 28 ذي
احلـجة عام 1432 اIوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 واIــذكـور
أعـالهq يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الــتــنــظـيـم الـداخــلي
Iــــركــــز الـــــبــــحـث الــــعـــــلــــمـي والــــتــــقـــــني فـي عــــلـم اإلنــــســــان

االجتماعي والثقافيq ويدعى في صلب النص "اIركز".

qضادةIإنتاج اللقاحات واألجسام ا -
- إنــتـاج األنـز�ــات لـصـنـاعــة اIـنـظــفـات واألنـز�ـات
الــصـنــاعــيـة اIــسـتــخــدمـة في قــطــاعـات الــصــحـة والــفالحـة

qوالزراعة والتغذية والبيئة
- دعم إنشاء الشركات اIبتدئة.

اIادة اIادة 10 : : تتكون الورشاتq وعددها اثنان (2) من :
qورشة التصميم وإجناز التركيبات التجريبية *

* ورشـة حـفـظ الـتـجـهــيـزات الـعــلـمـيــة واIـعـلــومـاتـيـة
وصيانتها.

اIـادة اIـادة 11 :  : تـسـيـر احملــطـة الـتـجـريـبـيــة اIـنـشـأة طـبـقـا
ألحــكـام اIـادة  34 (الــفـقـرة 3) من اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
11-396 اIـــــؤرخ في 28 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1432 اIـــــوافق 24

نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2011 واIــــذكـــور أعـالهq من طــــرف مـــديـــر
وتتكون من مصلحتX إلى ثالث (3) مصالح. 

اIـادة اIـادة 12 : : تـوضع اIـصـلـحـة اIــشـتـركـة اIـنـشـأة طـبـقـا
ألحــكــام اIــادة  36 مـن اIــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 11 - 396
اIــؤرخ في 28 ذي احلــجــة عــام  1432 اIــوافق 24 نــوفـــمــبــر
ســـــنــــة 2011 واIـــــذكـــــور أعـالهq حتت مـــــســــــؤولـــــيـــــة رئـــــيس

مصلحةq وتنظم في شكل فروع.
اIـادة اIـادة 13 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ربــيـع األول عـام 1434 اIــوافق

15 يناير سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اIالية وزير اIالية
كر¢ جوديكر¢ جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار وزاري مرار وزاري مـشــــتـرك مرك مـؤرخ في ؤرخ في 3 رب ربـيع األول عيع األول عـام ام 1434
اIاIــــوافق وافق 15  ي  يــــــنــــايايــــر سر ســــنــــة ة q2013 يq يــــتــــضــــــمن المن الــــتــــنــــظــــيميم
الالــــداخداخــــلي Iلي Iــــركركــــز الز الــــبــــحث الحث الــــعــــلــــمي والمي والــــتــــقــــني في عني في عــــلملم

اإلنسان االجتماعي والثقافي.اإلنسان االجتماعي والثقافي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةIووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي


