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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة األولى :  اGــادة األولى :  يـــعـــدل ويـــتــمـم هــذا اGـــرســـوم أحـــكــام
اGـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 99-252 اGـؤرخ في 28 رجب عـام

1420 اGوافق 7 نوفمبر سنة 1999 واGذكور أعاله.

اGـادة اGـادة 2 :  :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اGـادّة 2 مـن اGــرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 99-252 اGــــؤرخ في 28 رجـب عـــام 1420
اGــوافق 7 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 1999 واGـــذكــور أعـاله وحتــرر

كما يأتي :
"اGــــادة 2 : تــــخـــــضع �ـــــارســــة نــــشـــــاط إجنــــاز الـــــعــــلم
الـوطــني وصـنــعه لـلــحـصــول عـلى رخــصـة إداريــة مـســبـقـة
يـسـلـمــهـا الـوالي اخملـتص إقـلـيـمــيـا  بـعـد أخـذ رأي اGـصـالح

اGعنية وال سيما مصالح األمن.
�ــارس نــشــاط إجنــاز الــعــلم الــوطــني وصــنــعـه وكـذا
الشعـار الذي يحـمله والـعلم اGصـغر حـصريا عـلى التراب

الوطني.

ال �ـكن أن يـسـتـعـمل بـاجلـزائـر سـوى الـعـلم الـوطـني
والشـعـار الـذي يحـمـله والـعـلم اGصـغـر اGـصنـوع بـاجلـزائر

طبقا ألحكام هذا اGرسوم".

اGادة اGادة 3 :  :  تدرج ضمن أحكـام اGرسوم التنفيذي رقم
99-252 اGـؤرخ في 28 رجب عـام 1420 اGـوافق 7 نـوفـمـبـر

سنة 1999 واGذكور أعالهr مادة 2 مكرر حترر كما يأتي :

"اGـادة 2 مـكرر : حتــدد قـائــمـة الــمــنـتـــوجــات التي
ال �كن وضـع صورة الـعلم الـوطـني علـيـها بـقـرار مشـترك
بـــX الــوزراء اGـــكــلـــفـــX بــالـــتــجـــارة والــداخـــلــيـــة واGــالـــيــة

واجملاهدين".

اGادة اGادة 4 :  : تعـدل أحكام اGادّة 5 من اGرسـوم التنفيذي
رقـم 99-252 اGـــــــــؤرخ في 28 رجـب عــــــــام 1420 اGـــــــــوافق 7

نوفمبر سنة 1999 واGذكور أعاله كما يأتي : 

"اGـادة 5 : تـتــشـكل الـلـجـنـة الـوطـنــيـة لـلـعـلم الـوطـني
من :

rوزيــر الـــداخـــلــيـــة واجلـــمــاعـــات احملـــلــيـــة أو �ـــثــله  -
rرئيسا

rثل عن وزير الشؤون اخلارجية�  -
rثل عن وزير اجملاهدين�  -

rثل عن وزير التربية الوطنية�  -
rثل عن وزير التجارة�  -
rثل عن األمن الوطني�  -

-  �ثل عن الدرك الوطني". 

اGـــــــرســــــوم 5 :   :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادّة 9 مـن  اGــــــادة اGــــــادة 
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 99-252 اGــــؤرخ في 28 رجـب عـــام 1420

اGوافق 7 نوفمبر سنة 1999 واGذكور أعاله كما يأتي :

"اGـادة 9 : تـتـشــكل الـلــجـنـة الــوالئـيـة لــلـعـلـم الـوطـني
من :

rالوالي أو �ثله رئيسا -
rعضوا rمدير التنظيم والشؤون العامة  -

rعضوا rمدير اجملاهدين -
rعضوا rمدير التربية -
rعضوا rمديرالتجارة -

rعضوا rرئيس األمن الوالئي -
- قائد مجموعة الدرك الوطنيr عضوا".

اGادة اGادة 6 :  :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 17 مارس سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 13 -  - 109 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 5 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2013 ــــــوافق 17 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا

يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها.يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

rتممGعدل واGا rاليةGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اGــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

rباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اGــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اGـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واGتضمن القـانون التوجيهي والـبرنامج اخلماسي حـول
r2002 - 1998 الـبحث الـعـلمــي والـتطـويـــر التـكنـولوجـي

rادة 20 منهGال سيما ا rتمـمGـعدل واGا
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- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اGـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اGـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واGــتــضـمن

rتممGعدل واGا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اGـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اGـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

rاليGتضمن النظام احملاسبي اGوا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اGؤرخ
في 19 ربـيع األول عام 1415 اGوافق 27  غـشت سنة 1994
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

rالعلمي
- و�ــــقـــتــــضى  اGــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 177-95
اGــؤرخ في 25 مــحــرم عــام 1416 اGــوافق 24 يـــونــيــو ســنــة
1995 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 082-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
rتممGعدل واGا r"للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 244-99
اGــؤرخ في 21 رجب عــام 1420 اGــوافق 31 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء مـخـبـر الـبـحث وتـنـظيـمه

rوسيره
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 99-257 اGؤرخ
في 8 شــعــبــان عــام 1420 اGــوافق 16 نــوفــمــبــر ســنــة 1999
الــذي يـحــدد كـيـفــيـات إنــشـاء وحـدات الــبـحث وتــنـظـيــمـهـا

rوسيرها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-130 اGؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اGـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

rتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحثGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-131 اGؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اGـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

rتضمن القانون األساسي اخلاص بالباحث الدائمGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-232 اGؤرخ
في 23 شـوال عام 1431 اGوافق 2 أكتـوبر سـنة 2010 الذي
يـــحـــدد شـــروط �ــارســـة األســـتــاذ الـــبـــاحث االســـتـــشــفـــائي
اجلـــامــــعي أو األســـتــــاذ الـــبـــاحث نــــشـــاطـــات الــــبـــحث وكـــذا

rكيفيات مكافأتهما

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-396 اGؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اGوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الـــــذي يــــــحـــــدد الـــــقـــــانـــــون األســـــاسـي الـــــنـــــمـــــوذجي اخلـــــاص
rللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-397 اGؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اGوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الذي يـحدد الـقواعـد اخلاصة بـتسـييـر اGؤسـسة الـعمـومية

rهنيGذات الطابع العلمي والثقافي وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-398 اGؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اGوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الذي يحـدد مهام الوكـالة اGوضوعـاتية للـبحث وتنظـيمها

rوسيرها
rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يــــرسم ما يأتي :يــــرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اGادة األولى : اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 20 من الـقانون
رقم 98-11 اGـؤرخ في 29 ربـيع الـثـانـي عام 1419 اGـوافق
rــــذكــــور أعالهGــــتــــمم واGــــعـــدل واGا r1998 22 غــــشت ســــنــــة

يــهــدف هـــذا اGــرســوم إلى حتـــديــد كــيـــفــيــات إنـــشــاء فــرقــة
البحث وسيرها.

تـخضـع فرقـة البـحث التـابعـة لـلمـؤسسـة العـمومـية
ذات الــطـــابع الـــعـــلــمي والـــتـــكــنـــولـــوجي ولــوحـــدة الـــبــحث

وخملبر البحث إلى األحكام اGتعلقة بها.

اGــادة اGــادة  2  :  : فـــرقــة الــبـــحث هي الـــكــيــان الـــتــنـــظــيــمي
الــقـاعــدي إلجنـاز مــشـاريـع الـبــحثr تـتــشـكـل من ثالثـة (3)
بـاحثـX على األقلr وتـعتـمـد على مـستـخدمي دعم الـبحث
والـهيـاكــل  والتـجهـيــزات الـعلـميــــة التـابعــة للـمؤسـسـة
الـــتـي تـــنــــشـــأ بـــهــــا وتـــدعـى فـي صـــلـب الـــنص "مـــؤســـســة

اإلحلاق".
�كن فرقـة البحـث أن تستـعX  بالـكفـاءات العلـمية

والتقنية خملتلف قطاعات النشاط.

اGــــادة اGــــادة 3 :  : �ـــــكن أن تـــــكـــــون فـــــرقــــة الـــــبـــــحث خـــــاصــــة
�ـؤسـســة أو مـخـتــلـطـة أو شــريـكـة عــنـدمـا تـنــشـأ في إطـار
التـبـادل مع الـقطـاع االقـتـصادي واالجـتـمـاعي أو في إطار

التعاون العلمي بX اGؤسسات.
تـــبــرم األطـــراف اتــفـــاقــيـــة حتــدد �ــوجـــبــهـــا حــقـــوقــهــا

وواجباتها.
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اGـادة اGـادة 4 :  : تــكـلــف فــرقــــة الــبــحــث عـــلى اخلـــصــوص
�ا يأتي :

- إجنـــاز كل مـــشــروع لــلـــبــحث الـــعــلـــمي والــتـــطــويــر
rالتكنولوجي ذي  عالقة بغرضها

- اGـــــســــــاهــــــمـــــة فـي اكـــــتــــــســــــاب مـــــعــــــارف عــــــلـــــمــــــيـــــة
r وتكنولوجية جديدة والتحكم فيها وتطويرها

- اGــشــاركــة في حتــســX وتــطــويــر تــقــنــيــات وطــرق
rمتلكات واخلدماتGنتوجات واGاإلنتاج وكذا ا

rترقية نتائج البحث ونشرها -
- اGــــــســــــاهـــــــمــــــة في الـــــــتــــــكــــــويـن مـن خالل الـــــــبــــــحث

ولفائدته.

الفصل الثانيالفصل الثاني
قواعد اإلنشاءقواعد اإلنشاء

5 :  : تـــنـــشــــأ فـــرقــــة الـــبــــحث اخلــــاصـــة لــــلـــتــــكـــفل اGــادة اGــادة 
�ـشاريع الـبـحث اGنـبـثـقة عن الـبـرامج الوطـنـية لـلـبحث
حــــسب إجـــراءات اGـــنـــاقــــصـــة القـــتـــراح مـــشــــاريع الـــبـــحث

الوطنية أو القطاعية أو على مستوى مؤسسة اإلحلاق.
وتـــنــشـــأ فــرقـــة الــبــحـث اخملــتــلـــطــة في إطـــار تــنـــفــيــذ

برنامج مشترك بX مؤسستX (2) أو أكثر.
وتــكــون فــرقـة الــبــحث الــشــريــكــة نــتــيــجــة اشــتـراك
مـؤسـسـة مع فــرقـة بـحث خـاصـة ¡ إنــشـاؤهـا في مـؤسـسـة

أخرى.

اGـادة اGـادة 6 :  :  تـنـشــأ فـرقـة الـبـحث عــلى أسـاس اGـعـايـيـر
اآلتية :

- أهـــمــــيــــة نــــشـــاطــــات الــــبــــحث عــــلى ضــــوء حــــاجـــات
الـتـطور االجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة والـثـقـافـيـة والـعـلـمـية

rوالتكنولوجية للبالد
- أثـــر الــــنــــتــــائج اGــــنـــتــــظــــرة في تــــطـــويــــر اGــــعـــارف

rالعلمية والتكنولوجية
 rتوفرةGنوعية القدرة العلمية والتقنية ا -

- الـــوســائـل اGــاديـــة واGـــالــيـــة اGــتـــوفـــرة  و/أو الــتي
يجب توفيرها.

اGــادة اGــادة 7 : :  تـــنــشــــأ فــرقـــــة الـــبــحــث فـي مــؤســـــســات
الــــتـــعــــلـــيـــم والـــتــــكــــويــن الــــعـــالــــيـــــX وفـــي اGـــؤســــســــات
الـــــعــــمــــومـــــيــــــة األخــــــرى وفـي اGــــؤســــســـــات الــــعــــمـــــومــــيــــة
االقـــتــصـــاديــةr حـــسب احلــالـــةr بــقــرار مـن الــوزيــر اGـــكــلف
بـالـبحث أو بـقـرار مـشتـرك بـX الوزيـر اGـكلف بـالـبحث
والــســـلــطــة الـــوصــيـــة اGــعــنـــيــة بــنـــاء عــلى اقـــتــراحr حــسب

احلالـةr من مـسـؤول مـؤسسـة اإلحلـاق أو أطـراف االتفـاقـية
بــــــعــــــد الــــــرأي اGـــــوافـق مـن اجملـــــلـس الــــــعـــــلــــــمـي لـــــلــــــوكــــــالـــــة

اGوضوعاتية للبحث اGعنية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
قواعد السيرقواعد السير

اGــادة اGــادة 8 : : تـــزود فــرقــة الـــبــحث بـــلــجـــنــة تــتـــشــكل من
باحثX يرأسها مسؤول فرقة البحث.

�ــــكن تــــوســــيع جلــــنــــة فــــرقـــة الــــبــــحث اخملــــتــــلــــطـــة أو
الــشــريــكـــة Gــمــثل عن اGـــؤســســة الــعــمـــومــيــة أو اGــؤســســة

العمومية االقتصادية األطراف في االتفاقية.

تدلي الـلـجنـة بآرائـهـا في كل إجراء يـتعـلق بـتنـظيم
الــفـــرقــة وســيـــرهــا والــوســـائل اGــتـــوفــرة وفي كل مـــســألــة

يعرضها عليها مسؤول فرقة البحث.

تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.

اGادة اGادة 9 :  : يعX مسـؤول فرقة البـحث بقرارr إما من
الوزير اGـكلف بـالبحث وإمـا بقـرار مشتـرك مع السـلطة
الــوصــيــة اGــعــنــيــةr بــنـاء عــلـى اقـتــراحr حــسب احلــالــةr من

مسؤول مؤسسة اإلحلاق أو أطراف االتفاقية.
يعـX مسـؤول فرقة الـبحث بـحكم رتـبته ومؤهالته

العلمية ذات الصلة �هام فرقة البحث.

اGـادة اGـادة  10 :  : يـعــX مــسـؤول فــرقــة الـبــحث Gــدة إجنـاز
مــشــاريع الــبـحـث اGـقــررة. وفي حــالــة تــوقف عــهـدتـه يـتم

استخالفه حسب األشكال نفسها.

يـــتـــولـى مـــســـؤول فـــرقـــة الـــبـــحث اإلدارة الـــعـــلـــمـــيـــة
وتسيير الوسائل اخملصصة للفرقةr ويكون اآلمر بصرف
االعـــتــمـــادات اGــمـــنــوحـــة لــفـــرقــة الـــبــحـث ويــتـــلــقى  بـــهــذه
الـصفةr من مسـؤول مؤسسـة اإلحلاق التفـويض باإلمضاء
وكل سـلـطة تـسـييـر ضـرورية حلـسن سـير نـشـاطات فـرقة

البحث.

ويـحـرر تـقـريــرا سـنـويـا عن الـنـشـاطـات يـرسـله إلى
كل األطراف.

اGــادة اGــادة  11 : : �ــكـن مــســؤول فــرقــة الــبـــحث بــنــاء عــلى
تــفـــويض من مــســؤول مــؤســســة اإلحلــاقr اGــبــادرة بــإبــرام
الـعــقــود واالتــفـاقــيــات وااللــتـزام بــهــا قــصـد إجنــاز أشــغـال
الـــبــــحث والـــدراســــات و تـــقـــد¤ اخلــــدمـــات مع مــــنـــظـــمـــات
وطـنــيــة و/أو دولــيـة الــتي لــهــا صـلــة �ــهـام فــرقــة الــبـحث

وطبقا للتنظيم اGعمول به.
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اGـــــادة اGـــــادة  12 : : حتـــــدد رزنـــــامــــــة الـــــعـــــمل والــــــتـــــفـــــاصـــــيل
اGــوضـوعــاتـيـة الــعـامــة Gـشــروع أو مـشــاريع الـبــحث الـتي
تـــكـــلف بــهـــا فــرقـــة الــبـــحث في اGـــلــحـق بــالـــقــرار اGـــنــشئ

للفرقة أو االتفاقية اGبرمة بX اGؤسسات اGعنية.

اGــادة اGــادة 13 :  : مــدة االتـــفــاقـــيــة هي اGـــدة الالزمــة إلجنــاز
مشاريع البحثr و�كن جتديدها �لحق.

يـــتــخــذ قــرار جتــديــد أو عــدم جتـــديــد االتــفــاقــيــة بــعــد
االطالع عـلى رأي الـهـيـئـات اخملـتـصة لـلـمـؤسـسـات اGـعـنـية

بناء على نتائج التقييم.

اGـادةاGـادة 14 : : يــتــولى اجملــلس الــعــلــمي Gــؤســســة اإلحلـاق
الـتقـييم اجلـزئي والشـامل Gشـاريع البـحث اGوكـلة لـفرقة
الــبــحث اخلــاصــة. ويــكــرس هــذا الــتــقــيــيم اجملــلس الــعــلــمي

للوكالة اGوضوعاتية للبحث اGعنية .
وحتــدد كــيــفـــيــات تــقـــيــيم مــشـــاريع الــبــحـث اGــوكــلــة
لفرقة البحث اخملـتلطة أو الشريكـة في اGلحق باالتفاقية

اGبرمة بX اGؤسسات اGعنية.

اGــادة اGــادة 15 : : تــزود أطـــراف االتـــفـــاقــيـــة فـــرقـــة الــبـــحث
بـــــاGـــــســــتـــــخــــدمـــــX والــــوســـــائل وتـــــعــــX مـــــؤســــســـــة إحلــــاق
االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصـــة لــــســــيــــر الــــفــــرقــــة. وتــــوزع هـــذه
االعـتمادات وكـذا اإليرادات التي يـجب حتقيـقها في إطار
أعـــمــــال الـــبـــحـث في جـــدول تــــقـــديــــري يـــلــــحق �ـــيــــزانـــيـــة

مؤسسة اإلحلاق.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اGــادة اGــادة 16 : : تـــزود فـــرقـــة الـــبــحـث بـــاالســتـــقـاللــيـــة في
التسيير وتخضع للمراقبة اGالية البعدية.

اGادةاGادة 17 : : تتأتى إيرادات فرقة البحث من :
- مـســاهـمــات الــصـنــدوق الـوطــني لـلــبــحث الـعــلـمي

rوالتطوير التكنولوجي
- اعـــتــــمـــادات الــــتـــســــيـــيــــر اخملـــصــــصـــة من مــــســـؤول

rمؤسسة اإلحلاق
rنشاطات أداء اخلدمة والعقود -

rالهبات والوصايا -
- شهادات البراءة واGنشورات.

اGادةاGادة 18 : : تـبX الكـتابات احملسـابية Gـؤسسة اإلحلاق
بـكيـفـية مـنـفصـلـةr عمـليـات الـنفـقـات واإليرادات اGـتـعلـقة
بـنــشـاطــات فـرقــة الـبــحث. غــيـر أن الــكـتــابـات احملــاسـبــيـة
اGـتـعـلـقـة بـهـذه الـعـمـلـيـات في اGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات

الــطـابع الــعـلـمـي والـثـقــافي واGـهــني تـوكـل إلى الـكــلـيـة أو
إلى اGــعــهـــد اجلــامــعي أو إلـى مــعــهــد اGـــركــز اجلــامــعي ذوي

االختصاص في ميدان نشاط فرقة البحث.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام خاصةأحكام خاصة

اGادة اGادة 19 : : �كن كل طـرف من األطراف في االتفـاقية
اسـتعمـال النـتائج احملـصل علـيها في إطـار تنـفيـذ مشروع

البحث.

اGــادةاGــادة 20 :  : عـــنـــدمـــا يـــكـــون من شـــأن بـــعض الـــنـــتـــائج
احملصل عليها في إطار االتفاقية أن تكون موضوع حماية
عن طريق شـهادة بـراءةr فإن هـذه البـراءة تودع مـشتـركة

بX أسماء كل طرف من األطراف.

اGــادة اGــادة 21 : : تـــســـتـــفـــيـــد األطـــراف من حـق اســـتـــعـــمـــال
الــبـرامـج اGـعــلــومــاتــيـة الــتــي ¡ تــطــويــرهـــا بــالــشـــــراكـة

حلاجاتهـا اخلاصـة فـي البحث.

اGــــادة اGــــادة  22 : : تــــبـــX مـــنـــشــــورات مـــســـتـــخــــدمي فـــرقـــة
البحث العالقة مع اGؤسسات اGعنية.

23 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 17 مارس سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 13 -  - 111 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 6 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2013 ــــــوافق 18 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يــحـدد شـروط �ــارسـة نـشـاط الــوكـيل تـاجــر اجلـمـلـةيــحـدد شـروط �ــارسـة نـشـاط الــوكـيل تـاجــر اجلـمـلـة

للخضر والفواكه.للخضر والفواكه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اGـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممGعدل واGا rدنيGتضمن القانون اGوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اGـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممGعدل واGا rتضمن القانون التجاريGوا


