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مرسوم تنفيذي رقم  2٣٥-20مؤّرخ ﰲ  ٣محّرم عام ١٤٤2
اﳌوافق  22غشت سنة  ،2020يتضمـن إنشـاء مدرس ـة
عل ي ــ ا ف ــ ي عـ ل ــــ و م و ت ــ ك ن ــ ول ـــ وج ي ـات ا ﻹ ع ــ ﻼ م ا ﻵ ل ــ ي
والرقمنة.

 ١2محّرم عام  ١٤٤2هـ
 ٣١غشت سنة  2020م

اﳌاّدة  : ٣يحدد مقر اﳌدرسة ﰲ بجاية.
ويمكن نقله إﱃ أي مكان آخر من التراب الوطني ﲟوجب
م ـرسوم ت ـن ـف ـي ـذي ي ـت ـخ ـذ ب ـن ـاء عﲆ ت ـق ـريـر الـوزيـر اﳌكـلـف
بالتعليم العاﱄ.

––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  ٤–99و ) ١٤٣الفقرة (2
منه،

اﳌاّدة  : ٤توضع اﳌدرسة العليا ﰲ علوم وتكنولوجيات
اﻹعﻼم اﻵﱄ والرقمنة ﲢت وصاية الوزير اﳌكلف بالتعليم
العاﱄ.
اﳌاّدة  : ٥زيادة عﲆ اﳌهام العامة اﶈددة ﰲ اﳌواد ١9
و 2٠و 2١من الـمرسوم التنفيذي رقم  ١٧6–١6الـمؤّرخ ﰲ 9
رمضان عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  2٠١6واﳌذكور

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠5–99الـمؤّرخ ﰲ  ١8ذي اﳊجة

أعﻼه ،تتوﱃ اﳌدرسة مهمة ضمان التكوين العاﱄ والبحث

عام  ١٤١9اﳌوافق  ٤أبريل سنة  ١999واﳌتضمن القانون

ال ـع ـل ـمي وال ـت ـط ـوي ـر ال ـت ـك ـنـولـوجي ﰲ مـخـتـلـف تـخصصات

التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﻹعﻼم اﻵﱄ وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال والرقمنة.

– وﲟقتضى القانون رقم  2١–١5الـمؤّرخ ﰲ  ١8ربيع اﻷول

اﳌاّدة  : 6زيادة عﲆ اﻷعضاء اﳌذكورين ﰲ اﳌادة  2٤من

عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠١5واﳌتضمن القانون
التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

الـمرسوم التنفيذي رقم  ١٧6–١6الـمؤّرخ ﰲ  9رمضان عام
 ١٤٣٧اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  2٠١6واﳌذكور أعﻼه ،يتكون

اﳌعّدل،

مجلس اﻹدارة ،بالنسبة للقطاعات الرئيسية اﳌستعملة،

– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  ٣٧٠–١9الـمؤّرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠١9
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  ١6٣–2٠الـمؤّرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٤١اﳌواف ـ ـق  2٣ي ـون ـي ـو سن ـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  ١٧6–١6الـمؤّرخ ﰲ
 9رمضان عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  2٠١6الذي يحدد
القانون اﻷساسي النموذجي للمدرسة العليا،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطـبـيـ ـق ـا ﻷحـك ـام اﳌ ـادة  ٣م ـن الـ ـمرس ـوم
التنفيذي رقم  ١٧6–١6الـمؤّرخ ﰲ  9رمضان عام  ١٤٣٧اﳌوافق
 ١٤يونيو سنة  2٠١6واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مدرسة عليا تسّمى
”اﳌدرسة العليا ﰲ علوم وتكنولوجيات اﻹعﻼم اﻵﱄ والرقمنة”،
تدعى ﰲ صلب النص ”اﳌدرسة”.
اﳌاّدة  : 2تخـ ـ ـضع اﳌ ـ ـدرسة ﻷحـك ـام ال ـمرسـ ـوم التـنفـي ـذي
رقم  ١٧6–١6الـمؤّرخ ﰲ  9رمضان عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ١٤يونيو
سنة  2٠١6الذي يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للمدرسة
العليا ،وكذا ﻷحكام هذا اﳌرسوم.

من :
– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالطاقة،
– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالرقمنة واﻹحصائيات،
– ﳑث ـل ال ـوزي ـر اﳌك ـل ـف بـالـبـريـد واﳌواصﻼت السلـكـيـة
والﻼسلكية،
– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالصناعة،
– ﳑـثـل ال ـوزي ـر اﳌـنـتـدب لـ ـدى الـوزي ـر اﻷول اﳌـك ـلـف
باﳌؤسسات اﳌصغرة،
– ﳑثل الوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول اﳌكلف باقتصاد
اﳌعرفة واﳌؤسسات الناشئة،
– ﳑثلﲔ ) (2عن اﳌؤسسات العمومية اﻻقتصادية و/أو
اﳋاصة.
اﳌاّدة  : 7ين ـش ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الّرسـم ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ٣محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق  22غشت
سنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد

