
18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 671
30 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

rتمّمHعدّل واHا rبعالقات العمل
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 16 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

 rتمّمHعدّل واHا rاحملاسبة
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 96-16 اHــؤرخ في 16 صــفــر
عـام 1417 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1996 واHـتـعــلق بـاإليـداع

 rالقانوني
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اHــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
r2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

rتمّمHعدّل واHا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بتطوير االستثمارHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-05 اHؤرّخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

rؤلّف واحلقوق اجملاورةHبحقوق ا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-07 اHؤرّخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

rببراءات االختراع
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اHـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

rاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

rباجلمعيــات
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

Yوإذا أصــبـحـت الـشــركـة مــشـتــمـلــة عـلـى أكـثــر من خـمــسـ
(50) شـريـكـا وجب حتـويـلـهـا إلى شـركـة مـسـاهـمـة في أجل
سنة واحدة. وعنـد عدم القيام بذلكr تـنحلّ الشركة ما لم
يـصـبح عـدد الــشـركـاء في تـلك الـفـتـرة من الـزمن مـسـاويـا

خلمسY (50) شريكا أو أقل".
اHــــاداHــــادّة ة 5 : :  يــــنـــــشــــر هـــــذا الــــقـــــانــــون فــي الـــــجـــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـــــــرّر بــــــالـــــــجـــــــزائــــــر في 18 ربــــــيـع األول عـــــام 1437

اHوافق 30 ديسمبر سنة 2015. 
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــانـــون رقــم قـــانـــون رقــم 15-21 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 18 ربـــيع األول عـــام  ربـــيع األول عـــام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 30 ديــسـمـبــر سـنـة  ديــسـمـبــر سـنـة r2015 يــتـضـمن الــقـانـونr يــتـضـمن الــقـانـون
الــــتــــوجــــيـــهـي حــــول الـــبــــحـث الـــعــــلــــمي والــــتــــطــــويـــرالــــتــــوجــــيـــهـي حــــول الـــبــــحـث الـــعــــلــــمي والــــتــــطــــويـــر

التكنولوجي.التكنولوجي.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و122

r(الفقرة 16) و125 (الفقرة 2)  و126 منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

 rتمّمHعدّل واHا rاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-02 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بالتخطيطHوا



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 71 18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـ
30 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

الفصـل األولالفصـل األول

مفاهـيممفاهـيم

اHاداHادّة ة 6 :  : يقصد في مفهوم هذا القانونr  �ا يأتي :

الـــبــحث الــعـــلــمي والــتـــطــويــر الــتـــكــنــولــوجي : الـــبــحث الــعـــلــمي والــتـــطــويــر الــتـــكــنــولــوجي : هــمــا
جزءان من نفس عـملـية إنـتاج اHعـرفة والـعلـوم تغطي كل
مـــجـــاالت اHـــعـــرفــــة واســـتـــعـــمـــالــــهـــا واســـتـــغاللــــهـــا من أجل
تطبيقات جديـدة وذلك لالستجابة للتطلعات االجتماعية
والـثقافية واالحـتياجات االقـتصادية وضرورات الـتنمية

اHستدامة. 

بــرمــجــة أنــشــطــة الــبــحث :بــرمــجــة أنــشــطــة الــبــحث : تــعــنـي عــمــلــيــة الــتــعـرف
وحتـديـد مـحاور الـبـحث اHـكـونة من مـواضـيع بـحث عـامة
تــبــرز بــشــكل واضح األهــداف الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة

اHسطّرة.

تــقـيـيـم أنـشـطــة الـبـحث :تــقـيـيـم أنـشـطــة الـبـحث : هـو نــشـاط يــضـمن مالءمـة
وفــعــالــيــة الــنــظــام الــوطــني لــلــبــحث ويــبــاشــر في جــمــيع

مراحل إعداد وتنفيذ وإجناز أهداف البحث.

r يـشــمل الـتـقـيــيم االسـتـراتــيـجي سـيــاسـات الـبـحث
بينما يشمل التقييم العلمي أنشطة البحث.

مـخـطط تــطـويـر: مـخـطط تــطـويـر: هــو أداة حتـديـد الـبـرامـج الـوطـنـيـة
لـــلـــبــــحث مـــحــــمـــلـــة بـــاألهــــداف الـــعـــلــــمـــيـــة واالجـــتــــمـــاعـــيـــة
واالقـــتــصـــاديــة وكـــذا الــوســـائل الالزمـــة إلجنــازهـــا لــفـــتــرة

متعددة السنوات.

الـوكـالة اHـوضـوعـاتـيـة لـلـبحث : الـوكـالة اHـوضـوعـاتـيـة لـلـبحث : هي مؤسـسـة رائدة
مــوجــودة بـY اإلدارة اHــركـزيــة وكـيــانــات تـنــفـيــذ أنـشــطـة
الـبـحـثr تـكـلف بـتـنـســيق تـنـفـيـذ بـرامـج الـبـحث الـتـابـعـة

Hيدان اختصاصها وتثمينها. 

اHـــراقــبـــة اHــالـــيــة الـــبــعـــديــة :اHـــراقــبـــة اHــالـــيــة الـــبــعـــديــة : تـــعــني الـــرقــابـــة الــتي
تمـارس عـلى اآلمـر بالـصـرف بعـد االلـتزام واألمـر بـالدفع
لـــنـــفـــقـــة عـــمـــومـــيـــة من أجل الـــتـــحـــقق مـن صـــحـــة عـــمـــلـــيــة

اHيزانية من طرف عون  ينتمي لوزارة اHالية.   

اHــــــؤســـــســــــة الـــــعـــــمــــــومـــــيــــــة ذات الـــــطـــــابـع الـــــعــــــلـــــمياHــــــؤســـــســــــة الـــــعـــــمــــــومـــــيــــــة ذات الـــــطـــــابـع الـــــعــــــلـــــمي
والـــتـــكـــنـــولـــوجي : والـــتـــكـــنـــولـــوجي : هي الـــنـــمط الـــقـــانـــونـي لـــلـــمـــؤســـســات
الـعـمـومــيـة اHـطـبق عـلى مـؤسـسـات الـبـحث الـعـلـمي الـتي
تــتـمــتع بــالـشــخـصــيـة اHــعـنــويـة واالســتـقاللــيـة اHــالـيــة �ـا

يتوافق مع خصوصية مهامها. 

كـــيـــانـــات تـــنـــفـــيــذ أنــــشـــطـــة الــــبـــحث الـــتي تـــتـــمـــتكـــيـــانـــات تـــنـــفـــيــذ أنــــشـــطـــة الــــبـــحث الـــتي تـــتـــمـــتّع
بــاســتــقـاللــيــة الــتــســيــيـر : بــاســتــقـاللــيــة الــتــســيــيـر : تــعــني فـرقــة الــبـحـث ومـخــبـر
الــبـحـث ووحـدة الــبــحثr تــنــشـأ داخـل اHـؤســســات وتــوفـر

للباحثY إطارًا للعمل.

يصدر القانون اآلتي نصه  :يصدر القانون اآلتي نصه  :

الباب األول الباب األول 

أحكام عامةأحكام عامة

اHــــاداHــــادّة األولى  :ة األولى  :  يــــحـــدد هــــذا الــــقـــانــــون الـــتــــوجــــيـــهي
اHــبــاد¨ األسـاســيــة والـقــواعــد الـعــامـة الــتي حتــكم الــبـحث

العلمي والتطوير التكنولوجي. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : يــــــعــــــد الــــــبـــــحـث الــــــعــــــلــــــمي والــــــتــــــطــــــويـــــر
التكنولوجي من األولويات الوطنية.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يـرمــي هــــــذا الـقــانـــون الــتـوجــيـهــي إلى
ما يأتي:

- ضــــمــــان تــــرقــــيــــة الـــــبــــحث الــــعــــلــــمي والــــتــــطــــويــــر
 rا في ذلك البحث العلمي اجلامعي� rالتكنولوجي

rتدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبالد -

- فـــهـم الـــتـــحـــوالت الــتـي يـــعـــرفـــهــا اجملـــتـــمـع بـــغــرض
حتـديد وحتليل األنـظمة واHعـايير والقيـم والظواهر التي

rتتحكم فيه

- دراســـــة الــــتــــاريخ والـــــتــــراث الــــثــــقــــافـي الــــوطــــني
rوتثمينهما

- حتـــديـــد الـــوســـائـل الـــضـــروريـــة لـــلـــبـــحث الـــعـــلـــمي
 rوالتطوير التكنولوجي وتوفيرها

- تــرقـيــة وظـيــفــة الـبــحث الـعــلــمي داخل مـؤســسـات
التـعـليـم والتـكـوين العـالـيـY ومؤسـسـات البـحث الـعـلمي

rنتائج البحث Yوحتفيز تثم rؤسسات األخرىHوا

- دعم تــمـويـل الـدولــة لألنــشــطــة اHــتـعــلــقــة بــالــبـحث
rالعلمي والتطوير التكنولوجي

- تـثـمـY األطـر اHـؤسـسـاتـيـة والـتـنـظيـمـيـة من أجل
الــتـــكــفل الــفـــعــال بــأنـــشــطــة الـــبــحث الــعـــلــمي والـــتــطــويــر

التكنولوجي.

اHـاداHـادّة ة 4 : : �ـكن اHـتـعـامـلـY االقـتـصـاديـY االسـتـثـمار
في اجملـهـود الـوطــني لـتـرقـيـة الـبـحـث الـعـلـمي والـتـطـويـر
الـــتــكـــنـــولـــوجي ويـــســـتـــفــيـــدون مـــقـــابل ذلك مـن إجــراءات

حتفيزية وتشجيعية حتدد �وجب قوانY اHالية.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : �ـــكـن اHـــتـــعــــامـــلـــY االقــــتـــصـــاديــــY الـــذين
يــــتــــولــــون نـــشــــاط الــــبــــحـث والــــتـــطــــويــــر االســــتــــفــــادة من
اعـتـمـادات مـالـيـة تـصـدر عن اHــيـزانـيـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
العــلمي والـتـطويـر التـكنـولـوجي وفق شروط  وكـيفـيات

حتدد عن طريق التنظيم.
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تــــتـــــمــــثـل األهــــداف األســــاســـــيــــة لـــــلــــبــــحـث الــــعـــــلــــمي
والتطوير التكنولوجي على اخلصوصr فيما يأتي :

rتـطـوير مـنظـومـة التـربيـــة والـتعـلـيــم والتـكوين -
rنوعية التكوين Yال سيما بتحس

rترقية احلكم الراشد -
rالترقية الشاملة للمعارف -

- ترقـيـة  وتـطويـر الـصـحـة والصـنـاعـة الصـيـدالنـية
rفي شتى جوانبهما

rYتعزيز قدرات الدفاع واألمن الوطني -
rتطوير األنظمة الوطنية لإلعالم واالتصاالت -

rعلوماتHتطوير مجتمع ا -
rتطوير وحتديث النظام اإلداري والقضائي -

- تـقـلــيص الـفـوارق االجــتـمـاعــيـة والـتــنـمـيــة احملـلـيـة
rورفاهية السكان

rتطوير وسائل النقل واالتصال -
rتنمية وترقية تهيئة اإلقليم -

- الـتـنمـيـة الـفالحـيـة  والـغـابيـة  وتـنـمـيـة اHـسـاحات
rساحات الريفيةHالطبيعية وا

rتطوير صناعة األغذية الزراعية وترقيتها -
rتطوير الثروة احليوانية وصحتها وإنتاجها -

 rاألمن واالكتفاء الذاتي الغذائيان -
- تنـمية اHـوارد اHائيـة وحمايـتهاr ال سـيما من أجل

rياهHياه والتطهير والتموين باHالري وصرف ا
rائياتHتنمية الصيد البحري وتربية ا -

- حــــمـــايــــة الــــبـــيــــئــــة وتـــرقــــيـــة االقــــتــــصـــاد األخــــضـــر
rناخيةHوالتكيف مع التغيرات ا

- مـــكـــافــحـــة الـــتـــصـــحــر واحملـــافـــظـــة عــلـى الــطـــبـــيـــعــة
والــتــنــوع والـــتــوازن الــبــيــولــوجــيــY وتـــرقــيــة الــتــنــمــيــة

rستدامةHا
- الـوقــايـة من األخـطـار الــطـبـيـعــيـة والـتـكــنـولـوجـيـة

rالكبرى
rتطوير التشغيل وترقيته -

- تــطــويـــر وتــرقــيــة الـــســكن والــعــمـــران والــهــنــدســة
rعماريةHا

rنجميHترقية التطوير الصناعي وا -

اHـــصـــلـــحـــة اHـــشـــتـــركـــة  لــلـــبـــحث : اHـــصـــلـــحـــة اHـــشـــتـــركـــة  لــلـــبـــحث :  تـــعـــني مـــجـــمـــوع
الـوسـائل اخلـاصـة والـتـجـهـيـزات الـتـقـنـيـة والـعـلـميـة الـتي
تـوضع حتت تـصــرف مـؤسـسـات وكـيـانــات الـبـحث بـصـفـة
مـــشـــتـــركـــةr مـن أجل تـــنــــفـــيـــذ أنـــشـــطــــة الـــبـــحث الــــعـــلـــمي

والتطوير التكنولوجي.
الـــتـــثـــمــY : الـــتـــثـــمــY : يــــعـــنـي كل نــــشـــاط يــــســـمـح بـــإمــــكـــانــــيـــة

استخدام أو تسويق نتائج ومعارف ومهارات البحث.
الـرصـد الــتـكـنـولـوجي : الـرصـد الــتـكـنـولـوجي : هـو عـمـلـيـة حتـيـY مـسـتـمـرة
تـــهـــدف إلى تـــنـــظـــيم مـــنـــهــجـي جلــمـع اHــعـــلـــومـــات اخلـــاصــة
بـاHـكـتسـبـات الـعـلـميـة والـتـقـنـيـة ذات العالقـة بـاHـنـتـجات
واإلجراءات والـطرق واألنظـمة اخلاصـة باHعـلوماتr بـغية

استخالص فرص التنمية.
التحويل التكنولوجي :التحويل التكنولوجي : هو عملـية التحويل الفعلي
لالكــتــشــافــات الــنــاجتــة عن الــبــحث إلى اجملــال الــصــنــاعي
بــهـــدف تـــســـويــقـــهـــا عـــلى شـــكل مـــنـــتــوجـــات و/أو خـــدمــات

جديدة.
االبــتـكـار:االبــتـكـار: يــعـني وضع مــنـتــوج (سـلــعـة أو خــدمـة) أو
عـمـلـيـة جـديـدة أو مـحـسّـنـة بـشـكل كـبـيـر أو أسـلـوب جـديد
لــلـتـســويق أو الـتــنـظـيم في �ــارسـات اHــؤسـسـة وتــنـظـيم
مـحـيط الــعـمل أو الــعالقـات اخلــارجـيـة. يــخـتـلف االبــتـكـار

عن االختراعr ألنّه يندرج في منظور تطبيقي. 
تـمـويل أولي : تـمـويل أولي : يـعــني اHـســاهـمــة اHـالــيـة األولــيـة في
رأسمال مؤسسةr تستعمل هذه اHساهمة عموما لتمويل

تسويق اHنتوج األول للمؤسسة.
اHــؤســسـة اHــبـتــكـرة : اHــؤســسـة اHــبـتــكـرة : تــعـنـي اHـؤســســة الـتي تــتــكـفل
بــتــجـســيــد مـشــاريع الــبـحث األســاسي أو الــتـطــبــيـقيr أو

تلك التي تقوم بأنشطة البحث والتطوير.
مـــركـــز االبـــتـــكــــار والـــتـــحـــويل الــــتـــكـــنـــولـــوجي :مـــركـــز االبـــتـــكــــار والـــتـــحـــويل الــــتـــكـــنـــولـــوجي : هــو
مـؤسـسـة عـلـمـيـة جتـمع الـفـاعلـY فـي عاHـي اHهـن والبـحث
فـي مـــــيــــدان مـــــعـــــY. يــــقـــــدّم اHـــــركـــــز اخلــــبـــــرة الـــــعــــلـــــمـــــيــــة
والــتـكـنــولـوجـيــة لـلـمـؤســسـات الـتـي ال تـمـلك اإلمــكـانـيـات
الالزمـة إلنـشاء مـركـز للـبـحث والتـنـميـةr كمـا يـساهم في
عمـلـيـة التـحـويل الـتكـنـولـوجي بـY هيـاكل الـبـحث وعالم
اHـــهن (إنــــشـــاء مـــؤســـســـات مـــبـــتـــكـــرة واســـتـــغالل بـــراءات

االختراع...).
الـــقــطـب الــتـــكــنـــولــوجـي : الـــقــطـب الــتـــكــنـــولــوجـي : يــعـــني اHـــوقع الـــذي يــضم
اHـــؤســـســـات اHـــبــــتـــكـــرة وهـــيـــاكل الـــتـــعـــلـــيـم والـــبـــحث في

مجاالت تكنولوجية مختلفة. 
الفصل الثانيالفصل الثاني

أهداف البحث العـلمي والتطوير التكنولوجيأهداف البحث العـلمي والتطوير التكنولوجي
7 : : يـــــهـــــدف الـــــبـــــحث الـــــعـــــلـــــمي والـــــتـــــطـــــويــــر اHــــاداHــــادّة ة 
الــــتـــــكــــنــــولــــوجـي إلى حتــــقــــيـق الــــتــــنــــمـــــيــــة االقــــتــــصــــاديــــة

واالجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبالد.
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اHـاداHـادّة ة 10 :  : لـتـجـســيـد األهـداف احملـددة في اHـادة 7 من
هـذا الــقـانـونr تـنــظم أنـشـطـة الــبـحث الـعـلــمي والـتـطـويـر

التكنولوجي في شكل برامج وطنية للبحث.
يــنـــقــسم كـل بــرنـــامج إلى مــيـــادينr وكل مـــيــدان إلى
مــحـاورr وكـل مـحــور إلى مــوضــوعــاتr وكل مــوضـوع إلى

مشاريع بحث. 
11 :  : تـعـزز محـاور الـبحث احملـمـلة �ـوضـوعات اHاداHادّة ة 
الــبـحث الــتي تــعـبـر عـن األهـداف الـعــلـمــيـة واالجــتـمــاعـيـة
واالقـــتــــصــــاديـــة اHــــزمع حتــــقــــيـــقــــهــــا واHـــعــــدة مـن الـــلــــجـــان
القـطاعـية الـدائمـة واللـجان اHـشتـركة بـY القطـاعاتr كل
فـيما يخصـهاr من الوكاالت اHـوضوعاتيـة للبحثr وتدمج
في برامج بحث وطـنيـة متعـددة التـخصصـات ومشـتركة
بــY الــقــطــاعــات لــعــرضــهــا عــلـى اجملــلس الــوطــني لــلــبــحث

العلمي والتطوير التكنولوجي.
12 :  : حتــدّد األولــويــات بــY الـبــرامج الــوطــنــيـة اHـاداHـادّة ة 
لــــلـــــبــــحـث عــــلـى أســــاس أولـــــويــــات احلـــــكــــومـــــة في مـــــجــــال

استراتيجية التنمية اHستدامة.
ويــــتـمr زيـــادة عــــلى ذلـكr االعــــتـــمــــادr ال ســــيــــمـــا عــــلى
الــكــفــاءات الــعــلــمــيــة الــبــشــريــة والــهــيــاكل والــتــجــهــيـزات

العلمية.
اHـاداHـادّة ة 13 :  : تـنـفـذ الـبـرامج الـوطـنـيـة لـلـبـحث الـعـلـمي
والـــتـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولــوجـي اHـــعـــدة من طـــرف الـــهـــيـــئــات
والـــهــيــاكـل اHــنــشــأة لـــهــذا الــغـــرضr بــواســطــة مـــخــطــطــات
تطوير تتـضمن اHوارد البشرية واHادية واHالية الالزمة

لتنفيذهاr وحتدد عن طريق التنظيم. 
وتتم مراجعتها باألشكال نفسهاr عند احلاجة.  

اHاداHادّة ة 14 :  : يتم انتقاء مشاريع البحث وفقا Hقاييس
موضوعية.

وفـي إطـار احــتــرام مــبـدأ الــفــحص احلــضــوريr �ـكن
صــــاحب مـــشــــروع الـــبــــحث أن يــــدافع عـن مـــشــــروعه أمـــام

الهيئة اHؤهلة النتقاء مشاريع البحث.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
الباب الثالثالباب الثالث

تقييم أنشطة البحث العـلمي تقييم أنشطة البحث العـلمي 
والتطوير التكنولوجيوالتطوير التكنولوجي

اHاداHادّة ة 15 :  : تخضع أنشـطة البحث العلمي والتطوير
التكنولوجي لتقييم دوري وفقا Hقاييس موضوعية.

rفـي نــــــفس الــــــوقت rـــــادّة ة 16 :  : يــــــخـص الـــــتــــــقــــــيــــــيمHـــــاداHا
نشاطات الباحثY وكيانات البحث وكذا برامج البحث.

rترقية نوعية اإلنتاج الوطني -

- إنــتــاج الــطــاقــة وتــخــزيــنــهــا وتــوزيــعــهــا وتــرشــيــد
rاستعمالها وتنويع مصادرها

rدينة وترقيتهاHتنمية ا -

rترقية الشباب -

rتطوير األنشطة البدنية والرياضية -

rترقية العلوم االجتماعية واإلنسانية وتطويرها -

rتنمية وترقية السياحة والصناعة التقليدية -

rتجددةHتطوير وترقية الطاقات ا -

- تــــطـــويـــر الــــعـــلــــوم والـــتـــكــــنـــولــــوجـــيـــات الــــنـــوويـــة
 rوتطبيقها

 rتطوير التكنولوجيات الفضائية وتطبيقها -

- االسـتــكــشـاف فـي األرض وبـاطن األرض والــبــحـار
 rوالغالف اجلوي وتقدير مواردها

- تــشـكــيل أقــطـاب االمــتـيــازr ال سـيــمــا في االبـتــكـار
rالرقمي

- تــــــعــــــمـــــيـق الـــــدراســــــات في الــــــعــــــلـــــوم واحلــــــضـــــارة
rاإلسالمية

- الـــــبـــــحـث اHـــــعـــــمّـق في ذاكـــــرة وتـــــاريـخ اHـــــقـــــاومـــــة
rالشعبية واحلركة الوطنية وثورة التحرير الوطني

- حـــمـــايـــة الـــتـــراث الـــثـــقـــافي واحلـــضـــاري الـــوطـــني
rوتثمينه

- تـعـميق الـدراسـات في تاريخ احلـضـارة اإلنسـانـية
rال سيما في اجلزائر rفي كل مراحلها

- تعـمـيق الدراسـات والـبحث في الـلـغتـY الـعربـية
واألمازيغية وترقيتهما.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تـهـدف أنـشطـة الـبـحـث الـعلـمـي والـتـطـوير
الـــــتـــــكــــــنـــــولـــــوجي إلـى حتـــــقـــــيـق األهـــــداف االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة
واالقـــتــصـــاديــة والــثـــقــافــيـــة والــعـــلــمــيـــة والــتـــكــنــولـــوجــيــة

اHذكورة في اHادة 7 من هذا القانون.
الباب الثانيالباب الثاني

البرمجة الوطنية ألنشطة البحث العلمي البرمجة الوطنية ألنشطة البحث العلمي 
والتطوير التكنولوجيوالتطوير التكنولوجي

اHاداHادّة ة 9 : : تندرج الـبرمـجة الـوطنيـة للـبحث الـعلمي
والتـطـوير الـتـكنـولـوجي في إطـار تنـفـيذ االسـتـراتيـجـية

الوطنية للتنمية الشاملة.
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- تـزويـد الـسـلـطـات الـعـمـومـيـة بـاخلـبـرة الـضـرورية
في اتخاذ القرار.

20  :   : �ـــكن إنـــشـــاء هـــيــاكـل تــثـــمـــY ودراســات اHــاداHــادّة ة 
تـقـنيـة واجـتـماعـيـة واقتـصـاديـة ضمن مـؤسـسـات التـعـليم
الـعــالي والـبــحث الـعــلـمي حــسب شـروط وكــيـفــيـات حتـدد

عن طريق التنظيم. 

اHاداHادّة ة 21  :  : �كن أن تستـفيد اHؤسسات اHبتكرة من
تـــمــويل أولـي حــسب شـــروط وكــيــفـــيــات حتـــدد عن طــريق

التنظيم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 22  :   : �ــــــكن مـــــنـح حتـــــفـــــيـــــزات عــــــلى اإلنـــــتـــــاج
الــعــلــميr ال ســيــمــا في مــجــال بــراءات االخــتــراع الــقــابــلــة
لــلــتـطــبــيق الـصــنــاعي حـسـب شـروط وكــيـفــيــات حتـدد عن

طريق التنظيم.

23  :  : من أجـل الـــــــتـــــــكــــــــفل بــــــــاالهـــــــتـــــــمـــــــامـــــــات اHــــــاداHــــــادّة ة 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة واالقــــتــــصــــاديــــةr �ــــكن إجنــــاز أطــــروحــــات
الــدكــتــوراه في الــوسط اHــهــني حــسب شــروط وكــيــفــيـات

حتدد عن طريق التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 24 :  : من أجل تــنـــشــيط أشــغــال نــتــائج الــبــحث
ونـقـلـهـا واســتـغاللـهـا وتـعــمـيـمـهـاr تـضـع الـدولـةr �ـثـلـة في
rــعــنــيـةHــكــلـفــة بــالــبــحث الــعـلــمي والــوزارات اHالــوزارة ا
الـوسـائل الالزمــة لـتـسـهــيل نـشـر وحــمـايـة نـتــائج الـبـحث
وتــشـــجـــيــعـــهـــا وإصــدار الـــدوريـــات واHـــؤلــفـــات الـــعــلـــمـــيــة

والتقنية وتوزيعها.

الفصـل الثانيالفصـل الثاني

اHصالح العـلمية والتقنية - التعاوناHصالح العـلمية والتقنية - التعاون

اHـاداHـادّة ة 25 : : تـعـمل الـدولـةr �ـثــلـة في الـوزارة اHـكـلـفـة
rعنيةHشاركة مع الدوائـر الوزارية اHبالبحث العلـمي با
عـلى تــشـجـيع إقـامـة شـبـكـة وطـنــيـة لـلـرصـد الـتـكـنـولـوجي

ونقل اHعلومات العلمية والتقنية.

اHـاداHـادّة ة 26 :  : تـتـخـذ الـدولـةr �ـثـلـة في الـوزارة اHـكـلـفـة
بـالبحث العـلمي والوزارات اHعـنيةr التـرتيبات الالزمة
لــلــســمــاح لــلــبــاحــثــY بــالــوصــول إلى مــصــادر اHــعــلــومــات
الــعـلـمـيـة والـتـقــنـيـة الـدولـيـة واحلـصـول عــلـيـهـاr وتـشـجـيع
الـتـعاون مـا بـY الـقـطـاعات والـتـعـاون الـدولي في مـيدان
الـبحث الـعلـمي والـتطـويـر التـكنـولـوجيr وفقـا لـلتـشريع

والتنظيم اHعمول بهما.

تـــــقـــــيّـم أنـــــشـــــطـــــة الـــــبـــــحـث الـــــعـــــلـــــمي والـــــتـــــطـــــويـــــر
الــــــتـــــكـــــنــــــولـــــوجي مـن قـــــبـل نـــــظـــــراءr فـي إطـــــار جــــــمـــــاعي
وحـــضــوري وفـــقــا Hـــيــثــاق أخـالقــيــات اHـــهــنـــةr ويــتمّ إعالن
الـنتائج لألطراف اHـعنيـة مع مراعاة حجب هـوية اخلبراء

.YقيّمHا

يــــتم إعـالم األطــــراف اHـــعــــنــــيــــة بـــقــــواعــــد  الــــتــــقـــيــــيم
وكيفياته.

حتـــــدّد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : تـعـد الـلـجـان الـقـطـاعـيـة الـدائـمـة والـلـجـان
rوضوعاتية للبحثHالقطاعات والوكاالت ا Yشتركة بHا
كل فـيــمـا يـخـصـهـاr حــصـائل تـنـفـيـذ أنــشـطـة الـبـحث الـتي
rيــتم عـــلى أســاســهــا  إعــداد تــقــريــر عن احلــصــيــلــة واآلفــاق
يـقدّمه الـوزيـر اHكـلف بـالبـحث الـعلـمي سـنويـا لـلمـجلس
الوطـني للـبحث الـعـلمي والـتطـوير الـتكـنولـوجيr و�كن
نـشـره بـعد اسـتـيـفـاء مـراحل الـتقـيـيم عـلى جـمـيع الـدعائم

اHالئمة. 

اHــاداHــادّة ة 18 : : يــدلي اجملـــلس الــوطــنـي لــلــبــحـث الــعــلــمي
والتـطوير التـكنولـوجي برأيه سنويـا في التقـرير اHقدم
إليه واHـتعلق بحـصيلـة وآفاق البحث الـعلمي والـتطوير
التكنـولوجي اHنصوص عليه في اHادة 17 أعالهr ويناقش

هذا الرأي في مجلس الوزراء.

الباب الرابع الباب الرابع 

التثمY - اHصالح العلمية والتقنيةالتثمY - اHصالح العلمية والتقنية

الفصل األولالفصل األول

YالتثمYالتثم

اHـاداHـادّة ة 19 :  : تـتـخـذ الـدولـةr �ـثـلـة في الـوزارة اHـكـلـفـة
بالـبـحث العـلـمي والـهيـئـات اHؤهـلـةr التـرتـيبـات اHالئـمة
من أجل تــــثــــمـــY نــــتــــائج الــــبـــحـث الـــعــــلــــمي والــــتـــطــــويـــر

التكنولوجيr ال سيما من أجل :

- تـــثــمــY الـــتــكــنـــولــوجــيــات ذات الـــقــيــمـــة اHــضــافــة
والــقــدرات في الــهــنــدســة والــتــجــهــيــزات الــتــكــنــولــوجــيــة

rتوفرةHا

rرفع قدرات تكييف التكنولوجيات -

rتعزيز التقييس -

- تــســهــيل نــقل نــتــائج الــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويـر
rاالجتماعي واالقتصادي Yالتكنولوجي نحو القطاع

rهاراتHعارف واHا Yتثم -
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32  :   : تُــــعـــدُّ الـــنــــدوة الـــوطـــنــــيـــة لـــلــــمـــؤســـســـات اHــاداHــادّة ة 
الــعـــمــومــيــة ذات الــطــابع الــعــلــمـي والـتــكــنــولــوجـي إطـارا
لــلـــتــشــاور والــتــنـــســيق حــول أنـــشــطــة شــبـــكــة مــؤســســات
البـحث وتـطـبيق الـسـياسـة الـوطـنيـة اHـعـتمـدة في مـجال

البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

حتدد مـهام الندوة الـوطنية وتنظـيمها وسيرها عن
طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني

مؤسسات الوساطةمؤسسات الوساطة

اHــاداHــادّة ة 33 :  : تـــكــلف الـــوكــالـــة اHـــوضــوعـــاتــيـــة لــلـــبــحث
بـتــنـسـيـق أنـشـطــة الـبــحث الـعــلـمي الــتـابــعـة جملـمــوعـة من

التخصصات العلميةr ومتابعة تنفيذها وتثمينها.

تـرتكـز الوكـالةr من أجل تـأدية مـهامـهاr عـلى اللـجان
اHشتركة بY القطاعات التابعة Hيدان اختصاصها.

حتدّد مهـام الوكالـة اHوضوعـاتية لـلبحث وتـنظيـمها
وسيرها عن طريق التنظيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث

كيانات تنفيذ أنشطـة البحثكيانات تنفيذ أنشطـة البحث

اHـاداHـادّة ة 34 :  : إلجنـاز بـرامج البـحث الـعـلمـي والتـطـوير
الـتـكـنـولـوجيr تـنــشـأ مـؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طـابع عـلـمي

وتكنولوجي.

تخـضع هـذه اHـؤسـسـة لـقـواعـد تـنـاسب خـصـوصـيات
مهامـهاr ال سيـما تخـصيص مـيزانيـتها من الـدولة ومسك
محاسبة مطابقة للنظام احملاسبي اHالي واHراقبة اHالية

البعدية. 

�ـــكن اHـــؤســـســـة الــعـــمـــومـــيــة ذات الـــطـــابع الـــعــلـــمي
والتكنولوجيr إنشاء مؤسسات فرعيةr وأخذ احلصص.

حتـدد مهـام اHؤسـسة الـعمـوميـة ذات الطـابع العـلمي
والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 35  :  : �ــكن اHــؤســســة الــعــمــومــيــة اHــنـشــأة في
اHــــادة 34 من هــــذا الـــــقــــانــــونr اHـــــســــاهــــمــــة فـي الــــتــــعـــــلــــيم
والــتــكــوين الــعـالــيــY حــسب شــروط وكــيــفــيـات حتــدد عن

طريق التنظيم.

اHاداHادّة ة 36 :  : �ـكن إنشـاء وحدات بحث عـلمي وتـطوير
Yتكـنولـوجي ضمن مـؤسسـات التـعلـيم والتـكوين الـعالـي
واHؤسـسات الـعـمومـية األخـرىr وتكـون خـاصة بـاHؤسـسة
أو مــشـــتــركــة أو مـــخــتــلـــطــةr وتــتـــمــتّع بـــاالســتــقـاللــيــة في

التسيير وتخضع للمراقبة اHالية البعدية.

الباب اخلامسالباب اخلامس
اإلطار التنظيمياإلطار التنظيمي
الفصـل األولالفصـل األول

هيئات التوجيه واإلدارةهيئات التوجيه واإلدارة
اHاداHادّة ة 27 : : تـتكـفل اللـجان الـقطـاعيـة الدائـمة للـبحث
الـعـلـمي والـتـطـوير الـتـكـنـولـوجي عـلى مـسـتـوى كل دائرة
وزاريــة بـــتــرقــيـــة أنــشـــطــة الـــبــحث الـــعــلـــمي والــتـــطــويــر

التكنولوجي اخلاصة بالقطاعr وتنسيقها وتقييمها.
حتــدّد مــهــام هـذه الــلــجــان وتــنــظــيــمــهــا وســيـرهــا عن

طريق التنظيم.
rالـقـطـاعات Yـشـتـركـة بـHـادّة ة 28 :  : تـكـلف الـلـجـان اHـاداHا
ببرمـجة أنشطـة البحـث العلمـي والتطـوير التكـنولوجي

وتنسيقها وترقيتها وتقييمها.
حتــدد مــهــام هـذه الــلــجــان وتــنــظــيــمــهــا وســيـرهــا عن

طريق التنظيم.
اHاداHادّة ة 29 :  : يكـلف اجمللس الـوطنـي للـتقـييمr اHـوضوع
لـدى الوزيـر اHـكلف بـالـبحث الـعـلميr  بـتـقيـيم الـسيـاسة
الــوطـــنــيـــة لــلـــبــحـث الــعـــلــمـي والــتـــطــويـــر الــتـــكــنـــولــوجي
وخـــيـــاراتــهـــا ونـــتـــائـــجـــهـــا وكــذا بـــإعـــداد آلـــيـــات الـــتـــقــيـــيم

ومتابعة تنفيذها.
يــشــكل اجملـــلس أســاســـا من الــشــخـــصــيــات الــعـــلــمــيــة

اHستقلة.
حتــدد مـهـام اجملـلس وتـشــكـيـلـته وكـيــفـيـات سـيـره عن

طريق التنظيم.
30 : : يـكــلف اجملــلس الــوطــني لــلــبــحث الــعــلـمي اHـاداHـادّة ة 
والــتــطــويـر الــتــكــنــولـوجـي بـتــحــديــد تــوجـهــات الــســيــاسـة
الوطـنـيـة في هـذا اجملالr وحتـديـد األولويـات بـY الـبرامج

الوطنية للبحث وتقييم تنفيذها.
حتــدد مـهـام اجملـلس وتـشــكـيـلـته وكـيــفـيـات سـيـره عن

طريق التنظيم.
rـــديــــر الـــدائمH31 : : يــــكـــلـف اجلـــهــــاز الـــوطـــنـي ا اHــاداHــادّة ة 
بـتنـفـيـذ السـياسـة الوطـنــيـة للـبحث الـعلـمــي والتـطوير
الــتــكــنـــولــوجي فـــي جـــمــيع الــدوائـــر الــوزاريــة في إطــار

جماعي ومشترك بY القطاعات. 
يوضع هذا اجلهـاز الوطني اHديـر الدائم حتت سلطة
الـوزير اHكـلف بالـبحث الـعلـمـيr ويتـمتع بـاالستـقالليــة

فــي التسيير.
حتـــــدد مـــــهـــــام هــــذا اجلـــــهـــــاز وتـــــنـــــظــــيـــــمـه عن طـــــريق

التنظيم.
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اHــشــتــركــةr �ــكن إنــشــاء شــبــكــات مــوضــوعــاتــيــة لــلــبــحث
حسب شروط وكيفيات حتدد عن طريق التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 44 :  : �ــكن إنـــشــاء مــصــالح مــشـــتــركــة لــلــبــحث
داخل مؤسسـات التـعليم والـتكـوين العالـيY واHـؤسسات
االســتـــشــفــائــيــة اجلـــامــعــيــة ومـــؤســســات الــبــحـث الــعــلــمي
والـوكـاالت اHـوضـوعـاتـيـة لـلـبـحث قـصـد جتـميـع الـكـفاءات

والتجهيزات العلمية.
حتــدد مـهــام اHـصـالح اHــشـتــركـة لـلــبـحث وتــنـظـيــمـهـا

وسيرها عن طريق التنظيم.
الباب السادس الباب السادس 

تطوير اHوارد البشريةتطوير اHوارد البشرية
45 :  : يــــجب أن يـــتـــزايـــد تـــعــــداد الـــعـــامـــلـــY في اHــاداHــادّة ة 
الــبــحـثr لــتــحـــقــيق أهــداف الـــبــحث الـــعــلــمي والـــتــطــويــر
الـــتــكـــنــولــوجـيr �ــعــدل ســـنــوي يـــتــطــابـق مع احــتـــيــاجــات
مخططات التطوير اHنصوص عليها في اHادة 13 من هذا

القانون. 
rـوارد الـبـشـريـةHـادّة ة 46 :  : تـرمي سـيـاسـة تـطـويـر اHـاداHا
إلى حشد الكفاءات العلمية الوطنيةr وال سيما بواسطة:
rفي هياكل البحث Yالدائم Yرفع عدد الباحث -

- إشراك مـكثف لألسـاتذة الـبـاحثـY في مؤسـسات
rYالتعليم والتكوين العالي

rبوقت جزئي Yالناشط Yإشراك الباحث -
- اســتــعــمـــال اHــوارد الــبــشــريـــة اHــؤهــلــة والــقــدرات
الــبـــشــريـــة الــوطـــنــيـــة في مــجـــال اخلــبـــرة من اHـــؤســســات
والهـيـئات في األنـشـطة اHـبـاشرة اسـتـجابـة لـلمـقـتضـيات

rترتبة عن التحوالت االجتماعية واالقتصاديةHا
- الــــتــــكـــــوين بــــواســـــطــــة الـــــبــــحث مـن أجل الـــــبــــحث

rوالتعليم العالي
- االســــتـــعــــمـــال األمــــثل لــــلــــبـــاحــــثــــY اHـــقــــيــــمـــY في
اجلــــزائــــرr والــــعــــمـل عــــلى إشـــــراك الــــكــــفــــاءات الــــعــــلــــمــــيــــة
اجلـــزائـــريـــة الـــعـــامـــلــــة في اخلـــارج في مـــيــــادين الـــتـــكـــوين
والـتـعـلـيم والـبـحثr وكـذا الـبـاحـثـY األجـانب فـي وضـعـية

rالباحث الزائر
- تكوين شـبكـات من فرق الـبحث لـتحـقيق تـطوير

rالبحث التعاوني
Yوضع تـرتــيـبـات مالئــمـة تـسـمـح بـتـنـقل الــبـاحـثـ -
بــY مــؤســسـات الــتــعــلــيم والـتــكــوين الــعــالـيــY وكــيــانـات
البحث والـهيئـات واHؤسسـات طبقـا للتـشريع والتـنظيم

rعمول بهماHا

حتـــدد كــيــفــيـــات إنــشــاء هــذه الـــوحــدات وتــنــظـــيــمــهــا
وسيرها عن طريق التنظيم.

37 :  : �ـكن إنـشاء مـخـابر بـحث عـلمي وتـطـوير اHاداHادّة ة 
Yتكـنولـوجي ضمن مـؤسسـات التـعلـيم والتـكوين الـعالـي
واHؤسـسـات الـعـمومـيـة األخـرى وتـكـون خاصـة بـاHـؤسـسة
أو مــشـــتـــركــة أو مـــخــتـــلـــطــة وتـــتــمـــتع بـــاالســتـــقاللـــيــة في

التسيير وتخضع للمراقبة اHالية البعدية.
حتـــدد كـــيـــفــــيـــات إنـــشــــاء هـــذه اخملـــابــــر وتـــنـــظــــيـــمـــهـــا

وسيرها عن طريق التنظيم.
38 :  : �ــكن إنــشــاء فــرق بــحث عــلــمي وتــطــويـر اHـاداHـادّة ة 
Yتكـنولـوجي ضمن مـؤسسـات التـعلـيم والتـكوين الـعالـي
واHؤسـسـات الـعـمومـيـة األخـرى وتـكـون خاصـة بـاHـؤسـسة
أو مـــشـــتـــركـــة أو مـــخـــتـــلـــطـــة تـــتـــمـــتـع بـــاالســـتـــقاللـــيـــة في

التسيير وتخضع للمراقبة اHالية البعدية.
حتـــدد كـــيــفـــيـــات إنــشـــاء فـــرق الــبـــحث وتـــنـــظــيـــمـــهــا

وسيرها عن طريق التنظيم.
اHـاداHـادّة ة 39 :  : �كن إنـشـاء وحـدات بحث ومـخـابـر بحث
وفـــرق بـــحث داخل اHـــؤســـســـات االقـــتـــصـــاديـــة وكـــذا داخل
اجلمعيات واHـؤسسات ذات الطابع العلمي حسب شروط

وكيفيات حتدد عن طريق التنظيم.
اHـاداHـادّة ة 40 : : تـخـضع اHـؤسـسـة الـعـسـكـريـة ذات الطـابع

العلمي والتكنولوجي لنص خاص.
الفصل الرابعالفصل الرابع

مؤسسات التثمY واالبتكار مؤسسات التثمY واالبتكار 
والتحويل التكنولوجيوالتحويل التكنولوجي

rــوضــوعـاتــيــة لــلــبــحثH41 :  : تــتــكــفل الــوكــالــة ا اHـاداHـادّة ة 
بـــالــتـــنـــســيـق مع الـــهــيـــاكل واألجـــهــزة اHـــعـــنــيـــةr بـــتــنـــفـــيــذ
االسـتراتيـجية الـوطنيـة للتـطويـر التكـنولوجيr ال سـيما

عن طريق حتويل نتائج البحث وتثمينها.
اHـــــاداHـــــادّة ة 42 :  : يـــــوفـــــر مـــــركــــــز االبـــــتـــــكـــــار والـــــتــــــحـــــويل
التكنولوجي لـلمؤسسات اخلبرة الـتي حتتاجها وكذا نقل
الــتــكـنــولــوجـيــا من كــيــانــات تـنــفــيـذ أنــشــطــة الـبــحث إلى

القطاع االجتماعي واالقتصادي .
حتدد مـهـام هـذا اHركـز وتـنـظيـمه وسـيـره عن طريق

التنظيم.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

الشبكات ومصالح البحث اHشتركةالشبكات ومصالح البحث اHشتركة
اHــاداHــادّة ة 43 :  : قـــصــد تـــوحـــيـــد الـــكـــفـــاءات واالســـتـــعـــمــال
اHشـتـرك للـوسـائل وتشـجـيع الـبحث الـتـعاوني وذلك من
أجل الـــــتــــكـــــفل األمـــــثل �ـــــشـــــاريع بـــــحث ذات اHـــــصــــلـــــحــــة



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 71 18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـ
30 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

التي تقوم بها مـؤسسات التعلـيم العالي ومراكز البحث
الـتــابــعــة خملــتــلف الــدوائـر الــوزاريــة اHــعــنـيــةr إلى جــانب
مــؤســـســات الــبـــحث األخـــرىr كــمـــا تــتــضـــمن االعـــتــمــادات

اخملصصة لتمويل البرامج الوطنية للبحث.
اHــاداHــادّة ة 52 :  : تـــوفــر الــدولــة الـــوســائل اHــاديـــة واHــالــيــة
الــضـروريـة لـتــنـفـيـذ أنــشـطـة الـبــحث الـعـلـمـي والـتـطـويـر

التكنولوجي.
53 :  : تــتـــنــاسب االعــتــمــادات الــتي تــخــصــصــهــا اHـاداHـادّة ة 
الــــدولــــة لــــبـــلــــوغ أهــــداف الــــبــــحث الــــعــــلــــمي والــــتــــطــــويـــر
الـــتـــكـــنـــولـــوجـي مع االعـــتـــمـــادات احملــــدّدة في مـــخـــطـــطـــات

التطوير اHذكورة في اHادة 13 من هذا القانون. 
تـــــعـــــرف نـــــفــــقـــــات الـــــبـــــحث الـــــعـــــلـــــمي والـــــتـــــطـــــويــــر

التكنولوجي ارتفاعا متوازنا.
اHــاداHــادّة ة 54 :  : تــأتي اHــوارد اخملـــصــصــة لــتـــمــويل بــرامج
الـبــحث الـعــلـمـي والـتــطـويــر الـتــكـنــولـوجي من مــيـزانــيـة

الدولة ومن : 
rموارد ذاتية عمومية -

- مـــداخـــيل نـــاجتــة عـن اHــؤســـســـات الـــفــرعـــيـــة وأخــذ
rاحلصص

rعقود بحث وتقد¢ خدمات -
rموارد خاصة -

rالتعاون الدولي -
- الهبات والوصايا.

55 :  : تـــخـــصـص اعـــتــــمـــادات الـــبــــحث الـــعــــلـــمي اHــاداHــادّة ة 
والتطوير التكنولوجي أساساH rا يأتي :

rالبرامج الوطنية للبحث -
- هــــــيــــــئـــــات ومــــــؤســـــســــــات الــــــبـــــحـث والــــــتـــــطــــــويـــــر
rقصد احلفاظ على محيط البحث وتعزيزه rالتكنولوجي
- مـؤســسـات الـتــعـلـيـم والـتـكــوين الـعــالـيـY من أجل

rتطوير البحث التكويني
- ترقـيـة البـحث في اHؤسـسـات الوطـنيـةr عـمومـية
كـانت أم خاصـةr التـي تسـاهم في أنشـطـة البـحث العـلمي

.Yوالتطوير التكنولوجي واإلبداع والتثم
اHـاداHـادّة ة 56 : : يـتم احلـصـول عـلى الـتـخـصـيـصـات اHـالـيـة
اHـوجــهـة إلى تـمــويل أنـشـطــة الـبـحث الــعـلـمي والــتـطـويـر
الـــتـــكـــنــولـــوجي عـن طــريـق اتــفـــاقـــيـــة تــبـــرم بـــY الــوزارة
اHـــكـــلــــفـــة بـــالـــبـــحـث الـــعـــلـــميr واHــــؤســـســـات والـــكـــيـــانـــات

اHستفيدة.   
اHــاداHــادّة ة 57 :  :  يــخــضع اســـتــعــمـــال االعــتــمـــادات اHــالــيــة
اخملصصة للبحـث العلمي والتطوير الـتكنولوجي لقواعد
تالئم خـصوصية هـــذا النشاطr ال سـيما تطـبيــق اHراقبة

- وضع تــرتـيــبـات مالئــمـة تـســمح �ــمـارسـة حــامـلي
شـــهـــادة الــــدكـــتــــوراه غـــيــــر األجـــراء أنــــشـــطــــة الـــبــــحث في

كياناته �وجب عقود عمل.
rعند احلاجة rادةHحتدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه ا

عن طريق التنظيم.
اHاداHادّة ة 47 :  : يـقوم بأنشـطة البحث العـلمي والتطوير

التكنولوجي باحثون دائمون.
Yالدائم Yو/أو البـاحث Yكن األساتذة الـباحث�
واإلطــارات الـــتــابـــعــY خملــتـــلف الـــقــطـــاعــات �ـــارســة هــذه

األنشطة بوقت جزئي. 
حتــــدّد شـــروط �ـــارســـة ومــــكـــافـــأة أنـــشــــطـــة الـــبـــحث
العـلـمي والتـطويـر التـكنولـوجي بوقت جـزئي عن طريق

التنظيم.
Yالدائم Yادّة ة 48 :  : حتدد حقوق وواجـبات الباحثHاداHا
ومــســتــخــدمي دعم الــبــحث وكــذا الــتــدابــيــر الــتــحــفــيــزيــة

�وجب قانون أساسي خاص.
اHــــــاداHــــــادّة ة 49 :  : يــــــضــــــمـن الــــــقـــــــانــــــون األســــــاسـي اخلــــــاص
اHـــنـــصــــوص عـــلـــيـه في اHـــادة 48 من هـــذا الــــقـــانـــونr وكـــذا
الــنـصــوص الــتي حتــكم الــبـاحــثــY الــذين يـعــمــلــون بـوقت
جـــزئيr اســتـــقاللــيـــة اHــســـعى الــعـــلــمـي وحــريــة الـــتــحـــلــيل
واحلــصــول عــلى اHــعـلــومــات والــتــنــقل واإلســهــام في نــشـر
اHـعـرفـة والـتـكـوين اHـسـتـمـرr ال سـيـما مـن خالل اHـشـاركة

في اHلتقيات العلمية.
يـضـمن الـقـانـون األسـاسي اخلـاص مـتـابـعـة اHـسار
اHهـني والـظـروف األكثـر مالءمـة واستـقـرارا فيـمـا يخص
الـتشـغيل واHرتـبات واحلـوافز مع إلـزاميـة تقـد¢ حصـيلة

أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
يــخـــضع الــبـــاحــثــون الـــدائــمــون والـــبــاحـــثــون الــذين
يــعـمـلـون بــوقت جـزئي ومـســتـخـدمـو دعـم الـبـحث لـواجب
الــســـريـــة وأخالقــيـــات اHـــهــنـــة وآدابـــهــا فـي إطــار �ـــارســة

مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
50 : : �كـن وضع البـاحثـY الدائـمY واألسـاتذة اHاداHادّة ة 
الـبـاحـثـY ومـسـتـخـدمي دعم الـبـحث فـي وضـعـيـة انـتداب
لـدى اHـؤسـسـات الــفـرعــيـة الــتي حتـدثـهـا مــؤسـسـاتـهم Hـدة
أقـصــاهــا خـمس (5) ســنــوات طـبــقــا لـلــتــشـريـع والـتــنــظـيم

اHعمول بهما.
الباب السابعالباب السابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اHــــاداHــــادّة ة 51 : : تــــتــــكـــــون مــــيــــزانـــــيــــة الــــبـــــحث الــــعـــــلــــمي
والـــتــطــويــر الــتــكــنـــولــوجي الــتي تــقـــرهــا قــوانــY اHــالــيــة
سـنــويــاr من اعـتــمــادات الـتــسـيــيــر والـتــجـهــيــز اخملـصــصـة
لتـمويل أنـشطـة البـحث العـلمي والـتطـوير الـتكنـولوجي



18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1471
30 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

اHالـية البعـديةr واالستـعــمال اHبـاشــر للـمداخيل احملصل
عـلـيـها فــــي إطار الـعـقـود واالتـفـاقـاتr واHـرونـة في إبرام

الصفقات العمومية.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.  
اHـاداHـادّة ة 58  :   : يـقــدم الــوزيـر اHــكــلف بــالـبــحث الــعــلـمي
اHـيـزانيـة الـوطـنيـة اخملـصصـة لـلـبحث الـعـلـمي والتـطـوير
الـــتـــكــنـــولـــوجـي واHــعـــدة طـــبـــقـــا ألحـــكـــام اHــادة 51 من هــذا

القانونr أمام البرHان في إطار قانون اHالية. 
الباب الثامنالباب الثامن
أحكام  نهائيةأحكام  نهائية

اHـــــاداHـــــادّة ة 59 : : تـــــلـــــزم جـــــمـــــيـع الـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــــوزاريـــــة
واHــؤســسـات والــهــيــئــات واألجــهــزة والــكــيــانــات بــتــنــفــيـذ
مـــــخــــطـــــطــــات تــــطـــــويــــر الـــــبــــحث الـــــعـــــلـــــمي والــــتـــــطــــويــــر

التكـنولوجي وتـطبيق أحـكام هذا الـقانونr ال سـيما فـيما
يــتــعــلـق بــالــقــوانــY األســاســيــة لــلـــكــيــانــات ومــســتــخــدمي

البحث.
اHـاداHـادّة ة 60 : : تــلـغـى أحـكــام الـقــانـون رقم 98-11 اHـؤرخ
في 29 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1419 اHــــوافق 22 غــــشت ســــنـــة

r1998 اHعدّل واHتمّم واHذكور أعاله.

غـيـر أن الـنـصـوص اHـتخـذة لـتـطـبـيـقه تـبـقى سـارية
اHفعول إلى غاية صـدور النصوص التطبـيقية اHنصوص

عليها في هذا القانون. 
اHاداHادّة ة 61 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق

30 ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم تــنـفــيـذي رقممـرســوم تــنـفــيـذي رقم  15-344 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربـيع األول ربـيع األول
عـام عـام 1437 اHـوافـق  اHـوافـق 30 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2015 يـتـضمنr يـتـضمن

نقـل اعـتمـاد في ميزانية تسيير وزارة العدل.نقـل اعـتمـاد في ميزانية تسيير وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــقـــتـــضـى اHــرســــوم الـــتــنــفــيــذي  رقــم 15 - 26
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات

اخملــصـــصــة لــوزيـــر الــعـــدلr حــافظ األخــتـــامr من مــيـــزانــيــة
r2015 اليــة لسنةHالتسييــر �وجــب قانــون ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى : ة األولى : يـــلــــغـى مـن مـــيــــزانـــيــــة ســــنـــة 2015
اعــتـــمـــاد قـــدره ســـبــعـــون مــلـــيــون ديـــنــار (70.000.000 دج)
Yمـقــيّــد في مــيـزانــيـة تــسـيــيـر وزارة الــعـدل وفي الــبـابـ

اHبينY في اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  :  يــــــخـــــــصـــص Hــــــيـــــزانــــــيـــــــة ســـــــنــــــة 2015
اعــتـــمـــاد قــــدره سـبــعــون مــلــيــون ديــنـار (70.000.000 دج)
يـقـيّــد فــي مـيزانية تـسييـر  وزارة  العدل وفي األبواب

اHبينة في اجلدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
rــالـــيــــة  ووزيـــر الــعــدلHـــادّة ة 3 : : يـــكــلـــف وزيـــــر اHـــاداHا
حـافظ األختـامr كل فيـما يخــصّهr بـتنفيـذ هـــذا اHرســوم
الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق

30 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل


