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قوانﲔ
قانون رقم  0١–20مؤّرخ ﰲ  ٥شعبان عام  ١٤٤١اﳌوافق

الفصل الثاني

 30مارس سنة  ،2020يحدد مهام اﳌجلس الوطني
للبـ ـ ـح ـ ـ ـث العل ـ ـ ـم ـ ـ ـي والتـ ـك ـ ـنـ ـ ـولوجـ ـ ـيـ ـ ـات وتشك ـ ـيـ ـ ـلت ـ ـ ـه

وتنظيمـ ـه.

––––––––––

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بن ـ ـاء عـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻسيمـ ـا اﳌـ ـ ـواد  ١٣6و ١٣8و١٥-١٤٠
و ١٤٤و 2٠6و 2٠7منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  ١٥–١8اﳌؤّرخ ﰲ 22
ذي اﳊجة عام  ١٤٣9اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠١8واﳌتعلق
بقوانﲔ اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  2١–9٠اﳌؤّرخ ﰲ  2٤محّرم عام

 ١٤١١اﳌواف ـ ـق  ١٥غشـ ـت سنـ ـة  ١99٠واﳌتعل ـ ـق باﳌـحاسـ ـبة
العمومية،

مهام اﳌجلس
اﳌاّدة  : 3زيادة عﲆ اﳌهام اﳌـحددة ﰲ اﳌادة  2٠7من
الدستور ،يكلف اﳌجلس بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة
الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وبهـ ـ ـذه الصفـ ـ ـة ،يكل ـ ـف اﳌجلـ ـس بإب ـ ـداء آراء وتوصي ـ ـات،
ﻻسيما حول :
– اﳋيارات الكبرى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– اﳌخ ـ ـطط الوطنـ ـي لتطوي ـ ـر البحـ ـث العلمـ ـي والتطويـ ـر
التكنولوجي،
– اﻷولويات بﲔ البرامج الوطنية للبحث،
– تـ ـرقـ ـ ـي ـ ـة اﻹبـ ـ ـ ـ ـداع العلمـ ـي والتقنـ ـي ﰲ الوس ـ ـ ـط اﳉـ ـامع ـ ـي
وإدماجه ﰲ التنمية اﻻجتماعية واﻻقتصادية،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥–99اﳌؤّرخ ﰲ  ١8ذي اﳊجة

ع ـ ـام  ١٤١9اﳌـواف ـ ـ ـق  ٤أبري ـ ـ ـل سن ـة  ١999واﳌتـ ـ ـضـ ـمن القان ـون
التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣–٠6اﳌؤّرخ ﰲ  ١9جمادى الثانية

عام  ١٤27اﳌوافق  ١٥يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟقتضى القانون رقم  2١–١٥اﳌؤّرخ ﰲ  ١8ربيع اﻷول

عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠١٥واﳌتضمن القانون
التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

– اﳊفاظ عﲆ القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتثمينها
وتعزيزها،
– دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسياسات
العمومية،
– تنسيق نشاطات البحث ما بﲔ القطاعات.
زيادة عﲆ ذلك ،يكلف اﳌجلس بتقييم السياسة الوطنية
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها،
وكذا إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها.
اﳌاّدة  : ٤يدﱄ اﳌجـ ـلس ب ـرأي ـ ـه ﰲ كل مـ ـسألة تتعلق بتحديد

– وبعد رأي مجلس الدولة،

السياس ـ ـة الوطنيـ ـة للبحـ ـ ـث العلمـ ـي والتطويـ ـر التكنولوج ـ ـي

– وبعد مصادقة البرﳌان،

وتنفيذها وتقييمها وكذا تثمﲔ نتائج نشاطات البحث العلمي

يصدر القانون اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول
أحكام عامة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا للمادة  2٠7من الدستور ،يهدف
هذا القانون إﱃ ﲢديد مهام اﳌجلس الوطني للبحث العلمي
والـتـكـنـولـوجـيـات وتشكـيـلـتـه وتـنـظـيـمـه ،ويـدعى ﰲ صلب
النص “اﳌجلس”.
اﳌاّدة  : 2اﳌجلس هيئة مستقلة يوضع لدى الوزير اﻷول،
ويتمتع بالشخصية اﳌعنوية واﻻستقﻼل اﳌاﱄ واﻹداري.
يحدد مقر اﳌجلس ﲟدينة اﳉزائر.

والتطوير التكنولوجي ،التي يعرضها عليه رئيس اﳉمهورية
واﳊكومة والهيئات العمومية.
اﳌاّدة  : ٥يفحص اﳌجلس ويصادق عﲆ نظامه الداخﲇ
وبرنامج النشاط وحصيلته ،كما يبدي رأيه حول كل مسألة
تعرض عليه من رئيس اﳌجلس.
تبﹽل ـ ـغ التوصيـ ـ ـات واﻵراء والتقاريـ ـر التـ ـي يصـ ـادق عليه ـ ـا
اﳌجلس ،لرئيس اﳉمهورية.
اﳌاّدة  : 6يمكن اﳌجلس ﰲ إطار إعداد التقارير وصياغة
اﻵراء بالتنسيق مع مصالح الوزير اﻷول ،دعوة أعضاء من
ي مسؤول هيئة ومؤسسة عمومية بإمكانه
اﳊكومة وكذا أ ّ

إفادته ﰲ أشغاله.
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اﳌاّدة  : ١١يـ ـع ـّين أعضـ ـاء اﳌجلـ ـ ـس اﻵخـ ـ ـرون ك ـ ـ ـذلك ،ﲟ ـوج ـ ـ ـب

ترقية نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع

مرس ـوم رئاس ـي ﳌ ـ ـدة س ـ ـت ) (6سن ـ ـوات قابلـ ـة للتجديد مرة

الهيئات الوطنية ،ﻻ سيما اﻷكاديميات.

واحدة.

يمكن اﳌجلس أيضا ،ربط عﻼقات تعاون مع الهيئات
اﻷجنبية التي تضمن نفس اﳌهام.
الفصل الثالث
تشكيلة اﳌجلس
اﳌاّدة  : ٨يضـ ـ ـم ا ﳌ ج ل ـــ س خ م س ـــ ة و أ ر ب ع ـــ ﲔ ) (٤٥عضـ ـوا،
مـ ـن بينه ـم الرئيـ ـس ،يعّينه ـم رئيس اﳉمهورية ،ويوزعون
كما يأتي :

– اثنا عشر ) (١2عضوا ،يتم اختيارهم من بﲔ الشخصيات
العلمي ـ ـة التـ ـي ﲤث ـ ـل مختلـ ـف شعـ ـب البح ـث ،ذوي مؤهﻼت
مثبتة ومؤكدة بأشغال وإنجازات،
– اثنـ ـا عشـ ـر ) (١2عضـ ـوا ،يتـ ـم اختيارهـ ـم م ـن بﲔ القدرات

ﲡدد عهدة أعضاء اﳌجلس بالنصف كل ثﻼث ) (٣سنوات.
يجري ﲡديد نصف ) (2/١أعضاء اﳌجلس ،عند انتهاء
السنة الثالثة بالسحب بالقرعة ،خﻼل العهدة اﻷوﱃ ،باستثناء
الرئي ـ ـس ،ويجـ ـري استخـ ـﻼف أعض ـاء اﳌجل ـس الذين سحبوا
بالقرعة وفق الشروط نفسها وحسب نفس اﻹجراء الذي ﰎ
تعيينهم به.
عن ـ ـد شغ ـ ـور منص ـ ـب عضـ ـو اﳌجل ـ ـس بسبب اﻻستقالة أو
لسبب آخر ،يعّين عضو جديد للمدة اﳌتبقية بنفس الشروط

واﻷشكال.

اﳌاّدة  : ١2ﻻ يمكـ ـن عض ـو اﳌجلـ ـس أن يكـ ـون مسّيرا ﰲ أي

إدارة أو هيئ ـ ـة أو مؤسسـ ـة تسهـ ـم ﰲ إع ـ ـداد السياسـ ـة الوطنيـ ـة
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها.

التقنية الذين يثبتون خبرة مؤكدة ﰲ مجاﻻت :

الفصل الرابع

* البحث والتطوير،
* اﻹبداع والتحويل التكنولوجي،
* تثمﲔ نتائج البحث،
* تسـ ـ ـيير البحـ ـ ـث العلم ـ ـي والتطوي ـ ـر التكنولوج ـ ـ ـي
وإدارته وتنظيمه.
– ثمانيـ ـة ) (8أعضـ ـاء ،يتـ ـم اختيارهـ ـم مـ ـن ب ـﲔ الكف ـ ـاءات
العلمية الوطنية اﳌقيمة باﳋارج،
– ستة ) (6مسّيرين للمؤسسات اﻻقتصادية الرئيسية

التي تساهم ﰲ البحث والتطوير،

– ستة ) (6إطارات من القطاع اﻻجتماعي واﻻقتصادي،
يتم اختيارهم حسب كفاءاتهم ودورهم ﰲ البحث والتطوير،
– ﳑـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـل واحـ ـ ـ ـ ـ ـد ) (١عـ ـ ـن اﳌجـ ـل ـ ـس الوطـ ـن ـ ـي اﻻقتـ ـ ـصـ ـ ـ ـادي
واﻻجتماعي.
يمكن اﳌجلس استدعاء أي شخص أو هيئة من شأنه أن
يساعده ﰲ أعماله.
اﳌاّدة  : ٩يحضر اﳌدير العام للبحث العلمي والتطوير
التكنولوجي ،بصفته اﳌسؤول عن الهيئة الوطنية اﳌديرة
الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،أشغال اﳌجلس
بصفة استشارية وبدون صوت تداوﱄ.
اﳌاّدة  : ١0يعّين رئيس اﳌجلس ﲟوجب مرسوم رئاسي

من بﲔ الكفاءات الوطنية اﳌعترف بها ،بناء عﲆ اقتراح من
الوزير اﻷول.

تنظيم اﳌجلس وسيره
اﳌاّدة  :١3يتكون اﳌجلس من الهياكل اﻵتية :
– الرئيس،
– اﳉمعية العامة،
– اﳌكتب،
– اﻷمانة،
– اللجان الدائمة.
يمك ـ ـن اﳌجل ـ ـس ،عنـ ـد اﳊاجـ ـة ،إنشاء أفواج عمل وتفكير
موضوعاتـ ـية تض ـ ـم أخصائـ ـ ـيﲔ وخب ـ ـراء ﰲ مجـ ـال نشاطات ـ ـه
من بﲔ شخصيات خارج اﳌجلس.
اﳌاّدة  : ١٤يم ـ ـارس رئيـ ـس اﳌجلـ ـس الصﻼحيـات اﻵتية :
– يرأس اﳉمعية العامة ويشرف عﲆ أشغالها،
– يمثل اﳌجلس عﲆ الصعيدين الوطني والدوﱄ،
– يمثـ ـل اﳌجل ـ ـس أمـ ـام القضـ ـاء وﰲ جمي ـ ـع أعم ـال اﳊياة
اﳌدنية،
– ينسق جميع نشاطات اﳌجلس،
– يسهر عﲆ متابعة توصيات اﳉمعية العامة،
– ي ـع ـّي ـن اﳌست ـخـدمﲔ الـذيـن لـم تـتـقـرر بشأنـهـم طـريـقـة

أخرى للتعيﲔ بها،

– يمارس السلطة السلّمية والتأديبية عﲆ جميع مستخدمي
اﳌجلس،
– يسهر عﲆ تنفيذ ميزانية اﳌجلس،

وتنهى مهامه حسب اﻷشكال نفسها.

– هو اﻵمر بالصرف الرئيسي لنفقات اﳌجلس،

يمارس رئيس اﳌجلس وظيفته بصفة دائمة.

– يمكنه تفويض جزء من صﻼحياته لﻸمﲔ العام للمجلس.
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كما ي ـق ـدم التقرير السنوي لنشاطات اﳌجلس إﱃ رئيس
اﳉمهورية ،بعد اﳌصادقة عليه من طرف اﳉمعية العامة.
اﳌاّدة  : ١٥يسـ ـ ـاعـ ـ ـد الرئي ـ ـ ـس أربـ ـ ـ ـعة ) (٤مديـ ـ ـ ـري دراسـ ـ ـ ـات
يعينون ﲟوجب مرسوم رئاسي ،بناء عﲆ اقتراح من رئيس
اﳌجلس ،وتنهى مهامهم حسب اﻷشكال نفسها.
اﳌاّدة  : ١6يكل ـ ـ ـ ـف مدي ـ ـرو الدراسـ ـات بتحضي ـ ـر اﻷشغ ـ ـال

 ١١شعبان عام  ١٤٤١هـ
 ٥أبريل سنة  2020م

اﳌاّدة  : 2٤يكلف اﳌكتب عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– إع ـ ـداد مشـ ـروع النظـ ـام الداخـ ـﲇ للمجلـ ـس وعرضـ ـه عﲆ
اﳉمعية العامة للمصادقة عليه،
– إعداد جدول أعمال اجتماعات اﳉمعية العامة،
– تنفيذ برنامج نشاطات اﳌجلس،

ومتابعتهـ ـا .وﰲ هـ ـذا اﻹطار ،يحدد كل مدير دراسات ،كل ﰲ

– السهر عﲆ وضع توصيات اﳉمعية العامة حّيز التنفيذ.

مجـ ـال نشاطـ ـه ،الوثائ ـ ـق واﳌعلومـ ـات اﳌفيـ ـدة لسيـ ـر أشغـ ـال

اﳌاّدة  : 2٥يسّير اﻷمانة أمﲔ عام يعّين ﲟوجب مرسوم

اﳌجلس ،ويقوم بجمعها واستغﻼلها .ويحضر مشاريع اﻵراء

رئاسي ،بناء عﲆ اقتراح من رئيس اﳌجلس .وتنهى مهامه

والدراسات واﻷشغال اﻷخرى اﳌعروضة عﲆ اﳌجلس.

حسب اﻷشكال نفسها.

اﳌاّدة  : ١7اﳉمـ ـ ـعي ـ ـة الع ـ ـ ـام ـ ـة هي اله ـ ـيئ ـ ـة العل ـي ـ ـا للمجل ـ ـس
وتتشكل من كل أعضائه.
اﳌاّدة  : ١٨اﳉمعية العامة هي الهيئة اﳌقررة للمجلس
وفضاء للتبادل حول جميع اﳌسائل اﳌرتبطة بصﻼحياتها.
وبهذه الصفة ،تصادق ،عﲆ اﳋصوص ،عﲆ ما يأتي :
– برنامج نشاط اﳌجلس،
– مشروع ميزانية اﳌجلس،
– التقرير السنوي للمجلس.
كما تصادق عﲆ النظام الداخﲇ للمجلس ﰲ دورتها اﻷوﱃ.
اﳌاّدة  : ١٩ﲡتـم ـ ـع اﳉمعي ـ ـة العامـ ـة مرت ـ ـﲔ ) (2ﰲ السن ـ ـة
ع ـ ـﲆ اﻷقل ،ﰲ دورة عادي ـ ـة .ويمكـ ـن استدعاؤه ـ ـا لدورة غيـ ـر

اﳌاّدة  : 26يكّلف اﻷم ـ ـﲔ العام بتن ـ ـسيق وتن ـ ـظـ ـيم أشغال
اﳌجلس.
وبهذه الصفة ،يكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– السهر عﲆ ﲢضير وتنظيم أشغال اﳌجلس،
– تسيير اﳌوارد البشرية واﳌادية والتقنية واﳌالية
للمجلس،
– القيام بالتزامات النفقات ودفعها ،بتفويض من رئيس
اﳌجلس،
– السه ـ ـ ـر عـ ـ ـﲆ ترتيـ ـ ـب أرشي ـ ـف اﳌجل ـ ـس وحفظ ـ ـه طب ـق ـ ـ ـا
للتنظيم اﳌعمول به.

عادية ،من طرف رئيس اﳉمهورية أو الوزير اﻷول أو رئيس

اﳌاّدة  : 27يساعد اﻷمﲔ العام هيكل إداري وماﱄ وتقني.

اﳌجلس أو ﲟبادرة من ثلثي ) (٣/2أعضائها.

يحدد التنظيم اﻹداري للمجلس عن طريق التنظيم ،بناء

ﻻ بحضور
اﳌاّدة  : 20ﻻ تصح اجتماعات اﳉمعية العامة إ ّ
ثلثي ) (٣/2أعضائها.
وإذا لم يكتمل النصاب ،تستدعى اﳉمعية العامة ﻻجتماع
ن ينعقد ﰲ أجل أقصاه ثمانية ) (8أيام .وحينئذ ،ﲡتمع
ثا ٍ
اﳉمعية العامة مهما يكن عدد اﻷعضاء اﳊاضرين.
اﳌاّدة  : 2١تعّبر اﳉمعية العامة ،حسب اﳊالة ،بتوصيات

وآراء وتقارير ودراسات.

تتم اﳌصادقة عﲆ التوصيات واﻵراء والتقارير والدراسات
بأغلبية أعضاء اﳉمعية العامة اﳊاضرين .وﰲ حالة تساوي
عدد اﻷصوات ،يكون صوت الرئيس مرجحا.
اﳌاّدة  : 22ت ـ ـدّون أش ـ ـغال اﳉ ـ ـمـ ـعـ ـية العـ ـ ـامة ﰲ محـ ـاض ـ ـ ـر

شر عليه ويوّقعه رئيس
تسجل ﰲ سجل خاص يرّقمه ويؤ ّ
اﳌجلس وكاتب اﳉلسة.
اﳌاّدة  : 23يتشكل اﳌكتب من رئيس اﳌجلس ،ونائبي
) (2الرئيس.
ينتخب نائبا ) (2رئيس اﳌجلس من طرف اﳉمعية
العامة.

عﲆ اقتراح من اﳉمعية العامة.
اﳌاّدة  : 2٨تتشكل اللجان من أعضاء اﳌجلس.
يحدد عدد اللجان وصﻼحياتها ﰲ النظام الداخﲇ للمجلس.
يم ـ ـكـ ـ ـ ـن اللج ـ ـان أن ت ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـعﲔ ﰲ أشـ ـ ـغ ـالها بكل شخـ ـ ـ ـ ـص
ذي كفاءة.
اﳌاّدة  : 2٩ﲢدد صﻼحيات أجهزة اﳌجلس اﻷخرى وسيرها،
عن طريق النظام الداخﲇ للمجلس.
ت ـت ـم اﳌواف ـق ـة عﲆ ال ـن ـظ ـام ال ـداخﲇ ل ـل ـمـجـلس مـن طـرف
الوزير اﻷول ،بعد أن تصادق عليه اﳉمعية العامة .
اﳌاّدة  : 30تلزم الدوائر الوزارية والهيئات واﳌؤسسات
العمومية ،بإبﻼغ اﳌجلس باﳌعلومات والتقارير واﳌعطيات
اﻹحصائية الضرورية لتأدية مهامه.
اﳌاّدة  : 3١تنشر الوثائق الناﲡة عن أشغال اﳌجلس عﲆ
أساس ﻻئحة من مكتب اﳌجلس وبعد رأي الوزير اﻷول.
وتنشر اﻷشغال اﳌترتبة عﲆ اﻹخطار ،بعد موافقة سلطة
اﻹخطار.

 ١١شعبان عام  ١٤٤١هـ
 ٥أبريل سنة  2020م
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الفصل اﳋامس
أحكام مالية وختامية
اﳌاّدة  : 32وظائف الرئيس واﻷمﲔ العام ومدير الدراسات
وظائف عليا ﰲ الدولة.
يصّنـ ـف مـ ـنصب رئـ ـيس اﳌجـ ـلس واﻷمﲔ ال ـع ـام وم ـدي ـر

قانون رقم  02-20مؤّرخ ﰲ  ٥شعبان عام  ١٤٤١اﳌوافق
 30مـ ـارس سن ـ ـة  ،2020يع ـ ـّدل الق ـ ـان ـ ـون رق ـ ـ ـ ـ ـم 2١-١٥
اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٨ربيـ ـ ـ ـع اﻷول عـ ـ ـام  ١٤37اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـق 30
ديسمبر سنة  20١٥واﳌتضمن القانون التوجيهي
حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
–––––––––––

الدراسات ،عن طريق التنظيم.
يحدد مبلغ وكيفيات مكافأة أعضاء اﳌجلس ،عن طريق
التنظيم.
اﳌاّدة  : 33يخـ ـ ـضع اﳌست ـ ـخدمون اﻹداريـ ـون والتق ـ ـن ـيون
ﻷحكام القانون اﻷساسي العام للوظيفة العمومية.
اﳌاّدة  : 3٤تضـ ـ ـ ـع الدولة ﲢـ ـت تص ـ ـرف اﳌج ـ ـلس الوس ـ ـائل
البشرية واﳌادية واﳌالية الضرورية لسيره.
اﳌاّدة  : 3٥تشتمل ميزانية اﳌجلس عﲆ باب لﻺيرادات
وباب للنفقات :

7

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  ١٣6و ١٣8و١٥-١٤٠
و ١٤٤و 2٠6و 2٠7منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥–99اﳌؤّرخ ﰲ  ١8ذي اﳊجة
عام  ١٤١9اﳌوافق  ٤أبريل سنة  ١999واﳌتضمن القانون
التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  2١–١٥اﳌؤّرخ ﰲ  ١8ربيع اﻷول
عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠١٥واﳌتضمن القانون

ﰲ باب اﻹيرادات :

التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

– مساهمات الدولة،
– الهبات والوصايا طبقا للتشريع الساري اﳌفعول.

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠١–2٠اﳌؤّرخ ﰲ  ٥شعبان عام
 ١٤٤١اﳌوافق  ٣٠مارس سنة  2٠2٠الذي يحدد مهام اﳌجلس

ﰲ باب النفقات :

الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه،

– نفقات التسيير،

– وبعد رأي مجلس الدولة،

– نفقات التجهيز،
– كل نفقة أخرى ضرورية لتأدية مهامه.

– وبعد مصادقة البرﳌان،

ضر اﻷمﲔ العام مشروع اﳌيزانية ويعرضه
اﳌاّدة  : 36يح ّ

يصدر القانون اﻵتي نصه :

رئيس اﳌجلس عﲆ الوزير اﻷول ،بعد اﳌصادقة عليه من
طرف اﳉمعية العامة للمجلس.
اﳌاّدة  : 37ﲤسك ميزانية اﳌجلس حسب قواعد اﳌـحاسبة
العمومية.
يعهد مسك اﳌـحاسبة وحركة اﻷموال لعون محاسب يعّين
لهذا الغرض.
اﳌاّدة  : 3٨ﲤارس اﳌراقبة القبلية لنفقات اﳌجلس حسب
الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﻷحكام التشريعية والتنظيمية
اﳌعمـ ـول بهمـ ـا ،مـ ـن ط ـرف مراق ـب م ـاﱄ يعّينـه لهذا الغرض
الوزير اﳌكلف باﳌالية.

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون إﱃ تعديل بعض أحكام
القانـ ـ ـون رقـ ـ ـم  2١–١٥اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١8ربي ـ ـع اﻷول عـ ـ ـ ـام ١٤٣7
اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠١٥واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : 2تعّدل اﳌادة  ١١من القانون رقم  2١–١٥اﳌؤّرخ
ﰲ  ١8ربيع اﻷول عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة 2٠١٥
واﳌذكور أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي :
“اﳌادة  : ١١تعزز محاور البحث اﳌـحّملة ﲟواضيع البحث
التي تعبّر عن اﻷهداف العلمية واﻻجتماعية واﻻقتصادية
اﳌزمع ﲢقيقها ،التي تعدها اللجان القطاعية الدائمة واللجان

اﳌاّدة  : 3٩ينشـ ـ ـر هـ ـ ـذا القانـ ـ ـون ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسم ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

الوكاﻻت اﳌوضوعاتية للبحث وتدمـج ﰲ برامج وطنية للبحث

ح ـ ـّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  ٥شعبـ ـان ع ـ ـام  ١٤٤١اﳌوافـق  ٣٠مارس

متعددة التخصصات ومشتركة بﲔ القطاعات ،لعرضها عﲆ

سنة .2٠2٠

اﳌشتركـ ـ ـة بﲔ القطاعـ ـ ـات ،ك ـ ـل فيم ـ ـا يخصه ـ ـا ،م ـ ـن ط ـ ـرف

اﳌجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات اﳌـحدث
عبد اﳌجيد تبون

ﲟوجب اﳌادة  2٠6من الدستور”.

