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حم�سر اجلل�سة العلنية الثامنة

املنعقدة يوم الثلثاء 25 �سفر 1437

املوافق 8 دي�سمرب 2015

الرئا�سة: ال�سيد جمال قيقان، نائب رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�سيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي؛

- ال�سيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة

والدقيقة اخلام�سة ع�سرة �سباحا

الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛ اجلل�سة مفتوحة.

وباأ�سرة  وم�ساعديهما  الوزيرين  بال�سيدين  الرتحيب  بعد 

جدول  يقت�سي  والزمالء؛  والزميالت  وال�سحافة  الإعالم 

اأعمال هذه اجلل�سة عر�س ومناق�سة م�سروع القانون التوجيهي 

ا�ستنادا  اإذن  التكنولوجي؛  والتطوير  العلمي  البحث  حول 

اإىل اأحكام الفقرة الثالثة من املادة 120 من الد�ستور، وطبقا 

لأحكام املادة 39 من القانون الع�سوي رقم 99ـ02، الذي 

الأمة،  وجمل�س  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  تنظيم  يحدد 

احلكومة،  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما، 

الأمة،  الداخلي ملجل�س  النظام  59 من  اإىل   53 واملواد من 

وزير  ال�سيد  اإىل  الكلمة  اأحيل  وبداية  اأعمالنا  يف  ن�سرع 

لتقدمي  احلكومة،  ممثل  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 

م�سروع القانون، فليتف�سل م�سكورا.

�سكرا  العلمي:  والبحث  العايل  التعليم  وزير  ال�سيد 

�سيدي رئي�س اجلل�سة؛ ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة 

يوم  اإىل  و�سحبه  اآله  وعلى  املر�سلني  اأ�سرف  على  وال�سالم 

الدين.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

معايل وزير العالقات مع الربملان،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة الأفا�سل،

ال�سيدات وال�سادة ممثلو و�سائل الإعالم املختلفة،

ال�سالم عليكم جميعا وبعد؛

ال�سكر  بخال�س  لكم  اأتقدم  اأن  البداية  يف  يل  اإ�سمحوا 

الفر�سة،  واإتاحتي هذه  الكرمية  الدعوة  وبالتقدير على هذه 

مل�سروع  الرئي�سية  املحاور  املوقر  جمل�سكم  اأمام  لأعر�س 

القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

واأود يف املقام الأول، اأن اأ�سري اإىل اأن هذا امل�سروع ياأتي 

ليحل حمل القانون رقم 98ـ11، املوؤرخ يف 22 اأوت 1998، 

للبحث  اخلما�سي  والربنامج  التوجيهي  القانون  املت�سمن 

العلمي والتطوير التكنولوجي، املعدل واملتمم بالقانون رقم 

.2008 فيفري   23 يف  املوؤرخ  08ـ05، 
للفرتة        الربنامج  القانون  لتطبيق  الأويل  التقييم  اإن 

2008ـ2012، بنينّ اأن النظام الوطني للبحث اأ�سبح اأح�سن اأداء 
العلمية لالأهداف  ان�سجاما، من حيث مواءمة الأهداف  واأكرث 

الأ�سرة  جتنيد  حيث  ومن  للتنمية،  والجتماعية  القت�سادية 

القانون،  اأقرها  التي  اإطار كيانات البحث  العلمية وهيكلتها، يف 

ف�سال عن حت�سني جهاز التمويل ح�سب الأهداف.

خالل  مت  فقد  مر�سية،  نتائج  تعترب  املحققة  النتائج  اإن 

بحث  خمرب   744 عن  ليقل  ما  اعتماد  املذكورة  الفرتة 

جديد، منها ثالثة )3( خمابر بحث م�سرتكة وخمرب بحث 

م�سارك، لي�سبح بذلك اإجمايل املخابر الن�سطة يف موؤ�س�سات 

التعليم العايل 1361 خمربا، جتند اأكرث من 27584 اأ�ستاذا 

باحثا وطالب دكتوراه، واأ�سهمت هذه املخابر خالل الفرتة 

املمتدة من 2008 اإىل 2012، يف متكني الطلبة والباحثني من 
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مناق�سة 16300 مذكرة ماج�ستري و3600 اأطروحة دكتوراه 

و270 اأطروحة دكتوراه دولة.

العمومية  املوؤ�س�سة  �سفة  اإ�سفاء  مت  ال�سياق،  نف�س  ويف 

ت�سعة  على   )EPST( والتكنولوجي  العلمي  الطابع  ذات 

البحث  )9( مراكز بحث جديدة؛  وهو مايرفع عدد مراكز 

20 وحدة بحث  اإحداث  25 مركزا، كما مت  اإىل  الإجمايل 

جديدة، منها 9 وحدات موطنة يف املوؤ�س�سات العمومية ذات 

اجلامعات،  يف  موطنة  وحدة  و11  والتقني،  العلمي  الطابع 

وهو مايرفع العدد الإجمايل لوحدات البحث اإىل 22 وحدة، 

وت�ساعف عدد املن�سورات الدولية يف املجالت ذات التاأثري 

مت  من�سورا،   2972 من  انتقل  حيث  مرات،   10 بـ  الأكيد 

 ،2002 ـ   1998 الأوىل  اخلما�سية  الربجمة  اإطار  يف  اإجنازها 

اخلما�سية  الربجمة  من�سورات خالل   24610 من  اأكرث  اإىل 

2008ـ  2012، تركزت خا�سة على خم�سة ميادين لالمتياز 
العلمي هي: 

الإعالم الآيل،

الكيمياء،

الفيزياء،

علوم املواد،

والعلوم الطبية.

ويف جمال التوثيق العلمي، مكن اجلهد املبذول من طرف 

الدولة، من خالل ال�ستثمار يف النظام الوطني للتوثيق عن 

طريق اخلط، )SNDL( من ت�سبيك كل املوؤ�س�سات اجلامعية 

والتقني  العلمي  الإعالم  من  احتياجاتها  وتغطية  والبحثية 

الأمر  وهو  دكتوراه؛  وطالب  باحث   60000 حوايل  لفائدة 

جمال  يف  عامليا  الثامنة  املرتبة  تبوء  من  بالدنا  مكن  الذي 

ال�ستثمار يف التوثيق الرقمي.

وجتدر املالحظة هنا اإىل اأن هذا النظام اأي نظام التوثيق 

عن بعد، �سيو�سع ابتداء من ال�سنة اجلامعية القادمة ـ اإن �ساء 

الأ�ساتذة  فئة  يبقى حم�سورا يف  ولن  الطلبة  كل  اإىل  ـ  اهلل 

من  اجلامعات  طلبة  كل  منه  �سي�ستفيد  بل  والباحثني، 

الأ�ساتذة  اإىل  بالإ�سافة  الدكتوراه،  طلبة  اإىل  الأوىل  ال�سنة 

والباحثني، وهذا ما�سيزيد حتما يف تقدم مرتبة اجلزائر من 

�سمن البلدان امل�ستعملة للتوثيق الرقمي.

ويف جمال الربامج الوطنية للبحث )EPNR(  فقد �سمح 

و�سع هذا الربامج، البالغ عددها 34 برناجما مو�سع تطبيق، 

اأ�ستاذا   11858 فاإجنازها  جتند  بحق،  م�سروع   2844 بتنفيذ 

ممار�س  جزائري  باحث  و200  دائم  باحث  و1500  باحثا 

خمتلف  من  مهند�س  خبري   5000 من  واأكرث  باخلارج 

القطاعات القت�سادية والجتماعية.

وكان من نتائج هذا اجلهد، ت�سجيل اأكرث من 300 م�سروع  

قابل للتثمني، منها 25 م�سروعا توجد يف مرحلة الحت�سان 

والتطوير  البحث  لتثمني  الوطنية  الوكالة  امل�ستوى  على 

وموؤ�س�سات  موؤ�س�سات  م�ساتل  اإحداث  بغية  التكنولوجي، 

نا�سئة.

للم�ساهمة  القطاع  ال�سياق ذاته، وزيادة على جهود  ويف 

التفاقيات  اإطار  يف  التنمية،  م�ساكل  من  العديد  حل  يف 

�ملربمة مع خمتلف قطاعات �لن�شاط، مت �إن�شاء 4 فروع ذات 

الطابع  ذات  العمومية  املوؤ�س�سات  لدى  اقت�سادي  طابع 

العلمي والتكنولوجي، ويتعلق الأمر مبراكز البحث العلمي 

والتقني يف الإحلام واملراقبة )CSC( بال�سراقة، ومركز تطوير 

التكنولوجيات املتقدمة )CPTA( ببابا ح�سن، ومركز تطوير 

التحليل  ومركز  ببوزريعة،   )CPER( املتجددة  الطاقات 

الفيزيائي الكيميائي )CRAPC( ببو�سماعيل.

مبراقبة   )CDER( املتجددة  الطاقات  تطوير  مركز  ويقوم 

وزارة الفالحة والتنمية الريفية يف اإجناز م�ساريعها يف جمال 

بالتجهيزات  والتزويد  الأنظمة  وتطوير  والت�سميم،  الدرا�سة 

واملن�سات املتعلقة باأنظمة الطاقة ال�سم�سية.

�سم�سي  طاقم   2000 نحو  تن�سيب  الآن  حتى  مت  وقد 

ال�سم�سية،  بالطاقة  ت�ستغل  م�سخة  و200  لالإنارة  متكامل 

من اأجل �سخ املاء ال�سالح لل�سرب ومياه الري يف املناطق 

واأدرار،  ومترنا�ست  اإليزي  وليات  م�ستوى  على  النائية، 

جهته،  من  البيوتكنولوجيا  يف  للبحث  الوطني  املركز  وقام 

اأمريكي  معهد  مع  )CRBT(بالتعاون  بق�سنطينة  واملوجود 

متخ�س�س، باإطالق م�سروع لو�سع ت�سل�سل اجلينوم لل�سكان 

اجلينية  اخلريطة  �سبط  اإىل  اجلينوم  هذا  يهدف  اجلزائر،  يف 

على  علمية  وبكيفية  اأح�سن  بكفاية  والتعرف  للجزائريني 

يف  ثم  ومن  بالدنا  يف  املنت�سرة  اخلطرية  الأمرا�س  اأ�سباب 

كيفية عالجها.

كما مت اإن�ساء اأول موؤ�س�سة فرعية ل�سنع طابعة ثالثية الأبعاد، 

متعددة  الوطنية  باملدر�سة  ال�سريعة  النماذج  اإجناز  اأجل  من 

التقنيات بوهران، ومتكن مركز تطوير التكنولوجيات املتقدمة 

لالألياف  الليزر  طريق  عن  الو�سم  نظام  تطوير  من   )CDTA(

اأي   )ALITEC1( الب�سرية، وهو الإجناز الذي اأطلق عليه اإ�سم
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تكنولوجيا الليزر اجلزائرية.

التطوير  جمال  يف  بروزا  الأكرث  النتائج  بني  ومن 

 )GEMESO( م�سروع  يف  اجلزائر  قبول  هو  التكنولوجي، 

الدولية،  الف�سائية  للمحطة  العمالق  الف�سائي  للتل�سكوب 

علما اأن هذا امل�سروع ي�سم اأكرث من 300 باحث متميز عرب 

العامل، ينتمون اإىل 80 معهدا ووكالة ذات �سمعة دولية، على 

غرار وكالة »نا�سا« الأمريكية والوكالة اليابانية »جاك�سا«.

اأن اجلزائر �ساهمت  اإىل  وجتدر املالحظة يف هذا املجال، 

يف هذا املنظار اأو التل�سكوب العمالق، من حيث الت�سميم 

 50 بحوايل  الرتكيب؛  حيث  ومن  ال�سناعة  حيث  ومن 

قطعة، ل اأدري كيف ت�سمى، والتي ت�ستغل يف هذا املنظار.

يجري  اأنه  اإىل  الإ�سارة  جتدر  البحث،  هياكل  جمال  يف 

تقنيا  جناحا  و18  بحث  ووحدة  مركزا   39 اإجناز  حاليا 

للتحاليل الفيزيائية الكيميائية و27 اأر�سية تكنولوجية و21 

وثالث  لالبتكار  حما�سن  و7  املكثف  للح�ساب  جناحا 

حمطات جتريبية و900 مقر ملخابر البحث.

وبخ�سو�س متويل النظام الوطني للبحث العلمي، فقد بلغ 

اإجمايل الإنفاق بعنوان ال�سندوق الوطني للبحث العلمي 

ـ   2008 الفرتة  خالل   )ENSDT( التكنولوجي  والتكوير 

يلي: كما  تتوزع  دينار  مليار   69.77 قيمته  ما   2014
ـ حميط البحث : 23.83 مليار دينار،

ـ الربامج الوطنية للبحث: 19.15 مليار دينار،

ـ نفقات التجهيز: 26.79 مليار دينار.

اإعتمادا على هذه النتائج، فاإن م�سروع القانون املعرو�س 

على ح�سراتكم اليوم، يرتكز على الإطار الت�سريعي الذي 

تهدف  جديدة،  اأحكام  اإدراج  مع   ،1998 قانون  ت�سمنه 

اأ�سا�سا اإىل حت�سني الن�سق العام للنظام الوطني للبحث، بغية 

رفع مردوده، وت�سمح الأحكام املقرتحة من ناحية ال�سكل، 

يت�سمنها  التي  الت�سريعية  لالأحكام  اأف�سل  مقروئية  بتقدمي 

الن�س القانوين اجلديد، كما ت�سمح على م�ستوى امل�سمون 

بتعزيز النظام الوطني للبحث، من حيث املالءمة والنجاعة، 

الرئي�سية،  وظائفة  على  املبا�سر  التاأثري  خالل  من  وذلك 

املتمثلة يف برجمة ن�ساطات البحث وتقييمها وتثمني نتائجها. 

امل�سروع،  هذا  يف  الواردة  اجلديدة  الأحكام  اإعداد  مت  لقد 

بناء على خمتلف اأعمال التقييم التي اأجنزت حول النظام 

اأ�سرة  مع  اللقاءات  خالل  من  ل�سيما  للبحث،  الوطني 

الباحثني وم�سوؤويل هياكل البحث،  بالإ�سافة اإىل ح�سائل 

تقرير  عن  ف�سال  ال�سابقني،  اخلما�سيني  الربناجمني  تنفيذ 

القت�ساد  حول  والجتماعي  القت�سادي  الوطني  املجل�س 

القائم على املعرفة.

يحتوي م�سروع القانون على 61 مادة، موزعة على ثمانية 

اأبواب رئي�سية هي على التوايل:

ويت�سمن  العامة  لالأحكام  خم�س�س  الأول  الباب  ـ 

ف�سلني، يتناولن تعريف املفاهيم الواردة يف م�سروع الن�س 

وكذلك اأهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ولأن�سطة  الوطنية  للربجمة  خم�س�س  الثاين  الباب  ـ 

البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

العلمي  البحث  اأن�سطة  تقييم  يتناول  الثالث  الباب  ـ 

والتكوير التكنولوجي.

العلمية  وامل�سالح  للتثمني  خم�س�س  الرابع  الباب  ـ 

والتقنية.

ـ الباب اخلام�س يتناول الإطار التنظيمي ويت�سمن خم�سة 

وموؤ�س�سات  والإدارة  التوجيه  لهيئات  خم�س�سة  ف�سول، 

الو�ساطة وكيانات تنفيذ اأن�سطة البحث وموؤ�س�سات التثمني 

وم�سالح  وال�سبكات  التكنولوجي  والتحويل  والبتكار 

البحث امل�سرتكة.

ـ الباب ال�ساد�س خم�س�س لتطوير املوارد الب�سرية.

ـ الباب ال�سابع يتناول الأحكام املالية.

ـ واأخريا الباب الثامن يت�سمن الأحكام النهائية.

اجلديد  القانون  ن�س  م�سروع  يقرتح  الربجمة،  جمال  يف 

الوطنية  الربامج  ترتيب  اآليات  تكري�س  اأمامكم،  املطروح 

للبحث ح�سب الأولويات، لتحقيق مواءمة اأف�سل للربجمة، 

للتنمية القت�سادية والجتماعية  الرئي�سية  مع الن�سغالت 

البحث؛  ن�ساطات  برجمة  �سريورة  تو�سيح  وكذا  للبالد، 

الربامج  حتديد  تكري�س  يقرتح  الن�س  م�سروع  فاإن  وعليه 

الوطنية للبحث عن طريق التنظيم، وذلك لتحقيق مزيد من 

الليونة واملرونة.

ويف جمال التقييم، فاإن م�سروع القانون يرمي اإىل تكري�س 

القواعد الرئي�سية امل�سرتكة لتقييم ن�ساطات البحث يف جممل 

مبا  الأطراف،  لكل  ملزمة  قواعد  مبثابة  تكون  التخ�س�سات، 

ي�سمح باإر�ساء الأ�سا�س الت�سريعي لنظام التقييم.

وعلى �سعيد التثمني، فاإن الأحكام التي يت�سمنها هذا 

امل�سروع، ت�سمح بالتكفل بامل�ساألة ال�سائكة املتعلقة بتحويل 

اأهداف  لتحقيق  اأ�سا�سية  كاأداة  البحث،  نتائج  وا�ستعمال 
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الأويل  التمويل  مبداأ  تكري�س  خالل  من  ل�سيما  التنمية، 

للموؤ�س�سات البتكارية ومرافقة ودعم املتعاملني القت�ساديني 

الذين يقومون بن�ساطات البحث والتطوير.

وتهدف هذه الأحكام اأي�سا اإىل ت�سجيل اإمكانية اإحداث 

مراكز البتكار والتحويل التكنولوجي، تكون مبثابة ف�ساءات 

لت�سجيع التقارب مع املوؤ�س�سات القت�سادية، كما ترمي اإىل 

يف  الدكتوراه  اأطروحات  اإعداد  اإمكانية  اإىل  املجال  ف�سح 

املوؤ�س�سة، فالأمر يتعلق ـ اإذن ـ  برتقية تثمني نتائج البحث 

مع  الروابط  وتوطيد  املوؤ�س�سة  يف  للبحث  العتبار  واإعادة 

القطاع القت�سادي والجتماعي.

اإعادة  يف جمال التنظيم، فاإن الأمر يتعلق بتجديد مبداأ 

خالل  من  خ�سو�سا  للتقييم،  الوطني  املجل�س  ت�سكيل 

اإ�سراك ال�سخ�سيات العلمية امل�ستقلة، بغر�س مطابقة تركيبة 

املجل�س مع طبيعة هذه الهيئة، بو�سفها اأداة خارجية لتقييم 

ال�سيا�سة الوطنية للبحث.

كما يتيح امل�سروع اإمكانية اإن�ساء �سبكات للبحث، بهدف 

�سم الكفاءات وجتميع املوارد وت�سجيع العمل اجلماعي، اإىل 

التابعة  البحث  لهياكل  الت�سيري  ا�ستقاللية  تكري�س  جانب 

وخمرب  البحث  وحدة  يف  واملتمثلة  اجلامعية،  للموؤ�س�سة 

املختلطة  البحث  هياكل  وكذا  البحث،  وفريق  البحث 

موؤ�س�سات  بني  وال�سراكة،  التعاون  ي�سجع  مما  وامل�ساركة، 

وموؤ�س�سات  هيئات  وبني  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

القطاع الجتماعي والقت�سادي.

بلوغها  لميكن  امل�سطرة  الأهداف  اأن  البيان  عن  وغني 

دون �إ�شر�ك �لإطار�ت �لتقنية ملختلف قطاعات �لن�شاط يف 

وكذا  متفرغني،  غري  باحثني  ب�سفة  البحث  ن�ساطات  اإجناز 

العايل  التعليم  لقطاع  تابعني  باحثني  بانتداب  ال�سماح 

والبحث العلمي لدى الفروع ذات الطابع القت�سادي التي 

اأن�ساأتها موؤ�س�ساتهم.

للبحث  الوطني  النظام  تعديل  اقرتاحات  فاإن  ختاما، 

و�سبطه، اإمنا جاءت لال�ستجابة  لن�سغال مزدوج وهو تطوير 

من  والنجاعة  املالءمة  حيث  من  للنظام  املجاورة  الوظائف 

القت�سادية،  املوؤ�س�سات  على  اأكرث  تفتح  و�سمان  جهة، 

من  املعرفة  على  املبني  لالقت�ساد  الرئي�سي  الرافع  بو�سفها 

جهة اأخرى.

ويف اخلتام اأ�سكركم على كرم الإ�سغاء وال�سالم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �سكرا لل�سيد الوزير؛ الكلمة الآن 

لل�سيد مقرر جلنة الرتبية والتكوين والتعليم العايل والبحث 

التقرير  م�سامعنا  على  ليقراأ  الدينية،  وال�سوؤون  العلمي 

فليتف�سل  املو�سوع،  يف  اللجنة  اأعدته  الذي  التميهيدي 

م�سكورا.

ال�سيد مقرر اللجنة املخت�سة: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�سيد  نائب رئي�س  جمل�س  الأمة  املحرتم؛

ال�سيد  وزير  التعليم العايل  والبحث العلمي املحرتم؛

ال�سيد  وزير  العالقات  مع  الربملان  املحرتم؛

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�س الأمة املوقر؛

ال�سيدات  و ال�سادة احل�سور ؛

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

تت�سرف جلنة الرتبية والتكوين والتعليم العايل والبحث 

التقـرير  بعر�س  الأمة،  ملجل�س  الدينية  وال�سوؤون  العلمي 

املت�سمن  القـانون  نـ�س  حول  اأعـدته،  الذي  التمهيـدي 

والتطويـر  العـلمي  البحث  حـول  التـوجيهي  القانون 

التكنولـوجي.

املقدمة

يف  تقا�س  اأ�سبحت  وجناحها،  وتطورها  الدول  قوة  اإن 

يف  حترزهما  اللذين  والتطور  التقدم  مبدى  احلا�سر  ع�سرنا 

جمال ا�ستعمال برامج العلم والتكنولوجيا والبحث والتطوير 

القت�سادية والرفاهية  التنمية  حتقيق  بهدف  التكنولوجي 

الجتماعية.

ويف ظل التحولت الكربى التي يعرفها العامل، ويف فرتة 

من  بات  حادة،  ومناف�سة  مت�سارعا  تكنولوجيا  تطورا  ت�سهد 

التغريات  ومواكبة  اجلهود  م�ساعفة  اجلزائر  على  ال�سروري 

من  والتكنولوجيا،   العلم  جمال  يف  ال�سريعة  والتطورات 

خالل ر�سم �سيا�سة وطنية جديدة للبحث العلمي والتطوير 

هذا  يف  الرائدة  وال�سرتاتيجيات  تتما�سى  التكنولوجي 

املجال.

اجلزائرية  الدولة  اأن  ال�سياق،  هذا  يف  بالذكر  واجلدير 

لتطوير  بالق�سرية  لي�ست  فرتة  منذ  خا�سا  اهتماما  اأولت 

ملمو�س  تقدم  بتحقيق  لها  �سمح  والذي  العلمي،  البحث 

يف هذا املجال، ل�سيما مع ارتفاع عدد الباحثني والأ�ساتذة 

الباحثني، وفتحت العديد من مراكز البحث واإقرار العديد 

من الربامج الوطنية للبحث م�ست �ستى القطاعات.
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اجلمهورية،  رئي�س  اأقرها  التي  لالإ�سالحات  وا�ستمرارا 

ياأتي   ، اجلمهورية  رئي�س  برنامج  تنفيذ  وعزم احلكومة على 

البحث  حول  التوجيهي  القانون  املت�سمن  القانون  ن�س 

اإحدى  العلمي والتطوير التكنولوجي، الذي يحتوي على 

و�ستني )61( مادة موزعة على ثمانية اأبواب.

ن�ساطات  برجمة  �سريورة  القانون  هذا  ن�س  يو�سح  كما 

البحث، تكري�سا للقواعد الرئي�سية، بهدف تقييم ن�ساطات 

البحث العلمي.

وهذا امل�سعى من �ساأنه تكري�س اآليات ترتيب الأولويات، 

اأف�سل للربجمة القت�سادية والجتماعية  اإىل مواءمة  ترمي 

للبالد، تكون مبثابة قواعد ملزمة لكل الأطراف، مبا ي�سمح 

باإر�ساء الأ�سا�س الت�سريعي لنظام التقييم، وكذا العمل مببداأ 

املتعاملني  ودعم  البتكارية،  للموؤ�س�سات  الأويل  التمويل 

ف�سال  والتطوير،  البحث  بن�ساطات  القائمني  القت�ساديني 

عن اإمكانية اإحداث مراكز لالبتكار والتحويل التكنولوجي، 

بني  والتعاون  التقارب  لت�سجيع  ف�ساءات  مبثابة  تكون 

واملوؤ�س�سات  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

القت�سادية، مع ف�سح املجال اأمام اإمكانية اإعداد اأطروحات 

البحث  نتائج  تثمني  وترقية  املوؤ�س�سة،  داخل  الدكتوراه 

واإعادة العتبار للبحث يف املوؤ�س�سة املبدعة وتوطيد الروابط 

مع القطاع املهني.

والتكوين  الرتبية  جلنة  على  الن�س  هذا  ِحيل 
ُ
اأ وقد 

من  الدينية،  وال�سوؤون  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم 

الأمة،  جمل�س  رئي�س  �سالح،  بن  القادر  عبد  ال�سيد  قبل 

ق�سد   ،56/15 رقم  2015، حتت  �سبتمرب   21 الإثنني  يوم 

درا�سته.

ولهذا الغر�س، وبدعوة من رئي�سها ال�سيد اأحمد �سعيد 

 30 الأربعاء  يوم  اجتماعا  برئا�سته  اللجنة  عقدت  ر�سوان، 

القانون  ن�س  ومناق�سة  درا�سة  فيه  تناولت   ،2015 �سبتمرب 

املذكور اآنفا.  

وق�سد احل�سول على املزيد من املعطيات والإجابة على 

يوم  اجتماعا  عقدت  اللجنة،  �سجلتها  التي  الت�ساوؤلت 

اللجنة  رئي�س  ال�سيد  برئا�سة   ،2015 اأكتوبر   01 اخلمي�س 

وزير  حجار،  الطاهر  ال�سيد  قدمه  عر�س  اإىل  فيه  ا�ستمعت 

بح�سور  للحكومة،  ممثال  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 

ال�سيد طاهر خاوة وزير العالقات مع الربملان، تطرق فيه اإىل 

مناق�سة  َتَلته  منه،  املتوخاة  والأهداف  الن�س  تقدمي  اأ�سباب 

اأ�سئلتهم ومالحظاتهم، وا�ستمعوا  اللجنة  اأع�ساء  فيها  طرح 

اإىل رد ممثل احلكومة عليها.

مبكتبها،  عمل  جل�سة  اللجنة  عقدت  الإطار  نف�س  ويف 

�سباح يوم الثالثاء  06 اأكتوبر 2015، و�سعت فيها اللم�سات 

على  يحتوي  الذي  التمهيدي،  التقرير  هذا  على  النهائية 

مقدمة، عر�س ومناق�سة ن�س القانون وخال�سة.

عر�س ومناق�سة ن�س القانون

احلكومة: ممثل  عر�س  1ــ 
قبل ال�سروع يف مناق�سة ن�س هذا القانون املت�سمن القانون 

التكنولوجي،  العلمي والتطوير  البحث  حول  التوجيهي 

هذا  ن�س  حمتوى  حول  مف�سال  عر�سا  احلكومة  ممثل  قدم 

القانون، اأو�سح فيه اأن الن�س جاء ليحل حمل القانون رقم 

98ـ  11، املوؤرخ يف 29 ربيع الثاين عام 1419 هـ املوافق 22 
والربنامج  التوجيهي  القانون  املت�سمن   ،1998 �سنة  غ�ست 

التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  حول  اخلما�سي 

م بالقانون رقم 08ـ05، املوؤرخ  ل واملتمنّ 1998 ـ 2002، املعدنّ
يف 16 �سفر 1429 املوافق 23 فيفري �سنة 2008.

كما اأ�سار اإىل اأن التقييم الأويل لآثار تطبيق القانون املت�سمن 

القانون التوجيهي والبـرنامج اخلما�سي )2008-2012( حول 

النظام  اأن  بنينّ  التكنولوجي،  والتطوير  العلمي  البحث 

من  ان�سجاما  واأكرث  اأداء  اأح�سن  اأ�سبح  للبحث  الوطني 

القت�سادية  الأهداف  مع  العلمية  الأهداف  مواءمة  حيث 

والجتماعية للتنمية، وكذا جتنيد الأ�سرة العلمية وهيكلتها، 

ها القانون، اإ�سافة اإىل حت�سني 
نّ
يف اإطار كيانات البحث التي اأقر

جهاز التمويل ح�سب الأهداف.

املنظومة  اأوجدته  الذي  الهائل  التطور  مناقب  كما عدد 

ال�سابقة للبحث والنتائج املحققة بفعل اعتماد خمابر بحث 

جديدة وعددها 744 خمربا، لي�سل العدد الإجمايل للمخابر 

الن�سطة يف موؤ�س�سات التعليم العايل اإىل 1361 خمربا )مبا 

يف ذلك خمابر البحث امل�سرتكة وخمابر البحث امل�ساركة( 

والتي جندت حوايل 30.000 اأ�ستاذ باحث وباحث دائم.

وتعترب هذه الأرقام جدنّ مر�سية، مقارنة مبا كانت عليه يف 

اإعداد  تــمكني  اإىل  الفرتة  اأ�سهمت يف ذات  ال�سابق، كما 

و270  اأطروحة دكتوراه  و3600  ماج�ستري  16300 مذكرة 
اأطروحة دكتوراه دولة.

واأو�سح ال�سيد ممثل احلكومة، اأن اإعداد القانون اجلديد 

الإطار  يرتكز على  التكنولوجي،  والتطوير  العلمي  للبحث 
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ال�سالف  98ـ11  رقم  القانون  ت�سمنه  الذي  الت�سريعي 

ارتقاء  اإىل  اأ�سا�سا  تهدف  اأحكام جديدة  اإدراج  مع  الذكر، 

الن�سق العام للنظام الوطني للبحث، بغية حت�سني مردوديته 

تفتح  و�سمان  جهة،  من  له  املجاورة  الوظائف  وتاأطري  ورفع 

الرئي�سي  الرافع  بو�سفها  القت�سادية،  املوؤ�س�سة   على  اأكرث 

لالقت�ساد املبني على املعرفة من جهة اأخرى.

كما ت�سمح اأي�سا الأحكام املقرتحة، بتعزيز نظام البحث 

خالل  من  وذلك  والنجاعة،  املالءمة  حيث  من  العلمي 

برجمة  يف  املتمثلة  الرئي�سية،  الوظائف  على  املبا�سر  التاأثري 

ن�ساطات البحث وتقييمها وتثمني نتائجها.

اإعداد خمتلف  اأنه مت  اإىل  اأي�سا  احُلكومة  اأ�سار ممثل  كما 

الأحكام الواردة يف ن�س القانون اجلديد، بناء على خمتلف 

للبحث،  الوطني  النظام  اأجنزت حول  التي  التقييم  اأعمال 

كافة  جمعت  التي  الور�سات  اأ�سغال  خالل  من  ل�سيما 

فاعلي منظومة البحث الوطنية، بالإ�سافة اإىل ح�سائل تنفيذ 

الربناجمني اخلما�سيني ال�سابقني، ف�سال عن تقرير املجل�س 

القائم  القت�ساد  حول  والجتماعي  القت�سادي  الوطني 

على املعرفة.

الن�س: مناق�سة  ــ   2
وال�سيد  اللجنة،  اأع�ساء  بني  دار  الذي  النقا�س  خالل 

ممثل احلكومة، بح�سور ال�سيد طاهر خاوة وزير العالقات مع 

الربملان، بخ�سو�س ن�س القانون املت�سمن القانون التوجيهي 

حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عربنّ الأع�ساء 

اإزاء الن�س اجلديد، وطرحوا جملة من الأ�سئلة  اآرائهم  عن 

ت�سمنها،  التي  الأحكام  حول  واملالحظات  والن�سغالت 

جممل  على  احلكومة  ممثل  ال�سيد  ردود  اإىل  ا�ستمعوا  كما 

تدخالتهم، والتي تلخ�ست فيما يلي:

ا�سرتاتيجية  اإىل  باحلاجة  املتعلق  ال�سوؤال  بخ�سو�س  ـ 

تلبي  والتي  العلمي  البحث  جمال  يف  معتمدة  وا�سحة 

القانون  اأن  احلكومة،  ممثل  ال�سيد  اأو�سح  املجمتع،  تطلعات 

والربنامج  التوجيهي  القانون  املت�سمن  98ـ11،  رقم 

التكنولوجي،  والتطوير  العلمي  البحث  حول  اخلما�سي 

على  مبنية  العلمي  للبحث  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  حدد 

برامج وطنية، عددها 34 برناجما تعود بالفائدة على الوطن 

ولزالت �ساحلة.

لكن لإ�سفاء اأكرث مرونة، جاء ن�س القانون اجلديد حمددا 

للبحث  الوطنية  لالأهداف  الأولويات  ذات  للمجالت 

العلمي، متا�سيا مع  اأولويات احلكومة يف جمال ا�سرتاتيجية 

التنمية ال�ساملة، ا�ستجابة ملتطلبات الوطن.

ن�س  التي  الآليات  بع�س  تفعيل  بعدم  يتعلق  وفيما  ـ 

الوطني  )املجل�س  العلمي  للبحث  ال�سابق  القانون  عليها 

للبحث العلمي والتقني(، اأو�سح ممثل احلكومة اأن الوزارة 

قامت بتقييم لعملية البحث وخل�ست اإىل ت�سجيل العديد 

من النقائ�س، لذلك جاء ن�س هذا القانون اجلديد لتدارك 

ذلك.

ـ وبخ�سو�س دور القطاع القت�سادي اخلا�س يف جمال 

اأنه ل يتم التفرقة بني  اأ�سار ممثل احلكومة  البحث العلمي، 

القطاع العام واخلا�س يف جمال البحث العلمي )�سواء كانت 

اأن  واملهم  اخلا�س(،  للقطاع  تابعة  اأو  للدولة  تابعة  املوؤ�س�سة 

تكون موؤ�س�سة اقت�سادية جزائرية ت�ساهم يف اأن�سطة البحث 

العلمي والبتكار والتطوير التكنولوجي.

التي  املالية  العتمادات  اأن  اأو�سح  ال�سدد،  هذا  ويف  ـ 

والتطوير  العلمي  للبحث  الوطنية  امليزانية  عن  ت�سدر 

القت�ساديون  املتعاملون  منها  ي�ستفيد  والتي  التكنولوجي، 

و�إمنا  لهم  تدفع  ل  �لعلمي،  �لبحث  ن�شاط  يتولون  �لذين 

القانون ي�سمح باإن�ساء خمابر بحث علمي وتطوير تكنولوجي 

م�سرتكة بني اجلامعات اأو مراكز البحث التابعة للدولة وهذه 

من  ت�ستفيد  التي  هي  املن�ساأة  فالهيئة  اخلا�سة،  املوؤ�س�سات 

اإطار  يف  تندرج  التي  امل�ساريع،  لتمويل  املالية  العتمادات 

ولي�س  القت�ساء،  عند  العلمي  للبحث  الوطني  الربنامج 

املوؤ�س�سة القت�سادية اخلا�سة والتي تخ�سع اإىل مراقبة مالية 

بعدية.

ـ وحول بقاء العديد من الأبحاث العلمية )�سواء كانت 

على �سكل ر�سائل جامعية اأو نتائج اأبحاث( حبي�سة الأدراج 

ممثل  ال�سيد  اأو�سح  منها،  ال�ستفادة  اأو  ا�ستغاللها  دون 

احلكومة اأن القانون اجلديد يت�سمن »اآليات عملية جديدة«، 

بتحويل  املتعلقة  ال�سائكة  بامل�سائل  التكفل  اإىل  تهدف 

وا�ستعمال وا�ستغالل نتائج البحث واملعرفة، كاأداة اأ�سا�سية 

اإىل  الأكادميي  النطاق  من  ونقلها  التنمية  اأهداف  لتحقيق 

العامل القت�سادي والجتماعي.

اإنفاق  مت  اأنه  احلكومة  ممثل  اأ�سار  ال�سياق،  نف�س  ويف  ـ 

الكثري من الأموال على العديد من الأبحاث العلمية، غري 

بنتائجها  ي�سرح  مل  وبع�سها  والرتويج،  لالإ�سهار  تفتقد  اأنها 

ميدانيا، وهذا راجع اإىل الطابع اخلا�س الذي تكت�سيه هذه 
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البحوث.

العلمي  للبحث  املخ�س�س  بالتمويل  يتعلق  وفيما  ـ 

ن�سبة  اأن  احلكومة  ممثل  اأو�سح  التكنولوجي،  والتطوير 

التكنولوجي  والتطوير  العلمي  للبحث  املخ�س�س  التمويل 

من  للفرتة املمتدة من 2008 اإىل 2012 قدرت بـ %0.6  

تزال  ل  الن�سبة  هذه  اأن  واعترب  اخلام،  الداخلي  الناجت 

بعيدة عن الن�سب املعتمدة يف الدول املتطورة.

على  الدرا�سة  حمل  القانون  مواد  اإحالة  كرثة  وحول  ـ 

هناك  اأن  احلكومة  ممثل  اأ�سار  اإحالة،   27 وعددها  التنظيم 

العديد من الأمور التقنية، ل ميكن تناولها يف �سلب مو�سوع 

القانون ذاته، لأنها �ستثقل من حمتواه، لهذا مت اإحالتها على 

التنظيم لإ�سفاء نوع من املرونة على تطبيق القانون.

ـ وبخ�سو�س مدى ال�ستفادة من م�ساريع البحث العلمية 

التي اأجنزت، اأو�سح ممثل احلكومة اأن هذه الظاهرة ل تقت�سر 

نف�سها  تفر�س  اجلامعية  الر�سائل  فبع�س  فقط،  اجلزائر  على 

ح�سب نتائجها واآثارها القت�سادية والجتماعية وذات قيمة 

ت�ستحدث  اأو  متواجدة  موؤ�س�سات  ت�ستغلها  بحيث  م�سافة، 

لهذا الغر�س.

للبحث  الأ�سا�سية  الأهداف  ترتيب  يخ�س  وفيما  ـ 

من   )7( املادة  يف  املذكور  التكنولوجي  والتطوير  العلمي 

الرتتيب  هذا  اعتماد  متنّ  اأنه  احلكومة  ممثل  اأو�سح  الن�س، 

القت�سادية  التنمية  واحتياجات  الأولوية  ملعايري  وفقا 

للبالد، وهو  والتكنولوجية  والعلمية  والثقافية  والجتماعية 

قابل للتغيري ح�سب الأولويات التي تقت�سيها ال�سرتاتيجية 

الوطنية للتنمية ال�ساملة املعتمدة.

خال�سـة

اإن الهتمام مبجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

العامل  يعرفها  التي  ال�سريعة  التحولت  تفر�سها  حتمية 

هذا  على  اإ�سالحات  اإحداث  بال�سرورة  يقت�سي  اليوم؛ 

املجال.

القانون  املت�سمن  القانون  ن�س  جاء  ذلك  ولأجل 

التكنولوجي،  والتطوير  العلمي  البحث  حول  التوجيهي 

لتحديد املبادئ الأ�سا�سية التي ت�سري على البحث العلمي 

والتطوير التكنولوجي، ي�سعى من ورائها اإىل اإدماج البحث 

العلمي يف املجال القت�سادي والجتماعي، و�سمان تفتنّح 

الرئي�سي  الرافع  بو�سفها  القت�سادية،  املوؤ�س�سة  على  اأكرث 

لالقت�ساد املبني على املعرفة.

ذلكم، �سيدي رئي�س اجلل�سة املحرتم، زميالتي زمالئي 

اأع�ساء جمل�س الأمة املوقرين، هو التقرير التمهيدي الذي 

والبحث  العايل  والتعليم  والتكوين  الرتبية  جلنة  اأعـدته 

املت�سمن  القـانون  نـ�س  حول  الدينية،  وال�سوؤون  العلمي 

والتطويـر  العـلمي  البحث  حـول  التـوجيهي  القانون 

التكنولـوجي، املعرو�س عليكم للمناق�سة، �سكرا وال�سالم 

عليكم.

اللجنة  مقرر  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

املخت�سة؛ ننتقل الآن اإىل املناق�سة العامة واأحيل الكلمة اإىل 

اأول متدخل وهو ال�سيد �سالح دراجي، فليتف�سل م�سكورا.

ال�سيد �سالح دراجي: �سكرا �سيدي رئي�س اجلل�سة.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي،

معايل وزير العالقات مع الربملان،

اإطارات الدولة املرافقة،

زمالئي من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،

زميالتي الف�سليات، زمالئي الأفا�سل،

اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

والذين  منكم  اآمنوا  الذين  اهلل  »يرفع  تعاىل  بقوله  اأبداأ 

اأوتوا العلم درجات« �سورة املجادلة، الآية 11، وقوله تعاىل: 

»اإمنا يخ�سى اهلل من عباده العلماء«، كما اأ�ستدل بقول اأمري 

ال�سعراء، اأحمد �سوقي الذي قال: 

»العلم يرفع بيتا ل عماد له  

            واجلهل يهدم بيوت العز وال�سرف«.

اأن حتقق التطور  اأهم خطوة ميكن  يعترب البحث العلمي 

الرئي�سي  املحرك  باعتباره  كان،  جمتمع  لأي  والتقدم 

الجتماعية  اأو  الطبيعية  الظواهر  يدر�س  الذي  والأ�سا�سي 

درا�سة منظمة وعلمية، يقوم من خاللها مبحاولة فهمها كما 

والفر�س  للتنبوؤ  علمية  �سياغة  اإعطاء  مع  الواقع،  يف  هي 

حلول  واقرتاح  امل�سكلة  ل�سبط  الفر�سة  يتيح  مما  العلمي، 

لها، اإذ ي�ساوي البحث العلمي اإيجاد حلول للم�ساكل التي 

تواجه الإن�سانية، وهذا ما ت�سهده معظم املجتمعات املتطورة، 

العلمي، و�سرف  البالغة للبحث  اإعطاء الأهمية  من حيث 

اأموال باهظة ق�سد ال�ستثمار الإيجابي يف املوارد الب�سرية، 
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مما يعود بالفائدة على كل القطاعات الأخرى.

وال�ستثمار يف املورد الب�سري ينطلق من حيث الهتمام 

بها  تتميز  كخ�سو�سية  ماجنده  وهذا  الجتماعي،  بالبحث 

والعامل  الثالث  العامل  بلدان  املتقدم، عك�س  العامل  بلدان 

عدة  عرفت  اجلزائر  اأن  رغم  اجلزائر؛  بينها  ومن  العربي 

وبذلت جمهودات  اجتماعية  اقت�سادية،  �سيا�سية،  تطورات 

معتربة من اأجل تطوير البحث العلمي.

اأملته  بالدنا  يف  العلمي  البحث  بتطوير  الهتمام  اإن 

ب�سرعة  ويتحرك  يتحول  العامل  كون  ال�ساعة،  م�ستجدات 

التطور  اأن اجلزائر لي�ست مبناأى عن هذا  فائقة، على اعتبار 

الوطني  النظام  تعديل  اقرتاح  جاء  لذلك  التكنولوجي، 

الوظائف  بتطوير  لالن�سغال  ا�ستجابة  و�سبطه،  للبحث 

املجاورة للنظام من حيث النجاعة واملالءمة، و�سمان تفتح 

الرئي�سي  الرافع  بو�سفها  القت�سادية،  املوؤ�س�سة  على  اأكرث 

لالقت�ساد املبني على املعرفة.

اليوم،  نناق�سه  الذي  العلمي  البحث  قانون  م�سروع  اإن 

املتب�سرة  النظرة  ـ  اأخرى  مرة  نعم  ـ  اأخرى  مرة  يعك�س 

لفخامة رئي�س اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة للمجال 

نظام  اإدماج  اإىل  والداعية  العلمي،  والبحث  التكنولوجي 

اأمام حتديات  ال�ساملة،  التنمية  منظومة  العلمي يف  البحث 

التقلي�س من التبعية للخارج يف كل امليادين، وتعزيز تناف�سية 

اأمثلة  باعتبارها  املتجددة،  الطاقات  وتطوير  الوطني  الإنتاج 

عن املجالت التي ميكن فيها للباحثني اجلزائريني امل�ساهمة 

يف بعث حركية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ويقرتح ن�س امل�سروع الذي يحتوي على 60 مادة، و�سع 

اآليات انتقاء الربامج الوطنية للبحث ذات الأولوية، حيث 

ميادين  لقرتاح  الوزارية،  الدوائر  لكافة  الإمكانيات  متنح 

طريق  عن  وذلك  اأولوية،  ذات  تعتربها  بحث،  وحماور 

اإطار  يف  جديد  �سيء  وهذا  دائمة،  قطاعية  جلان  تن�سيب 

البحث العلمي يف بالدنا.

املخطط  ل�ستكمال  جاء  قد  نناق�سه  الذي  امل�سروع  اإن 

اخلما�سي )2008ـ  2012( الذي ا�ستوجب حينها اإعادة �سن 

العلمي  الطابع  ذات  العمومية  للموؤ�س�سة  الأ�سا�سي  القانون 

املوؤرخ   ،11 ـ   98 رقم  القانون  حمل  ليحل  والتكنولوجي، 

والربنامج  التوجيهي  القانون  املت�سمن   ،1998 اأوت   22 يف 

املعدل  التكنولوجي،  والتطوير  العلمي  للبحث  اخلما�سي 

واملتمم بالقانون رقم 08ـ05، املوؤرخ يف 23 فيفري 2008.

العلمي  البحث  حول  التوجيهي  القانون  م�سروع  اإن 

والتطوير التكنولوجي الذي نناق�سه اليوم، يرمي اإىل تر�سيخ 

فكرة البحث العلمي على م�ستوى املوؤ�س�سات القت�سادية 

وال�سناعية.

�سيدي رئي�س اجلل�سة،

�سيدي الوزير،

نظريا هذا �سيء جيد ويبعث الأمل يف بالدنا.

�سيدي رئي�س اجلل�سة، 

�سيدي الوزير،

التي  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  ميزانية  اإن 

يفرت�س اأن ي�سب ن�سفها اأو ثلثها يف جمال البحث العلمي 

ن�سفها  قرابة  تنفق  جندها  مبا�سرة،  غري  اأو  مبا�سرة  بطريقة 

النقل،  اجلامعية،  )املطاعم  اجلامعية،  اخلدمات  قطاع   يف 

ميزانية  �سمن  الآخر  الن�سف  وقرابة  اإلخ(،  الإيواء... 

يبقى  ول  ذلك(،  غري  اإىل  اإدارة،  نفقات،  )اأجور،  الت�سيري 

القليل،  اجلزء  اإل  مبا�سرة  نقا�سنا  مو�سوع  العلمي  للبحث 

ف�سال عن هذا، فاإن امليزانية التي تخ�س�س للمراكز واملخابر 

والوحدات والفرق البحثية والوكالت، تذهب يف معظمها 

خمتلفة،  اأجهزة  كمبيوترات،  مكتبي،  )اأثاث  التجهيز  اإىل 

ملتقيات، طباعة...اإلخ(.

�سيدي الوزير،

مكافاأة الباحث احلقيقي القادر على الإنتاج تعد ثانوية 

تزيد عن  ن�سبتها ل  اأن  واإذا علمنا  النفقات،  لهذه  بالن�سبة 

الرخاء،  زمن  يف  العايل  التعليم  وزارة  ميزانية  من   %2
واأن الن�سبة املخ�س�سة للبحث العلمي يف اجلزائر مل تزد عن 

.)P.I.B( اخلام  الوطني  الناجت  من   %0.63
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

�سيدي الوزير،

التفوق  اأكدت  البحث،  نتائج  كافة  اأن  تعلمون  هل 

جميع  على  والتكنولوجي  العلمي  املجال  يف  الإ�سرائيلي 

بالبحث  الهتمام  تاريخ  يرجع  وعموما  العربية؟  الدول 

»حاييم  ال�سهيوين  زمن  اإىل  ال�سهيونية  الدولة  يف  العلمي 

وايزمان« الذي تبنى النموذج الأملاين، موؤكدا على الطابع 

النخبوي للجامعة العربية يف فل�سطني وعلى �سرورة الرتكيز 

العليا،  الدرا�سات  وعلى  الأكادميي  العلمي  البحث  على 

�سياغة  يف  احلا�سم  العامل  وايزمان  اآراء  لنت�سار  وكان 

ومت  ال�سهيوين،  الإ�سرائيلي  الأكادميي  النظام  توجهات 
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خالل النتداب الربيطاين اإن�ساء البنية العلمية التي منا منها 

العلم الإ�سرائيلي احلديث.

الدولة  املحلي يف  الناجت  من  الإنفاق  ن�سبة  تطورت  وقد 

اإىل   1965 عام   %1.5 من  الأبحاث  مليزانية  ال�سهيونية 

عام   %3.7 اإىل   ،1984 �سنة   %3 اإىل   ،1977 عام   %2.2
اأن  علمنا  واإذا   ،2002 عام   %4.8 اإىل  لت�سل   ،2000
دولر،  مليار   110 بلغ  لإ�سرائيل  الإجمايل  املحلي  الناجت 

مليار   5.3 حوايل  بلغ  منه  العلمي  البحث  خ�س  ما  فاإن 

دولر، ويف عام 2004م، و�سلت ن�سبة الإنفاق على البحث 

العلمي يف اإ�سرائيل اإىل 4.7% من ناجتها القومي الإجمايل.

يف عام 2008، بلغ حوايل 9 مليار دولر، علما باأن معدل 

العلمي  البحث  على  ال�سهيونية  اإ�سرائيل  ت�سرفه حكومة  ما 

والتطور املدين يف موؤ�س�سات التعليم العايل مايوازي 30% من 

بينما  بكامله،  العايل  للتعليم  املخ�س�سة  احلكومية  املوازنة 

واملن�ساآت  بالرواتب،  اخلا�س  التمويل  على  الباقي  ي�سرف 

وال�سيانة اإىل غري ذلك، جند اأنها تناف�س الدول الغنية والبلدان 

املتقدمة يف هذا امليدان، حيث حتتل اإ�سرائيل ال�سهيونية املركز 

الثالث يف العامل يف �سناعة التكنولوجيات املتقدمة.

من   %4.7 مقداره  ما  ال�سهيونية  الدولة  هذه  اإنفاق  اإن 

اأعلى  ميثل  وهذا  العلمي،  البحث  على  القومي  اإنتاجها 

قدره  ما  العربية  الدول  تنفق  بينما  العامل،  يف  اإنفاق  ن�سبة 

تنفق  اآ�سيا  يف  العربية  والدول  القومي،  دخلها  من   %0.2
العلمي. البحث  على  القومي  دخلها  من  فقط %0.1 

اأما بالن�سبة لرباءات الخرتاع، فهي املوؤ�سر الأكرث تباينا 

مقداره  ما  اإ�سرائيل  �سجلت  فقد  واإ�سرائيل،   العرب  بني 

16805 براءة اخرتاع، بينما �سجل العرب جمتمعني حوايل 
836 براءة اخرتاع يف كل تاريخ حياتهم، وهو ميثل 5% من 

عدد براءات الخرتاع امل�سجلة يف اإ�سرائيل.

�سيدي رئي�س اجلل�سة،

�سيدي الوزير،

ل ننكر اأن لدينا داخل الوطن باحثني اأكفاء، ول ننكر 

على  باأبحاث  القيام  يف  منهم  الكثري  لدى  اإرادة  هناك  اأن 

امل�ستوى العاملي، ومنهم من لديهمـ  حقيقةـ  �سغف بالبحث 

العلمي، ويطمحون لأن يكون لديهم دورهم يف هذا املجال، 

وهناك من و�سلوا اإىل براءات اخرتاع، اعرتفت بها البلدان 

اأبحاثا  اأنتجوا  واآخرون  لالأ�سف،  منها،  وا�ستفادت  املتقدمة 

يف خمابرهم، ن�سرت يف اأكرب املجالت العاملية، ولكنهم قلة 

تعد على الأ�سابع، مقارنة بذلك العدد الكبري من الباحثني 

من  للهدف  ويفتقدون  روح  بال  هياكل  ت�سمهم  الذين 

باجلزء  ويكتفون  املختلفة،  الهيئات  هذه  مثل  يف  وجودهم 

القليل من املكافاأة املالية التي يتقا�سونها.

مما  اأكرث  منلك  ـ  الرئي�س  �سيدي  ـ  املظهر  ناحية  من  اإننا 

يوؤهلنا اإىل اأن نرقى مب�ستوى البحث العلمي ـ على الأقل ـ 

اإىل درجة البلدان ال�ساعدة كجنوب اإفريقيا، الربازيل... اإىل 

غري ذلك.

�سيدي الوزير،

اأنه لدينا يف اجلزائر حوايل 1386 خمرب بحث،  تعلمون 

العلمي، يف  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  معتمد من قبل 

كافة املجالت والتخ�س�سات من العلوم الإن�سانية اإىل اأرقى 

ولدينا  الدقيقة،  والتكنولوجيات  العلوم  يف  التخ�س�سات 

والعلوم  والتكنولوجيا، وال�سحة،  العلوم  وكالت بحث يف 

الجتماعية اإىل غري ذلك.

باحث  اأ�ستاذ   28.000 حوايل  جندت  املخابر  هذه 

كانت  مبا  مقارنة  مر�سية،  جد  اأرقام  وهي  دكتوراه،  وطالب 

عليه يف ال�سابق.

عن  احلديث  ينق�سنا  ل  والروؤية  املنظور  ناحية  ومن 

امل�ستوى  على  اجلزائر  يف  العلمي  البحث  ا�سرتاتيجيات 

البعيد، بل لدينا هيئات على اأعلى م�ستوى، مكلفة بتقدمي 

ت�سور للبحث العلمي على املدى الق�سري واملتو�سط.

�سيدي الوزير،

الواقع؟  اأر�س  الهياكل على  نتائج كل هذه  نرى  مل ل 

ملاذا ل ترتقي جامعاتنا اإىل م�ساف اجلامعات العاملية، وملاذا 

لدينا �سكل بال م�سمون وكم  اأنه  الأحيان  بع�س  نوؤمن يف 

بال نوع؟

�سحيح اأن الع�سرية ال�سوداء وعدم ال�ستقرار املوؤ�س�ساتي 

هروب  يف  �سببا  كانت  املالية،  املوارد  وقلة  الت�سعينيات  يف 

بع�س الأدمغة، مما اأدى اإىل التاأخر يف جميع املجالت عامة 

والبحث العلمي خا�سة.

�سيدي رئي�س اجلل�سة،

�سيدي الوزير،

رغم كل املوؤهالت التي منلكها يف جمال البحث العلمي، 

رغم اآلف الأ�ساتذة وع�سرات الآلف من الطلبة الباحثني، 

تفوق  رغم  الكثرية،  واملوؤ�س�سات  املتوفرة،  الهياكل  رغم 

العرتاف  ونيلهم  املجالت  خمتلف  يف  باحثينا  من  عدد 
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الدويل وهم داخل الوطن، ورغم ما يتم اإجنازه يف كثري من 

املراكز والوحدات واملخابر والوكالت والفرق البحثية، ملاذا            

ل نتقدم علميا ول نرتقي يف �سلم الرتتيب العاملي يف جمال 

الإنتاج العلمي؟ وملاذا تبقى كل هذه اجلهود تبدو بالفعل 

انعكا�س  ودون  القت�ساد  على  تاأثري  بال  الأدراج،  حبي�سة 

مبا�سر اأو غري مبا�سر على املواطن؟

اأخريا، �سيدي الوزير، 

كل هذا متوفر، ولكننا ل نرى بحثا علميا يف امليدان، كما 

دون  بال�سكل  اهتمام  هو  هل  املتطورة،  الدول  يف  احلال  هو 

امل�سمون؟ اأم هو انعدام الإخال�س يف العمل؟ اأم هو جزء من 

احلالة العامة التي تعرفها البالد، حيث يطغى فيها ال�سكل على 

على  والعدد  والكم  والهياكل  الهيئات  عن  واحلديث  اجلوهر 

الهياكل وعن  امل�سوؤول عن كل هذه  الب�سري  النوع والعن�سر 

املهام املوكلة اإليه وال�سالحيات املعطاة له والغاية من وجوده.

نظرا للو�سعية القت�سادية واملالية للبالد ـ �سيدي رئي�س 

اإعادة  من  لبد  اأنه  القناعة  لدي  الوزيرـ  �سيدي  اجلل�سة، 

املنحة  ورفع  الإطعام  وخا�سة  اجلامعية،  اخلدمات  النظر يف 

للطلبة وخ�سخ�سة املطاعم اجلامعية، كما هو معمول به يف 

كثري من الدول.

�سيدي الوزير،

هل نرى يوما يف جمال البحث العلمي والتكنولوجي، 

مانراه يف الوليات املتحدة يف منطقة »�سيلكون فايل« التي 

اأكرب اأرباب العمل فيها هم جزائريون ودر�سوا يف اجلامعات 

اجلزائرية، ومل لنفكر اأن نخلق ماي�سمى.. فبدل من ت�سميتها 

فايل«،  »ه�ساب  فايل«  »�سومام  ن�سميها  فايل«  »�سيلكون 

الكفاءات،  وهذا جلذب كل  فايل«  »الهوقار  فايل«  »ح�سنة 

�سواء تلك املوجودة يف الداخل اأو املوجودة يف اخلارج.

�سيدي الوزير،

نود اأن يعاد النظر يف تخ�سي�س اجلامعات واإن�ساء اأقطاب 

ولتفادي  بالتقارب  والأ�ساتذة  للطلبة  �سي�سمح  مما  خمت�سة، 

تبعرث الكفاءات العلمية وتاأطري الطلبة والباحثني.

�سكرا على ح�سن الإ�سغاء.

دراجي؛  �سالح  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

الكلمة الآن لل�سيد العمري لكحل، فليتف�سل م�سكورا.

اجلل�سة،  رئي�س  �سيدي  �سكرا  لكحل:  العمري  ال�سيد 

نائب رئي�س جمل�س الأمة املحرتم؛

اأ�ست�سمح اجلميع فقد اأ�سبت بنزلة برد، لذلك اأعتقد اأن 

�سوتي لي�سدر ب�سكل جيد، فمعذرة مرة اأخرى.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، و�سلى اهلل على �سيدنا حممد 

النبي الكرمي. 

الأفا�سل والف�سليات،

ال�سيد نائب رئي�س جمل�س الأمة املحرتم، رئي�س اجلل�سة،

ال�سيد معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي،

ال�سيد معايل وزير العالقات مع الربملان،

ال�سيدة وال�سادة املرافقون ملعايل الوزراء،

ال�سيدات وال�سادة ممثلو و�سائل الإعالم،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء املجل�س املوقر،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

العايل  التعليم  وزير  ملعايل  مو�سول  ال�سكر  البداية،  يف 

يخ�س  فيما  لنا  املقدم  العر�س  على  العلمي،  والبحث 

البحث  حول  التوجيهي  القانون  يت�سمن  الذي  امل�سروع 

اأهم  من  يعترب  والذي  التكنولوجي،  والتطوير  العلمي 

اأ�سكر  كما  الإطالق،  على  ال�ساحة  على  املطروحة  امللفات 

يف  لنا  املقدم  التقرير  على  املخت�سة  اللجنة  اأع�ساء  ال�سادة 

هذا ال�ساأن.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

اإننا الآن يف ع�سر الثورة العلمية والتكنولوجية والف�ساء 

والأطباق الالقطة، وع�سر النفتاح العاملي بوا�سطة �سبكات 

خمتلف  يف  ال�سريع  التطور  وع�سر  واملعلومات،  الت�سال 

املجالت الجتماعية والقت�سادية والع�سكرية.

توافر  الأقوياء، هو  نادي  الأدنى لدخول  اأن احلد  ويبدو 

احلا�سلني  ون�سبة  املتعلمة  الطبقة  من  معتربة  �سكانية  كتلة 

تكون  اأن  اأي  على التعليم العايل ل يقل عن ن�سبة %30، 

كتلة �سكانية �سخمة حجما ونوعا.

كما اأن الإن�سان القادر على احلياة يف القرن احلايل، �سوف 

والتعليم  املعلومات  طوفان  مع  التعامل  على  القادر  يكون 

الدائم واإعادة التدريب والتاأهيل.

ومبا اأن التنمية الب�سرية هي عماد التنمية ال�ساملة وتطوير 

التعليم لإعداد الأجيال القادمة �سرورة ا�سرتاتيجية، باعتبار 

اأن التعليم هو م�سدر الطاقة الدافعة للتنمية ال�ساملة.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

والع�سرين،  الواحد  القرن  يف  التكنولوجية  النه�سة  اإن 
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وا�ستخدام  واملعلوماتية  الفكرية  احلقوق  على  تعتمد 

تكنولوجيا  على  الطلب  ازدياد  املتوقع  فمن  احلا�سبات، 

الإلكرتونيات والت�سالت واحلا�سبات.

نالت  التي  اأن الدول  اأثبتت الدرا�سات والتجارب  وقد 

للبحث  كربى  اأهمية  اأعطت  قد  التطور،  من  كبرية  درجة 

العلمي، واأن البحث العلمي يبنى على ركائز واأنظمة تعليمية 

وتخ�سي�س  والإبداع  البحث  على  ت�سجع  اأن  با�ستطاعتها 

ن�سبة معتربة من ميزانية الدولة يف البحث العلمي وت�سجيع 

العباقرة يف ميدان البحث ماديا ومعنويا عن مغادرة الوطن، 

حتقق  علمية  باأبحاث  للقيام  الأدمغة  بهجرة  ي�سمى  مبا  اأي 

الغاية املن�سودة، هذه الأبحاث يتم ت�سجيلها كنتائج باإمكان 

تعود  كمنتجات  ت�سويقها  يف  والدول  ا�ستغاللها  اجلامعات 

عليها باأرباح طائلة، غالبا ما تكون اأ�سعاف القيمة امل�ستثمرة.

�سيدي رئي�س اجلل�سة،

املوؤ�س�سات  تدعم  املتقدمة  الدول  يف  املجتمعات  اإن 

البحثية ماديا ومعنويا، ول تبخل عليها باملال والإمكانيات، 

حتى اإنه يف كثري من الأحيان تنظم امل�سريات والتجمعات 

من  املزيد  لإجراء  ب�سخاء،  بالإنفاق  احلكومات  مطالبة 

البحوث التعليمية يف جمالت التنمية التي ين�سدها الوطن.

�سيدي رئي�س اجلل�سة املحرتم،

معايل الوزراء، 

ال�سيدات وال�سادة احل�سور،

اإن املوؤ�س�سات التعليمية اليهودية ـ اأكرمكم اهلل ـ قامت 

الدولة  قيام  قبل  املغت�سبة،  العربية  الأر�س  فل�سطني  يف 

العربية، فقد اأن�سيء معهد اإ�سرائيلي للتكنولوجيا يف فرباير 

الدولة  قيام  اإعالن  من  �سنة   23 قبل  اأي   ،1925 عام  من 

اأول رئي�س لها عامل بارز يف الكيمياء،  اليهودية التي كان  

وهو حاييم وايزمان، وكان العامل الكبري الذي دوخ العامل 

بنظرياته حتى الآن، األربت اأن�ستاين، مر�سحا لهذا املن�سب 

لكنه اعتذر، ووعد مب�ساعدة اليهود بعلمه، واأل يجل�سوه يف 

من�سب �سريف على قمة ال�سلطة.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

ال�سيدات وال�سادة احل�سور،

ال�سادة معايل الوزراء،

اأ�سئلة موجهة اإىل ال�سيد معايل الوزير.

لدي  فاإن  وال�سائك،  اخلطري  امللف  هذا  نناق�س  مادمنا 

العايل  التعليم  وزير  ملعايل  موجهة  ال�ستف�سارات،  بع�س 

والبحث العلمي:

الهائل  الزخم  هذا  من  جامعتنا  و�سع  و�سل  اأين  ـ 

و�سناعة  الأبحاث  من  والالمتناهي  الغزير  الإنتاج  من 

التكنولوجيا؟

املايل  الغالف  اإجمايل  من  امل�ستهلك  املبلغ  ماهو  ـ 

 100 بـ  و�ملقدر  �لفارط  �خلما�شي  �ملخطط  خالل  �ملر�شود 

مليار دينار جزائري؟

باملواد  اخلا�س  الأخ�سر  الرواق  م�سروع  و�سل  اأين  ـ 

الرواق  هذا  فدون  املخت�سني،  راأي  وح�سب  الكيماوية؟ 

لميكن للبحث العلمي اأن يتطور يف بالدنا.

اإن�ساء  يف  اجلزائريني  الباحثني  م�ساهمة  و�سلت  اأين  ـ 

عاملي  جممع  مع  بالتن�سيق  مت  والذي  الف�سائية،  املحطة 

�سناعة  يف  اجلزائريني  الباحثني  م�ساركة  وكذا  متخ�س�س 

القمر ال�سناعي؟

ـ ماهي القرارات والتدابري املتخذة فيما يخ�س البحوث 

حبي�سة  تبقى  والتي  اجلزائريون  الباحثون  بها  يقوم  التي 

الأدراج؟ وماهي الحتياطات الالزمة اخلا�سة بحماية هذه 

البحوث من القر�سنة اخلارجية؟

ـ ماهي ال�سرتاتيجية املنتظرة من طرف وزارتكم يف جمال 

البحث على م�ستوى العلوم الطبية املو�سوفة بالكارثية من 

العلمي  البحث  انتكا�سة  وما�سبب  املخت�سني؟  اأحد  طرف 

يف هذا التخ�س�س؟

املعيار  اإىل  ت�سل  اأن  ا�ستطاعت  اجلزائرية  اجلامعة  هل  ـ 

توفري  على  اأ�سا�سا  يرتكز  الذي  دوليا  به  املعمول  العاملي 

ن�سمة؟ مليون   1 لكل  باحث   1200
على  اجلزائرية  اجلامعة  فيها  املوجودة  الرتبة  ماهي  ـ 

م�ستوى الرتتيب العاملي؟

�سيدي الوزير،

حيث  من   )83( املرتبة  يف  اجلزائر  ترتيب  نف�سر  كيف 

براءات الخرتاع، اإذ جند اأن الكويت تاأتي يف املرتبة )35(، 

 ،)41( املرتبة  يف  العربية  الإمارات   ،)39( املرتبة  يف  قطر 

املرتبة )66(، الأردن  املرتبة )49(، تون�س يف  ال�سعودية يف 

املرتبة  املغرب يف  املرتبة )69(،  �سوريا يف  املرتبة )67(،  يف 

)77(، وجمهورية م�سر يف املرتبة )82(، وتاأتي بعدها اجلزائر 

لتحتل املرتبة )83(!؟

املدونة  عن  �سدرت  ـ  الوزير  �سيدي  ـ  البيانات  هذه 

القت�سادية العاملية التي ت�سمم موؤ�سر اجلدوى القت�سادية 
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الإقدام  دون  عراقيل حتول  هناك  فهل  الخرتاع،  لرباءات 

على هذا املجال اأم عدم الرغبة يف الدخول لهذا لعامل؟

�سيدي الوزير،

 2015 ل�سنة  اجلزائري  العامل  بتكرمي  قمتم  هل  ـ 

الربوفي�سور »بلقا�سم حبة«، وعر�ستم عليه البقاء يف الوطن 

والإ�سراف على بع�س معاهد البحث العلمي، ب�سفته باحثا 

يف الإلكرتونيات الدقيقة؟

ـ ماهي ال�سرتاتيجية املر�سومة من طرف وزارتكم للحد 

احلوافز  وماهي  اخلارج؟  نحو  اجلزائرية  الأدمغة  هجرة  من 

املنتظرة لعودة هوؤلء لأر�س الوطن؟

�سيدي رئي�س اجلل�سة املحرتم،

ال�سيدات وال�سادة احل�سور،

ال�سادة معايل الوزراء،

لكل ما�سبق، فاإنني اأقدم بع�س القرتاحات علها تفيد 

القائمني على هذا القطاع واأخذها بعني العتبار:

وزارة  على  القائمني  بني  اجلهود  تتكاتف  اأن  يجب  ـ 

التعليم العايل يف جمال البحث العلمي.

لإعداد  تهدف  وا�سحة،  ا�سرتاتيجية  ر�سم  من  لبد  ـ 

قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة ومنتجة للمعرفة وقادرة على 

البتكار، لها مكانة دولية وتدفع بالقت�ساد الوطني للتقدم 

الإنتاج  وم�ساعفة  امل�ستدامة  التنمية  يحقق  مبا  امل�ستمر، 

املعريف وحت�سني اجلودة.

ز والبتكار يف البحث  ـ تهيئة بيئة حمفزة وداعمة للتمينّ

العلمي.

بال�سناعة  وربطه  العلمي  البحث  يف  ال�ستثمار  دعم  ـ 

مع  ال�سراكة  وتعزيز  املجتمع،  واحتياجات  التنمية  وخطط 

القطاعات املختلفة.

ـ ن�سر الثقافة العلمية يف املجتمع وربط التعليم بالبحث 

العلمي، لتكوين عقلية تدعم التفكري العلمي وتعزيز ثقافة 

البحث العلمي لدى الطالب.

الأهداف  خلدمة  الدويل  التعاون  وتطوير  تن�سيق  ـ 

ال�سرتاتيجية للدولة.

ـ يجب الرتكيز على العلم والتكنولوجيا كاأداة للق�ساء 

على التطرف.

اأبحاث  وبرامج  فرق  �سمن  للعمل  الباحثني  ت�سجيع  ـ 

الإنتاجية  اجلهات  خلدمة  جمهوداتهم  وتوجيه  مدرو�سة، 

املحلية.

ـ توفري الإمكانيات املالية الالزمة للباحثني وال�سخاء يف 

الإنفاق لنجاح برامج البحث العلمي.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

معايل الوزراء،

ال�سيدات وال�سادة احل�سور،

يف  بها  اأ�سهم  اأن  وددت  املتوا�سعة  مداخلتي  هي  هذه 

اإثراء هذا امللف احل�سا�س، وما توفيقي اإل باهلل.

واملوؤمنون«،  ور�سوله  عملكم  اهلل  ف�سريى  اعملوا  »وقل 

و»وقل ربي زدين علما« �سدق اهلل العظيم.

اأ�سكركم على كرم الإ�سغاء وال�سالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

لكحل؛  العمري  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

الكلمة الآن لل�سيد عبد القادر بن �سامل، فليتف�سل.

رئي�س  �سيدي  �سكرا  �سامل:  بن  القادر  عبد  ال�سيد 

اجلل�سة؛ ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على 

اأ�سرف املر�سلني.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

ال�سيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي املحرتم،

ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة املوقر،

احل�سور الكرمي،

رجال الإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

والتطوير  العلمي  البحث  مو�سوع  فاإن  وباإيجاز،  بداية 

من  ملاله  ق�سوى،  اأهمية  ذا  مو�سوعا  يعد  التكنولوجي 

البحث   الفكرية يف جمالت  املنظومة  على  واآثار  تداعيات 

واملوؤ�س�سات  الأخرى  باملنظومات  عالقته  وكذا  والبتكار 

هذا  اأهمية  مبعنى  والجتماعي،  القت�سادي  الطابع  ذات 

القانون وحتيينه ليتما�سى وم�ستجدات الع�سر والتناف�س يف 

جمالت التكنولوجيات احلديثة.

الأموال  وتخ�سي�س  جامعاتها  وبزخم  اجلزائر،  ولأن 

الطائلة لقطاع البحث العلمي، بات من ال�سروري دعم هذا 

القطاع ومتابعة تطويره على غرار بلدان العامل املتطورة.

ولقد حر�س ال�سيد رئي�س اجلمهورية يف اأكرث من منا�سبة 

على اأهمية هذا القطاع اأي قطاع البحث والبتكار حتديدا، 
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و�سرورة متابعة جهود الباحثني والعلماء ودعا اإىل ال�ستثمار 

والت�سجيع، خللق  بالتحفيز  الطاقات واجلهود،  يف مثل هذه 

بالقت�ساد  كله  ذلك  وربط  البحث  جمالت  يف  تقاليد 

قطاع  يف  الأجنبية  التبعيات  من  نتحرر  حتى  الوطني، 

البحث؛ وهو مايحيلنا اإىل اأن اجلزائر، وبعد اأكرث من ن�سف 

قرن من ال�ستقالل، بات عليها واأكرث من اأي وقت م�سى، 

نراها  لأ�سباب  التكنولوجي  البحث  غمار  يف  الدخول 

مو�سوعية نذكر منها:

ـ توفرها على هياكل علمية ومراكز بحث، من �ساأنها اأن 

تقدم الإ�سافة ل�سالح البحث واأنواع التكنولوجيات.

ـ توفرها على طاقة هائلة من الباحثني والعلماء والذين 

اأثبتوا قدرتهم على خو�س هذا املجال، حتى اأنهم اأ�سبحوا 

قدوة لغريهم يف بلدان اأخرى.

ـ وجود جامعات بكل اأنحاء الوطن، بعد اأن �سخرت لها 

الدولة كل ظروف العمل والبحث، وهذا بتحفيز الأ�ساتذة 

على اأن�سطة البحث.

وانطالقا من هذه املعطيات املو�سوعية والتي تعد ركائز 

فاإنه يجدر  التكنولوجي،  للتطور  اأ�سا�سية  للبحث ومقومات 

بنا الوقوف على معطيات اأخرى، من �ساأنها اأن ت�سيف دعما 

اإ�سافيا يف هذا املجال، لأن الهياكل وحدها وحتى الطاقات 

والف�ساء  املنا�سب  اجلو  نوفر  مامل  تكفي،  ل  البتكارية 

القانون  هذا  عليه   ركز  ما  وهو  املعرفة،  لإنتاج  الأرحب 

التكنولوجي،  والتطوير  العلمي  البحث  حول  التوجيهي 

وتدعيم  العلمي  البحث  كرتقية  الثالثة،  املادة  يف  خا�سة 

�لتكنولوجيا ودعم �لدولة ومتويلها لكل ن�شاط نوعي ي�شب 

ليوجه  جاء  القانون  اأن  مبعنى  والبتكار،  البحث  خانة  يف 

اليد  وا�سعا  العامل،  �سهدها  التي  التحولت  بعد  العملية 

على الو�سائل ال�سرورية لإجناح املبادرة.

البحث  حال  كيف  فيقول:  الظن  يخامره  �سائال  ولعل 

جادة  ا�ست�سرافية  نظرة  هناك  وهل  قبل؟  من  اجلزائر  يف 

ت�ستفيد من الإجراءات ال�سابقة لنخرج باأخرى تكون اأكرث 

جناعة؟ احلقيقة اأن اجلامعة اجلزائرية واملراكز البحثية ما لبثت 

تهتم بهذه اجلوانب، حتى يف غياب الو�سائل، وهذه تقاليد 

جامعاتنا، واإل كيف نف�سر تواجد اأح�سن العلماء يف بلدان 

اأخرى وهم خريجو اجلامعة اجلزائرية؟!

اإل اأن احلتمية التاريخية والتطور ال�سريع ي�ستلزم اإ�سفاء 

جهود اأخرى للمنظومة البحثية يف اجلزائر، من اأجل الرتقاء 

بهذ� �لن�شاط، كما �شبق و�أن ذكرت، من �أجل �لو�شول �إىل 

املبتغى وحتى ت�سبح اجلامعة اجلزائرية امل�سدر الأول للتطور 

وعنوانا بارزا لنه�سة البالد اقت�ساديا واجتماعيا.

ماورد  وهو  الأهمية،  يف  غاية  نقاطا  بجراأة  القانون  يطرح 

العلمي  البحث  »اأهداف  عنوان:  حتت  الثاين  الف�سل  يف 

التي  الأهداف  تو�سعت  بحيث  التكنولوجي«،  والتطوير 

والعلمية  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  حتقيق 

اأمر  وهذا  القانون،  يف  ن�سا  ورد  كما  للبالد،  والتكنولوجية 

البحث  تقدر  التي  املتطورة  الدول  لأن  الأهمية،  يف  غاية 

ولعل  اخلطورة،  هذه  اأدركت  نتائجه  ا�ستثمار  اإىل  وت�سعى 

اأدركت  اجلامعية  واملخابر  البحث  منابر  وبالأخ�س  اجلزائر 

هي الأخرى هذا الأمر، ومن خالل ال�سيد الوزير الو�سي 

يف جزء من هذه املنظومة �ستدفع بالعملية �سوب الأمام، من 

خالل �لنقاط �لو�ردة يف �لف�شل �لثاين و�لتي من خاللها 

التي  املنظومات  من  العديد  على  الأهداف  تعميم  ننتظر 

ال�سيدلنية  وال�سناعة  ال�سحة  كتطوير  التنمية،  يف  ت�سهم 

واملوارد  احليوانية  الرثوة  وكذا  والغابية  الفالحية  والتنمية 

املائية وغريها من الأفكار، التي هي يف حاجة اإىل اأن ت�سري 

عمال على اأر�س الواقع.

الغاية  الأهداف  اأننا ومن خالل الطالع على هذه  اإل 

يف الأهمية والتي تنتظر التج�سيد على اأر�سية الواقع، ن�سعر 

هذه  لأن  باخلوف،  ن�ساب  ذاته  الآن  يف  ولكن  بالرتياح، 

الأهداف حتتاج اإىل اإرادة فولذية ورجال يوؤمنون فعال بدور 

العلم والبحث والتحولت التي يحدثها يف مفا�سل املجتمع، 

الواقعي؛  ذاك  اإىل  النظري  الكالم  تتجاوز  امل�ساألة  كون 

اإىل كل الهيئات العلمية والثقافية  وبالتايل فالدعوة موجهة 

التي  �ستتبنى امل�سروع، من اأجل التن�سيق  ـ بطبيعة احلال  ـ  

ال�سيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي.

ميكن التعريج باملنا�سبة على بع�س مواد الثالث من الف�سل 

الثاين، واخلا�سة بالتقييم واإبراز البحوث اجلادة وتثمينها، وكذا 

اأنه  غري  املعي�س،  الواقع  اإىل  لت�سري  الأولويات،  على  الرتكيز 

يجب ا�ستبعاد كل ما من �ساأنه متييع عملية البحث، كالإكثار 

من اللجان والإحالة عن طريق التنظيم والعتماد على النماذج 

التن�سيق  بوادر  وخلق  والبتكار،  البحث  جمال  يف  النا�سعة، 

البحوث،  جمال  يف  القبلية،  الرتاكمات  من  وال�ستفادة 

وال�ستغالل الأمثل للتكنولوجيا واعتبار الباحث اجلاد واملثابر 

هو الأ�سا�س يف كل مبادرة، ثم التن�سيق بني الهيئات الو�سية 



16

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 5

الثلثاء 25 �سفر 1437                                   املوافق 8 دي�سمرب 2015

على البحث وترتيب البحوث والنظر اإىل الأولويات.

ال�سيد الوزير،

والتي  الآتية  البحث  خريطة  تغيري  اإىل  حاجة  يف  اإننا 

متار�س من اأ�سباه باحثينا اأحيانا، هدفهم الربح املادي واإبراز 

باحثني يف املقابل اأو م�ساريع علماء اأو لتغيري الوجه ال�ساحب 

الغث  بدل  ـ  اأمكن  اإن  ـ  املفيد  بالقليل  والكتفاء  للعملية 

الهزيل، لأن املرحلة هي مرحلة حتد واإبراز الطاقات الفاعلة 

الأمة  اأهداف  وحتقيق  البحث  تطوير  م�سعل  تاأخذ  التي 

والوطن، وماذلك بعزيز على نخبنا وموؤ�س�ساتنا العلمية.

على          ـ  الوزير  �سيدي  ـ  لكم  مو�سول  ال�سكر  اأخريا، 

لإعادة  وجهود  جمهودات  من  وثبات،  ترو  يف  تبذلونه،  ما 

وجه اجلامعة ـ اإن �ساء اهلل ـ اإىل �سابق عهدها واإىل البحث 

والباحثني عموما، كما ن�سكر رئي�س اللجنة واأع�ساءها على 

وللح�سور  امللف،  هذا  اإثراء  يف  بذلوها  التي  املجهودات 

اهلل  ورحمة  عليكم  وال�سالم  الإ�سغاء،  كرم  على  ال�سكر 

تعاىل وبركاته.

بن  القادر  عبد  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

فليتف�سل  متدارتازة،  مو�سى  لل�سيد  الآن  الكلمة  �سامل؛ 

م�سكورا.

اجلل�سة،  رئي�س  �سيدي  �سكرا  ال�سيد مو�سى متدارتازة: 

ونائب رئي�س جمل�سنا؛ ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة،

ال�سيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي،

ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

الوفد املرافق لهما،

اأخواتي، اإخواين اأع�ساء جمل�س الأمة،

اأ�سرة الإعالم،

�سالم اهلل عليكم،

اأزول فالون.

التوجيهي  القانون  املت�سمن  املعدل واملتمم،  القانون  اإن 

ن�س على  قد  التكنولوجي،  والتطور  العلمي  البحث  حول 

بناء �سرح موؤ�س�ساتي للبحث، ل�سمان ا�ستقرار املوؤ�س�سات 

ح�سد  وكذلك  الأهداف  وتنا�سق  البعثات  وا�ستدامة 

املهارات الب�سرية واملوارد املالية واملادية.

نوعية  عايل ذي  تعليم  توفري  ميكن  ال�سدد، ل  هذا  ويف 

رفيعة، دون وجود لعماده الأ�سا�سي األ وهو البحث العلمي، 

طرف  من  خا�س  باهتمام  يحظى  اأن  يجب  الأخري  هذا 

الدولة، لأنه ال�سمان الوحيد وطويل الأمد، من اأجل التطور 

القت�سادي، العلمي والتكنولوجي لالأمة.

اإن مراكز البحث التي تقوم بالن�ساطات التي لها هدف 

من  ت�ستفيد  اأن  يجب  الأولوية،  ذات  امليادين  يف  تطبيقي 

تنظيماتها اخلا�سة ومن الو�سائل التي تتما�سى مع طموحاتها.

ت�سجيع  الدولة  على  يجب  املراكز،  هذه  على  عالوة 

البحث العلمي امل�ستقل والتكفل به يف موؤ�س�سات التعليم 

العايل، كما يجب اأن تكون هذه ال�ستقاللية فعلية وحقيقية، 

وذلك باأن:

والعلمي  ال�سيا�سي  التعريف  خالل  من  فعلية  تكون  ـ 

خالل  من  وكذا  الربامج  و�سع  خالل  ومن  للموؤ�س�سة 

التنظيم الداخلي.

املتعدد  الختيار  خالل  من  فعلية  تكون  كما  ـ 

التخ�س�سات حقا.

وكذلك تتج�سد هذه ال�ستقاللية اأي�سا يف حتقيق التوازن 

بني البحث الأ�سا�سي والبحث لهدف تطبيقي والبحث من 

اأجل التكوين بعد التدرج.

الكيان  املخرب  يكون  اأن  يجب  بحيث  التنظيم،  يف 

الأ�سا�سي الذي يكون حتت ت�سرف الذين يقومون بالبحث 

اأق�ساما           فرقا،  جمموعات،  ي�سكلون  �سواء  فقط،  العلمي 

اأو وحدات اأو حتى مراكز للبحث العلمي.

املجال�س  طرف  من  النتائج  تقييم  يكون  اأن  ويجب 

املتخ�س�سة، اأي املجال�س العلمية، وتتجلى هذه ال�ستقاللية 

امل�سخرة يف جمملها  الو�سائل  ا�ستعمال  كذلك من خالل 

من طرف الدولة، والأخرى املتبقية املقدمة من طرف القطاع 

امل�ستخدم املحلي، اجلهوي وكذلك الوطني.

املوؤ�س�سات  العلمي  البحث  موؤ�س�سات  تكون  اأن  يجب 

�لأ�شا�شي  �لبحث  ن�شاط  متابعة  �شاأنها  من  �لتي  �لوحيدة 

و�لعايل �مل�شتوى على طاقم �جلبهة �لعلمية، وهو �شرط من 

ميكن  ل  طرقا  �أحيانا  ي�شلك  �لذي  �لعلمي  �لتطور  �شروط 

التنبوؤ بها.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة،

ال�سيد الوزير،

بعد القراءة املعمقة مل�سروع القانون، مالحظاتنا �ستكون 

كالتايل:
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املجتمع  يعرفها  التي  التغريات  لفهم  الوقت  حان  ـ 

والظواهر  والقيم  واملعايري  النظم  ومعرفة  ولتحليل  للك�سف 

من  التخفيف  اأو  اخلطرية  الأزمات  لتجنب  حتكمه،  التي 

الآثار التي ت�سببها، وجتدر الإ�سارة اإىل اأن العلوم الإن�سانية 

والجتماعية قد تدهورت قيمتها يف بالدنا يف نظام الرتبية 

طبيعة  هذه  ال�سيا�سي،  التوجه  ب�سبب  العايل،  والتعليم 

النظام، وعدم كفاية املبالغ املخ�س�سة مليزانية البحث.

ـ حتديد �شروط �لتز�م �لفاعلني �لقت�شاديني �مل�شتثمرين 

يف اجلهد الوطني لت�سجيع البحث العلمي.

تتكفل  التي  املوؤ�س�سة  تلك  املبدعة  باملوؤ�س�سة  يق�سد  ـ 

وتدعم تنفيذ امل�ساريع املتعلقة بالبحث الأ�سا�سي اأو التطبيقي 

البحثية، اأو تلك التي تقدم اأن�سطة البحث والتطوير.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة،

ال�سيد الوزير،

ـ يجب التمييز بني الإبداع والخرتاع، خ�سو�سا يف هذا 

القانون.

التطور  يف  احلايل  القانون  م�سروع  اأهداف  تتلخ�س  ـ 

والتكنولوجي  العلمي  الثقايف،  الجتماعي،  القت�سادي، 

التعريف  اأي  �سابقا  املذكورة  القطاعات  للبالد يف خمتلف 

واملعرفة.

ـ جتدر الإ�سارة اإىل اأن بع�س جمالت البحث قد تكون 

التنمية  تطوير  املثال  �سبيل  على  الدخل،  زيادة  اأجل  من 

ال�سناعية والتعدين.

ـ ن�سري اأي�سا ـ ال�سيد رئي�س اجلل�سة، ال�سيد الوزير ـ اإىل 

موثوق  غري  لكونها  املوؤ�س�سات،  �سري  املوجودة يف  النقائ�س 

فيها اأو لنق�س التاأطري فيها.

ـ اإن ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ال�ساملة ـ ال�سيد رئي�س 

اجلل�سة، ال�سيد الوزير ـ غري حمددة وجمهولة.

الدوريات  اأي  العلمية  املعلومات  من  الباحثني  متكني  ـ 

واملوؤمترات والندوات الوطنية والدولية.

اأعيد:   اأ�سا�سي حتفيزي للباحثني،  اإن�ساء قانون  ـ �سرورة 

�سرورة اإن�ساء قانون اأ�سا�سي حتفيزي للباحثني.

ـ تاأ�سي�س منح من قبل املجال�س املحلية املنتجة لتمويل 

ال�سيد  ـ  ال�سروري  ومن  واملحلية،  اخلا�سة  البحث  برامج 

يف  للبحث  اأق�سام  اإن�ساء  ـ  الوزير  ال�سيد  اجلل�سة،  رئي�س 

الهياكل التنظيمية لل�سركات واملوؤ�س�سات املبدعة، العمومية 

منها واخلا�سة.

ـ يجب �سب الهتمام حول البحث العلمي بذاته، بدل 

من الن�سراف واملبالغة يف تقنينه.

ـ منح المتياز والأولوية للمبادرة احلرة يف جمال البحث 

والتقييم.

ـ ويف اخلتام ـ ال�سيد رئي�س اجلل�سة، ال�سيد الوزير ـ اإن 

طياته  يف  يحمل  والذي  جممله  يف  املدرو�س  التعليم  نظام 

ي�سمن  الذي  هو  الإن�سان،  وحقوق  الدميقراطية  مبادئ 

على  منفتح  معا�سر  جمتمع  اأ�س�س  نهائي  ب�سكل  وير�سخ 

احلداثة وامل�ستقبل، كما اأنه ال�سمان الأمثل والوحيد للتطور 

القت�سادي والعلمي امل�ستمر، و�سكرا ثنمرت.

لل�سيد مو�سى متدارتازة؛  ال�سيد رئي�ص اجلل�سة:  �سكرا 

والكلمة الآن لل�سيد ملني �سريط، فليتف�سل م�سكورا.

بعد  اجلل�سة؛  رئي�س  �سيدي  �سكرا  �سريط:  ملني  ال�سيد 

اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم، ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛

ال�سيد رئي�س اجلل�سة،

ال�سيد معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي،

ال�سيد معايل وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي الف�سليات، زمالئي الأفا�سل،

ال�سادة احل�سور،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأود بادئ ذي بدء، اأن اأ�سكر اللجنة املخت�سة على اجلهد 

الذي بذلته يف اإعداد وتقدمي هذا التقرير، حول هذا القانون 

الهام جدا.

ويف احلقيقة اأنا اأثمن هذا التقرير، كما اأود اأن اأبداأ كلمتي 

اأي�سا بتثمني كلمة التقدمي التي تقدم بها ال�سيد وزير التعليم 

العايل والبحث العلمي، فاأنا من الذين �ساركوا يف مناق�سة 

قانون 98-11 وبهذا املكان بالذات، ومن الذين عا�سوا هذا 

القانون وعا�سوا جتربة التطبيق اأي�سا، واأثمن ما جاء يف كلمة 

مل   1998 يف  وبالتحديد  �سابقا  نحن  الوزير،  معايل  ال�سيد 

قاعدة  اجلزائرية  اجلامعة  تكن يف  اأي مل  قاعدة  لدينا  تكن 

للبحث العلمي اأ�سال، فهذا القانون ا�ستطاع بالفعل وبف�سله 

الهياكل  وتن�ساأ  املراكز  وتن�ساأ  املخابر  وتن�ساأ  كليات  �ستن�ساأ 

التي  اخللفية  القاعدة  اأو  العلمي  البحث  موؤ�س�سات  وتن�ساأ 

ال�سيد  قدمه  وما  العلمي،  البحث  منها  ينطلق  اأن  ميكن 
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فقط  لي�س  الآن  املوجودة  واملوؤ�س�سات  العايل  التعليم  وزير 

بق�سنطينة ولكن يف كل اأنحاء الوطن، يعني ي�سكل مفخرة 

حقيقية للجزائر.

القانون،  هذا  يف  اجلزائر  اعتمدتها  التي  الإ�سرتاتيجية 

هي اأن البحث يكون مفتوحا لكل اجلزائريني الذين يكون 

من  البحث  هذا  يكون  واأن  البحث،  هذا  ممار�سة  باإمكانهم 

البحث  �سيا�سة  اأو  فالبحث  ولذلك  اجلزائريني،  كل  اأجل 

يف اجلزائر، من منطلق هذا القانون، مل يكن بحثا من طرف 

الآخرين،  عن  نختلف  هذا  نحن يف  نخبة،  اأجل  من  نخبة 

الإفريقية  الدول  ونختلف عن  العربية،  الدول  نختلف عن 

وحتى عن الدول الأخرى يف العامل.

وبالعك�س اأنا اأتفق مع زميلي يف القول باأن هناك جزائريني 

�سحيح،  فهذا  فايل«  »�سليكون  يف  هامة  موؤ�س�سات  يديرون 

جناعة  على  دليل  هذا  اجلزائرية،  للجامعة  ف�سال  فيه  ونرى 

التجربة اجلزائرية، فاأنا اأثمن يف احلقيقة ما قدمته اجلزائر يف 

جمال البحث العلمي يف هذا القانون، واأنا اأتفق مع ال�سيد 

قانون  اإيجابيات  من  اأي  املعاينة  هذه  خالل  ومن  الوزير، 

98-11 ا�ستنتجت بع�س املالحظات التي تدور حول فكرة 
البحث  عملية  اأكرث  نح�سن  اأن  ميكن  كيف  وهي:  حمورية 

العلمي يف اجلامعة اجلزائرية؟

وهذه املالحظات هي جمرد ا�ستف�سارات، ل تخرج عن 

نطاق القانون ول تخرج عن نطاق الن�س.

اأن  يف  تتمثل  ـ  الوزير  معايل  ال�سيد  ـ  مالحظة  فاأول 

قانونا  اأي�سا  وكان  توجيهيا  قانونا  كان   11-98 رقم  القانون 

اإليها وحدد  براجميا،  فقد حدد الأهداف املرجو الو�سول 

الآجال  اإليها وحدد كذلك  الو�سول  وطرق  الإ�سرتاتيجية 

للبحث  وخ�س�ست  اأ�سندت  التي  املالية  املبالغ  واأي�سا 

العلمي من اأجل الو�سول اإليه؛ وتعرفون اأن قوانني الربامج 

يف  احلقيقة،  ويف  الت�سريع،  جمال  يف  حديثة  و�سيلة  تعترب 

بالقت�ساد  املتعلقة  امليادين  كل  الآن  الأوربية  البلدان 

والتنمية والتكنولوجيا وال�سحة وغري ذلك جند فيها قوانني 

الربامج، لأن الهدف منها هو اأنها ت�سنع اأهدافا وت�سع و�سائل 

واعتمادات وتريد الو�سول اإليها يف الآجال املعنية.

فكرة القانون التي ن�سعها هكذا ونرتكه، �سواء حتقق اأم 

مل يتحقق موجودة ولي�ست غري موجودة، ولكن ي�ستح�سن 

ويف كثري من امليادين اأن تكن فكرة قانون الربنامج.

واملالحظ يف هذا القانون، معايل ال�سيد الوزير املحرتم، 

طاملا  اأنه  هو  فال�سوؤال  الربجمة،  فكرة  عن  تخل  حدث  اأنه 

كانت اإيجابيةـ  كما جاء يف كلمتكم ويف مداخلتكمـ  فلماذا 

اإذن نتخلى رمبا عن مظهر اأو عن بعد اإيجابي يف قانون البحث 

اأن ن�سل  اأهدافا يجب  اأننا ملا ن�سع  العلمي يف اجلزائر؟ وهو 

يف  ـ  اأحيانا  ـ  ندور  نبقى  ل  نحققها، حتى  اأن  ويجب  اإليها 

زمن الهدف فيه يتحقق يف �سنة، فنحققه يف مدة اأكرب، فهذا 

م�سيعة للوقت وللجهود ولالإمكانيات املالية، اأنا يف راأيي هذا 

هو ال�سوؤال الأ�سا�سي، ملاذا مت التخلي عن فكرة الربجمة يف 

هذا القانون والتي اأرى ـ �سخ�سيا من قناعتي كقانوين ـ اأنها 

فكرة جيدة ومعمول بها؟

هذا ال�سيء مالحظ من خالل املادة الأوىل من القانون؛ 

حتديد  يتم  اأنه  على  تن�س   11-98 قانون  من  الأوىل  املادة 

اأجل  من  الأمور  من  ذلك  وغري  والرتتيبات  العتمادات 

احلايل  القانون  من  املادة  هذه  امل�سطرة،  الأهداف  حتقيق 

وطرق  تدابري  بو�سع  املتعلقة  الكلمات،  هذه  منها  �سحبت 

املادة  العلمي، فهذه  البحث  اأهداف  اإىل  للو�سول  وو�سائل 

والو�سائل  التدابري  الأ�سا�سية وهي  تفتقر لالأفكار  اأ�سبحت 

والطرق للو�سول اإىل اأهداف البحث العلمي.

هذه املالحظة الأوىل، مع اإ�سافة اأن الأهداف وال�سرتاتيجية 

هي نف�سها ـ �سيدي الوزير ـ فاملادتان 1 و3 من هذا القانون، 

تقابلهما املادتان 1 و7 من القانون ال�سابق، فهما تقريبا نف�س 

كما  وال�سرتاتيجية،  بالأهداف  املتعلقة  املواد  فنف�س  املواد، 

اأنكم ذكرمت اأمام اللجنة، اإجابة عن ال�سوؤال، اأن الإ�سرتاتيجية 

يف  املوجودة  نف�سها  ـ  تقريبا  ـ  هي  العلمي  للبحث  الوطنية 

ترتيب  اإعادة  مت  اأنه  الأمر  يف  ما  وكل  98ـ11،  رقم  القانون 

الأولويات بالن�سبة لن�سغالت احلكومة، وبالتايل فهذا الأمر 

للبحث  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  من  ـ  احلقيقة  يف  ـ  يغري  ل 

العلمي، اإذن هذه هي املالحظة الأوىل عن هذه امل�سكلة، كما 

اأنكم �سجلتم  اأنني لحظت �سيئا اآخر ـ �سيدي الوزير ـ هو 

اأنفق من اعتمادات خم�س�سة، اأقل مما كان خم�س�سا يف  ما 

اآنذاك، كان الهدف يف اجلزائر هو  اأنا اأتذكر  قانون 11-98، 

اخلام،  الداخلي  الإنتاج  من   %1 اإنفاق مبلغ  اإىل  الو�سول 

)PIB(، ويف احلقيقة بالن�سبة للجزائر هو مبلغ  من  يعني %1 

اأن  ميكن  ما  كاأق�سى  يعترب   %1 للدول يف ظروفنا،  معقول 

يقدم، علما اأنه يف بلدان اأخرى املعدل املعمول به هو  2% من 

ذكر  كما   ،%4 وكذلك  نادرة  حالت  وهي  )PIB( اأو %1، 

ا�سرتاتيجية  اأبعاد  وذات  نادرة  الأمور  هذه  ولكن  الزميل، 
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فاإن  العادي  الو�سع  يف  فنحن  اأما  ذلك،  غري  اإىل  ع�سكرية 

كو�سع  و�سعها  لدولة  بالن�سبة  جدا  معقولة  ن�سبة  هي   %1
تالحظون  كما  ـ  الوزير  ال�سيد  ـ  حتقق  الذي  لكن  اجلزائر، 

فالذي  الت�سريح،  بهذا  اأدليتم  اأنتم من  ولعلكم  التقرير،  يف 

اإذا كنا يف  يعني  التقرير،  ما ورد يف  حتقق هو 0.6% ح�سب 

اأ�سمئز من كلمة  اأنا  واإن كنت  ـ  يقال  ـ كما  مالية  بحبوحة 

»بحبوحة« هذه، ولكن مادمنا كنا فيهاـ  ح�سب ما يقالـ  ومل 

م�ستقبال !  �سيتحقق  اأنه  تعتقدون  فهل   ،%1 هذا  يتحقق 

ورمبا يف الظاهر ل يوجد اأ�سال تخ�سي�س اعتماد مايل لهذا 

فهذا   ... اأر  ومل  القانون، للبحث العلمي،  ل يوجد ل %1 

جمرد �سوؤال، فهل مازلتم يف فكرة 1%؟

اأنا مل اأجد يف هذا القانون ما ي�سري اإىل ذلك، اإل اأننا مازلنا 

)PIB(، لأنه هذا  من  م�سرين على الإنفاق على الأقل %1 

هو اأقل ما ميكن اإنفاقه، ال�سوؤال مطروح على �سيادتكم.

ـ  الوزير  معايل  ال�سيد  ـ  اأخرى  مالحظة  اإىل  اأنتقل 

وتتعلق باملادتني 4 و5؛ اأنا ما األحظه اأن هذا القانون يتميز 

وبهذا  اخلا�س،  للقطاع  العلمي  للبحث  جمال  يفتح  بكونه 

املتعاملني اخلوا�س  اإ�سراك  4 و5 تتكلمان عن  املادتني  جند 

جمالت  كافة  ويف  امليادين،  كافة  يف  العلمي  البحث  يف 

مالية  العلوم، وتكر�س حقوقهم يف ال�ستفادة من حتفيزات 

وت�سجيعية مبوجب قوانني املالية، وت�ستطيع اأن حت�سل كذلك 

على اعتمادات مالية من امليزانية الوطنية للبحث العلمي، 

عن طريق وزارة التعليم العايل طبعا، وهنا تبادرت اإىل ذهني 

هذه  فهل  الوزير،  ال�سيد  على  اأطرحها  الت�ساوؤلت  بع�س 

الأحكام القانونية تتجه اأو هل ي�ستفيد منها الأجانب اأي�سا، 

اأق�سد اخلوا�س الأجانب؟

جمال  يف  الأحكام  هذه  من  ال�ستفادة  ميكنهم  هل 

البحث العلمي يف اجلزائر؟ وهل هناك ـ ال�سيد الوزير ـ لأن 

القانون ل يتكلم عن هذه امل�ساألة واإن كنت اأراها مهمةـ  قلت 

هل هناك �شروط مل�شاركة �خلو��ص؟ وهل هناك �ختالفات 

الهتمامات  مع  باملقارنة  اخلوا�س  اهتمامات  يف  جوهرية 

يبحث  اخلا�س  لأن  العلمي؟  البحث  جمال  يف  العمومية 

من اأجل حل امل�ساكل التي تتعلق ـ رمبا ـ بتجارته وبقطاعه 

اأن  يخ�سى  اأنه  للذهن  يتبادر  قد  احلقيقة  هنا يف  ومب�ساألته،و 

حتدث عملية نقل لأموال وملبالغ مالية، الغاية منها هو خدمة 

امل�سلحة اخلا�سة، فهذا ت�ساوؤل ورمبا القانون �سينظم مبر�سوم 

اأو ب�سيء من هذا القبيل، ولكنني مل اأر ذلك يف الن�س.

هذا القانون ـ ال�سيد معايل الوزير ـ يعالج كما تالحظون 

دور اخلوا�س يف متويل البحث العلمي الذي يتم يف اجلامعات 

ويف مراكز البحث العمومية وبطلب منهم، لكن �سوؤايل هنا 

املتطورة  البلدان  اأنه يف  ـ   الوزير  ـ �سيدي  املنا�سبة   وبهذه 

جند اأن القطاع اخلا�س ـ ويف كثري من الأحيان ـ هو الذي 

يطلبون  الذين  هم  فاخلوا�س  اجلامعات،  يف  البحث  ميول 

اإجنازات،  فاخلوا�س هم  اخلدمات ويطلبون بحوثا ويطلبون 

الذين ميولون البحث العلمي ولي�س العك�س، ونحن هنا رمبا 

يف مرحلة منول اخلوا�س من اأجل القيام بالبحث العلمي، 

فهل هذا القانون يحكم هذه العملية، لأنه ل يتكلم عنها؟ 

اأي كيفية متويل البحث العلمي يف اجلزائر من طرف القطاع 

القطاع،  لهذا  العلمي  البحث  فتحنا  فمادمنا  اخلا�س، 

فالعملية العك�سية ل تت�سح يف هذا القانون.

يتم  كيف  وهو  املو�سوع،  هذا  عن  يرتتب  اآخر  و�سوؤال 

اخلا�سة؟  اجلامعات  جتربة  له  الذي  العلمي  البحث  تنظيم 

مراكز  اأي�سا؟  القانون  لهذا  اخلا�سة  اجلامعات  تخ�سع  فهل 

البحث  �سركات  اخلا�سة،  املوؤ�س�سات  اخلا�سة،  البحث 

اخلا�سة التي تنجز البحث العلمي، فهل هذا البحث العلمي 

يخ�سع لهذا القانون؟ اأم هل ينبغي و�سع ن�س قانوين اآخر 

له؟ اأو كيف يتم تنظيم هذه امل�ساألة؟

ـ  الوزير  معايل  ال�سيد  ـ  ب�سيطة  اأخرى  مالحظة  هناك 

تتكلم  التي   6 املادة  وبخ�سو�س  مادة،  مادة  الن�س  فبتتبع 

عن املفاهيم امل�ستعملة يف هذا القانون، وعلى �سبيل املثال 

املوؤ�س�سة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، هذه 

فيما  لكن  نقا�س،  فيها  يوجد  ول  وجيدة  وا�سحة  امل�ساألة 

امل�سرتكة  امل�سلحة  هذه  للبحث،  امل�سرتكة  امل�سلحة  يخ�س 

كيان  هي  فهل  بخ�سو�سها،  وا�سحة  غري  الأمور  للبحث 

التي  البحث  اأن�سطة  تنفيذ  اآليات  �سمن  يندرج  م�ستقل، 

امل�سرتكة  امل�سلحة  هذه  ل؟  اأم  الت�سيري  با�ستقاللية  تتمتع 

للبحث ـ ال�سيد الوزير ـ مل تذكر �سمن املوؤ�س�سات امل�ستقلة 

ولي�ست  العمومية  باملوؤ�س�سة  لي�ست  فهي  البحث،  لتنفيذ 

طابعها  هو  فما  البحث،  لتنفيذ  امل�ستقلة  املوؤ�س�سات  �سمن 

القانوين؟ امل�سلحة امل�سرتكة للبحث يعني طابعها القانوين 

توجد جمموعة  بحيث  ال�ساد�سة،  املادة  يف  عليه  من�سو�س 

اأنها تعني جمموع الو�سائل اخلا�سة  من املفاهيم ومن بينها 

ت�سرف  حتت  تو�سع  التي  والعلمية  التقنية  والتجهيزات 

املوؤ�س�سات وكيانات البحث ب�سفة م�سرتكة، فهذه امل�سلحة 
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ما هو و�سعها القانوين؟ فهي لي�ست باملوؤ�س�سات العمومية 

وهي كيان من كيانات التنفيذ التي توجد يف الفقرة التي 

يف  يعرف  ما  وهذا  القانوين؟  و�سعها  هو  فما  ت�سبقها ! 

ولكنها   )Les plateaux techniques( بـ  الأوربية  الدول 

تكون عادة تابعة للجامعات، فهي م�سالح تابعة للجامعات، 

لكن الن�س هنا يتكلم عنها على اأ�سا�س اأنها مفتوحة لكل 

املراكز  كل  لكن  اجلامعة  فقط  فلي�س  ي�ستفيدون،  الذين 

اأهي  الوزير،  �سيدي  القانوين  طابعها  عن  اأ�ساأل  الأخرى؛ 

تابعة للموؤ�س�سة العمومية؟ فهي مل تذكر �سمن املوؤ�س�سات 

امل�ستقلة للتنفيذ.

لدي  ـ  الوزير  معايل  �سيدي  ـ  احلقيقة  يف   19 املادة 

اجلامعية  الأ�سر  بع�س  لدى  ان�سغال موجود  مالحظة وهي 

والباحثني، يتعلق بـ .... لقد مت ذكر يف املادة 19 واملادة 24 

الوزارة املكلفة..

لأكون  رجاء..  اإخت�سر  اأ�ستاذ،  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

عادل بني جميع املتدخلني، وبالتايل ل نحلل القانون مادة 

مادة، اأرجو اأن يكون التدخل خمت�سرا �سامال و�سكرا.

لدي  توجد  ول  متدخل،  اآخر  اأنا  �سريط:  ملني  ال�سيد 

مداخلة من دون هدف!! �ساأختم ب�سرعة اإن �ساء اهلل، ومل 

تتبق لدي اإل ب�سع مالحظات.

هذا الن�سغال اأو هذه امل�ساألة يف احلقيقة تتجاوز العمل 

املكلفة  بالوزارة  ـ  الوزير  �سيدي  ـ  تتعلق  فهي  الت�سريعي، 

املكلفة  الوزارة  عن  تتكلم   19 فاملادة  العلمي،  بالبحث 

24 فهي تتكلم عن نف�س  بالبحث العلمي، وكذلك املادة 

ال�سيء، فهل هذا يعني اأنه يوجد ت�سور على اأن يكون هناك 

كيان حكومي خا�س بالبحث العلمي؟

املادة 27 ـ �سيدي الوزير ـ تتكلم عن اللجان القطاعية 

اأن  اأريد  اأنا  احلقيقة  ويف  الوزارات،  يف  العلمي  للبحث 

اللجان فعلية؟ وهل هناك هدف  اأقدم مالحظة، فهل هذه 

التجربة  بحكم  ـ  الوزير  �سيدي  ـ  لحظت  تن�سيطها؟  من 

اللجنة  هذه  اأن  الربملان،  مع  العالقات  وزارة  م�ستوى  على 

ا�ستغلت فعال وحققت نتائج اإيجابية جدا، ولكنها مل تظهر 

على م�ستويات اأخرى، ويعود ال�سبب يف ذلك اأن م�سكل 

امليزانيات املخ�س�سة لها ل تكفي لدفع مكافاآت للباحثني 

الذي  ال�سيء  القطاعية،  اللجان  هذه  يف  ي�ساركون  الذين 

اأدى اإىل اإخمادها وعدم ن�ساطها ب�سفة عامة.

املدير  الوطني  باجلهاز  تتعلق  اأخرية،  مالحظة  لدي 

هذا  امل�ساألة،  بهذه  اأدرى  لعلكم  الوزير  ال�سيد  الدائم، 

التعبري: )L’organe national directeur permanent( هذا 

نف�س  اإىل  توؤدي  ل  العربية  اإىل  ترجمته  الفرن�سي  امل�سطلح 

الن�س     املوجودة يف  الرتجمة  فهذه  الفرن�سية،  باللغة  الفكرة 

ـ كما تالحظون ـ ل تبدو �سليمة من الناحية العربية، »اجلهاز 

الوطني  »اجلهاز  هو  املق�سود  فرمبا  الدائم«،  املدير  الوطني 

الدائم لالإ�سراف« اأو �سيء من هذا القبيل، فهو ل يوؤدي اإىل 

فهم املادة تقريبا.

مالحظة اأخرية ـ �سيدي معايل الوزير ـ تتعلق باملادتني 45 

و46 اللتني تتكلمان عن رفع عدد الباحثني يف مراكز البحث، 

وهذا مو�سوع مهم جدا، وهو يف راأيي ي�سكل قلب اأو �سلب 

هذا القانون، لكن امل�سكل املطروح ـ واأنتم اأدرى به ـ بحكم 

اأنكم تعرفون هذا القطاع جيدا ـ �سيدي الوزير ـ من يدخل 

�سهادة  على  حت�سلوا  الذين  هم  اجلزائر؟  يف  البحث  مراكز 

املاج�ستري على العموم، يف اأكرث الأحيان وغالبا ولي�س ب�سفة 

مطلقة، لكن الذي يحدث اأنهم عندما يح�سلون على �سهادة 

اإىل التعليم يف اجلامعة بحكم المتيازات  الدكتوراه ينتقلون 

املادية وحتى من ناحية الراحة، وهذا امل�سكل قد ت�سبب يف 

اإفراغ الكثري من املراكز، لأن الباحثني الذين يح�سلون على 

يفرغ  وهذا  اجلامعة  العمل يف  اإىل  ينتقلون  الدكتوراه  �سهادة 

�سيدي  ـ  هنا  املطروح  الت�ساوؤل  اأن  درجة  اإىل  البحث  مراكز 

التوفيق  اأي  الإ�سكالية؟  هذه  حل  ميكن  كيف  هو  ـ  الوزير 

بني الباحث يف مراكز البحث والأ�ستاذ املدر�س يف اجلامعة؟  

يكون  اأن  بني  الوفاق  يحقق  حل  اإىل  الو�سول  يتم  فكيف 

بني  فرق  يكون  واأل  باحثا،  الوقت  نف�س  ويف  اأ�ستاذا جامعيا 

طائفتني.

تدور  التي  املالحظات  اأهم  ـ  الوزير  �سيدي  ـ  هذه 

الهدف هو  باأن  اأخرى لأقول  مرة  اأكرر  القانون،  حول هذا 

عملية  حت�سني  اإمكانية  بق�سد  النتباه،  للفت  ا�ستف�سارات 

البحث العلمي يف اجلزائر، واأ�سكركم على ح�سن ال�ستماع 

اأطلت،  قد  اإن كنت  اأ�ست�سمحكم  الزمالء،  ولكل  للجميع 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

فقط  �سريط؛  ملني  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

الزمالء،  واأ�ست�سمح  نقا�س  جل�سة  هي  اجلل�سة  اأن  اإىل  اأنبه 
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وباخت�شار،  هامة  نقاط  �لقو�نني يف  م�شاريع  نناق�ص  وبالتايل 

فهي لي�ست باملحا�سرة اأو غري ذلك.

ملني  للدكتور  ومعذرة  الزمالء  بع�س  قاطعت  اإن  معذرة 

�سريط؛  ملني  اأ�ستاذ  لك  �سكرا  املحدد،  للوقت  نظرا  �سريط 

ملناق�سة  التدخل  يف  الراغبني  جميع  مكنا  قد  نكون  وبهذا 

م�سروع القانون املعرو�س علينا.

التعليم  وزير  معايل  ال�سيد  احلكومة،  ممثل  ال�سيد  اأ�ساأل 

لتقدمي  الآن  اجلاهزية  لديه  هل  العلمي،  والبحث  العايل 

حول  الأمة  جمل�س  اأع�ساء  ال�سادة  تدخالت  على  ردوده 

م�سمون م�سروع القانون؟ اأم نرتك الرد للجل�سة امل�سائية؟ .. 

الآن؟ تف�سل ال�سيد الوزير بالرد على ت�ساوؤلت وان�سغالت 

ال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة.

ال�سيد الوزير: �سكرا �سيدي رئي�س اجلل�سة؛ اأنا م�ستعد 

اأ�سئلة  على  الرد  عنا�سر  بع�س  ـ  احلقيقة  يف  ـ  فهذه  الآن، 

يف  الأمة  جمل�س  اأع�ساء  وال�سادة  ال�سيدات  وان�سغالت 

هذه اجلل�سة املوقرة، واأ�سكر كل املتدخلني اخلم�سة، ال�سيد 

القادر  ال�سيد عبد  العمري لكحل،  ال�سيد  �سالح دراجي، 

بن �سامل، ال�سيد مو�سى متدارتازا وال�سيد ملني �سريط.

اأود يف احلقيقة ويف م�ستهل هذا الرد، اأن اأ�سكر ال�سادة 

اأع�ساء جمل�س الأمة على ما اأبدوه من مالحظات قيمة وما 

وجيهة،  كلها  وت�ساوؤلت  م�سروعة  ان�سغالت  من  طرحوه 

ت�ساوؤلت  من  طرح  ما  على  الرد  كل  النظر عن  وب�سرف  

وان�سغالت، فاإنني اأعترب اأنه ما جاء من اآراء واقرتاحات يف 

القطاع  �سيعمل  للعمل،  �سوابط  مبثابة  العامة  اجلل�سة  هذه 

العلمي  البحث  قانون  اأحكام  و�سع  عند  مراعاتها  على 

والتطوير التكنولوجي مو�سوع التنفيذ اإن �ساء اهلل.

املالية  املوارد  كفاية  بعدم  املتعلق  ال�سوؤال  بخ�سو�س 

املخ�س�سة للبحث العلمي يف ميزانية القطاع والتي وردت 

متويل  اأن  اإىل  اأ�سري  اأن  اأود  متدخل،  من  اأكرث  طرف  من 

برامج البحث ل يعاين من اأي ت�سييق، حيث تر�سد مبالغ 

الت�سيري  ميزانية  تت�سمن  بحيث  القطاع،  ميزانية  يف  كافية 

املتعلقة  الت�سيري  نفقات  لتغطية  مالية  خم�س�سات  �سنويا 

برامج  متويل  اأما  ووحداته،  العلمي  للبحث  العامة  باملديرية 

يتم  التي  املالية  املخ�س�سات  عن  فيتم  واأن�سطته،  البحث 

اإيداعها �سنويا يف ح�ساب التخ�سي�س الوطني الذي عنوانه 

»ال�سندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي«، 

بواقع 20 مليارا �سنويا اأو ما يعادل 100 مليار دينار، خالل 

2008-2012؛ ويف  ال�سنوات اخلم�س للمخطط اخلما�سي 

هذا الإطار ي�ستفيد الباحثون املجندون �سمن فرق البحث 

املكلفة بتنفيذ الربامج الوطنية للبحث، زيادة على مرتباتهم 

بها من مكافاآت  املرتبطة  وخمتلف العالوات والتعوي�سات 

على  وزيادة  �سهريا،  دينار   50.000 بـ  مبلغها  يقدر  معتربة 

ذلك ي�ستفيد الباحثون الذين ي�ساركون يف اأن�سطة البحث 

والتكوين من عائدات املداخيل املتاأتية من الن�ساطات التي 

تقوم موؤ�س�سات البحث بها، زيادة على مهامها الرئي�سية.

ملختلف  املكافاأة  تعميم  القانون  هذا  م�سروع  ويقرتح 

ن�شاطات  تنفيذ  يف  ت�شاهم  �لتي  �لن�شاط  قطاعات  �إطار�ت 

البحث، اأما بخ�سو�س الت�ساوؤل عن البحث الف�سائي، فاأود 

التذكري ـ حتى ل نقع يف خطاإ ـ اأنه يتم الآن بوهران، اإجناز 

اأول قمر �سناعي جزائري 100% ويتوقع اإطالقه �سهر فيفري 

القادم 2016، وهذا الإجناز ياأتي بعد التجرية التي خا�سها 

 )AL SAT1(  القطاع عن طريق الوكالة اجلزائرية، من خالل

متخ�س�سة. بريطانية  موؤ�س�سات  مع  بالتعاون   )AL SAT2(و

وبخ�سو�س ترتيب اجلامعة ح�سب موؤ�سر البتكار، يجدر 

التنبيه اأن الرتتيب امل�سار اإليه، ل يعك�س جهود البحث يف 

اجلامعة، بل يتحدث عن م�ستوى البتكار داخل املوؤ�س�سات 

يعني  ل  املوؤ�سر  فهذا  خطاأ،  يف  نقع  ل  حتى  ال�سناعية، 

فالدول  املوؤ�س�سات،  داخل  البتكار  يعني  واإمنا  اجلامعات 

مرتبة يف ابتكاراتها بخ�سو�س البحث العلمي على اأ�سا�س 

ل�سبب  ملاذا؟  اجلامعات،  اأ�سا�س  على  ولي�س  املوؤ�س�سات 

املوؤ�س�سات،  داخل  بحث  من  يجري  ما  حتى  لأنه  ب�سيط، 

هناك  لي�س  كلها،  املوؤ�س�سات  ل�سالح   %100 يجري  فهو 

جامعة يف هذا العامل املتقدم تقوم بالبحث العلمي من اأجل 

البحث العلمي، بل كلها هي عبارة عن طلبات من القطاع 

القت�سادي وال�سناعي يف البلدان كلها، وهذا ناجت عن طبيعة 

النظام اجلامعي عندهم، لأن اأغلب اأو بع�س اجلامعات هي 

لديها  جامعات  هي  احلكومية  اجلامعات  حتى  ثم  خا�سة، 

باأية طريقة ول ت�ستفيد  ا�ستقاللية مالية، وتبحث عن املال 

اأي  قليلة،  بن�سبة  اإل  حكومية  اإعانات  اأو  اعتمادات  من 

احلكومية،  للجامعات  بالن�سبة  هذا   %80 ـ   %20 حوايل 

واأهم طريقة للح�سول  املال،  اأن تبحث عن  والباقي فعليها 

و�سراكات  اتفاقيات  عقد  هو  اجلامعات  هذه  املال يف  على 

موؤ�س�سات  مع  وخا�سة  اقت�سادية،  موؤ�س�سات  مع  اأحيانا 
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القانون  م�سروع هذا  ثم جاء  ومن  الأوىل  بالدرجة  �سناعية 

لت�سجيع البتكار يف القطاع القت�سادي، وماأ�س�سة العالقة 

ملدة  هنا  اأحتدث  اأن  اأ�ستطيع  وطبعا  واملوؤ�س�سة،  اجلامعة  بني 

اأقول  عليكم  اأكرث  ل  وحتى  لكن  املجال،  هذا  عن  طويلة 

 %99 اأن  التي حتدثنا عنها،  الدول  به يف هذه  املعمول  باأن 

هو  اأو  القت�سادية،  املوؤ�س�سات  داخل  يتم  البحث  من 

ل�سالح املوؤ�س�سات القت�سادية، اأما نحن فالعك�س 99% من 

املوؤ�س�سات  ل�سالح  ولي�س  اجلامعات  داخل  يتم  البحث 

احلكومية  اجلامعة  اأو  الدولة  اأو  احلكومة  وكاأن  القت�سادية 

ـ لأنه لي�س لدينا جامعات خا�سة حلد الآن ـ هي التي متول 

متاما. العك�س  يحدث  اأن  املفرو�س  ومن  البحث %100، 

�سيئا  نتجه  اأن  اإىل  ي�سعى  امل�سروع  اأو هذا  القانون  وهذا 

النهاية فم�ساألة تثمني  اإىل البحث العلمي، ولأنه يف  ف�سيئا 

البحث العلمي ومنتوجه، من يقوم بتثمينه؟ لي�ست احلكومة 

الدول، احلكومة   القت�سادية، لأنه يف هذه  املوؤ�س�سات  واإمنا 

فرمبا  موؤ�س�سات،  اخت�سا�سات،  لديها  فلي�س  �سيئا،  متلك  ل 

هي مهتمة ببع�س الق�سايا ال�سرتاتيجية مثل الدفاع وغريه، 

اأما الباقي فكله للقطاع اخلا�س، ولهذا فالقطاع اخلا�س هو 

الذي يقوم بالبحث العلمي.

عنه  حتدث  الذي  حبة  بلقا�سم  الأ�ستاذ  بخ�سو�س  اأما 

يف  عامليا   30 املرتبة  يف  وامل�سنف  الأع�ساء،  الإخوة  اأحد 

منه  ومببادرة  فعالة  ب�سفة  معنا  يتعامل  فاإنه  البتكار،  جمال 

هو، و�سيتم قريبا ـ اإن �ساء اهلل ـ اإن�ساء مركز دويل لالبتكار 

معه، مب�ساعدته وباإ�سراكه.

يف  ورد  مثلما  التنظيم،  على  الإحالة  كرثة  بخ�سو�س 

مالحظات ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة، فاإن هذا 

توجيهيا،  قانونا  بو�سفه  املقرتح،  القانون  طبيعة  تقت�سيه  الأمر 

غايته الأ�سا�سية هو حتديد التوجهات الكربى لل�سيا�سة الوطنية 

للبحث العلمي وتبقى م�ساألة حتديد الأمور التقنية والإجرائية 

فيما يخ�س جمال التنظيم؛ حتى ل نثقل هذا القانون.

وبخ�سو�س و�سنع قانون اأ�سا�سي خا�س حمفز للباحثني 

ا�ستفادت  الفئة  هذه  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  الدائمني، 

 ،2008 �سنة  وحمفز  جاذب  خا�س،  اأ�سا�سي  قانون  من 

القانون  هذا  على  حت�سينات  اإدخال  ينوي  القطاع  اأن  علما 

 الأ�سا�سي، وبعد �سدور القانون التوجيهي للبحث العلمي

الدائم  ـ ب�سيغته اجلديدة مما يكفل الرتقاء  اإن �ساء اهلل  ـ   

بالو�سعية املهنية والجتماعية للباحثني، ل�سيما يف جمال 

التطوير التكنولوجي والبتكار.

عن  التخلي  م�ساألة  يطرح  الذي  الت�ساوؤل  وبخ�سو�س 

اأود التو�سيح اأن ما مت التخلي  الربجمة من طرف الأ�ستاذ، 

بالبحث  املتعلقة  الربجمة  ولي�س  الربنامج  القانون  هو  عنه 

والتطوير، كما حتددها الربامج الوطنية للبحث ذات الأولوية 

الأولويات  �سوء  يف  �سنويا،  وحتيينها  �سبطها  يتم  والتي 

القت�سادية والجتماعية للبلد؛ ول �سك اأن الكل يالحظ 

اأن الربجمة الوطنية لأن�سطة البحث والتطوير هي مكر�سة يف 

الباب الثامن من م�سروع هذا القانون.

والتطوير  البحث  اأن�سطة  بع�س  متويل  اإمكانية  بخ�سو�س 

القت�سادية  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  تتم  التي  والبتكار 

يفرق  ل  القانون  باأن  اأو�سح  اأن  اأود  اأي�سا،  والعامة  اخلا�سة 

اأ�سا�س  على  املجال  هذا  يف  القت�سادية  املوؤ�س�سات  بني 

على  يوؤكد  بل  خا�سة،  اأو  عامة  وموجوداتها  اأ�سولها  ملكية 

والبتكار؛  التطوير  على  وقدرتها  والبعثية  العلمية  موؤهالتها 

القانون يحدد  م�سروع  اأن  اأي�سا  التو�سيح  املفيد  اأنه من  كما 

الوطني  املجهود  يف  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  م�ساركة  كيفيات 

اأن  الدولة، حيث ميكن  ا�ستفادتها من دعم  للبحث وطرائق 

ت�ستفيد املوؤ�س�سة اخلا�سة من املزايا اجلبائية اأو ال�سريبية، اإن 

اأن�سطة تتعلق بالبحث والتطوير؛ ويف  هي �ساهمت يف متويل 

�أو خمابر     فرق  طريق  عن  �لبحث  ن�شاط  م�شاركتها يف  حالة 

اأو وحدات بحث م�سرتكة اأو خمتلطة، فاإنها ميكن اأن ت�ستفيد 

من متويل ال�سندوق الوطني للبحث العلمي، مع التو�سيح اأن 

هذا التمويل يتوجه ح�سرا لكيان البحث املوطن يف املوؤ�س�سة 

العمومية؛ الذي ي�ستفيد من التمويل، لي�س املوؤ�س�سة اخلا�سة 

واإمنا هذه الأخرية تن�ساأ مع اجلامعة اأو مع مركز البحث وهي 

عندنا يف  موطنة  م�سرتكة  ـ  التعبري  �سح  اإذا  ـ  ثالثة  موؤ�س�سة 

املوؤ�س�سات العمومية، وهذا الكيان اجلديد هو الذي ي�ستفيد 

من البحث، يف انتظار ـ ومن املفرو�س ـ اأن تقوم املوؤ�س�سات 

بتمويل بحثها بنف�سها.

اأما املوؤ�س�سات اخلا�سة الأجنبية، فاإن المتيازات املمنوحة 

لها من اخت�سا�س قانون ال�ستثمار اأو قوانني املالية ال�سنوية، 

ل تدخل يف هذا الإطار، حتى اإذا اأرادت اأن ت�ستفيد ففي 

اإطار قانون ال�ستثمار اأو قوانني املالية ال�سنوية.

هناك بع�س املالحظات اخلا�سة من بع�س الإخوة، ول 

اأن  ولكن ميكن  فهي كثرية  واحدا،  واحدا  اأجيب  اأن  اأريد 

اأ�سري اإىل بع�سها، واإن كانت ـ يف احلقيقة ـ لي�ست لها عالقة 
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مبو�سوع اجلل�سة، اأي مو�سوع قانون البحث العلمي، ولكن 

ل باأ�س من الإجابة عليها، لأنها تو�سح ال�سورة اأكرث،  مثال: 

يفهم اأحيانا، عندما نتحدث عن الدخل العام )PIB(، نفهم 

وكاأنه فقط ميزانية الدولة، هو ل يعني ميزانية الدولة، هذه 

حتى  ميزانية..  من  ولي�ست  الدولة  ميزانية  من  هي   %6
القطاع  ممتلكات  وحتى  الدولة  يف  يوجد  ما  كل  اأن  نحدد 

اخلا�س وال�سناعي واحلكومي، كلها تدخل يف اإطار الدخل 

العام. اأي�سا فيما يخ�س ن�سبة الباحثني، فبالن�سبة اإىل عدد 

ال�سكان، فاإن املعدل ال�سنوي العاملي هو 1080 لكل مليون 

ن�سمة، ونحن ل�سنا بعيدين ـ يف احلقيقة ـ عن هذا املعدل 

ن�سمة،  مليون   1 كل  يف  باحثا   860 الآن  فلدينا  العاملي، 

اأي رغم مرور 50 �سنة بعد ال�ستقالل والهتمام بالبحث 

ذلك  ومع  ـ  تعرفونها  واأنتم  ـ  تطورات  عرف  قد  العلمي 

فاملعدل عندنا هو 860  باحثا لكل 1 مليون هذا يف اجلزائر، 

وهي ن�سبة لي�ست �سيئة ولي�ست قليلة، اإذا علمنا باأن املعدل 

هذا  تتجاوز  املتقدمة  الدول  بع�س  واأن   ،1080 هو  العاملي 

املعدل، مثال يف اليابان يوجد 5000 باحث لكل 1 مليون 

ن�سمة، اأمريكا 4500 باحث، فرن�سا 4100 باحث وهكذا، 

بالبحث  الهتمام  فم�ساألة  حال  كل  وعلى  لنزال..  نحن 

العلمي بداأ يف البداية بالبحث الأكادميي، اجلامعي، ثم انتقل 

اإىل مرحلة ثانية وهي البحث العلمي الأ�سا�سي، ثم البحث 

العلمي التطبيقي، ثم البحث العلمي باملفهوم ال�سامل، واإذا 

قارنا اأنف�سنا بالدول التي ميكن اإجراء املقارنة معها، لأين ل 

اأو دولة الإمارات لأ�سباب،  اأقارن نف�سي مع دولة الكويت 

ل اأريد اأن اأدخل فيها، حتى ل اأدخل يف جمال ال�سيا�سة 

وقد  البتعاد عنها،  نريد  اأ�سياء  هناك  التجريح لإخواننا،  اأو 

اأعطيت مثال ل�ست اأدري اإن كان هنا اأو يف املجل�س ال�سعبي 

الوطني بكاأ�س العامل يف ريا�سة من الريا�سات، التي فاز بها 

بلد �سقيق بطرق تعرفونها جميعا، لي�س تنظيم الكاأ�س بل 

الكاأ�س، فهذا يحدث حتى يف البحث العلمي، كما يحدث 

يف ترتيب اجلامعات.

فيما يخ�س امليزانية املخ�س�سة للخدمات اجلامعية، وما هو 

خم�س�س للبحث العلمي ـ اأي�سا فيعترب �سئيال، ول تن�سى 

اأخي الكرمي اأن حتى امليزانية املخ�س�سة للجامعات، الرواتب، 

فكلها تدخل اأو جانب منها يحت�سب للبحث العلمي، لأنه 

لبد له من توفري اأر�سية له، فهذا الأ�ستاذ اجلامعي ومبا اأنه 

حمكوم عليه اأو اأن قدر الأ�ستاذ  اجلامعي اأن يعي�س بالبحث 

يقوم  فاإنه  درو�سه،  يح�سر  عندما  اأول  اأنفه،  رغم  العلمي 

فهو  درو�سه،  يجدد  الذي  اجلاد  الأ�ستاذ  العلمي،  بالبحث 

م�سطر للقيام باأبحاث علمية، حتى يعطي لطلبته اأحدث ما 

اإليه العلم يف جمال تخ�س�سه، ثم على خالف كل  و�سل 

موظفي الدولة، فالأ�ستاذ هو املوظف الوحيد الذي ل يرتقي 

اإل بالبحث العلمي، ولكي يرتقي من درجة اإىل درجة ومن 

رتبة اإىل رتبة، من اأ�ستاذ م�ساعد اإىل اأ�ستاذ حما�سر اإىل اأ�ستاذ 

كر�سي، لبد اأن يقدم بحثا علميا اأ�سيال، فحتى الأ�ساتذة 

اأكرث،  اأو  اأ�ستاذ   50000 عددهم  يبلغ  الذين  اجلامعات  يف 

اإدراجهم  اإمنا ميكن  العلمي،  البحث  لي�سوا حم�سوبني على 

من ناحية امليزانية اأو جزء منهم يف النفقات التي ت�سرف يف 

البحث العلمي داخل اجلامعات.

تازة يف احلقيقة بخ�سو�س  ال�سيد متدار  اإليه  اأ�سار  ما  كل 

الباحثني، و املخابر، واملكر�س يف ن�سو�س قانونية، رمبا يختلف 

واأنا  اإىل جامعة، ولكنها موجودة،  اأحيانا من جامعة  تطبيقها 

معك لأن املالحظات التي اأ�سرت اإليها يف اإبراز هذا اجلانب 

م�سكلتنا  لأن  تفعيلها،  ب�سدد  ونحن  جدا،  مهمة  التنظيمي 

بكل  اأم  بقطاعنا  خا�سا  الأمر  هذا  كان  اإن  اأدري  ل�ست  ـ 

القطاعات ـ  اأنه اأحيانا القوانني موجودة وهي جيدة، ولكن 

العيب يف تطبيقها، يف الكثري من املرات يطلب مني بع�س 

روؤ�ساء اأو عمداء اجلامعات، اأن اأ�سدر تعليمة اأو اأمرا اأو قرارا، 

اإليه،  بحاجة  لي�سوا  هم  بينما  القانون،  بتطبيق  اأكلفهم  لكي 

املبادرة  وبهذه  القانون،  يطبق  لكي  قانون  اإىل  يحتاج  يعني 

معك  واأنا  ملاذا؟  اأدري  ل�ست  اأو  املبادرة  يخافون  اأنهم  اأرى 

على  بها  العمل  اأو  جتديدها  واإىل  تفعيلها  اإىل  نحتاج  فنحن 

الأقل.

بالن�سبة للقانون التوجيهي و ملاذا حذفنا اأو تخلينا عن القانون 

التوجيهي والربجمة اخلما�سية، اأظن باأنني قد اأجبت عليه.

اخلا�سة،  اجلامعات  يف  العلمي  البحث  يخ�س  فيما 

فينطبق عليه ما ينطبق على التعليم يف اجلامعات اخلا�سة، 

يف  اخلا�سة  واجلامعات  اجلزائرية،  للقوانني  خا�سعة  فهي 

للدخول  �ل�شروط  حتديد  ويف  بر�جمها  �عتماد  ويف  ن�شاأتها 

�لعمومية،  �جلامعة  يف  �ملوجودة  �ل�شروط  نف�شها  هي  �إليها، 

تخ�سع للقوانني اجلزائرية، وبالتايل حتى فيما يخ�س البحث 

العلمي فهي تخ�سع للقوانني اجلزائرية، ولكن هذا يجرين 

املوؤ�س�سات اخلا�سة قد  اأن بع�س  اآخر،  لالإجابة على �سوؤال 

تقوم ببحث علمي، ل يندرج �سمن املخطط الوطني، كل 
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يندرج  فهو  باأخرى  اأو  بطريقة  علمي  بحث  من  يجري  ما 

لأن  العلمي،  للبحث  الوطني  املخطط  �سمن  اأو  �سمنيا 

املخطط الوطني اأح�سى كل الربامج الوطنية وعددها )34( 

التي حددت كلها ال�سرتاتيجية ال�ساملة للبحث العلمي؛ 

�سمن  يندرج  فهو  تلقائيا  به  تقوم  بحث  اأي  فاإن  وبالتايل 

يندرج  وبالتايل   ،)34( الوطنية  الربامج  هذه  من  واحدة 

هذا  يحتاج  رمبا  العلمي،  للبحث  الوطني  املخطط  �سمن 

اإىل تر�سيد، وهذا يعود اإىل �ساحب البحث، حتى ل يكرر        

ما مت العمل به ـ رمبا ـ  يف موؤ�س�سة اأخرى، هذه ق�سية خا�سة 

مفيدة  �ستكون  احلالت  جميع  ويف  ولكن  باملوؤ�س�سات، 

للبحث العلمي ولن ت�سر البحث العلمي.

ظاهرة اأخرى، �سحيح ـ اأنا اأ�ساطر الأ�ستاذ ـ اأن الباحثني 

على  يح�سلون  عندما  العلمي  البحث  مراكز  يف  الدائمني 

البحث  مراكز  عن  يتخلون  كالدكتوراه،  عليا  �سهادات 

اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  يعود  ول  اجلامعة،  اإىل  ويذهبون 

الراتب، فاملحفز لي�س املال، لأنهم ومن املفرو�س اأنهم عندما 

�سهادة  ت�ساوي  والتي  مراكز  يف  �سهادة  على  يتح�سلون 

اجلامعيني،  على  زيادة   %20 بن�سبة  ي�ستفيدون  اجلامعات، 

لكي تكون على علم، مثال مدير بحث ي�ساويه »بروفي�سور«، 

 ،%20 بن�سبة  بحث،  مدير  من  اأقل  يتقا�سى  الأخري  هذا 

اإىل درجة  ويرتقي  الدكتوراه  يناق�س  الباحث عندما  ولكن 

اأتعلمون  باجلامعة،  ويلتحق  البحث  يرتك  بحث،  مدير 

الأ�سبوع،  يف  �ساعات   8 يدر�س  اجلامعة  يف  لأنه  ال�سبب، 

اأما جمال البحث فهو يعمل ملدة 8 �ساعات يف اليوم، فهذا 

هو ال�سبب ولي�س ب�سبب املال.

يف  يدر�س  فلما  مرتني،  املال  وربح  الراحة  هو  ال�سبب 

اأن يقدم �ساعات  8 �ساعات يف الأ�سبوع، ي�ستطيع  اجلامعة 

اإ�سافية يف جامعات اأخرى وي�ساعف راتبه 3 مرات، الراتب 

العلمي،  البحث  مركز  يف  كان  عندما  يتقا�ساه  كان  الذي 

بطريقة  املال  وجلب  الراحة  هو  ال�سبب  ال�سبب،  هو  فهذا 

اأخرى، اأنا على علم بهذه الأمور لأنني اأعي�سها، قلت لذلك 

�سمحنا  بحيث  هذا،  من  للحد  الوزارة  يف  تعليمة  اأ�سدرنا 

لالأ�ساتذة الباحثني يف مراكز البحث اأن يذهبوا اإىل اجلامعة 

واملرونة يف العمل، اإذ له احلق يف الذهاب من مراكز البحث 

اإىل هذه املوؤ�س�سات املن�ساأة، ي�ستطيع اأن ينتدب يف املوؤ�س�سة 

القت�سادية وي�ستطيع اأن ينتدب يف اجلامعة، فيقوم بالبحث 

داخل اجلامعة.

القطاع، وحتى  املرونة، لأننا يف هذا  نوعا من  لقد تركنا 

عندما يذهبون اإىل اجلامعة فنحن ن�ستفيد منهم يف اجلامعة 

باجلامعة  مرتبطا  يبقى  اأن  املفرو�س  من  لأنه  ن�سيعهم،  ومل 

وعندما يذهب هذا الأ�ستاذ اجلامعي الذي لديه هذا التبحر 

اجلامعة،  �سيفتح خمرب بحث داخل  تلقائيا  فهو  البحث  يف 

وبالتايل مل نخ�سره من الناحية العامة، وب�سراحة فامل�سكل 

اأن اإخواننا اجلزائريني »مهما ملت مييلون«، ولهذا فقد اأ�سدرنا 

موؤخرا تعليمة للحد من هذه الظاهرة ونتمنى اأن يكون لها 

مفعول اإن �ساء اهلل، فهي ظاهرةـ  لالأ�سف ال�سديدـ  موجودة.

املجل�س     اأع�ساء  وال�سادة  ال�سيدات  ـ  باخت�سار  هذا 

املوقر ـ اأهم املالحظات التي اأبديها من خالل ما تقدمتم به، 

وكما قلت يف البداية، فكل هذه الن�سغالت التي بدرت 

من طرفكم، �سناأخذها باحل�سبان عندما ن�سرع يف تطبيق هذا 

جن�سدها  اأن  نحاول  و�سوف  عليه،  م�سادقتكم  بعد  القانون، 

اإ�سغائكم  على  و�سكرا  اهلل،  �ساء  اإن  التنظيم  خالل  من 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة:  �سكرا لل�سيد وزير التعليم العايل 

والبحث العلمي، ممثل احلكومة على ردوده؛ وال�سكر ذاته 

املقدم،  العمل  على  املخت�سة  اللجنة  اإىل  اأي�سا  مو�سول 

م�سروع  م�سمون  حول  النقا�س  هذا  اإثراء  يف  واملتدخلني 

العلمي  البحث  التوجيهي حول  القانون  املت�سمن  القانون 

والتطوير التكنولوجي.

هذه،  جل�ستنا  اأعمال  ا�ستنفدنا جدول  قد  نكون  وبهذا 

و�سوف ن�ستاأنف اأ�سغالنا غدا الأربعاء على ال�ساعة العا�سرة 

�سباحا اإن �ساء اهلل، لعر�س ومناق�سة م�سروع القانون الذي 

يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59، واملت�سمن القانون التجاري، 

املعدل واملتمم، �سكرا لكم جميعا واجلل�سة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف الدقيقة الع�سرين

بعد منت�سف النهار
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وال�سالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  الرئي�ص:  ال�سيد 

وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛ اجلل�سة مفتوحة.

بعد الرتحيب بع�سوي احلكومة وم�ساعديهما؛ يقت�سي 

جدول اأعمال هذه اجلل�سة عر�س ومناق�سة م�سروع القانون 

املعدل واملتمم لالأمر رقم 75ـ59، املوؤرخ يف 20 رم�سان عام 

القانون  1975، واملت�سمن  �سنة  26 �سبتمرب  املوافق   1395
اإىل  الكلمة  اأحيل  اإطالة  ودون  واملتمم؛  املعدل  التجاري، 

ال�سيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة، ليعر�س 

عليكم م�سروع القانون، فليتف�سل.

ال�سيد وزير العدل، حافظ الأختام: �سكرا جزيال؛ ب�سم 

اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الكرمي.

ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة املحرتمون،

اأ�سرة الإعالم،

احل�سور الكرمي،

ي�سرفني اأن اأعر�س على املجل�س املوقر ن�س قانون يعدل 

 ،1975 �سبتبمر   26 يف  املوؤرخ  75ـ59،  رقم  الأمر  ويتمم 

املتعلقة  اأحكامه  يف  وذلك  التجاري،  القانون  واملت�سمن 

بال�سركة التجارية ذات امل�سوؤولية املحدودة، والذي يندرج 

تكييف  وموا�سلة  بالدنا  الأعمال يف  مناخ  اإطار حت�سني  يف 

منظومتنا الت�سريعية التجارية مع التطور الذي ي�سهده العامل 

وي�سهده الوطن.

ويهدف هذا الن�س اإىل ت�سهيل وتب�سيط اإن�ساء ال�سركات 

التجارية ذات امل�سوؤولية املحدودة، التي تعد كما هو معروف 

الأكرث رواجا يف اجلزائر، باعتبارها �سركات �سغرية ومتو�سطة 

تغلب عليها ال�سبغة العائلية.

اإىل خلق منا�سب �سغل عن طريق تب�سيط  كما يهدف 

الإجراءات بالن�سبة لإن�ساء هذه ال�سركات، من خالل متكني 

واإ�سراكهم  اخلا�سة،  �سركاتهم  تاأ�سي�س  من  ال�سغل  طالبي 

يف  وامل�ساهمة  للبالد،  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  يف 

الق�ساء على القت�ساد املوازي.

قطاعات  عدة  مع  بالتن�سيق  الن�س  هذا  اإعداد  مت  وقد 

وزارية، ل�سيما وزارة التجارة ووزارة ال�سناعة، وبعد ا�ست�سارة 

العديد من اخلرباء يف هذا املجال، ل�سيما املوثقني وق�ساة 

املحكمة العليا واأ�ساتذة يف اجلامعة.

وتتعلق التعديالت املقرتحة يف هذا الن�س، مبا يلي:

ذات  ال�سركة  لتاأ�سي�س  الأدنى  املال  راأ�س  حذف  ـ   1
امل�سوؤولية املحدودة: يندرج اقرتاح اإلغاء الراأ�س املال الأدنى، 

من  واملتو�سطة،  ال�سغرية  ال�سركات  اإن�ساء  ت�سجيع  اإطار  يف 

��شرت�ط  بينها  و�لتي من  �إن�شائها  �أمام  �لعر�قيل  رفع  خالل 

راأ�سمال اأدنى لتاأ�سي�س ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة، 

دائني  حماية  ب�سرورة  طويل،  ولوقت  ر،  يربنّ كان  والذي 

ال�ساري  الن�س  به  التربير الذي كان يربر  ال�سركة، هذا هو 

يف  اإل  اخل�سارة  يتحملون  ل  ال�سركاء  اإن  حيث  املفعول، 

حدود ح�س�سهم، لذلك اعترب راأ�سمال ال�سركة هو ال�سمان 

حم�سر اجلل�سة العلنية التا�سعة

املنعقدة يوم الأربعاء 26 �سفر 1437

املوافق 9 دي�سمرب 2015

الرئا�سة: ال�سيد عبد القادر بن �سالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة: 

الأختام؛ حافظ  - ال�سيد وزير العدل، 

- ال�سيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة  العا�سرة 

والدقيقة الثلثني �سباًحا
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املخ�س�س لدائنيها. غري اأن القول باأن هذا الراأ�سمال ي�سكل 

املتغريات  واأي�سا  الواقع  جتاوزه  قد  ال�سركة،  لدائني  �سمانا 

القت�سادية، والذي اأثبت اأنه ميكن ا�ستعمال املبالغ املكتتبة 

و�سرفها بالكامل بعد تاأ�سي�س ال�سركة.

تطال  قد  ال�سركة  تتكبدها  قد  التي  اخل�سائر  اأن  كما 

الراأ�سمال اأي�سا، فقيمة ال�سركة ـ اإذن ـ يف ال�سوق ل يحددها 

على  قدرتها  واإمنا  القت�ساد،  يف  معروف  وهو  الراأ�سمال 

ال�سركات  مبقدور  اليوم  اأ�سبح  اأنه  على  عالوة  ال�ستثمار، 

خالل  من  ل�سيما  للتمويل،  اأخرى  و�سائل  اإىل  اللجوء 

القرو�س البنكية واأي�سا ما متلكه ولي�س الراأ�سمال كما ي�سمى 

باخلطاأ ال�سائع.

فالتطور املت�سارع لالقت�ساد العاملي ناجت عن عوملة القت�ساد 

واأ�ساليبه، قد اأدى ويوؤدي اإىل خلق وابتكار اأفكار واأ�ساليب 

التي  التقليدية  خطوطها  عن  ال�سركات  تخرج  حديثة، 

�سارت عليها يف ال�سابق؛ وهذا ما دفع الكثري من الدول اإىل 

والتي  اقت�سادها،  لت�سيري  جديدة  واأ�ساليب  و�سائل  اعتماد 

اأي  من بينها حذف الراأ�سمال الأدنى لتاأ�سي�س ال�سركات 

�شرط »ذ�ت �مل�شوؤولية �ملحدودة« و�لذي قامت به حاليا �أكرث 

من 112 دولة على امل�ستوى العاملي، من بينهاـ  طبعاـ  بع�س 

دول اجلوار.

وبالن�سبة لبالدنا، فاإن املبلغ الذي يحدده القانون للحد 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  لتاأ�سي�س  للراأ�سمال  الأدنى 

مبلغا  ويعد  جزائري  دينار   100000 هو  حاليا  املحدودة، 

ولذلك  للدائنني؛  �سمانا  احلقيقة  يف  ي�سكل  ول  �سئيال 

يقرتح الن�س تعديل املادة 566 من القانون التجاري بحذف 

راأ�سمال  حتديد  حرية  لالأطراف  وترك  الأدنى  الراأ�سمال 

اإىل  بالإ�سارة  اإلزامهم  مع  الأ�سا�سي،  قانونها  يف  �سركتهم 

الراأ�سمال يف جميع وثائق ال�سركة، ق�سد تفادي اأي تالعب 

يف هذا املجال.

ولكن  الراأ�سمال،  هذا  حتديد  يف  حرة  الأطراف  فاإرادة 

للحد  �ملحدد  بال�شرط  �ملتعلق  �ل�شرط  هذ�  يبقى  �أن  دون 

الأدنى لراأ�س املال.

التعديل  هذا  اأن  نتوقع  اأو  التعديل  هذا  يوؤدي  �سوف 

�سيوؤدي اإىل حت�سني ترتيب بالدنا من طرف البنك العاملي، 

لال�ستثمار،  ا�ستقطابا  الأكرث  للدول  ال�سنوي  ت�سنيفه  يف 

وهذا متا�سيا مع املعايري الدولية امل�ستقر عليها يف هذا املجال، 

و�لتي تتجه نحو �إلغاء هذ� �ل�شرط يف �إن�شاء �ل�شركة �لتجارية 

ذات امل�سوؤولية املحدودة.

اأثر اإيجابي بالن�سبة لرتتيب اجلزائر فيما  نتوقع اأن يكون 

يخ�س هذا املجال.

ويتعلق التعديل الثاين املقرتح يف هذا الن�س، باكتتاب 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركة  لراأ�سمال  النقدية  املبالغ  وحترير 

املحدودة.

اإلزامية  على   567 مادته  يف  التجاري  القانون  ين�س 

قيمتها  دفع  ووجوب  احل�س�س  جلميع  الكامل  الكتتاب 

هذا  نقدية،  اأو  عينية  كانت  �سواء  التاأ�سي�س،  عند  كاملة 

املوجود حاليا.

وق�سد ت�سهيل تاأ�سي�س ال�سركة، يقرتح هذا الن�س حذف 

اإلزامية تقدمي احل�س�س النقدية كاملة عند التاأ�سي�س، واإبقاء 

وين�ص يف  فقط،  �لعينية  فيما يخ�ص �حل�ش�ص  �ل�شرط  هذ� 

اأن تدفع احل�س�س النقدية بقيمة  هذا ال�سدد على وجوب 

ل تقل عن خم�س مبلغ الراأ�سمال التاأ�سي�سي، ويدفع املبلغ 

املتبقي على مرحلة واحدة اأو عدة مراحل باأمر من امل�سري، 

من  �سنوات   5 اأق�ساها  مدة  يف  وذلك  ال�سركة،  م�سري  اأي 

تاريخ ت�سجيل ال�سركة يف ال�سجل التجاري.

كما ين�س هذا الن�س على اأنه ل ميكن اكتتاب ح�س�سا 

نقدية جديدة، قبل دفع احل�س�س النقدية كاملة، وذلك حتت 

طائلة بطالن العملية، ل ميكن له اأن يدفع ح�س�س جديدة 

وهو مل يكمل ما ن�س عليه القانون يف الأول.

ويتما�سى هذا التعديل، مع اأحكام قانون الت�سجيل الذي 

ين�س يف املادة 256 منه على وجوب اأن يدفع لدى املوثق 

ُخْم�ُس الُثُمِن على العقود املوؤ�س�سة اأو املعدلة لل�سركات.

على  الن�س،  هذا  يف  املقرتح  الثالث  التعديل  وين�س 

اإمكانية اأن تكون ح�سة ال�سركاء يف ال�سركة ذات امل�سوؤولية 

به  معمول  هو  ما  غرار  على  وذلك  عمل،  تقدمي  املحدودة 

يف عدة دول، والغر�س من ذلك هو متكني ال�سركات ذات 

التقنية  املوؤهالت  من  ال�ستفادة  من  املحدودة  امل�سوؤولية 

للمخت�سني يف بع�س جمالت الأعمال.

ميكن اأن يكون تقدمي عمل ـ يف ال�سني يعرفون ذلك ـ 

نحن عندنا غري موجود يف القانون احلايل، بينما هو موجود 

لت بالن�سبة لدول اأخرى، وميكن  يف اأغلب القوانني التي عدنّ

خربة  عنده  اإن�سان  مثال  عمل،  بتقدمي  امل�ساهمة  تكون  اأن 

فيمكن �أن ي�شاهم بتقدمي عمل وب�شروط.

ح�س�س  ت�سكيل  اإمكانية  اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتدر 
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باعتباره  املدين،  القانون  يف  مكر�سة  عمل،  بتقدمي  ال�سركة 

احل�سة  هذه  تقييم  كيفية  يحدد  الذي  العامة  ال�سريعة 

والأحكام التي تخ�سع لها.

القانون  يف  فاأدرج  املدين،  القانون  يف  موجود  املبداأ 

التجاري بالن�سبة لل�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة.

مكرر   567 املادة  يف  ال�سدد،  هذا  يف  الن�س  وين�س 

ال�سركة ذات  امل�ساهمة يف  اأن تكون  اإمكانية  جديدة، على 

القانون  على  ويحيل  عمل،  تقدمي  املحدودة  امل�سوؤولية 

له  الأ�سا�سي لل�سركة، لتحديد كيفيات تقدير قيمته وما يخونّ

راأ�سمال  تاأ�سي�س  يف  يدخل  ل  اأنه  على  وين�س  اأرباح،  من 

ال�سركة، يف القانون الأ�سا�سي لل�سركة باتفاق الأطراف.

الن�س،  هذا  يف  املقرتح  الرابع،  للتعديل  بالن�سبة  اأما 

خا�سة  وحماية  جديدة،   1 مكرر   567 املادة  يف  والوارد 

اأودعوها  التي  الأموال  ا�سرتجاع  من  بتمكينهم  لل�سركاء 

 6 مرور  بعد  ال�سركة،  تاأ�سي�س  عدم  حالة  يف  املوثق،  لدى 

اأ�سهر من تاريخ اإيداعها، مع متكينهم من اللجوء اإىل الق�ساء 

ل�سرتجاعها يف حالة تعذر ذلك بالطرق العادية، هذا حقهم 

اأو لآخر  اأموالهم ل�سبب  واأعطي لهم هذا احلق ل�سرتجاع 

لعدم تاأ�سي�س ال�سركة خالل هذه املدة.

التجاري  القانون  تكري�سها يف  �سبق  الإمكانية  واإن هذه 

يف  حاليا  موجود  املبداأ  وهذا  امل�ساهمة،  ل�سركات  بالن�سبة 

القانون املتعلق ب�سركات امل�ساهمة، يف املادة 604 منه التي 

ب�سحب  الق�ساء  اأمام  املطالبة  حق  مكتتب  لكل  تعطي 

اأمواله.

يف حني ين�س هذا الن�س، ق�سد الت�سهيل على املكتتبني، 

من  مبا�سرة  اأموالهم  ا�سرتجاع  يطالبوا  اأن  اإمكانية  على 

املوثق، ويف حالة تعذر ذلك، ميكنهم اأن يطالبوا من الق�ساء 

الرتخي�س لهم ب�سحبها.

اأما التعديل اخلام�س املقرتح يف هذا الن�س، فهو متعلق 

املحدودة،  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركة  يف  ال�سركاء  عدد  برفع 

 20 بـ  التجاري  القانون  من   590 املادة  يف  حاليا  واملحدد 

�سريكا، ل ميكن عند تاأ�سي�س �سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة 

وجوب  على  تن�س  والتي  �سريكا،   20 العدد  يتعدى  اأن 

حتويل ال�سركة، يف اأجل �سنة واحدة، اإىل �سركة م�ساهمة يف 

حالة جتاوز هذا العدد.

لو اأراد ال�سركاء الع�سرون، كربت �سركتهم وتعدى العدد 

اأكرث من ع�سرين، فهم ملزمون حاليا بتحويل طابع ال�سركة 

من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة م�ساهمة، علما 

اأن �سركة امل�ساهمة لها قواعد اأخرى.

 50 اإىل  رفع  الن�س  يقرتحه  الذي  اجلديد  العدد  هذا 

�سريكا؛ وذلك لالأ�سباب الآتية:

ومتكني  م�ساهمة،  �سركة  اإىل  ال�سركة  حتويل  تفادي 

�ل�شركاء من مو��شلة ممار�شة �لن�شاط، يف �شكل �شركة ذ�ت 

م�شوؤولية حمدودة، يف حالة زيادة عدد �ل�شركاء، ب�شرط �أل 

يتجاوز 50 م�ساركا عو�س 20 م�ساركا.

�سغرية  �سركة  املحدودة،  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركة  اإن 

تنتقل  الأحيان  اأغلب  يف  عائلية،  �سبغة  ذات  متو�سطة،  اأو 

ح�س�سها بني الورثة والأ�سول والفروع، مما قد يوؤدي اإىل رفع 

عدد ال�سركاء اإىل اأكرث من العدد الأق�سى، املحدد قانونا، واأن 

يتعار�س مع رغبتهم يف  قد  ال�سركة،  بتغيري �سكل  اإلزامهم 

موا�سلة املمار�سة، يف �سكل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة.

اأما ال�سبب الثالث فهو رفع عدد هذا النوع من ال�سركات 

التي تت�سم بالت�سيري الب�سيط، باملقارنة مع �سركات امل�ساهمة، 

فهذا هو الهدف اأو هذه هي الأ�سباب التي مت من خاللها 

رفع عدد ال�سركاء من 20 اإىل 50، ملاذا 50؟

اإىل  العدد  رفعت  قوانينها  التي عدلت  الدول  اأغلب  يف 

اأغلب  ولكن  اأق�سى،  كحد   100 اإىل  و�سلت  فرن�سا   ،50
الدول طبقت »وخري الأمور اأو�سطها« فاأخذنا مبا اأخذت اأغلب 

الدول، يف هذا املجال، بالن�سبة لتحديد العدد وهو 50.

اأع�ساء  وال�سادة  ال�سيدات  املوقر،  الرئي�س  �سيدي  ـ  اإذن 

جمل�س الأمة املحرتمون ـ ذلك هو حمتوى ن�س هذا القانون 

اأنهي،  اأن  الذي يقرتح تعديل واإمتام القانون التجاري؛ وقبل 

اأريد اأن اأ�سري باأنه يف اإطار املحور الأول ملخطط عمل احلكومة، 

املتعلق بتنفيذ برنامج فخامة رئي�س اجلمهورية، الذي �سادق 

بتكييف  املتعلق  الأول  املحور  ويف  بغرفتيه،  الربملان  عليه 

املنظومة الت�سريعية الوطنية، فاإن فوج عمل يعمل الآن على 

كما  ـ  لأنه  برمته،  التجاري  القانون  اأحكام  النظر يف  اإعادة 

تعلمون ـ هو يعود اإىل �سنة 1975، متت عليه تعديالت يف 

وبالتايل  �سامل؛  تكييف  اإىل  يحتاج  لكنه  و1994،   1993
جمموعة عمل تعمل على م�ستوى وزارة العمل مع اخلرباء 

والغرف  وباملخت�سني  اجلامعيني،  بالأ�ساتذة  �ست�ستعني 

وهو  التجاري،  بالقانون  �سلة  لهم  ممن  وغريها  التجارية 

التعديل الذي �سياأتيكم ـ اإن �ساء اهلل ـ يف وقت منا�سب، 

�سامل، لكن اأردنا اأن ن�ستهدف هذه املواد امل�ستعملة بالن�سبة 
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اأع�ساء  مع  باتفاق  املحدودة،  امل�سوؤولية  ذات  لل�سركات 

احلكومة وكان لبد اأن ناأتي بها يف اإطار هذا التكييف.

اهلل  وبارك  الإ�سغاء،  كرة  على  ال�سكر  جزيل  اأ�سكركم 

فيكم، �سكرا �سيدي الرئي�س.

ال�سيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيد الوزير على عر�سه م�سروع 

هذا القانون مو�سوع الدرا�سة؛ الآن اأحيل الكلمة اإىل ال�سيد 

الإن�سان،  وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�سوؤون  جلنة  مقرر 

اللجنة            اأعدته  التمهيدي الذي  التقرير  ليقراأ على م�سامعنا 

يف املو�سوع.

ال�سيد مقرر اللجنة املخت�سة: 

ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�سيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،

ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�س الأمة املحرتم،

اأ�سرة الإعالم،

احل�سور الكرمي،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ي�سرفني اأن اأعر�س عليكم التقرير التمهيدي الذي اأعدته 

ملجل�س  الإن�سان،  وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�سوؤون  جلنة 

75ـ59،  رقم  الأمر  ويتمم  يعدل  قانون  ن�س  حول  الأمة، 

26 �سبتمرب �سنة  1395 املوافق  20 رم�سان عام  املوؤرخ يف 

واملتمم. املعدل  التجاري،  القانون  واملت�سمن   ،1975
املقدمة

نظم الأمر رقم 75ـ59، املوؤرخ يف 20 رم�سان عام 1395 

املوافق 26 �سبتمرب �سنة 1975، واملت�سمن القانون التجاري، 

املعدل واملتمم، اأحكام ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة، 

واأدخل عليها امل�سرع بع�س التعديالت �سنة 1996، مبوجب 

الأمر رقم 96ـ27، وقد �سهدت هذه ال�سركة منذ ظهورها يف 

اجلزائر رواجا كبريا واحتلت ال�سدارة من الناحية العددية 

بني جميع اأنواع ال�سركات، واأكدت ميدانيا اأنها اأداة قانونية 

فعالة يف دائرة الأعمال وال�سركات.

 وبهدف ت�سهيل اإن�ساء هذه ال�سركات التي تعد موؤ�س�سات 

�سغرية ومتو�سطة، وخلق منا�سب عمل، مت تعديل وتتميم 

بع�س اأحكام الأمر رقم 75ـ59، املت�سمن القانون التجاري، 

نناق�سه  الذي  75ـ59،  رقم  الأمر  ويتمم  قانون يعدل  بن�س 

رئي�س  �سالح،  بن  القادر  عبد  ال�سيد  اأحاله  والذي  اليوم 

وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�سوؤون  جلنة  على  املجل�س، 

الإن�سان، بتاريخ 21 �سبتمرب 2015، وهو يحتوي على ثالث 

جديدتني،   )2( اثنتني  ومادتني  ومتممة  معدلة  مواد   )3(

ت�سهيل  بالدنا،  يف  الأعمال  مناخ  حت�سني  اإىل  كلها  تهدف 

طالبي  اإ�سراك  املحدودة،  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  اإن�ساء 

ال�سغل يف التنمية القت�سادية والجتماعية للبالد والق�ساء 

على القت�ساد املوازي. 

وق�سد اإعداد هذا التقرير التمهيدي، �سرعت اللجنة يف 

درا�سة الن�س املحال عليها، يف اجتماع عقدته برئا�سة ال�سيد 

خمتار زروايل، رئي�س اللجنة، �سباح يوم الإثنني 23 نوفمرب 

2015، ا�ستمعت فيه اإىل عر�س قدمه ممثل احلكومة، ال�سيد 
اإىل  فيه  تطرق  الأختام،  حافظ  العدل،  وزير  لوح،  الطيب 

فيها  مبناق�سة طرح  تبع  الدرا�سة،  القانون حمل  ن�س  اأحكام 

وان�سغالتهم،  مالحظاتهم  وقدموا  اأ�سئلتهم  اللجنة  اأع�ساء 

كما ا�ستمعوا اإىل رد ممثل احلكومة على جممل مداخالتهم. 

مبكتبها  اللجنة جل�سة عمل  ال�سياق، عقدت  نف�س  ويف 

فيها  و�سعت  اللجنة،  رئي�س  برئا�سة  اليوم،  نف�س  م�ساء 

الذي  التمهيدي،  التقرير  هذا  على  النهائية  اللم�سات 

يحتوي على مقدمة، التعديالت والتتميمات التي ت�سمنها 

ن�س القانون، عر�س ومناق�سة الن�س وخال�سة.

التعديالت والتتميمات التي ت�سمنها ن�س القانون

على  اأدخلت  التي  والتتميمات  التعديالت  اإن�سبت 

فيما  ن�ستعر�سها  الأحكام،  بع�س  على  75ـ59،  رقم  الأمر 

يلي:  

1 ـ  بهدف ت�سجيع اإن�ساء ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، 
ذات  ال�سركة  لتاأ�سي�س  الأدنى  الراأ�سمال  الن�س  األغى 

راأ�سمال  حتديد  حرية  لل�سركاء  وترك  املحدودة،  امل�سوؤولية 

اإىل  بالإ�سارة  اإلزامهم  مع  الأ�سا�سي،  قانونها  يف  �سركتهم 

الراأ�سمال يف جميع وثائق ال�سركة )املادة 566(. 

الن�س  حذف  ال�سركة،  تاأ�سي�س  ت�سهيل  ق�سد  ـ   2
اإلزامية تقدمي احل�س�س النقدية كاملة عند التاأ�سي�س والإبقاء 

على هذ� �ل�شرط، فيما يخ�ص �حل�ش�ص �لعينية فقط، ون�ص 

على وجوب دفع احل�س�س النقدية بقيمة ل تقل عن ُخم�س 

املتبقي،  املبلغ  وُيدفع  التاأ�سي�سي،  الراأ�سمال  مبلغ   )5/1(

اإما على مرحلة واحدة اأو على عدة مراحل باأمر من م�سري 

من  �سنوات   )5( خم�س  اأق�ساها  مدة  يف  وذلك  ال�سركة، 
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ميكن  ول  التجاري،  ال�سجل  لدى  ال�سركة  ت�سجيل  تاريخ 

النقدية  نقدية جديدة قبل دفع احل�س�س  اكتتاب ح�س�س 

كاملة، وذلك حتت طائلة بطالن العملية )املادة 567(.

هو معمول به يف معظم دول العامل،  ما  غرار  على  ـ   3
مت الن�س على اإمكانية اأن تكون ح�سة ال�سركاء يف ال�سركة 

ذات امل�سوؤولية املحدودة، تقدمي عمل، وحتدد كيفيات تقدير 

قيمته وما يخوله من اأرباح �سمن القانون الأ�سا�سي لل�سركة 

)املادة 567 مكرر(.

اإمكانية  على  الن�س  مت  ال�سركاء،  حماية  بهدف  ـ   4
ا�سرتجاع الأموال التي اأودعها ال�سركاء لدى املوثق، يف حالة 

تاريخ  من  اأ�سهر   )6( �ستة  مرور  بعد  ال�سركة  تاأ�سي�س  عدم 

اإيداعها، مع متكينهم من اللجوء اإىل الق�ساء ل�سرتجاعها يف 

حالة تعذر ذلك بالطرق العادية )املادة 567 مكرر 1(.

اإىل �سركة م�ساهمة، ومتكينا  ال�سركة  لتحويل  تفاديا  ـ   5
لل�شركاء من مو��شلة ممار�شة �لن�شاط، يف �شكل �شركة ذ�ت 

م�سوؤولية حمدودة يف حالة زيادة عدد ال�سركاء، رفع الن�س 

العدد الأق�سى لل�سركاء يف ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة 

اإىل خم�سني )50( �سريكا )املادة 590(.

عر�س ومناق�سة ن�س القانون

قدم ممثل احلكومة عر�سا حول التعديالت والتتميمات 

التي وردت يف ن�س هذا القانون، الذي كان م�سمونه حمورا 

لأ�سئلة ومالحظات اأع�ساء اللجنة خالل املناق�سة.

النقا�س، بدءا بعر�س   وفيما يلي ملخ�س ملجريات هذا 

ممثل احلكومة، مرورا باأ�سئلة وان�سغالت ومالحظات اأع�ساء 

اللجنة، وانتهاء برد ممثل احلكومة. 

احلكومة: ممثل  عر�س  ـ   1
اأو�سح ممثل احلكومة اأن ن�س هذا القانون يندرج يف اإطار 

حت�سني مناخ الأعمال يف بالدنا، من خالل مراجعة الأحكام 

التي  امل�سوؤولية املحدودة  التجارية ذات  بال�سركات  املتعلقة 

تعد الأكرث رواجا يف اجلزائر، واأكد اأن اإعداد هذا امل�سروع مت 

بالتن�سيق مع قطاعات وزارية عديدة وا�ست�سارة عدة خرباء 

وافيا  �سرحا  احلكومة  ممثل  قدم  كما  جامعيني،  واأ�ساتذة 

للتعديالت والتتميمات التي ت�سمنها ن�س القانون.

مناق�سة ن�س القانون:  ـ   2
خالل املناق�سة، ثمن اأع�ساء اللجنة يف مداخالتهم ن�س 

القت�سادي  والظرف  يتنا�سب  اأنه  موؤكدين  القانون،  هذا 

الأ�سئلة  من  عددا  وطرحوا  اليوم،  اجلزائر  تعي�سه  الذي 

والن�سغالت واملالحظات، وهي كما يلي:

وجوب  على   ،)2( الفقرة   ،)567( املادة  ن�ست   )1
 )5/1( خم�س  عن  تقل  ل  بقيمة  النقدية  احل�س�س  دفع 

مبلغ الراأ�سمال التاأ�سي�سي، ويدفع املبلغ املتبقي على مرحلة 

واحدة اأو عدة مراحل، باأمر من م�سري ال�سركة. 

األ ترون اأنه كان من الأجدر منح هذه ال�سالحية للموثق 

اأحد  باعتبار هذا الأخري  الذي حرر العقد ولي�س للم�سري، 

ال�سركاء؟

من املادة )567( مل تن�س   )2( الفقرة  اأن  يالحظ   )2
على العقوبة املرتتبة عن عدم دفع املبلغ املتبقي من احل�س�س 

النقدية.     

املن�سو�س عليها يف الفقرة 3  »بالعملية«  املق�سود  ما   )3
من املادة )567(؟ 

ممثل احلكومة: رد  ـ   3
بداية، اأو�سح ممثل احلكومة اأن الن�س الذي ندر�سه اليوم 

حمددة  مواد  على  والتتميمات  التعديالت  بع�س  اأدخل 

بجميع  التجاري  القانون  اأن  موؤكدا  75ـ59،  رقم  الأمر  من 

مع  لتكييفه  جوهرية  وتتميمات  تعديالت  �سيعرف  مواده 

احلا�سلة  والجتماعية  القت�سادية  امل�ستجدات  خمتلف 

على ال�سعيدين، الداخلي واخلارجي. 

اأما فيما يخ�س رد ممثل احلكومة على مداخالت اأع�ساء 

اللجنة، فاأو�سح ما يلي، باخت�سار:

ـ بخ�سو�س ال�سوؤال املتعلق باملادة )567( الفقرة 2 و3، 

ال�سركة  لتاأ�سي�س  الأدنى  الراأ�سمال  اقرتاح حذف  اأن  اأكد 

وترك حرية حتديد راأ�سمال ال�سركة لالأطراف، جاء بناء على 

معايري متعارف عليها يف هذا املجال، واأو�سح بهذا اخل�سو�س 

اأن ال�سركات التجارية ذات امل�سوؤولية املحدودة تعد الأكرث 

العائلية،  ال�سبغة  لها  تكون  ما  وغالبا  اجلزائر،  يف  رواجا 

وتوؤ�س�س بناء على الثقة املتبادلة بني ال�سركاء، ويعني امل�سري 

باتفاق جميع الأطراف، ولذلك فنادرا ما تطرح اإ�سكالت 

عند تاأ�سي�سها.

ـ اأما بالن�سبة للفقرة 3 من املادة 567، فاأو�سح اأن عملية 

النقدية  نقدية جديدة قبل دفع احل�س�س  اكتتاب ح�س�س 

التي ل تقل عن خم�س )5/1( مبلغ الراأ�سمال التاأ�سي�سي، 

تقع حتت طائلة البطالن.            

التعديالت  كل  اأن  احلكومة  ممثل  اأكد  رده،  ختام  ويف 

75ـ59، تهدف  اأدخلت على الأمر رقم  التي  والتتميمات 
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اأ�سا�سا اإىل ت�سهيل اإن�ساء ال�سركات التجارية ذات امل�سوؤولية 

املحدودة، واإزالة العراقيل التي حتول دون ذلك. 

اخلال�سة

تهدف مراجعة الأمر رقم 75ـ59،  املوؤرخ يف 20 رم�سان 

واملت�سمن   ،1975 �سنة  �سبتمرب   26 املوافق   1395 عام 

وتب�سيط  ت�سهيل  اإىل  واملتمم،  املعدل  التجاري،  القانون 

وذلك  املحدودة،  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركة  اإن�ساء  اإجراءات 

�سغل  منا�سب  لال�ستثمار وخلق  املالئم  املناخ  توفري  ق�سد 

جديدة.

تعديل  حول  75ـ59،  رقم  الأمر  مراجعة  وتتمحور 

الأدنى  الراأ�سمال  ول�سيما حذف  اأحكامه،  بع�س  وتتميم 

امل�سوؤولية املحدودة، اكتتاب وحترير  ال�سركة ذات  لتاأ�سي�س 

عمل،  تقدمي  اإىل  ال�سركة  ح�س�س  تو�سيع  النقدية،  املبالغ 

توفري حماية خا�سة لل�سركاء ورفع عدد ال�سركاء يف ال�سركة 

ذات امل�سوؤولية املحدودة، من 20 اإىل 50 �سريكا.  

زميالتي،  املحرتم،  الأمة  جمل�س  رئي�س  �سيدي  ذلكم، 

زمالئي اأع�ساء جمل�سنا املوقر، هو التقرير التمهيدي الذي 

الإن�سان،  وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�سوؤون  جلنة  اأعدته 

رقم  الأمر  ويتمم  يعدل  قانون  ن�س  حول  الأمة،  ملجل�س 

 26 املوافق   1395 عام  رم�سان   20 يف  املوؤرخ  75ـ59، 
املعدل  التجاري،  القانون  واملت�سمن   ،1975 �سنة  �سبتمرب 

واملتمم وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، و�سكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيد مقرر اللجنة املخت�سة على 

قراءته التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة يف املو�سوع.

لهذه  م�سجل  هنالك  يكن  مل  النقا�س،  يخ�س  فيما 

اجلل�سة، ملناق�سة م�سروع هذا القانون؛ اإذن ن�ستاأنف اأ�سغالنا 

غدا اخلمي�س ـ اإن �ساء اهلل ـ على ال�ساعة العا�سرة �سباحا، 

م�ساريع  من  املوقف  لتحديد  اجلل�سة  اأ�سغال  وتخ�س�س 

القوانني الثالثة التي كانت حمل درا�سة ومناق�سة من قبل 

هيئتنا، خالل هذا الأ�سبوع وهي على التوايل:

66ـ156،  رقم  لالأمر  واملتمم  املعدل  القانون  م�سروع  ـ 

املوؤرخ يف 18 �سفر عام 1386 املوافق 8 يونيو �سنة 1966، 

واملت�سمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم؛

العلمي  البحث  حول  التوجيهي  القانون  م�سروع  ـ 

والتطوير التكنولوجي؛

75ـ59،  رقم  لالأمر  واملتمم  املعدل  القانون  م�سروع  ـ 

26 �سبتمرب �سنة  1395 املوافق  20 رم�سان عام  املوؤرخ يف 

واملتمم. املعدل  التجاري،  القانون  واملت�سمن   ،1975
وملا كانت جل�سة الغد هي جل�سة ت�سويت؛ بودي التاأكيد 

على �سرورة احل�سور واإ�سعار الزمالء الغائبني، فمعروف اأن 

اجلميع  يحر�س  اأن  فبودي  معينا،  ن�سابا  يتطلب  الت�سويت 

على احل�سور وامل�ساركة، �سكرا لكم واجلل�سة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعةاحلادية ع�سرة 

والدقيقة العا�سرة �سباحا
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