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حم�شر اجلل�شة العلنية العا�شرة
املنعقدة يوم اخلمي�ص 27 �شفر 1437

املوافق 10 دي�شمرب 2015
الرئا�شة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة:
- ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام؛  

- ال�صيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي؛  
- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.  

  
اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة العا�شرة
والدقيقة اخلام�شة والثلثني �شباحا

وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�شيد 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

وم�صاعديهم؛  احلكومة  اأع�صاء  بال�صادة  الرتحيب  بعد 
الذي  النقا�س  بعد  هذه،  جل�صتنا  اأعمال  جدول  يقت�صي 
جرى يف هذه القاعة خالل الأ�صبوع احلايل، حتديد املوقف 

من م�صاريع القوانني التالية:
-66 رقم  لالأمر  واملتمم  املعدل  القانون  م�صروع   -  1
�صنة  يونيو   8 املوافق   1386 18 �صفر عام  املوؤرخ يف   ،156

واملتمم. املعدل  العقوبات،  قانون  واملت�صمن   ،1966
 ،59-75 2 - م�صروع القانون املعدل واملتمم لالأمر رقم 
26 �صبتمرب �صنة  املوافق   1395 20 رم�صان عام  املوؤرخ يف 

واملتمم. املعدل  التجاري،  القانون  واملت�صمن   ،1975
التوجيهي حول  القانون  املت�صمن  القانون  م�صروع   -  3

البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
القانون  مب�صروع  املتعلق  الأول،  امللف  يف  ن�صرع  وبداية، 
الذي  يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، املوؤرخ يف 18 �صفر 
قانون  واملت�صمن   ،1966 �صنة  يونيو   8 املوافق   1386 عام 

العقوبات، املعدل واملتمم.
القانون  ال�صوؤون  جلنة  مقرر  ال�صيد  اإىل  الكلمة  ونحيل 
التقرير  م�صامعنا  على  ليقراأ  الإن�صان،  وحقوق  والإدارية 
فليتف�صل  املو�صوع،  يف  اللجنة  اأعدته  الذي  التكميلي 

م�صكورا.

الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  املخت�شة:  اللجنة  مقرر  ال�شيد 
�صيدنا  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�صم 

حممد وعلى اآله.
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد معايل وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،
ال�صيد معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،
احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
الذي  التكميلي  التقرير  عليكم  اأعر�س  اأن  ي�صرفني 
الإن�صان،  وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة  اأعدته 
ملجل�س الأمة، حول ن�س قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 156، 
املوؤرخ يف 18 �صفر عام 1386 املوافق 8 يونيو �صنة 1966، 

واملت�صمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم.
املقدمة

ظل  يف  ملحوظا،  تناميا  املراأة  �صد  العنف  ظاهرة  تعرف 
عدم وجود قوانني ردعية حتميها؛ وعليه، كان من ال�صروري 
و�صع قانون اإطار، ملحاربة العنف �صد املراأة مبختلف اأ�صكاله، 
وهو ما عجل بتقدمي ن�س قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 156، 
املوؤرخ يف 18 �صفر عام 1386 املوافق  8 يونيو �صنة 1966، 
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واملت�صمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم. 
وقد ناق�س ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة هذا 
الن�س يف جل�صة عامة �صباح يوم الإثنني 7 دي�صمرب 2015، 
برئا�صة ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س املجل�س، ح�صرها 
حافظ  العدل،  وزير  لوح،  الطيب  ال�صيد  احلكومة  ممثل 
الربملان،  مع  العالقات  وزير  خاوة،  طاهر  وال�صيد  الأختام، 
ن�س  حول  عر�صا  احلكومة  ممثل  بتقدمي  اأ�صغالها  ا�صتهلت 
القانون، ثم تال مقرر اللجنة التقرير التمهيدي الذي اأعدته 
اللجنة، فمناق�صة عامة ان�صبت على التعديالت والتتميمات 
هذه  كانت  وقد   ،156 -  66 رقم  الأمر  على  اأدخلت  التي 
احلكومة  ممثل  من  اأجوبة  على  للح�صول  ُمَنا�َصبة  املناق�صة 

لالأ�صئلة والن�صغالت واملالحظات التي طرحها الأع�صاء.
هذا، وقد عقدت اللجنة جل�صة عمل مبقر املجل�س م�صاء 
اللجنة،  رئي�س  زروايل،  خمتار  ال�صيد  برئا�صة  نف�صه،  اليوم 
اجلل�صة  يف  الأع�صاء  مداخالت  جمريات  فيها  تدار�صت 
التقرير  هذا  على  الأخرية  اللم�صات  وو�صعت  العامة، 
ممثل  تقدمي  خمت�صر،  ب�صكل  يت�صمن،  الذي  التكميلي 
احلكومة لن�س القانون، النقاط التي اأثارها اأع�صاء املجل�س، 

رد ممثل احلكومة، راأي اللجنة والتو�صيات. 
عر�س ممثل احلكومة لن�س القانون 

قبل ال�صروع يف املناق�صة، قدم ممثل احلكومة عر�صا �صامال 
لن�س القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 156، مو�صحا 
القانونية يف جمال حقوق  منظومتنا  تعزيز  اإطار  ياأتي يف  اأنه 

الإن�صان، مربزا التعديالت والتتميمات التي ت�صمنها.
النقاط التي اأثارها اأع�صاء املجل�س

ثمن جل املتدخلني ن�س القانون، واعتربوه قفزة نوعية يف 
جمال حماية املراأة ببالدنا، و�صددوا على اأن روحه م�صتوحاة 
اجلن�صني  بني  امل�صاواة  مبداإ  ومع  احلنيف  ديننا  تعاليم  من 

املكر�س د�صتوريا وكذا مع قيم املجتمع اجلزائري. 
اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  مداخالت  �صملت  وقد 
ت�صمنها  التي  والتتميمات  التعديالت  خمتلف  املجل�س 
والن�صغالت  الأ�صئلة  من  جملة  وطرحوا  القانون،  ن�س 

واملالحظات، متحورت حول ما يلي: 
اأول: األ ترون �صرورة التفكري يف تعديل بع�س اأحكام 

قانون الأ�صرة، ول�صيما املتعلقة منها بحالت الطالق؟
ثانيا: األ ترون �صرورة البحث يف اأ�صباب العنف املرتكب 
�صد املراأة، وعالقته بانت�صار بع�س الظواهر يف جمتمعنا على 

غرار تعاطي املخدرات؟ 
اجلزائية،  للمتابعة  حدا  ال�صحية  �صفح  ي�صع  ملاذا  ثالثا: 
اإل يف حالة وفاة الزوجة؟  وملاذا يكون ال�صفح عذرا خمففا؟ 
املتعلقة  العقوبات،  قانون  من   330 املادة  ُعدلت  رابعا: 
�صواء  لزوجته،  الزوج  اإهمال  لت�صمل  العائلي،  بالإهمال 
من  الزوجة  حماية  وكذا  حامل،  غري  اأم  حامال  اأكانت 
من  حرمانها  اأجل  من  عليها  املمار�س  والتخويف  الإكراه 

مواردها، فلماذا اأق�صيت الأم يف هذه املادة؟
املتعلقة  املتحدة  الأمم  معاهدة  من  موقفكم  ما  خام�صا: 
هذا  وهل  العن�صري؟  التمييز  اأ�صكال  كل  على  بالق�صاء 

الن�س متجان�س مع قانون الأ�صرة اجلزائري؟ 
ميدانية  درا�صات  اإجراء  �صرورة  ترون  األ  �صاد�صا: 
ظاهرة  تنامي  ظل  يف  ول�صيما  العنف،  اأ�صباب  لت�صخي�س 

تعاطي املخدرات واملوؤثرات العقلية؟ 
التعديالت  ظل  يف  اجلزائرية  الأ�صرة  م�صري  ما  �صابعا: 
األ   ،156 - 66 رقم  الأمر  على  اأدخلت  التي  والتتميمات 
ترون اأن هذا الن�س �صي�صجع املراأة على اإيداع �صكاوى �صد 

زوجها؟ 
ال�صجن  الزوج  اإيداع  حالة  يف  الأ�صرة  م�صري  ما  ثامنا: 

ب�صبب األفاظ نطق بها يف حالة غ�صب؟ 
اإثبات  اإمكانية  على   1 مكرر   266 املادة  ن�صت  تا�صعا: 
اإمكانية  ذلك  يعني  فهل  الو�صائل،  بكافة  الزوجي  العنف 
األ يعد هذا  بها زوجه؟  التي نطق  الزوج الألفاظ  ت�صجيل 
اأروقة  يف  الأ�صرة  اأ�صرار  وك�صف  اخلا�صة  احلياة  يف  تدخال 

املحاكم؟ 
رد ممثل احلكومة

القانون  هذا  ن�س  اأن  البداية،  يف  احلكومة  ممثل  اأو�صح 
يندرج يف اإطار ا�صرتاتيجية وطنية حلماية املراأة وروؤيا �صاملة 
للحكومة ملحاربة كل اأنواع العنف �صد املراأة، م�صريا يف هذا 
 2014 �صنة  الق�صاء  التي عاجلها  الق�صايا  اإىل عدد  ال�صياق 

واملتعلقة باعتداءات �صد املراأة بلغت:
- 7737 ق�صية عنف بني الأزواج، 

- 3209 ق�صية اعتداء �صد املراأة من طرف اأحد الأقارب،
- 7760 ق�صية اعتداء �صد املراأة من طرف اأحد زمالء 

العمل،
- 15705 ق�صية اعتداء �صد املراأة من طرف اأ�صخا�س اآخرين.
فاأو�صح  اأما بخ�صو�س الرد على مداخالت الأع�صاء 
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- باخت�صار - مايلي:
العنف  حالة  باإثبات  املتعلق  ال�صوؤال  يخ�س  فيما   -
القا�صي  اأن  اأو�صح  اأ�صرار الأ�صرة،  اإف�صاء  واإمكانية  الزوجي 
هو الوحيد الذي باإمكانه الطالع على تلك الأ�صرار بكل 
تفا�صيلها، وهي حمفوظة ق�صائيا ول ميكن اإف�صاوؤها، وهو اأمر 

متعارف عليه يف جميع الدول.
- اأما بالن�صبة لل�صفح، فاأكد اأن ن�س القانون فتح املجال 
واأن  الأ�صرة،  متا�صك  لل�صفح يف كل احلالت، حفاظا على 
اأنه  مو�صحا  الن�س،  يف  التوازن  �صيكر�س  املبداإ  هذا  اإدراج 
وعك�س ما يروج ب�صاأنه من �صائعات ومغالطات، فهو يهدف 
اإىل املحافظة على ا�صتمرارية الرابطة الزوجية وحماية الأ�صرة 

اجلزائرية من التفكك.  
 ،330 املادة  يف  الأم  على  الن�س  عدم  وبخ�صو�س   -
اأو�صح اأن املادة 267 من قانون العقوبات تن�س على عقوبات 
�صديدة جلرمية التعدي على الوالدين، �صواء كان الأب اأو الأم، 

قد ت�صل اإىل ال�صجن املوؤبد.
- وعن الإ�صكالت املتعلقة مبحاربة كل اأ�صكال التمييز، 
 2008 ل�صنة  الد�صتوري  لالإ�صالح  احلكومة  ممثل  تطرق 
وقانون النتخابات ل�صنة 2012، وهي الإ�صالحات العميقة 
متكنت  وبف�صلهما  اجلمهورية،  رئي�س  فخامة  بها  قام  التي 
املراأة من ترقية حقوقها وتعزيز مكانتها يف املجال�س املنتخبة، 
الإ�صالحات  هذه  اإنكار  لأحد  ميكن  ل  اأنه  على  م�صددا 
برنامج  تنفيذ  اإطار  يف  الدولة  بها  تقوم  التي  واملجهودات 
فخامة رئي�س اجلمهورية، لتعزيز حماية املراأة وترقية حقوقها.  
املخدرات،  بتعاطي  وعالقته  العنف  اأ�صباب  وحول   -
اأكد وجود بع�س ق�صايا عنف على م�صتوى العدالة �صببها 
�صمن  الظاهرة  هذه  حتارب  الدولة  واأن  املخدرات،  تعاطي 
تظافر  هنا على �صرورة  م�صددا  وا�صحة،  وطنية  ا�صرتاتيجية 
جهود اجلميع للت�صدي لهذه الظاهرة اخلطرية يف جمتمعنا. 
- وفيما يتعلق بال�صوؤال املتعلق باإثبات العنف الزوجي، 
هذا  تاأكيد  واأن  الو�صائل،  بكافة  يكون  الإثبات  اأن  اأو�صح 
والجتهاد  العليا  املحكمة  اخت�صا�س  من  نفيه  اأو  الإثبات 

الق�صائي.  
الن�س يف  هذا  اأ�صافه  وما  لعائلته  الزوج  اإهمال  وعن   -
هذا املجال، اأكد اأن قانون العقوبات ال�صاري املفعول يعاقب 
الزوج الذي يتخلى عن زوجته احلامل، واأن الإ�صافة جاءت 
�صواء  لزوجته،  الزوج  اإهمال  لت�صمل   330 املادة  بتعديل 

كانت حامال اأم ل.
راأي اللجنة

تختتم اللجنة درا�صتها لن�س القانون الذي يعدل ويتمم 
الأمر رقم  66 - 156، بتاأكيدها الأهمية الكبرية لالأحكام 
التي ت�صمنها، وتعتربها موؤ�صرا اإيجابيا على املعاجلة النوعية 
ب�صبب  خا�س  ب�صكل  املراأة  ت�صتهدف  التي  لالعتداءات 

جن�صها، وبحكم و�صعها الجتماعي اأو العائلي اأو املهني.
ومن هذا املنطلق، فاإن الأحكام اجلديدة التي وردت يف 
الأ�صري  العنف  جترمي  اإىل  الأ�صا�س  يف  ترمي  والتي  الن�س 
احلماية  تدعيم  يف  الدولة  ا�صرتاتيجية  تعك�س  واجلن�صي، 
القانونية للمراأة التي ن�س عليها خمطط عمل احلكومة، من 
اأجل تنفيذ برنامج رئي�س اجلمهورية، كما اأنها حتقق مكا�صب 
اإ�صافية للمراأة اجلزائرية، يف ظل دولة احلق والقانون، وتوؤكد 
هي  اأ�صكاله  بجميع  العنف  مكافحة  اأن  اأخرى  مرة  اللجنة 
الدولة  من  كل  جهود  تظافر  من  ولبد  اجلميع،  م�صوؤولية 
واملجتمع املدين، ل�صتئ�صال جذور هذه الظاهرة التي تهدد 

ا�صتقرار اجلميع.  
التو�صيات

يعدل  الذي  القانون  لن�س  اللجنة  ومناق�صة  درا�صة  بعد 
مداخالت  اإىل  وال�صتماع   ،156-66 رقم  الأمر  ويتمم 
بع�س  اللجنة  �صجلت  املجل�س،  اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات 
تراها  التي  الن�صغالت  تخ�س جملة من  التي  التو�صيات 

اأ�صا�صية، وهي:
واملمار�صات  الذهنيات  تغيري  على  العمل  �صرورة   -  1

التي تطبعها الالم�صاواة والتمييز.
وفتح  وملتقيات،  وندوات  ور�صات  تنظيم  �صرورة   -  2
النوع  اأو  نقا�صات حت�صي�صية داخل اجلامعات حول اجلن�س 

وحقوق املراأة وذلك ق�صد ترقية ف�صاءات النقا�س.
للمراأة. القت�صادية  ال�صتقاللية  ترقية   -  3

حماربة  جمال  يف  ال�صركاء  كافة  تكوين  �صرورة   -  4
العنف �صد املراأة، �صواء بالن�صبة لل�صبطية الق�صائية اأو الأطباء 

النف�صانيني اأو ا�صتحداث خاليا لهذا الغر�س. 
اإعداد برامج توعوية للحد من ظاهرة العنف بكل   -  5

اأ�صكاله.
6 - تعزيز دور الإعالم يف عملية حماربة العنف �صد املراأة.
علمية  واأبحاث  ميدانية  درا�صات  اإجراء  �صرورة   -  7
املراأة  حول  الجتماعية،  العلوم  يف  املخت�صني  طرف  من 



اخلمي�ص 27 �شفر 1437                        املوافق 10 دي�شمرب 62015

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                        العدد: 6

6

التي  احلقيقية  الأ�صباب  لت�صخي�س  والأ�صرة،  والطفل 
يعرفها  التي  اخلطرية  النحرافات  بع�س  تف�صي  وراء  كانت 

املجتمع.
للعنف. تعر�صن  الالئي  للن�صاء  مراكز  توفري   -  8

تعر�صن الالئي  بالن�صاء  النف�صي  التكفل  �صرورة   -  9
 للعنف واإعادة اإدماجهن يف املجتمع.

10 - تفعيل دور املجتمع املدين يف التوعية والتح�صي�س
 والعمل اجلواري والإ�صغاء.

11 - �صرورة مراجعة بع�س مواد قانون الأ�صرة، ول�صيما
 ما تعلق منها بالطالق.

12 - �صرورة تظافر جهود اجلميع ملكافحة العنف مبختلف
 اأ�صكاله.

زميالتي،  املحرتم،  الأمة  جمل�س  رئي�س  �صيدي  ذلكم، 
التكميلي  التقرير  هو  املوقر،  الأمة  جمل�س  اأع�صاء  زمالئي 
وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة  اأعدته  الذي 
الإن�صان، ملجل�س الأمة، حول ن�س قانون يعدل ويتمم الأمر 
واملت�صمن   ،1966 �صنة  يونيو   8 يف  املوؤرخ   ،156 - 66 رقم 
ورحمة  عليكم  وال�صالم  واملتمم،  املعدل  العقوبات،  قانون 

اهلل تعاىل وبركاته، �صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 
املو�صوع؛  اللجنة يف  اأعدته  الذي  التكميلي  التقرير  قراءته 

والآن نوافيكم ببع�س املعطيات اخلا�صة بعملية الت�صويت:
- عدد احل�صور: 74 ع�صوا.

- عدد التوكيالت: 46 توكيال.
- املجموع: 120.

-الن�صاب املطلوب: 105 اأ�صوات.
اأفيد  املوقف،  حتديد  عملية  يف  ن�صرع  اأن  قبل  لكن 
وؤر�صاء  مع  الت�صاور  مت  قد  اأنه  الأع�صاء،  وال�صادة  ال�صيدات 
اأن يعر�س م�صروع  املوافقة على  الربملانية ومتت  املجموعات 

هذا القانون بكامله للت�صويت.
وبناء على هذه املعطيات، اأعر�س عليكم م�صروع القانون 
�صفر   18 يف  املوؤرخ   ،156-66 رقم  لالأمر  واملتمم  املعدل 
قانون  واملت�صمن   ،1966 �صنة  يونيو   8 املوافق   1386 عام 

العقوبات، املعدل واملتمم، للت�صويت عليه بكامله:
- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم... �صكرا.
- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم ... �صكرا.

- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم ........ �صكرا.
التوكيالت:

- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم... �صكرا.

- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم .... �صكرا.

- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم ........ �صكرا.
وال�صادة  ال�صيدات  اأن  اأعترب  اإذن  ممتنع،  ول  معار�س  ل 
املذكور  القانون  م�صروع  على  �صادقوا  قد  املجل�س  اأع�صاء 
بكامله، والذي كان مو�صوعا جلدل وا�صع يف ال�صاحة، وبهذا 
على  ورد  موقفه  حدد  قد  الأمة  جمل�س  يكون  الت�صويت 
للمراأة  العدالة  توفري  ب�صرورة  دعمه  عن  وعربرّ  الت�صاوؤلت 

واإن�صافها.
للواحد  نبني  اأن  املوقف  هذا  خالل  من  كذلك  اأردنا 
والآخر اأن الربجمة وحتديد املوقف حتدد من املجل�س ولي�س 
نرد  وحتى  وا�صحا،  الأمر  ليكون  هذا  املجل�س،  خارج  من 

على الذين ي�صتبقون املواعيد ويوجهون الأحكام والتهم.
والآن اأ�صاأل ال�صيد الوزير هل لديه ما يعلق به؟

ال�شيد وزير العدل، حافظ الأختام: �صكرا جزيال.
�صيدي رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة املحرتمون،
اأ�صرة الإعالم.

م�صروع  اليوم  يتوج  اأن  واحلبور  ال�صعادة  دواعي  ملن  اإنه 
القانون املعدل واملتمم لقانون العقوبات، واملت�صمن لأحكام 
ال�صيد  اأ�صرمت  كما   - بعد  املراأة،  �صد  العنف  مبحاربة  تتعلق 
ومثمر  ثري  نقا�س  من  امل�صروع  هذا  �صهده  ما   - الرئي�س 
وحتى جدال، يعك�س اأهمية املو�صوع واأبعاده الجتماعية.

اإن هذا القانون يندرج �صمن ا�صرتاتيجية �صاملة ملكافحة 
اأ�صكال العنف �صد املراأة.

رئي�س  فخامة  بها  بادر  كان  التي  ال�صرتاتيجية  هذه 
جاء  والتي   2007 منذ  ال�صامية  بتوجيهاته  اجلمهورية، 
الكفيل  القانوين  الإطار  و�صع  �صرورة  طلباتها،  �صمن  من 
انطالقا  العنف،  اأ�صكال  خمتلف  من  املراأة  حماية  ب�صمان 
ح�صنت  التي  لقيمنا  وتكري�صا  جمتمعنا  خ�صو�صيات  من 

املراأة، بل و�صمنت لها كرامتها.
ت�صريعية،  و�صلطة  تنفيذية  �صلطة  جميعا  ن�صع  اليوم  اإننا 
لبنة اإ�صافية يف �صرح منظومتنا القانونية، وفق املنظور ال�صامل 
املنظومة  لتطوير  ال�صديدة  وروؤيته  رئي�س اجلمهورية،  لفخامة 
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القانونية والت�صريعية، بل ملنظومتنا الوطنية الت�صريعية يف هذا 
املجال، ويف اإطار مبادئ وثقافة وح�صارة املجتمع اجلزائري.

اإن امل�صادقة اليوم على هذا القانون، اإمنا هي خطوة هامة، 
جد هامة يف مكافحة العنف ب�صفة عامة والعنف �صد املراأة 
كرامة  على  واملحافظة  وتاأمينها  اجلزائرية  الأ�صرة  وحت�صني 

املراأة، مبا كر�صه ديننا احلنيف.
لي�صعني اإل اأن اأ�صكر جزيل ال�صكر، ال�صيدات وال�صادة 
اأع�صاء جمل�س الأمة، على موقفهم هذا، الوا�صح، ول يفوتني 
اأن اأ�صكر ال�صيد رئي�س اللجنة واأع�صاءها على ما بذلوه من 
جمهودات واأي�صا اأ�صكر جزيل ال�صكر ال�صيد رئي�س جمل�س 
الأمة املحرتم، على ما قام به للو�صول اإىل امل�صادقة على هذا 

القانون الهام جدا، واأ�صكركم جزيل ال�صكر.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد رئي�س 
اللجنة املخت�صة هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

رئي�س  �صيدي  �صكرا  املخت�شة:  اللجنة  رئي�ص  ال�شيد 
زميالتي  اإىل  مو�صول  وال�صكر  املحرتم؛  الأمة  جمل�س 

وزمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر.
بعد اأعوذ باهلل من ال�صيطان الرجيم: »واإذا ب�صر اأحدهم 
بالأنثى ظل وجهه م�صودا وهو كظيم يتوارى من القوم من 
�صوء ما ب�صر به اأمي�صكه على هون اأم يد�صه يف الرتاب األ �صاء 
ذنب  باأي  �صئلت  املووؤودة  »واإذا  تعاىل:  وقال  يحكمون«  ما 

قتلت«.
جاء الإ�صالم وبني لنا ما كانت تعانيه الأنثى، اجلن�س، يف 

اجلاهلية فحررها الإ�صالم.
قال تعاىل: »ومن اآياته اأن خلق لكم من اأنف�صكم اأزواجا 

لت�صكنوا اإليها وجعل بينكم مودة ورحمة«.
وقال عليه ال�صالة وال�صالم: »ما اأكرمهن اإل كرمي« واأين 
هو الدليل؟ الدليل هو عند ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 
وهو يفارق الدنيا ميوت ويحت�صر يف �صدر اأمنا عائ�صة ر�صي 

اهلل عنها، فالدفء واحلنان عند املراأة.
ال�صالة  »ال�صالة،  الدنيا:  يفارق  وهو  يقول  وكان 

وا�صتو�صوا بالن�صاء خريا«، وقال: »رفقا بالقوارير«.
األي�صت  فما هذا التهجم على املراأة؟ األي�صت هي الأم، 
وجند  اإليها  ن�صكن  التي  الزوجة  هي  األي�صت  البنت؟  هي 

عندها الطماأنينة وال�صكينة؟

وهو  غليظا«  ميثاقا  منكم  »واأخذن  اأي�صا:  تعاىل  وقال 
من اأعظم املواثيق يف الإ�صالم األ وهو الزواج، وقال تعاىل 
فال جند يف  باإح�صان«،  ت�صريح  اأو  مبعروف  »فاإم�صاك  كذلك 

الإ�صالم خ�صونة، وجاء ال�صفح.
اإعرا�صا  اأو  ن�صوزا  بعلها  من  خافت  امراأة  »واإن  وقال: 
خري  وال�صلح  �صلحا  بينهما  ي�صلحا  اأن  عليهما  جناح  فال 
واأح�صرت الأنف�س ال�صح«، هذا ما جاء يف قانون العقوبات 

واأقيمت عليه الدنيا واأقعدت.
نرف�س  اأن  هذا؟  اأيعقل  مبينة،  اآيات  يف  موجود  ال�صلح 

ال�صلح؟ ل حول ول قوة اإل باهلل.
احلكومة  عمل  خمطط  اإطار  يف  يندرج  القانون  هذا  اإن 
تعزيز  اإىل  الرامي  اجلمهورية،  رئي�س  فخامة  لربنامج  تنفيذا 
وتدعيم  العدالة  اإ�صالح  تعميق  خالل  من  القانون،  دولة 
كما  تعليمته،  وا�صح يف  وهذا  الق�صائية،  ال�صلطة  م�صداقية 
جاء على ل�صانكم، �صيدي الوزير املحرتم �صنة 2007، وهنا 
ي�صتوقفنا حديث اآخر، وهو التحر�س اجلن�صي، واإعطاء اآداب 
الطريق، من غ�س الب�صر وكف الأذى ورد ال�صالم والأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر.
ويردع  ينبه  بقانون؟!  اجلن�صي  التحر�س  منكر  ينهى  األ 
املتحر�صني!؟ اأنرف�س هذا!؟ األ�صنا نحن م�صلمني؟! األ نوحد 
اهلل؟! ل حول ول قوة اإل باهلل! �صكرا لكم، �صيدي معايل 

الوزير، على هذا القانون وجعله اهلل يف ميزان ح�صناتكم.
�صيدي رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

عليها  اأزيد  األ  علي  كان  وا�صحة،  كانت  كلمتك 
واإين  املجل�س،  هذا  خارج  يتطاولون  والذين  للم�صككني 
كلي اعتزاز اأن اأنتمي اإىل هذه القبة واإىل اإخواين، زميالتي 
رئا�صة  وحتت  العتزاز،  هذا  بكم  معتز  اإين  واهلل  وزمالئي، 

ال�صيد عبد القادر بن �صالح، �صكرا لك �صيدي الرئي�س.
)ت�شفيق(

املخت�صة؛  اللجنة  رئي�س  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
نبقي اللجنة والقطاع دائما يف الرتتيب، والآن نحيل الكلمة 
والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة  مقرر  ال�صيد  اإىل  ثانية 
الذي  التكميلي،  التقرير  علينا  ليعر�س  الإن�صان  وحقوق 
حول  اللجنة  اأعدته  والذي  متوا�صع،  تقرير  احلقيقة  يف  هو 
املوؤرخ   ،59-75 رقم  لالأمر  واملتمم  املعدل  القانون  م�صروع 
يف 20 رم�صان عام 1395 املوافق 26 �صبتمرب �صنة 1975، 
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واملت�صمن القانون التجاري، املعدل واملتمم.

الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  املخت�شة:  اللجنة  مقرر  ال�شيد 
�صيدنا  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�صم 

حممد وعلى اآله.
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،
اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرمي،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأعدته  الذي  التكميلي  التقرير  اأعر�س عليكم  اأن  ي�صرفني 
ملجل�س  الإن�صان،  وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة 
الأمة، حول ن�س القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 59-75، 
26 �صبتمرب �صنة  املوافق   1395 20 رم�صان عام  املوؤرخ يف 

واملتمم. املعدل  التجاري،  القانون  واملت�صمن   ،1975
ال�صيد الرئي�س، 

زميالتي، زمالئي،
ذات  ال�صركات  يحكم  الذي  القانوين  الإطار  يعد 
ُه  امل�صوؤولية املحدودة حديثا يف الت�صريع اجلزائري، وكان �َصنرّ
القطاعات،  خمتلف  يف  ح�صلت  التي  التطورات  مل�صايرة 
 37 املادة  يف  ن�س  الذي   ،1996 �صنة  د�صتور  �صدور  بعد 
منه على حرية التجارة وال�صناعة، واأولت فيه الدولة اأهمية 
كبرية لتلك ال�صركات ونظمتها ب�صكل اأك�صبها الكثري من 
التب�صيط والتي�صري، اأدى اإىل خلق منا�صب �صغل واإىل تطوير 

الإنتاج الوطني.
املزيد  واإ�صفاء  ال�صركات  اإن�صاء هذه  ت�صهيل  اأجل  ومن 
من املرونة عليها، بادرت احلكومة بتقدمي ن�س القانون الذي 
يعدل ويتمم الأمر رقم  75 - 59، املوؤرخ يف 20 رم�صان عام 
القانون  واملت�صمن   ،1975 �صنة  �صبتمرب   26 املوافق   1395
يف  عر�صه  مت  الذي  الن�س  وهو  واملتمم،  املعدل  التجاري، 
اجلل�صة العامة التي عقدها جمل�س الأمة، �صباح يوم الأربعاء 
�صالح،  بن  القادر  عبد  ال�صيد  برئا�صة   ،2015 دي�صمرب   9
رئي�س املجل�س، وقدم خاللها ممثل احلكومة ال�صيد  الطيب 
لوح، وزير العدل، حافظ الأختام، عر�صا حول ن�س القانون، 
بح�صور ال�صيد طاهر خاوة، وزير العالقات مع الربملان، وتال 

مقرر اللجنة التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة.
هذا، وقد عقدت اللجنة جل�صة عمل مبكتبها مبقر املجل�س 
م�صاء اليوم نف�صه، برئا�صة ال�صيد خمتار زروايل، رئي�س اللجنة، 

تدار�صت فيها جمريات اجلل�صة العامة املذكورة اأعاله.
ال�صيد الرئي�س، 

زميالتي، زمالئي،
خالل العر�س ال�صامل الذي قدمه ممثل احلكومة حول 
الن�س، اأكد اأنه يندرج يف اإطار حت�صني مناخ الأعمال يف بالدنا 
التجارية  بال�صركات  املتعلقة  الأحكام  مراجعة  خالل  من 
ذات امل�صوؤولية املحدودة، التي تعد الأكرث رواجا يف اجلزائر، 
كما قدم �صرحا وافيا ملجمل التعديالت والتتميمات التي 

وردت يف ن�س هذا القانون.
اإطار  يف  اأنه  اإىل  احلكومة  ممثل  اأ�صار  العر�س،  ختام  ويف 
خمطط عمل احلكومة من اأجل تنفيذ برنامج فخامة رئي�س 
العدل،  وزارة  م�صتوى  على  عمل  فوج  ُن�صب  اجلمهورية، 
ال�صاري  التجاري  القانون  اأحكام  يف  النظر  اإعادة  يتوىل 
املفعول والذي يعود ل�صنة 1975، م�صتعينا يف ذلك بخرباء 
واأ�صاتذة جامعيني وخمت�صني يف املجال، موؤكدا اأن الأمر رقم 
هذا  عليه  يعكف  ما  وهو  �صاملة  مراجعة  يتطلب   ،59 - 75

الفوج.   
ال�صيد الرئي�س، 

زميالتي، زمالئي،
القانون،  هذا  لن�س  درا�صتها  تختتم  وهي  اللجنة  اإن 
تثمن جممل التعديالت والتتميمات التي ت�صمنها، وتنوه 
باملجهودات التي تبذلها الدولة لت�صهيل وتب�صيط اإجراءات 
منا�صب  املحدودة، وخلق  امل�صوؤولية  ال�صركات ذات  اإن�صاء 
القت�صاد  على  والق�صاء  الوطني  الإنتاج  وتدعيم  �صغل 

املوازي.
الأمة املحرتم، زميالتي،  رئي�س جمل�س   ذلكم، �صيدي 
التكميلي  التقرير  هو  املوقر،  الأمة  جمل�س  اأع�صاء  زمالئي 
وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة  اأعدته  الذي 
يعدل  الذي  القانون  ن�س  حول  الأمة،  ملجل�س  الإن�صان، 
ويتمم الأمر رقم 75 - 59، املوؤرخ يف 20 رم�صان عام 1395 
املوافق 26 �صبتمرب �صنة 1975، واملت�صمن القانون التجاري، 

املعدل واملتمم.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته؛ و�صكرا.
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ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 
املو�صوع؛  اللجنة يف  اأعدته  الذي  التكميلي  التقرير  قراءته 
وملا كانت املعطيات اخلا�صة باجلل�صة هي ذاتها ما عدا جميئ 
ع�صو جديد، التحق بالقاعة، فاإن بقية املعطيات هي ذاتها، 

فلن�صرع يف عملية الت�صويت.
اأعر�س عليكم م�صروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر 
رقم 75-59، املوؤرخ يف 20 رم�صان عام 1395 املوافق 26 
املعدل  التجاري،  القانون  واملت�صمن   ،1975 �صنة  �صبتمرب 

واملتمم، للت�صويت عليه بكامله:
- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم ... �صكرا.
- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم ..... �صكرا.
- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم......... �صكرا.

التوكيالت:
- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم ... �صكرا.
- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم ..... �صكرا.
- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم......... �صكرا.
لقد لحظتم ول �صك اأنه لي�س هنالك اأ�صوات معار�صة 
اأو ممتنعة؛ وعليه، فاإنني اأعترب اأن ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء 

املجل�س قد �صادقوا بالإجماع على م�صروع هذا القانون.
الوزير، هل  ال�صيد  اأ�صاأل  للقطاع،  وهنيئا  للجميع  �صكرا 

يريد اأخذ الكلمة؟

ال�شيد وزير العدل، حافظ الأختام: �صكرا.
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة املحرتمون،
اأ�صرة الإعالم،

جزيل  عن  جميعا  لكم  اأعرب  اأن  ي�صرفني  اأخرى  مرة 
ن�س  الن�س،  هذا  على  م�صادقتكم  على  والتقدير  ال�صكر 
�صوف  الذي  التجاري،  للقانون  واملتمم  املعدل  القانون 
-ول �صك - يعزز الرت�صانة القانونية التجارية يف بالدنا، من 
خالل تب�صيط وت�صهيل ال�صركات التجارية ذات امل�صوؤولية 
يتما�صى وحركية  لال�صتثمار،  مناخ مالئم  وتوفري  املحدودة 
وتطور املنظومة القت�صادية العاملية، وكما تعلمون فاإن هناك 
جمموعة عمل على م�صتوى وزارة العمل - كما اأ�صرت - 
حت�صر لإعادة النظر يف القانون التجاري الذي يعود اإىل �صنة 

عامة. ب�صفة   1975
اللجنة  رئي�س  ال�صيد  اأخرى  مرة  ال�صكر  جزيل  واأ�صكر 

املخت�صة، واأع�صاءها وال�صيد رئي�س جمل�س الأمة على كل 
ما بذلوه من جمهود للو�صول اإىل امل�صادقة على هذ الن�س 

و�صكرا جزيال.

ال�شيد الرئي�ص: اأ�صاأل ال�صيد رئي�س اللجنة املخت�صة هل 
اأنه لي�س لديه ما ي�صيفه عما �صجلته  اأرى  لديه ما ي�صيفه؟ 
اللجنة يف تقريرها التكميلي، فهنيئا للقطاع ونتمنى التوفيق 
للعاملني يف هذا املجال، وكامل ال�صداد والتوفيق للجميع، 

�صكرا.
القانون  مب�صروع  واملتعلق  املوايل  امللف  اإىل  الآن  ننتقل 
املت�صمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير 
والتكوين  الرتبية  جلنة  مقرر  لل�صيد  والكلمة  التكنولوجي، 
ليقراأ  الدينية،  وال�صوؤون  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم 
املو�صوع،  يف  اللجنة  اأعدته  الذي  التكميلي  التقرير  علينا 

فليتف�صل.

الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  املخت�شة:  اللجنة  مقرر  ال�شيد 
اأعوذ باهلل من ال�صيطان الرجيم، ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم 

وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.
ال�صيد  رئي�س  جمل�س  الأمة  املحرتم،

ال�صيد وزير التعليم العايل  والبحث العلمي املحرتم،
ال�صيد وزير  العالقات  مع  الربملان  املحرتم،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة   املوقر،

ال�صيدات  وال�صادة  احل�صور،
 اأ�صرة   الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
املقدمـة

تت�صرف جلنة الرتبية والتكوين والتعليم العايل والبحث 
الذي  التكميلي  التقرير  بعر�س  الدينية،  وال�صوؤون  العلمي 
اأعدته حـول ن�س القانون املت�صمن القانون التوجيهي حول 
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والذي در�صه وناق�صه 
اأع�صاء جمل�س الأمة، يف اجلل�صة العلنية العامة التي انعقدت 
قيقان،  جمال  ال�صيد  برئا�صة    2015 دي�صمرب  بتاريخ  08 
نائب رئي�س املجل�س، بح�صور ممثل احلكومة، ال�صيد الطاهر 
حجار، وزير التعليم العايل والبحث العلمي، وال�صيد طاهر 

خاوة وزير العالقات مع الربملان.
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بتقدمي ممثل احلكومة عر�صا  اأ�صغال اجلل�صة   وا�صُتِهلرّت   
الذي  التمهيدي  التقرير  تالوة  اإىل  ثم  القانون،  ن�س  حول 
اأعدته اللجنة يف املو�صوع، فمناق�صة عامة طرح فيها اأع�صاء 
املجل�س جملة من الأ�صئلة والن�صغالت واملالحظات حول 
رد  والتي  القانون،  ن�س  ت�صمنها  التي  والتدابري  الأحكام 

عليها ممثل احلكومة  وقدم التو�صيحات الالزمة ب�صاأنها.
والن�صغالت  الأ�صئلة  م�صامني  درا�صة  وق�صد 
ممثل  ردود  وكذا  النقا�س،  حولها  متحور  التي  واملالحظات 
ال�صيد  برئا�صة  اللجنة جل�صة عمل  عليها، عقدت  احلكومة 
التقرير  هذا  واأعدت  اللجنة  رئي�س   ، ر�صوان  �صعيد  اأحمد 

التكميلي و�صادقت عليه.
مناق�صة الن�س على م�صتوى اجلل�صة العلنية العامة

جمل�س  عقدهـا  التي  العامـة  العلنيـة  اجلل�صة  خالل 
الأمة، يوم الثالثاء 08 دي�صمرب 2015،  واملخ�ص�صة لدرا�صة 
حول  التوجيهي  القانون  املت�صمن  القانون  ن�س  ومناق�صة 
الطاهر  ال�صيد  التكنولوجي، قدم  والتطوير  العلمي  البحث 
حجار، وزير التعليم العايل والبحث العلمي ، ممثال للحكومة، 
الرئي�صية له،  عر�صَا مف�صال  لهذا الن�س، �صرح فيه املحاور 
اإىل  ترمي  قانونية،  تدابري  و�صع  اإىل  اأ�صا�صاً  يهدف  اأنه  مبينا 
�صمان تطوير وترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

كما اأو�صح اأن اأحكام ن�س هذا القانون تقرتح فيما يخ�س 
جمال الربجمة:

 )PNR(1 - تكري�س اآليات ترتيب الربامج الوطنية للبحث
مع  للربجمة  اأف�صل  مواءمة  لتحقيق  الأولويات،  ح�صب 
والجتماعية  القت�صادية  للتنمية  الرئي�صية  الن�صغالت 

للبالد، وكذا تو�صيح �صريورة برجمة ن�صاطات البحث.
2 - حتديد الربامج الوطنية للبحث، عن طريق التنظيم، 

حتقيقا ملزيد من الليونة واملرونة.
فيما يخ�س جمال التقييم: 

ن�صاطات  لتقييم  امل�صرتكة،  الرئي�صية  القواعد  تكري�س 
ملزمة  قواعد  مبثابة  تكون  التخ�ص�صات،  البحث يف جممل 
لكل الأطراف، مبا ي�صمح باإر�صاء الأ�صا�س الت�صريعي لنظام 

التقييم.
فيما يخ�س جمال التثمني:

بتحويل  املتعلقة  ال�صائكة  بامل�صائل  التكفل   -  1
اأهداف  لتحقيق  اأ�صا�صية  كاأداة  البحث،  نتائج  وا�صتعمال 

التنمية.

املبدعة  للموؤ�ص�صات  التمويل الأويل  2 - تكري�س مبداأ 
الذين  القت�صاديني  املتعاملني  ودعم  ومرافقة  والبتكارية، 

يقومون بن�صاطات البحث والتطوير التكنولوجي.
والتحويل  لالبتكار  مراكز  اإحداث  اإمكانية   -  3
مع  التقارب  لت�صجيع  ف�صاءات  مبثابة  تكون  التكنولوجي، 

املوؤ�ص�صات القت�صادية.
اأطروحات  اإعداد  اإمكانية  اأمام  املجال  ف�صح   -  4

الدكتوراه يف املوؤ�ص�صة.
العتبار  واإعادة  البحث  نتائج  وتثمني  ترقية   -  5
للبحث يف املوؤ�ص�صة وتوطيد الروابط مع القطاع القت�صادي 

والجتماعي)املهني(.
فيما يخ�س جمال التنظيم:

1 - اإعادة ت�صكيل املجل�س الوطني للتقييم، من خالل 
اإ�صراك ال�صخ�صيات العلمية امل�صتقلة، بغر�س مطابقة تركيبة 
املجل�س مع طبيعة هذه الهيئة التي تعترب اأداة خارجية لتقييم 

ال�صيا�صة الوطنية للبحث.
جلب  بهدف  للبحث،  �صبكات  اإن�صاء  اإمكانية   -  2
العمل  وت�صجيع  املوارد  وجتميع  وا�صتيعابها  الكفاءات 

اجلماعي.
البحث،  لهياكل  الت�صيري  ا�صتقاللية  تكري�س   -  3
البحث،  وحدة  يف  واملتمثلة  اجلامعية  للموؤ�ص�صة  التابعة 
البحث  هياكل  وكذا  البحث،  وفريق  البحث،  وخمرب 

املختلطة وامل�صاركة.
التعليم  موؤ�ص�صات  بني  وال�صراكة  التعاون  ت�صجيع   -  4
القطاع  وموؤ�ص�صات  هيئات  وبني  العلمي،  والبحث  العايل 

الجتماعي والقت�صادي.             
اللجنة  اأعدته  الذي  التمهيدي  التقرير  تالوة  وبعد 
املخت�صة حول الن�س، تدخل عدد من اأع�صاء جمل�س الأمة، 
واملالحظات،  والن�صغالت  الأ�صئلة  من  جملة  وطرحوا 
متحورت حول خمتلف املوا�صيع واجلوانب املرتبطة بالن�س.

ويف معر�س رده على مداخالت ال�صادة الأع�صاء، اأو�صح 
ممثل احلكومة  - باخت�صار- مايلي:

- فيما يخ�س املوارد املالية املر�صودة للبحث العلمي يف 
ميزانية القطاع، اأ�صار اأن عملية متويل برامج البحث ل تعاين 
من اأي ت�صييق، حيث تر�صد املبالغ الكافية لها يف ميزانية 
املخ�ص�صات  ال�صنوي  الت�صيري  ميزانية  تت�صمن  اإذ  القطاع، 
املتعلقة  والتجهيز،  الت�صيري   نفقات  لتغطية  الالزمة  املالية 
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العلمي  البحث  ومراكز  العلمي  للبحث  العامة  باملديرية 
ووحداته.

متويل  اأن  احلكومة  ممثل  اأو�صح  ال�صياق،  نف�س  ويف      
التي  املالية  املخ�ص�صات  عن  يتم  واأن�صطته  البحث  برامج 
عنوانه  الذي  اخلا�س  التخ�صي�س  ح�صاب  يف  �صنويا  تودع 
»ال�صندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي« 
بواقع 20 مليار دج �صنويا، اأو ما يعادل 100 مليار دج خالل 

ال�صنوات اخلم�س للمخطط اخلما�صي 2012-2008. 
    ويف هذا الإطار، اأ�صار اإىل اأنه ي�صتفيد الباحثون املجندون 
�صمن فرق البحث املكلفة بتنفيذ الربامج الوطنية للبحث، 
والتعوي�صات  العالوات  وخمتلف  مرتباتهم،  على  زيادة 
دج   50000 بـ  تقدر  حمرتمة  مكافاآت  من  بها،  املرتبطة 
يف  ي�صاركون  الذين  الباحثون  ي�صتفيد  كذلك  �صهريا، 
املتاأتية  املداخيل،  عائدات  من  والتكوين،  البحث  اأن�صطة 
من الن�صاطات التي تقوم موؤ�ص�صات البحث بها، زيادة عن 

مهامها الرئي�صية.
القانون  اأن  اإىل  ممثل احلكومة  اأ�صار  ال�صدد،     ويف هذا 
حمل الدرا�صة يقرتح تعميم املكافاأة ملختلف الإطارات التي 

ت�صاهم يف تنفيذ ن�صاط البحث العلمي.
- وبخ�صو�س البحث يف املجال الف�صائي، اأو�صح اأنه يتم 
حاليا يف املحطة التكنولوجية الكائنة بوهران، اإجناز اأول قمر 
اإطالقه  يتم  اأن  100 ٪، ويتوقع  جزائري  اإنتاج  من  �صناعي 
طريق  عن  ياأتي  الإجناز  وهذا   ،2016 فيفري  غ�صون  يف 
الف�صائية  الوكالة  طريق  عن  القطاع،  خا�صها  التي  التجربة 
اجلزائـرية، عن طـريق )»PLSAT »1 ( و )»PLSAT  »2(، بالتعاون 

مع موؤ�ص�صات بريطانية متخ�ص�صة.
- وب�صاأن ترتيب اجلامعة اجلزائرية ح�صب موؤ�صر البتكار، 
يعك�س  ل  املعتمد  الرتتيب  هذا  اأن  اإىل  احلكومة  ممثل  نَبه 
مب�صتوى  يتعلق  واإمنا  اجلامعة،  يف  العلمي  البحث  جهود 
البتكار داخل املوؤ�ص�صات ال�صناعية، حيث تقوم جامعات 
بناًء على  التي تعتمد هذا الرتتيب ببحوث علمية،  الدول 
طلب من القطاع القت�صادي وال�صناعي لتلك الدول، وهذا 

راجع اإىل طبيعة النظام اجلامعي لديهم.
تتم  العلمي  البحث  99 ٪ من  ن�صبة   فاإن  اأما يف اجلزائر 
القت�صادية،  املوؤ�ص�صات  ل�صالح  ولي�س  اجلامعات  داخل 
  ٪ 100 البحث  متول  التي  هي  احلكومية  فاجلامعات 

واملفرو�س اأن يحدث العك�س.

يف  البتكار  لت�صجيع  القانون  ن�س  جاء  لذلك  ونظرا 
القطاع القت�صادي وَماأْ�َص�َصة العالقة بني اجلامعة واملوؤ�ص�صة.
اإن�صاء  اأنه �صيتم  اأو�صح ممثل احلكومة  ال�صياق ذاته،  ويف 
مركز دويل لالبتكار، مب�صاعدة واإ�صراك الأ�صتاذ حبة بلقا�صم 

)م�صنف يف املرتبة 30 يف البتكار(.
- وفيما يخ�س الإحالة على التنظيم، اأ�صار ممثل احلكومة 
اأن الأمر راجع لطبيعة القانون، بو�صفه قانونا توجيهيا، غايته 
لل�صيا�صة  الكربى  التوجهات  حتديد  يف  تكمن  الأ�صا�صية 

الوطنية للبحث العلمي.
للباحثني  حمفز  خا�س  اأ�صا�صي  قانون  و�صع  وب�صاأن   -
اأ�صا�صي  قانون  من  ا�صتفادت  الفئة  هذه  اأن  اأكد  الدائمني، 

خا�س جاذب وحمفز يف �صنة 2008.
اإدخال  ينوي  القطاع  اأن  اإىل  اأ�صار  ال�صدد،  هذا  ويف   
العلمي(،  القانون )البحث  حت�صينات عليه بعد �صدور هذا 
واملهنية  الجتماعية  بالو�صعية  الدائم  الرتقاء  يكفل  مبا 
للباحثني، ل�صيما يف جمال التطوير التكنولوجي والبتكار.
- وبخ�صو�س التخلي عن الربجمة يف اإطار هذا القانون، 
اأو�صح ممثل احلكومة اأنه مت التخلي عن قانون الربنامج املحدد 
والتي  والتطوير  بالبحث  املتعلقة  الربجمة  ولي�س  املدة، 
حتددها الربامج الوطنية للبحث ذات الأولوية وهي مكر�صة 

يف الباب الثامن من القانون.
والتطوير  البحث  اأن�صطة  بع�س  متويل  اإمكانية  وب�صاأن   -
القت�صادية  املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  تتم  التي  والبتكار 
ممثل  اأو�صح  بينهما(،  القانون  يفرق  )ل  واخلا�صة  العامة 
احلكومة اأن ن�س القانون يحدد كيفيات م�صاركة املوؤ�ص�صات 
من  ا�صتفادتها  وطرق  للبحث  الوطني  املجهود  يف  اخلا�صة 
جبائية  مزايا  من  ال�صتفادة  باإمكانها  حيث  الدولة،  دعم 
بالبحث  تتعلق  اأن�صطة  متويل  يف  �صاهمت  اإن  �صريبية،  اأو 

والتطوير التكنولوجي.
ن�صاط  ت�صتفيد يف حالة م�صاركتها يف  اأن  كذلك ميكنها 
البحث، عن طريق فرق اأو خمابر اأو وحدات بحث م�صرتكة 
العلمي  للبحث  الوطني  ال�صندوق  متويل  من  خمتلطة،  اأو 
ال�صندوق  هذا  متويل  اأن  العلم  مع  التكنولوجي،  والتطوير 

يتوجه ح�صرا لكيان البحث املُوَطن يف املوؤ�ص�صة العمومية.
اأن المتيازات  اأ�صار ممثل احلكومة  ال�صياق  - ويف نف�س 
لقانون  تخ�صع  الأجنبية  اخلا�صة  للموؤ�ص�صات  املمنوحة 

ال�صتثمار اأو قوانني املالية ال�صنوية.
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- وفيما يتعلق بتحديد ن�صبة الباحثني يف اجلزائر، اأو�صح 
ممثل احلكومة اأن املعدل العاملي ي�صاوي 1080 باحثا لكل 
باحثا   860 ن�صبة  اإىل  اأما اجلزائر فقد و�صلت  ن�صمة،  مليون 
ول  بالقليلة  لي�صت  اعتربها  ن�صبة  وهي  ن�صمة،  مليون  لكل 

بال�صيئة، مقارنة مع املعدل املعمول به عامليا.
اجلامعات  م�صتوى  على  العلمي  البحث  وبخ�صو�س   -
اخلا�صة، اأو�صح ممثل احلكومة اأنه يخ�صع للقوانني اجلزائرية، 

مثله مثل التعليم يف اجلامعات العمومية.
البحوث  اأن كل  اأكد ممثل احلكومة  ال�صدد،    ويف هذا 
للبحث  الوطني  املخطط  تندرج �صمن  التي جترى  العلمية 

العلمي والذي اأح�صى )34( برناجما وطنيا.
راأي اللجنة

دارت  التي  واملناق�صة  الن�س  هذا  درا�صة  اأظهرت  لقد 
تهدف  ت�صمنها، والتي  التي  الأحكام  اأهمية  مدى  حوله، 
اإىل تعزيز النظام الوطني للبحث العلمي ونقل نتائج البحث 
القت�صادي  العامل  اإىل  الأكادميي  النطاق  من  واملعرفة 
والجتماعي، لتعزيز م�صاهمة البحث العلمي يف القت�صاد 

الوطني. 
وعليه، تثمن اللجنة الأحكام التي ت�صمنها ن�س القانون، 
والذي �صي�صكل - ل حمالة - اإطارا ت�صريعيا جديدا، ي�صاف 
الدولة  بها  تقوم  التي  والإ�صالحات  الإجنازات  جملة  اإىل 
اجلزائرية ملواكبة امل�صتجدات والتطورات التي يعرفها العامل 

اليوم يف جمال البحث العلمي.
تراها  التي  التـو�صيـات  بع�س  اللجنة  �صجلت  وعليه،  

اأ�صا�صية وهي:
امتياز  مراكز  وا�صتحداث  املتقدمة  التقنيات  تطوير   -
املياه  مثل:  الوطنية  الأولوية  ذات  املجالت  لالأبحاث يف  

والطاقات املتجددة... اإلخ.
 - �صرورة التعاون مع مراكز ومعاهد علمية وتقنية اإقليمية 

ودولية مرموقة.
يف  العلمي  البحث  موؤ�ص�صات  اإ�صهام  تفعيل  �صرورة   -
العمل  برامج  بتطوير  والجتماعية،  القت�صادية  التنمية 

امل�صرتكة يف اإطار خطة التنمية.
العلمية  التخ�ص�صات  نحو  الطلبة  توجيه  �صرورة   -
النا�صئة  لدى  العلمي  البحث  روح  وتعزيز  والتكنولوجية 
والتكنولوجيا  العلوم  الوطنية يف جمالت  الكوادر  وتاأهيل 

وتنمية قدراتهم اللغوية.

وت�صويقها  العلمي  البحث  نتائج  تثمني  �صرورة   -
وا�صتغاللها وا�صتثمارها فيما يفيد التنمية ال�صاملة.

- �صرورة التجنيد العقالين للموارد الب�صرية واملادية يف 
جمال البحث العلمي.

جمال  وفتح  الوطنية  العلمية  الكفاءات  دعم  �صرورة   -
املناف�صة بينها، وكذا تنظيم م�صابقات وتقدمي جوائز ت�صجيعية 

للمبتكرين واملبدعني لالرتقاء مب�صتوى البحث العلمي.
مبجال  املعنية  الأطراف  كافة  جهود  تظافر  �صرورة   -
البحث العلمي، لتعزيز بناء املنظومة الوطنية للبحث العلمي 
هذا  يف  املعتمدة  للمعايري  وفقا  التكنولوجي،  والتطوير 
املجال من جهة، وا�صتقطاب الباحثني املقيمني يف اخلارج، 

للم�صاهمة يف حتقيق التنمية الوطنية من جهة اأخرى.
- �صرورة اإ�صراك الو�صائل الإعالمية، وخ�صو�صا ال�صمعية 
اأنواع  بع�س  بنتائج  والتعريف  للرتويج  منها،  والب�صرية 
للجامعات  الإلكرتونية  املواقع  تاأهيل حمتوى  البحوث، مع 

ومراكز البحث ق�صد حت�صني املقروئية.
التنظيمية  الن�صو�س  اإ�صدار  يف  الإ�صراع  �صرورة   -

املرتبطة بالن�س. 
ذلكم، �صيدي الرئي�س املحرتم، ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء 
جمل�س الأمة املوقر، هو التقرير التكميلي الذي اأعدته جلنة 
الرتبية والتكوين والتعليم العايل والبحث العلمي وال�صوؤون 
الدينية، ملجل�س الأمة، حول ن�س القانون املت�صمن القانون 

التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته،  و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 
قراءته التقرير التكميلي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

القانون،  اإىل حتديد املوقف من م�صروع هذا  الآن ننتقل 
م�صروع  عليكم  اأعر�س  ذاتها،  هي  املعطيات  دامت  وما 
العلمي  البحث  التوجيهي حول  القانون  املت�صمن  القانون 

والتطوير التكنولوجي للت�صويت عليه بكامله:
- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم ... �صكرا.
- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم ..... �صكرا.
- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم......... �صكرا.

التوكيالت:
- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم ... �صكرا.
- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم ..... �صكرا.
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- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم......... �صكرا.
اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  فاإن  لحظتم،  كما  اإذن، 
املجل�س، قد �صادقوا بالأغلبية على م�صروع القانون املعرو�س 
عليكم، ما عدا امتناع زميلني لنا يف القاعة؛ فهنيئا للقطاع 
هل  الوزير  ال�صيد  واأ�صاأل  التوفيق،  كامل  للجميع  ونتمنى 

يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

�صكرا  العلمي:  والبحث  العايل  التعليم  وزير  ال�شيد 
لل�صيد الرئي�س.

يف احلقيقة، ل اأريد اأن اأقدم مالحظة واإمنا اأ�صتغل الفر�صة 
اأع�صاء  وال�صادة  لل�صيدات  والمتنان  ال�صكر  كل  لأقدم 
هذا  على  اليوم  متت  التي  امل�صادقة  على  الأمة،  جمل�س 
التكنولوجي،  والتطوير  العلمي  للبحث  التوجيهي  القانون 
العلمي داخل  البحث  مفهوم  لتج�صيد  ياأتي خا�صة  الذي 
بني  العالقة  ودعم  والجتماعية،  القت�صادية  املوؤ�ص�صات 
ح�صريا  يتم  كان  اأن  بعد  القت�صادية،  واملوؤ�ص�صات  اجلامعة 
- كما تعرفون - داخل اجلامعات ومراكز البحث احلكومية 

خا�صة.
املوؤ�ص�صة  البحث داخل  الأ�صا�صي  القانون  ويج�صد هذا 
من جهة، واأي�صا يعطي فر�صة لطلبة الدكتوراه لإجناز اأبحاثهم 
داخل املوؤ�ص�صات، كما ي�صجع اإن�صاء املوؤ�ص�صات البتكارية 

من خالل تقدمي حتفيزات جبائية ومالية لهذه املوؤ�ص�صات.
اليوم  العلمي  البحث  يتكفل  جميعا،  تعرفون  وكما 
ويف  الوطنية  ال�صاحة  على  املطروحة  الإ�صكاليات  بكل 
 - بلدنا  يخ�س  فيما   - بينها  ومن  احلياة،  جمالت  كل 
وتطوير  الغذائي  الأمن  و�صمان  الفالحي  املنتوج  مردودية 
الوطني؛  لالقت�صاد  الإ�صافية  القيمة  ذات  التكنولوجيات 
ويف هذا ال�صدد، اأ�صري اإىل اأن باحثينا تو�صلوا اإىل حتقيق عدة 
بع�س منها فقط، لأنها كثرية  اإىل  اأ�صري  اأن  اإجنازات، ميكن 
ابتكارية  طرق  بينها:  من  لذكرها جميعا،  املجال  ي�صع  ول 
الفالحة  وزارة  تبنتها  والتي  الفالحي  الإنتاج  يف  اأ�صيلة 

وتبناها اأي�صا املتعاملون القت�صاديون يف هذا املجال.
مثال  اأدوية،  اكت�صاف  اإىل  اأي�صا  الباحثون  تو�صل  كما 
اهلل،  �صاء  اإن  �صهر  بعد  اأو  ال�صهر  هذا  اأو يف  ال�صنة  هذه  يف 
�صيتم ت�صويق اأحد امل�صادات احليوية الذي �صيعود بالفائدة 
الكربى، عندما ي�صوق، و�صيوفر مداخيل كبرية للجزائر لأنه 

�صي�صوق عامليا.

املحطة  ت�صغيل  يف  الأخرية  املدة  يف  اأي�صا  و�صرعنا 
التي  الإلكرتونية   ال�صرائح  بت�صييع  اخلا�صة  التكنولوجية 

�صت�صفي احتياجات كل القطاعات الوطنية.
ال�صناعي  القمر  اإىل  يومني  قبل  اأ�صرت يف تدخلي  وقد 
اجلزائري، والذي - يف احلقيقة - �صيطلق يف ماي ولي�س يف 
اأمورا تقنية جعلت العملية  فيفري - كما ورد - لأن هناك 
نقوم  اأي�صا جتارب  اإن �صاء اهلل، وهناك  اإىل �صهر ماي  تتاأخر 
بها على م�صتوى الطريان من دون طيار واأمور كثرية - كما 

قلت - ل ي�صع املجال لذكرها جميعا هنا.
التي  التو�صيات  كل  باأن  اأقول  اأن  اأريد  الأخري،  ويف 
كامال  تقريرا  قدمت  التي  املوقرة،  اللجنة  وردت من طرف 
طرف  من  تناولها  مت  التي  الق�صايا  اإىل  تطرق  و�صامال، 
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة، وكذلك من طرف 
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء اللجنة، وكل الردود التي قمت 
بها با�صم احلكومة، وهذه التو�صيات، اأعدكم باأننا �صناأخذها 
باحل�صبان - اإن �صاء اهلل - عندما ن�صرع يف جت�صيد اأحكام هذا 
القانون ميدانيا، بعدما يتم ن�صره - اإن �صاء اهلل - يف اجلريدة 

الر�صمية.
وال�صالم  والمتنان،  ال�صكر  كل  لكم  اأجدد  وختاما، 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير، هنيئا لكم وللقطاع، 
و�صوف جتدون كل الت�صجيع لكافة املبادرات التي تقومون 
بها، من اأجل الدفع بالبحث العلمي اإىل الأمام، �صكرا لكم، 

واأ�صاأل رئي�س اللجنة املخت�صة هل من كلمة؟ تف�صلوا.

ال�شيد رئي�ص اللجنة املخت�شة: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ 
اأ�صرف  وال�صالم على  الرحيم وال�صالة  الرحمـن  ب�صم اهلل 

املر�صلني.
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأ�صجل  اأن  الرئي�س  �صيدي  اأود  اجلل�صة،  هذه  اآخر  يف 
بارتياح الهتمام الذي توليه الدولة لتطوير البحث العلمي، 
والذي �صمح للجزائر بتحقيق تقدم ملمو�س يف هذا املجال، 
حيث حظي هذا الأخري بعناية خا�صة �صمن الربنامج امل�صطر 
من قبل فخامة رئي�س اجلمورية، ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة، 

�صعيا منه لإعطاء نف�س جديد لهذا القطاع احل�صا�س.
اخلا�س  با�صمي  لتقدمي،  اليوم،  الفر�صة  هذه  اأغتنم 
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وزير  ملعايل  والعرفان  ال�صكر  كل  اللجنة،  اأع�صاء  وبا�صم 
التعليم العايل والبحث العلمي، ووزير العالقات مع الربملان 
والطاقم املرافق لهما، على املجهودات املبذولة لعر�س ن�س 
على  اإجابة  املقدمة،  التو�صيحات  على  وكذا  القانون  هذا 
�صيدي   - يقني  على  ونحن  املوقر؛  املجل�س  اأع�صاء  اأ�صئلة 
الرئي�س، معايل الوزير - اأن ن�س القانون الذي �صادقنا عليه 
منذ حلظات، �صيدعم - ل حمالة - جمال البحث العلمي 

و�صيعطي دفعا لوترية العمل امليداين، فهنيئا للقطاع.
�صيدي الرئي�س،

اأنا يل جتربة خا�صة، خا�صها املدير العام للبحث العلمي 
كانت يف  جتربة  اأول  العد�س؛  مادة  ق�صنطينة، يف  مدينة  يف 
التجربة  هذه  والآن  هكتارات   3 بـ  بداأت  خا�صة،  مزرعة 
كنا   - هلل  ال�صهادة   - املادة  وهذه  ولية   27 يف  انت�صرت 
وجتربة  ولية،   27 اليوم هي يف  ال�صعبة،  بالعملة  ن�صتوردها 
اأخرى يف مدينة اخلروب، يف �صوناكوم، يف احل�صادات التي 

كانت يف ال�صبعينيات يف مدينة بلعبا�س.
�صاأتكلم باللغة الدارجة، كانوا ي�صتعملون »امل�صكر« باليد 
تلك  فا�صتبدلت  الأمور  تطورت  الآن  لالأ�صخا�س،  العاملة 
احل�صادات باآليات اأو اآلت ميكانيكية تعمل يف هذا املجال 

فاأزاحت تعبا كبريا عن الفالحني.
حكومتك،  يف  »ثق  اجلزائري:  لل�صعب  اليوم  اأقول  اأنا 
هذه حكومة من ال�صعب ول حتب اإل اخلري لهذا ال�صعب« 

وبارك اهلل فيكم ونتمنى لكم كل النجاح اإن �صاء اهلل.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد رئي�س اللجنة املخت�صة؛ وبذلك 
اأ�صغال جل�صتنا لهذه ال�صبيحة والتي خ�ص�صت  اأنهينا  نكون قد 

لتحديد املوقف وامل�صادقة على ثالثة ن�صو�س قانونية جد هامة.
�صكرا لل�صيدات وال�صادة الذين �صاهموا يف اإثراء النقا�س 
الذي جرى يف هذه القاعة والت�صويت على القوانني، وهنيئا 

للقطاعات الوزارية املعنية بها.
ال�صاعة  على  الإثنني  يوم  جمل�صنا  اأ�صغال  �صن�صتاأنف 
العا�صرة �صباحا، اإن �صاء اهلل،  و�صتخ�ص�س اجلل�صة لعر�س 
ومناق�صة م�صروع القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2016.

�صكرا للجميع واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة
 والدقيقة اخلام�شة والأربعني �شباحا
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 اإن رئي�ص اجلمهورية،
و122  و120   119 املواد  ل�صيما  الد�صتور  على  بناء   -

و126 منه،
جميع  باإزالة  اخلا�صـة  الدولية  التفاقيـة  ومبقت�صى   -
اأ�صكال التمييز العن�صري التي اأقرتها اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة يف 21 دي�صمرب �صنة 1965 وامل�صادق عليها مبوجب 
 1386 عـام  رم�صـان   3 املـوؤرخ يف   ،348-66 رقـم  الأمـر 

املـوافق 15 دي�صمبـر �صنة 1966،
عليها  وافقت  التي  الطفل  اتفاقيـة حقـوق  ومبقت�صى   -
 1989 نوفمرب   20 بتاريخ  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
املر�صوم  مبوجب  تف�صريية  ت�صريحات  مع  عليها  وامل�صادق 
الثانية عام  24 جمادى  املوؤرخ يف   ،461-92 الرئا�صي رقم 

،1992 �صنة  دي�صمرب   19 املوافق   1413
الإرهـاب  ملكافحـة  العربيـة  التفاقيـة  ومبقت�صـى   -
املوقعــة يف القـاهرة بتـاريخ 25 ذو احلجة عام 1418 املوافق 
املر�صوم  مبوجب  عليها  وامل�صادق   1998 �صنة  اأبريل   22
 1419 عام  �صعبان   18 املوؤرخ يف   ،413-98 رقم  الرئا�صي 

املوافق 7 دي�صمرب �صنة 1998،
للوقاية  الإفريقية  الوحدة  منظمة  اتفاقية  ومبقت�صى   -
ومكافحة الإرهاب املعتمدة خالل الدورة العادية اخلام�صة 
والثالثني املنعقدة يف اجلزائر من 12 اإىل 14 يوليو �صنة 1999 
 ،79-2000 الرئا�صي رقم  وامل�صادق عليها مبوجب املر�صوم 

املوؤرخ يف 4 حمرم عام 1421 املوافق 9 اأبريل �صنة 2000،
الإرهاب  متويل  لقمع  الدولية  التفاقية  ومبقت�صى   -
املتحدة،  الأمم  ملنظمة  العامة  اجلمعية  طرف  من  املعتمدة 
مبوجب  عليها  وامل�صادق   ،1999 �صنة  دي�صمرب   9 بتاريخ 
27 رم�صان  املوؤرخ يف   ،445 - 2000 الرئا�صي رقم  املر�صوم 

عام 1421 املوافق 23 دي�صمرب �صنة 2000،
باتفاقية  امللحق  الختياري  الربوتوكول  ومبقت�صى   -
يف  الأطفـال  وا�صتغالل  الأطفال  بيع  ب�صاأن  الطفل  حقوق 

مايو   25 يف  بنيويورك  املعتمد  الإباحية،  املـواد  ويف  البغـاء 
الرئـا�صي  املر�صـوم  مبـوجب  عليـه  وامل�صادق   2000 �صنة 
 2 املوافق   1427 9 �صعبان عام  املـوؤرخ يف   ،299 - 06 رقم 

�صبتمرب �صنة 2006،
- ومبقت�صى تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية 
عليها  امل�صادق   2005 �صنة  يوليو   08 يف  بفيينا  املعتمدة 
عام  احلجة  ذو   25 يف  املوؤرخ   ،16-07 رقم  رئا�صي  مبر�صوم 

 ،2007 �صنة  يناير   14 املوافق   1427
الإرهاب  اأعمال  لقمع  الدولية  التفاقية  ومبقت�صى   -
-10 رقم  رئا�صي  مبر�صوم  بتحفظ  عليها  امل�صادق  النووي، 
270، موؤرخ يف 26 ذو القعدة عام 1431 املوافق 3 نوفمرب 

�صنة 2010.
�صفر   18 يف  املوؤرخ   ،156-66 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -
قانون  واملت�صمن   ،1966 �صنة  يونيو   8 املوافق   1386 عام 

العقوبات، املعدل واملتمم،
- بعد اأخذ راأي جمل�س الدولة،

- وبعد م�صادقة الربملان،
- ي�شدر القانون الآتي ن�شه:

املادة الأوىل: يهـدف هـذا القانـون اإىل تعديـل وتتميـم 
 ،1966 �صنة  يونيو   8 يف  املوؤرخ   ،156-66 رقم  الأمر 

واملت�صمن قانون العقوبات.

و87  مكرر  و60   49 و   5 املواد  وتتمم  تعدل   :2 املادة 
مكرر من الأمر رقم 66-156، املوؤرخ يف 8 يونيو �صنة 1966 

واملذكور اأعاله، وحترر على النحو الآتي:
هي: اجلنايات  مادة  يف  الأ�صلية  العقوبات   :5 "املادة 

تغيري، – بدون   )1
تغيري، – بدون   )2

3( ال�صجن املوؤقت ملدة ترتاوح بني خم�س )5( �صنوات 

ملحق
156-66 رقم  الأمر  واملتمم  املعدل  القانون  ن�ص   )1

املوؤرخ يف 18 �شفر عام 1386 املوافق 08 يونيو �شنة 1966 
واملت�شمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم
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فيها  يقرر  التي  احلالت  يف  ماعدا  �صنة،    )20( وع�صرين 
القانون حدودا اأخرى اأق�صى.  

.......)الباقي دون تغيري(.........."
القا�صر  اجلزائية  للمتابعة  حمال  يكون  ل   :49 "املادة 

الذي مل يكمل ع�صر )10( �صنوات.
ل توقع على القا�صر الذي يرتاوح �صنه من 10 اإىل اأقل 

من 13 �صنة اإل تدابري احلماية اأو التهذيب.
اإل  حمال  يكون  ل  املخالفات  مواد  يف  فاإنه  ذلك  ومع 

للتوبيخ.
ويخ�صع القا�صر الذي يبلغ �صنه من 13 اإىل 18 �صنة اإما 

لتدابري احلماية اأو التهذيب اأو لعقوبات خمففة."
حرمان  الأمنية  بالفرتة  يق�صد  مكرر:   60 "املادة 
العقوبة،  لتطبيق  املوؤقت  التوقيف  املحكوم عليه من تدابري 
والو�صع يف الور�صات اخلارجية اأو البيئة املفتوحة، واإجازات 
اخلروج، واحلرية الن�صفية والإفراج امل�صروط  للمدة املعينة 

يف هذه املادة اأو للفرتة التي حتددها اجلهة الق�صائية.
وتطبق يف حالة احلكم بعقوبة �صالبة للحرية مدتها ت�صاوي 
اأو تزيد عن ع�صر )10( �صنوات، بالن�صبة للجرائم التي ورد 

الن�س فيها �صراحة على فرتة اأمنية.
العقوبة  مدة   )1/2( ن�صف  الأمنية  الفرتة  مدة  ت�صاوي 
حالة  يف  �صنة   )20( ع�صرين  مدتها  وتكون  بها،  املحكوم 

احلكم بال�صجن املوؤبد.
حمكمة  عن  الأمنية  بالفرتة  املتعلق  احلكم  �صدر  اإذا 
اجلنايات، فاإنه يتعني مراعاة القواعد املقررة يف اأحكام املادة 

اجلزائية. الإجراءات  قانون  من   309
بالن�صبة للجرائم التي مل ين�س القانون فيها �صراحة على 
فرتة اأمنية، يجوز جلهة احلكم التي حتكم فيها بعقوبة �صالبة 
للحرية مدتها ت�صاوي اأو تزيد عن خم�س )5( �صنوات، اأن 
حتدد فرتة اأمنية ل ميكن للمحكوم عليه اأن ي�صتفيد خاللها 
من اأي تدبري من تدابري تطبيق العقوبة املذكورة يف الفقرة 
الفرتة  تفوق مدة هذه  اأن  املادة. ول يجوز  الأوىل من هذه 
الأمنية ثلثي العقوبة املحكوم بها، اأو ع�صرين )20( �صنة يف 

حالة احلكم بال�صجن املوؤبد."
 ....... تخريبيا  اأو  اإرهابيا  فعال  يعترب  مكرر:   87 "املادة 

بدون تغيري ....... اإىل  غاية القوانني والتنظيمات،
اأخرى من  و�صيلة  اأي  اأو  ال�صفن  اأو  الطائرات  -  حتويل 

و�صائل النقل،

- اإتالف من�صاآت املالحة اجلوية اأو البحرية اأو الربية،
- تخريب اأو اإتالف و�صائل الت�صال، 

- احتجاز الرهائن،
- العتداءات با�صتعمال املتفجرات اأو املواد البيولوجية 

اأو الكميائية اأو النووية اأو امل�صعة،
- متويل اإرهابي اأو منظمة اإرهابية".

املادة 3: يعدل عنوان الق�صم الرابع من الف�صل ال�صاد�س 
-66 رقم  الأمر  من  الثالث  الكتاب  من  الأول  الباب  من 
156، املوؤرخ يف 8 يونيو �صنة 1966 واملذكور اأعاله ويحرر 

على النحو الآتي:

الكتاب الثالث : اجلنايات واجلنح وعقوباتها
الباب الأول : اجلنايات واجلنح �شد ال�شيء العمومي

الف�شل ال�شاد�ص : اجلنايات واجلنح �شد الأمن العمومي
الق�شم  الرابع : الت�شول والت�شرد

يونيو   8 يف  املوؤرخ   ،156-66 رقم  الأمر  يتمم   :4 املادة 
كما  وحترر  مكرر   195 باملادة  اأعاله،  واملذكور   1966 �صنة 

ياأتي:
اأ�صهر  املادة 195 مكرر: "يعاقب باحلب�س من �صتة )6( 
اإىل �صنتني )2(، كل من يت�صول بقا�صر مل يكمل 18 �صنة 

اأو يعر�صه للت�صول.
ت�صاعف العقوبة عندما يكون الفاعل اأحد اأ�صول القا�صر 

اأو اأي �صخ�س له �صلطة عليه".

املادة 5: تعدل وتتمم املادتان 291 و 293 مكرر من الأمر 
رقم 66-156، املوؤرخ يف 18 �صفر عام 1386 املوافق 8 يونيو 

�صنة 1966 واملذكور اأعاله وحترران على النحو الآتي:
 )10( ع�صر  من  املوؤقت  بال�صجن  يعاقب   :291 "املادة 
اأو قب�س  اإىل ع�صرين )20( �صنة كل من اختطف  �صنوات 
ال�صلطات  من  اأمر  دون  �صخ�س  اأي  حجز  اأو  حب�س  اأو 
القانون  فيها  ياأمر  اأو  يجيز  التي  احلالت  وخارج  املخت�صة 

بالقب�س على الأفراد.
وتطبق ذات العقوبة على من اأعار مكانا حلب�س اأو حلجز 

هذا ال�صخ�س.
فتكون  �صهر  من  اأكرث  ملدة  احلجز  اأو  احلب�س  ا�صتمر  اإذا 
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العقوبة ال�صجن املوؤبد".
خطف  يحاول  اأو  يخطف  من  كل  مكرر:   293 "املادة 
ال�صتدراج،  اأو  التهديد  اأو  العنف،  طريق  عن  �صخ�س، 
اإىل  �صنوات   )10( ع�صر  من  املوؤقت  بال�صجن  يعاقب 
اإىل  دج   1.000.000 من  وبغرامة  �صنة   )20( ع�صرين 

دج.  2.000.000
ال�صخ�س  تعر�س  اإذا  املوؤبد  بال�صجن  الفاعل  ويعاقب 
املخطوف اإىل تعذيب اأو عنف جن�صي اأو اإذا كان الدافع اإىل 

اخلطف هو ت�صديد فدية اأو تنفيذ �صرط اأو اأمر.
الفقرة  املن�صو�س عليها يف  العقوبة  الفاعل  وتطبق على 
الأوىل من املادة 263 من هذا القانون اإذا اأدى اخلطف  اإىل 

وفاة ال�صخ�س املخطوف. 
ل ي�صتفيد اجلاين من ظروف التخفيف املن�صو�س عليها 

يف هذا القانون، مع مراعاة املادة 294 اأدناه".

املادة 6: يتمم الأمر رقم 66-156، املوؤرخ يف 8 يونيو �صنة 
295 مكرر1  و  293 مكرر1  باملواد  اأعاله،  1966 واملذكور 

و295 مكرر 2 و295 مكرر3 وحترر على النحو الآتي:
من  كل  املوؤبد  بال�صجن  يعاقب   :1 مكرر   293 "املادة 
ع�صرة  ثماين  يكمل  مل  قا�صر  خطف  يحاول  اأو  يخطف 
ال�صتدراج  اأو  التهديد  اأو  العنف  طريق  عن  �صنة،   )18(

اأو غريها من الو�صائل.
الفقرة  املن�صو�س عليها يف  العقوبة  الفاعل  وتطبق على 
اإذا تعر�س القا�صر  القانون،  263 من هذا  الأوىل من املادة 
املخطوف اإىل تعذيب اأو عنف جن�صي اأو اإذا كان الدافع اإىل 

اخلطف هو ت�صديد فدية اأو اإذا ترتب عنه وفاة ال�صحية.
ل ي�صتفيد اجلاين من ظروف التخفيف املن�صو�س عليها 

يف هذا القانون مع مراعاة املادة 294 اأدناه."
"املادة 295 مكرر 1: ي�صكل  متييزا كل تفرقة اأو ا�صتثناء 
اأو تقييد اأو تف�صيل يقوم على اأ�صا�س اجلن�س اأو العرق اأو اللون 
اأو الن�صب اأو الأ�صل القومي اأو الثني اأو العاقة وي�صتهدف 
الإن�صان  بحقوق  العرتاف  عرقلة  اأو  تعطيل  ي�صتتبع  اأو 
قدم  على  ممار�صتها،  اأو  بها  التمتع  اأو  الأ�صا�صية  واحلريات 
امل�صاواة، يف امليدان ال�صيا�صي اأو القت�صادي اأو الجتماعي 

اأو الثقايف اأو يف اأي ميدان اآخر من ميادين احلياة العامة.
يعاقب على التمييز باحلب�س من �صتة )6( اأ�صهر اإىل ثالث 
)3( �صنوات وبغرامة من 50.000 دج اإىل 150.000 دج. 

بالتحري�س  علنا  يقوم  من  كل  العقوبات  بنف�س  يعاقب 
اأو جمموعة من  اأي �صخ�س  التمييز �صد  اأو  على الكراهية 
الأ�صخا�س ب�صبب انتمائهم العرقي اأو الثني اأو ينظم اأو يروج 

اأو ي�صجع اأو يقوم باأعمال دعائية من اأجل ذلك".
التي  بالعقوبات  الإخالل  دون   :2 مكرر   295 "املادة 
اإذا  املعنوي  ال�صخ�س  يعاقب  م�صرييه،  على  تطبق  قد 
مكرر1   295 املادة  يف  عليه  املن�صو�س  التمييز  ارتكب 

اأعاله،  بغرامة من 150.000 دج اإىل 750.000 دج."
ويتعر�س اأي�صا اإىل واحدة اأو اأكرث من العقوبات التكميلية 

املن�صو�س عليها يف املادة 18 مكرر من هذا القانون".
 295 املادتني  اأحكام  تطبق  ل   :3 مكرر   295 "املادة 

مكرر 1 و295 مكرر2 من هذا القانون اإذا بني التمييز: 
عمليات  خالل  من  ال�صحية  احلالة  اأ�صا�س  على   -  1  
بال�صالمة  امل�س  خماطر  اأو  الوفاة  خماطر  من  الوقاية  هدفها 
البدنية لل�صخ�س اأو العجز عن العمل اأو من الإعاقة وتغطية 

هذه املخاطر،
2 - على احلالة ال�صحية و/اأو الإعاقة وتتمثل يف رف�س 
الثابتة طبيا  القدرة على العمل  الت�صغيل املبني على عدم 
للوظيفة  الأ�صا�صي  القانون  اأو  العمل  ت�صريع  لأحكام  وفقا 

العمومية،
على  التوظيف،  يخ�س  فيما  اجلن�س،  اأ�صا�س  على   -  3
اأن يكون النتماء جلن�س اأو لآخر ح�صب ت�صريع العمل اأو القانون 
الأ�صا�صي للوظيفة العمومية �صرطا اأ�صا�صيا ملمار�صة عمل 

اأو ن�صاط مهني."

املادة 7: يعدل عنوان الق�صم الثاين من الف�صل الثاين 
من الباب الثاين من الكتاب الثالث من الأمر رقم 156-66، 
اأعاله، ويحرر على  1966 واملذكور  8 يونيو �صنة  املوؤرخ يف 

النحو الآتي:

الكتاب الثالث : اجلنايات واجلنح وعقوباتها
الباب الثاين : اجلنايات واجلنح �شد الأفراد 

الف�شل الثاين : اجلنايات واجلنح �شد الأ�شرة والآداب العامة
الق�شم الثاين: "يف ترك الأطفال والعاجزين وتعري�شهم 

للخطر وبيع الأطفال"

يونيو   8 يف  املوؤرخ   ،156-66 رقم  الأمر  يتمم   :8 املادة 
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كما  وحترر  مكرر   319 باملادة  اأعاله،   واملذكور   1966 �صنة 
ياأتي:

 )5( خم�س  من  باحلب�س  يعاقب  مكرر:   319 "املادة 
�صنوات اإىل خم�س ع�صرة )15( �صنة وبغرامة من 500.000 دج 
اإىل 1.500.000 دج، كل من باع اأو ا�صرتى طفال دون �صن 
الثامنة ع�صرة )18(، لأي غر�س من الأغرا�س وباأي �صكل 

من الأ�صكال.
يف  تو�صط  اأو  حر�س  من  كل  العقوبات  بنف�س  ويعاقب 

عملية بيع الطفل.
منظمة  اإجرامية  جماعة  طرف  من  اجلرمية  ارتكبت  اإذا 
العقوبة  تكون  الوطنية،  للحدود  عابر  طابع  ذات  كانت  اأو 
�صنة   )20( ع�صرين  اإىل  �صنوات   )10( ع�صر  من  ال�صجن 

وغرامة من 1.000.000 دج  اإىل 2.000.000 دج.
ويعاقب على ال�صروع بنف�س عقوبات اجلرمية التامة".

رقم  الأمر  من  مكرر   320 املادة  وتتمم  تعدل   :9 املادة 
اأعاله،  واملذكور   1966 �صنة  يونيو   8 يف  املوؤرخ   ،156-66

وحترر على النحو الآتي:
60 مكرر على  املادة  اأحكام  تطبق  320 مكرر:  "املادة 
و4(   3 )الفقرتان   314 املواد  يف  عليها  املن�صو�س  اجلرائم 
و317   )4 )الفقرة  و316  و5(  و4   3 )الفقرات  و315 

)الفقرتان 4 و5( و318 و319 مكرر من هذا الق�صم".

املادة 10: يتمم الأمر رقم 66-156، املوؤرخ يف 8 يونيو 
�صنة 1966 واملذكور اأعاله، باملادة 333 مكرر 1 وحترر كما 

ياأتي:
 )5( باحلب�س من خم�س  يعاقب   :1 مكرر   333 "املادة 
 500.000 من  وبغرامة  �صنوات   )10( ع�صر  اإىل  �صنوات 
قا�صرا مل يكمل  1.000.000 دج، كل من �صور  اإىل  دج 
18 �صنة باأي و�صيلة كانت وهو ميار�س اأن�صطة جن�صية ب�صفة 
اجلن�صية  الأع�صاء  �صور  اأو  حقيقية،  غري  اأو  حقيقية  مبينة، 
للقا�صر لأغرا�س جن�صية اأ�صا�صا، اأو قام باإنتاج اأو توزيع 
اأو ن�صر اأو ترويج اأو ا�صترياد اأو ت�صدير اأو عر�س اأو بيع 

اأو حيازة مواد اإباحية متعلقة بالق�صر.
الو�صائل  مب�صادرة  الق�صائية  اجلهة  تاأمر  الإدانة  حالة  يف 
امل�صتعملة لرتكاب اجلرمية والأموال املتح�صل عليها ب�صفة 

غري م�صروعة مع مراعاة حقوق الغري ح�صن النية". 

املادة 11: تعـدل وتتمـم املـواد 336 و337 مكـرر و342 
�صنة  يونيو   8 املوؤرخ يف   ،156-66 رقـم  الأمـر  مـن  و344 

الآتي: النحو  على  وحترر  اأعاله،  واملذكور   1966
"املادة 336: كل من ارتكب جناية الغت�صاب يعاقب 

بال�صجن املوؤقت من خم�س )5( اإىل ع�صر )10( �صنوات.
اإذا وقع الغت�صاب على قا�صر مل يكمل الثامنة ع�صرة 
)18( �صنة، فتكون العقوبة ال�صجن املوؤقت من ع�صر )10( 

�صنوات اإىل ع�صرين )20( �صنة."
ذوي  بني  الفواح�س  من  تعترب  مكرر:   337 "املادة 

املحارم العالقات اجلن�صية التي ترتكب بني: 
الأ�صول، اأو  الفروع  من  • الأقارب 

من  اأو  الأب  من  اأو  الأ�صقاء،  والأخوات  الإخوة   •
الأم،

من  اأو  الأ�صقاء  اأخواته  اأو  اإخوته  اأحد  وابن  • �صخ�س 
الأب اأو من الأم اأو مع اأحد فروعه،

اأرملة  اأو  الأرمل  و  الزوجة  اأو  والزوج  الأب  اأو  • الأم 
ابنه اأو مع اأحد اآخر من فروعه،

الأب  زوجة  اأو  الأم  زوج  اأو  الزوجة  اأو  الزوج  • والد 
وفروع الزوج الآخر،

لأخت. اأو  لأخ  زوجا  اأحدهم  يكون  • اأ�صخا�س 
اإىل  �صنوات   )10( ع�صر  من  ال�صجن  العقوبة  تكون 
1 و2 واحلب�س من خم�س  �صنة يف احلالتني  ع�صرين )20( 
)5( �صنوات اإىل ع�صر)10( �صنوات يف حالت الأرقام: 3 
و4 و5 واحلب�س من �صنتني )2( اإىل خم�س )5( �صنوات يف 

احلالة رقم 6.
واملكفول  الكافل  بني  اجلن�صية  العالقات  على  وتطبق 
الفروع  من  الأقارب  بني  املرتكبة  للفاح�صة  املقررة  العقوبة 

اأو الأ�صول.
ويت�صمن احلكم املق�صي به �صد الأب اأو الأم اأو الكافل 

�صقوط الولية و/اأو الكفالة."
الثامنة  يكمل  قا�صرا مل  من حر�س  342: كل  "املادة 
ع�صرة على الف�صق اأو ف�صاد الأخالق اأو ت�صجيعه عليه اأو ت�صهيله 
 )5( خم�س  من  باحلب�س  يعاقب  عر�صية،  ب�صفة  ولو  له 
20.000 دج  اإىل ع�صر )10( �صنوات وبغرامة من  �صنوات 

اإىل 100.000 دج.
املن�صو�س  اجلنحة  ارتكاب  يف  ال�صروع  على  ويعاقب 

عليها يف هذه املادة بالعقوبات املقررة للجرمية التامة."
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اإىل   343 املادة  املقررة يف  العقوبات  ترفع   :344 "املادة 
�صنوات   )10( ع�صر  اإىل  �صنوات   )5( خم�س  من  احلب�س 
احلالت  يف  دج   200.000 اإىل   20.000 من  وبغرامة 

الآتية:
الثامنة  يكمل  قا�صر مل  �صد  اجلنحة  ارتكبت  اإذا   -)1

ع�صرة )18( �صنة.
............)الباقي بدون تغيري(............."

املادة 12: تلغى املادة 196 مكرر من الأمر رقم 156-66، 
املوؤرخ يف 8 يونيو �صنة 1966 واملذكور اأعاله.

الر�صمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�صر   :13 املادة 
للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

 

           حرر باجلزائر، يف:.................   
           املوافق: ..........................           

  
                                        عبد العزيز بوتفليقة  
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اإن رئي�ص اجلمهورية،
- بناء على الد�صتور، ل�صيما املواد 119 و 120 و 122 

و126 منه،
- ومبقت�صى الأمر رقم 75-58، املوؤرخ يف 20 رم�صان عام 
القانون  واملت�صمن   ،1975 �صنة  �صبتمرب   26 املوافق   1395

املدين، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى الأمر رقم 75-59، املوؤرخ يف 20 رم�صان عام 
1395 املوافق 26 �صبتمرب 1975، يت�صمن القانون التجاري، 

املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى الأمر رقم 76-105، املوؤرخ يف 17 ذو احلجة 
عام 1396 املوافق 9 دي�صمرب �صنة 1976، واملت�صمن قانون 

الت�صجيل، املعدل واملتمم، ل�صيما املادة 256 منه،
�صفر   18 يف  املوؤرخ   ،09-08 رقم  القانون  ومبقت�صى   -
عام 1429 املوافق 25 فرباير �صنة 2008، واملت�صمن قانون 

الإجراءات املدنية والإدارية. 
- وبعد راأي جمل�س الدولة،

- وبعد م�صادقة الربملان،
- ي�شدر القانون الآتي ن�شه:

وتتميم  تعديل  اإىل  القانون  هذا  يهدف  الأوىل:  املادة 
الأمر رقم 75-59، املوؤرخ يف 20 رم�صان عام 1395 املوافق 

التجاري. القانون  واملت�صمن   ،1975 �صبتمرب   26

الأمر  من  و567   566 املادتان  وتتمم  تعدل   :2 املادة 
رقم 75-59، املوؤرخ يف 26 �صبتمرب 1975 واملذكور اأعاله 

وحترران كما ياأتي : 
امل�صوؤولية  ذات  ال�صركة  راأ�صمال  يحدد   :566 "املادة 
الأ�صا�صي  القانون  يف  ال�صركاء  طرف  من  بحرية  املحدودة 

لل�صركة ويق�صم اإىل ح�ص�س ذات قيمة ا�صمية مت�صاوية.
يجب اأن ي�صار اإىل الراأ�صمال يف جميع وثائق ال�صركة".

ال�صركاء  بني  احل�ص�س  توزع  اأن  يجب   :567 "املادة 
بجميع  الكتتاب  يتم  واأن  لل�صركة  الأ�صا�صي  القانون  يف 

فيما  كاملة  قيمتها  تدفع  واأن  ال�صركاء  طرف  من  احل�ص�س 
يخ�س احل�ص�س العينية.

يجب اأن تدفع احل�ص�س النقدية بقيمة ل تقل عن خم�س 
)5/1( مبلغ الراأ�صمال التاأ�صي�صي، ويدفع املبلغ املتبقي على 
مرحلة واحدة اأو عدة مراحل باأمر من م�صري ال�صركة وذلك 
ت�صجيل  تاريخ  من  �صنوات   )5( خم�س  اأق�صاها  مدة  يف 

ال�صركة لدى ال�صجل التجاري.
يجب اأن تدفع احل�ص�س كاملة قبل اأي اكتتاب حل�ص�س 

نقدية جديدة وذلك حتت طائلة بطالن العملية.
املودعة  احل�ص�س  قيمة  ت�صديد  عن  الناجت  املال  ي�صلم 
بال�صجل  قيدها  بعد  ال�صركة  م�صري  اإىل  التوثيق،  مبكتب 

التجاري".

املادة3: يتمم الأمر رقم 75-59، املوؤرخ يف 26 �صبتمرب 
و567 مكرر1  567 مكرر  باملادتني  اأعاله،  واملذكور   1975

وحترران كما ياأتي: 
"املادة 567 مكرر: ميكن اأن تكون امل�صاهمة يف ال�صركة 
تقدير  امل�صوؤولية املحدودة تقدمي عمل، حتدد كيفيات  ذات 
الأ�صا�صي  القانون  �صمن  اأرباح  من  يخوله  وما  قيمته 

لل�صركة ول يدخل يف تاأ�صي�س راأ�صمال ال�صركة".
يف  ال�صركة  تاأ�صي�س  يتم  مل  اإذا  مكرر1:   567 "املادة 
مدة �صتة )6( اأ�صهر ابتداء من تاريخ اإيداع الأموال، يجوز 

لكل مكتتب اأن يطلب من املوثق �صحب مبلغ م�صاهمته.
ويف حالة تعذر ذلك بالطرق العادية ميكنه اأن يطلب من 

القا�صي ال�صتعجايل الرتخي�س ب�صحب هذا املبلغ".

املادة 4: تعدل املادة 590 من الأمر رقم 75-59، املوؤرخ 
يف 26 �صبتمرب 1975 واملذكور اأعاله، وحترر كما ياأتي : 

يف  ال�صركاء  عدد  يتجاوز  اأن  ي�صوغ  ل   :590 "املادة 
واإذا  �صريكا.  خم�صني  املحدودة  امل�صوؤولية  ذات  ال�صركة 
�صريكا  خم�صني  اأكرثمن  على  م�صتملة  ال�صركة  اأ�صبحت 
واحدة.  �صنة  اأجل  يف  م�صاهمة  �صركة  اإىل  حتويلها  وجب 

59-75 رقم  للأمر  واملتمم  املعدل  القانون  ن�ص   )2
املوؤرخ يف 20 رم�شان عام 1395 املوافق 26 �شبتمرب 1975

واملت�شمن القانون التجاري، املعدل واملتمم
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ي�صبح عدد  ما مل  ال�صركة  تنحل  القيام بذلك  وعند عدم 
ال�صركاء يف تلك الفرتة من الزمن م�صاويا خلم�صني �صريكا 

اأو اأقل".

املادة 5: ين�صر هذا القانون يف اجلريدة الر�صمية للجمهورية 
اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

                            حرر باجلزائر، يف:................
            املوافق:.........................

                                     عبد العزيز بوتفليقة
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اإّن رئي�ص اجلمهورية،
- بناًء على الد�صتور، ل�صيما املواد 119، 122 )الفقرة 

منه، و126    )2 )الفقرة   125  ،)16
رم�صان   20 يف  املوؤرخ   ،58-75 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -
واملت�صمن   ،1975 �صنة  �صبتمرب   26 املوافق   1395 عام 

م، ل واملتمرّ القانون املدين، املعدرّ
رم�صان   20 يف  املوؤرخ   ،59-75 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -
واملت�صمن   ،1975 �صنة  �صبتمرب   26 املوافق   1395 عام 

م، ل و املتمرّ القانون التجاري، املعدرّ
- ومبقت�صى القانون رقم 84-17، املوؤرخ يف 8 �صوال عام 
1404 املوافق 7 يوليو �صنة 1984، واملتعلق بقوانني املالية، 

م، ل واملتمرّ املعدرّ
- ومبقت�صى القانون رقم 85-05، املوؤرخ يف 26 جمادى 
واملتعلق   ،1985 �صنة  16 فرباير  املوافق   1405 الأوىل عام 

م، ل واملتمرّ بحماية ال�صحة وترقيتها، املعدرّ
- ومبقت�صى القانون رقم 88-01، املوؤرخ يف 22 جمادى 
الأوىل عام 1408 املوافق 12 يناير �صنة 1988، واملت�صمن 
القت�صادية،  العمومية  للموؤ�ص�صات  التوجيهي  القانون 

م،  ل واملتمرّ املعدرّ
- ومبقت�صى القانون رقم 88-02، املوؤرخ يف 22 جمادى 
واملتعلق    ،1988 �صنة  يناير   12 املوافق   1408 عام  الأوىل 

م، ل واملتمرّ بالتخطيط، املعدرّ
- ومبقت�صى القانون رقم 90-11، املوؤرخ يف 26 رم�صان 
عام 1410 املوافق 21 اأبريل �صنة 1990، واملتعلق بعالقات 

م، ل واملتمرّ العمل، املعدرّ
�صفر   16 يف  املوؤرخ   ،20-95 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -
1995، واملتعلق مبجل�س  يوليو �صنة   17 املوافق   1416 عام 

م،  ل واملتمرّ املحا�صبة، املعدرّ
�صفر   16 يف  املوؤرخ   ،16-96 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -
بالإيداع  واملتعلق   ،1996 �صنة  يوليو   2 املوافق   1417 عام 

القانوين، 
ربيع   29 يف  املوؤرخ   ،11-98 رقم  القانون  ومبقت�صى   -
الثاين عام 1419 املوافق 22 غ�صت �صنة 1998، املت�صمن 

القانون التوجيهي والربنامج اخلما�صي حول البحث العلمي 
م، ل واملتمرّ والتطوير التكنولوجي 1998-2002، املعدرّ

- ومبقت�صى الأمر رقم 01-03، املوؤرخ يف اأول جمادى 
الثانية عام 1422 املوافق 20 غ�صت �صنة 2001، واملتعلق 

م، ل واملتمرّ بتطوير ال�صتثمار، املعدرّ
- ومبقت�صى القانون رقم 01-20، املوؤرخ يف 27 رم�صان 
بتهيئة  واملتعلق   ،2001 دي�صمرب   12 املوافق   1422 عام 

الإقليم وتنميته امل�صتدامة،
19 جمادى  خ يف  املوؤررّ  ،05-03 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -
واملتعلق   ،2003 �صنة  يوليو   19 املوافق   1424 عام  الأوىل 

بحقوق املوؤلرّف واحلقوق املجاورة،
19 جمادى  خ يف  املوؤررّ  ،07-03 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -
واملتعلق   ،2003 �صنة  يوليو   19 املوافق   1424 عام  الأوىل 

برباءات الخرتاع،
- ومبقت�صى القانون رقم 03-10، املوؤرخ يف 19 جمادى 
واملتعلق   ،2003 �صنة  يوليو   19 املوافق   1424 عام  الأوىل 

بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�صتدامة،
19 جمادى  خ يف  املوؤررّ  ،03-06 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -
الثانية عام 1427 املوافق 15 يوليو �صنة 2006، واملت�صمن 

القانون الأ�صا�صي العام للوظيفة العمومية،
- ومبقت�صى القانون رقم 07-11، املوؤرخ يف 15 ذو القعدة 
عام 1428 املوافق 25 نوفمرب �صنة 2007، واملت�صمن النظام 

املحا�صبي املايل،
- ومبقت�صى القانون رقم 12-06، املوؤرخ يف 18 �صفر عام 
1433 املوافق 12 يناير �صنة 2012، واملتعلق باجلمعيــات،

- وبعد راأي جمل�س الدولة،
- وبعد م�صادقة الربملان،

- ي�شدر القانون الآتي ن�شه:

الباب الأول: اأحكام عامة

املبادئ  التوجيهي  القانون  هذا  يحدد  الأوىل:  املادة 
العلمي  البحث  حتكم  التي  العامة  والقواعد  الأ�صا�صية 

التوجيهي القانون  املت�شمن  القانون  ن�ص    )3
حول  البحث  العلمي  والتطوير  التكنولوجي
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والتطوير التكنولوجي. 

املادة 2: يعد البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من 
الأولويات الوطنية.

املادة 3:  يرمي هذا القانون التوجيهي اإىل ما ياأتي:
- �صمان ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مبا 

يف ذلك البحث العلمي اجلامعي، 
- تدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبالد،

حتديد  بغر�س  املجتمع  يعرفها  التي  التحولت  فهم   -
وحتليل الأنظمة واملعايري والقيم والظواهر التي تتحكم فيه،

- درا�صة التاريخ والرتاث الثقايف الوطني وتثمينهما،
والتطوير  العلمي  للبحث  ال�صرورية  الو�صائل  حتديد   -

التكنولوجي وتوفريها، 
- ترقية وظيفة البحث العلمي داخل موؤ�ص�صات التعليم 
والتكوين العاليني وموؤ�ص�صات البحث العلمي واملوؤ�ص�صات 

الأخرى، وحتفيز تثمني نتائج البحث،
العلمي  بالبحث  املتعلقة  الدولة لالأن�صطة  - دعم متويل 

والتطوير التكنولوجي،
- تثمني الأطر املوؤ�ص�صاتية والتنظيمية من اأجل التكفل 

الفعارّل باأن�صطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ال�صتثمار  القت�صاديون  املتعاملون  ميكن   :4 املادة 
والتطوير  العلمي  البحث  لرتقية  الوطني  املجهود  يف 
التكنولوجي وي�صتفيدون مقابل ذلك من اإجراءات حتفيزية 

وت�صجيعية حتدد مبوجب قوانني املالية.

يتولون  الذين  القت�صاديون  املتعاملون  ميكن   :  5 املادة 
ن�صاط البحث والتطوير ال�صتفادة من اعتمادات مالية ت�صدر 
عن امليزانية الوطنية للبحث العـلمي والتطوير التكنولوجي 

د عن طريق التنظيم. وفق �صروط  وكيفيات حتدرّ

الف�ش�ل الأول: مفاه�يم

املادة 6: يق�صد يف مفهوم هذا القانون،  مبا ياأتي:
- البحث العلمي والتطوير التكنولوجي : هما جزءان من 
نف�س عملية اإنتاج املعرفة والعلوم تغطي كل جمالت املعرفة 

اأجل تطبيقات جديدة وذلك  وا�صتعمالها وا�صتغاللها من 
والحتياجات  والثقافية  الجتماعية  للتطلعات  لال�صتجابة 

القت�صادية و�صرورات التنمية امل�صتدامة. 
التعرف وحتديد  تعني عملية  البحث:  اأن�صطة  برجمة   -
حماور البحث املكونة من موا�صيع بحث عامة تربز ب�صكل 

رة. وا�صح الأهداف العلمية والتكنولوجية امل�صطرّ
مالءمة  ي�صمن  ن�صاط  هو  البحث:  اأن�صطة  تقييم   -
مراحل  جميع  يف  ويبا�صر  للبحث  الوطني  النظام  وفعالية 

اإعداد وتنفيذ واإجناز اأهداف البحث.
بينما  البحث،  �صيا�صات  ال�صرتاتيجي  التقييم  ي�صمل 

ي�صمل التقييم العلمي اأن�صطة البحث.
- خمطط تطوير: هو اأداة حتديد الربامج الوطنية للبحث 
حمملة بالأهداف العلمية والجتماعية والقت�صادية وكذا 

الو�صائل الالزمة لإجنازها لفرتة متعددة ال�صنوات.
- الوكالة املو�صوعاتية للبحث: هي موؤ�ص�صة رائدة موجودة 
تكلف  البحث،  اأن�صطة  تنفيذ  وكيانات  املركزية  الإدارة  بني 
اخت�صا�صها  مليدان  التابعة  البحث  برامج  تنفيذ  بتن�صيق 

وتثمينها. 
- املراقبة املالية البعدية: تعني الرقابة التي متار�س على 
عمومية  لنفقة  بالدفع  والأمر  اللتزام  بعد  بال�صرف  الآمر 
من اأجل التحقق من �صحة عملية امليزانية من طرف عون  

ينتمي لوزارة املالية.   
- املوؤ�ص�صة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي: 
على  املطبق  العمومية  للموؤ�ص�صات  القانوين  النمط  هي 
موؤ�ص�صات البحث العلمي التي تتمتع بال�صخ�صية املعنوية 

وال�صتقاللية املالية مبا يتوافق مع خ�صو�صية مهامها. 
ع با�صتقـاللية  - كيانات تنفيذ اأنـ�صطة الـبحث التي تتمترّ
الـت�صيري : تعني فرقة البحث وخمرب البحث ووحدة البحث 

تن�صاأ داخل املوؤ�ص�صات وتوفر للباحثني اإطاًرا للعمل .
الو�صائل  جمموع  تعني  للبحث:  امل�صرتكة  امل�صلحة   -
حتت  تو�صع  التي  والعلمية  التقنية  والتجهيزات  اخلا�صة 
من  م�صرتكة،  ب�صفة  البحث  وكيانات  موؤ�ص�صات  ت�صرف 

اأجل تنفيذ اأن�صطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
- التثمني: يعني كل ن�صاط ي�صمح باإمكانية ا�صتخدام 

اأو ت�صويق نتائج ومعارف ومهارات البحث.
- الر�صد التكنولوجي: هو عملية حتيني م�صتمرة تهدف 
باملكت�صبات  اخلا�صة  املعلومات  جلمع  منهجي  تنظيم  اإىل 
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والإجراءات  باملنتجات  العالقة  ذات  والتقنية  العلمية 
ا�صتخال�س  بغية  باملعلومات،  اخلا�صة  والأنظمة  والطرق 

فر�س التنمية.
الفعلي  التحويل  عملية  هو  التكنولوجي:  التحويل   -
لالكت�صافات الناجتة عن البحث اإىل املجال ال�صناعي بهدف 

ت�صويقها على �صكل منتوجات و/اأو خدمات جديدة.
- البتكار: يعني و�صع منتوج )�صلعة اأو خدمة( اأو عملية 
نة ب�صكل كبري اأو اأ�صلوب جديد للت�صويق  جديدة اأو حم�صرّ
العمل  حميط  وتنظيم  املوؤ�ص�صة  ممار�صات  يف  التنظيم  اأو 
اأو العالقات اخلارجية. يختلف البتكار عن الخرتاع، لأنرّه 

يندرج يف منظور تطبيقي. 
- متويل اأويل: يعني امل�صاهمة املالية الأولية يف راأ�صمال 
ت�صويق  لتمويل  عموما  امل�صاهمة  هذه  ت�صتعمل  موؤ�ص�صة، 

املنتوج الأول للموؤ�ص�صة.
- املوؤ�ص�صة املبتكرة: تعني املوؤ�ص�صة التي تتكفل بتج�صيد 
م�صاريع البحث الأ�صا�صي اأو التطبيقي، اأو تلك التي تقوم 

باأن�صطة البحث والتطوير.
موؤ�ص�صة  هو   : التكنولوجي  والتحويل  البتكار  مركز   -
علمية جتمع الفاعلني يف عاملي املهن والبحث يف ميدان معني. 
م املركز اخلربة العلمية والتكنولوجية للموؤ�ص�صات التي  يقدرّ
ل متلك الإمكانيات الالزمة لإن�صاء مركز للبحث والتنمية، 
هياكل  بني  التكنولوجي  التحويل  عملية  يف  ي�صاهم  كما 
وا�صتغالل  مبتكرة  موؤ�ص�صات  )اإن�صاء  املهن  وعامل  البحث 

براءات الخرتاع...(.
يظم  الذي  املوقع  يعني  التكنولوجـي:  القطب   -
جمالت  يف  والبحث  التعليم  وهيئات  املبتكرة  املوؤ�ص�صات 

تكنولوجية خمتلفة.  

الف�شل الثاين: اأهداف البحث الع�لمي
 والتطوير التكنولوجي

 املادة 7: يهدف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
والثقافية  والجتماعية  القت�صادية  التنمية  حتقيق  اإىل 

والعلمية والتكنولوجية للبالد.
تتمثل الأهداف الأ�صا�صية للبحث العلمي والتطوير   

التكنولوجي على اخل�صو�س فيما ياأتي:
ل�صيما  والتكوين  والتعليم  الرتبية  منظومة  تطوير   -

بتح�صني نوعية التكوين،
- ترقية احلكم الرا�صد،

- الرتقية ال�صاملة للمعارف،
- ترقية  وتطوير ال�صحة وال�صناعة ال�صيدلنية يف �صتى 

جوانبهما،
- تعزيز قدرات الدفاع والأمن الوطنيني،

- تطوير الأنظمة الوطنية لالإعالم والت�صالت،
- تطوير جمتمع املعلومات،

- تطوير وحتديث النظام الإداري والق�صائي،
- تقلي�س الفوارق الجتماعية والتنمية املحلية ورفاهية 

ال�صكان،
- تطوير و�صائل النقل والت�صال،

- تنمية وترقية تهيئة الإقليم،
- التنمية الفالحية  والغابية  وتنمية امل�صاحات الطبيعية 

وامل�صاحات الريفية،
- تطوير �صناعة الأغذية الزراعية وترقيتها،
- تطوير الرثوة احليوانية و�صحتها واإنتاجها،

- الأمن والكتفاء الذاتي الغذائيني، 
الري  اأجل  املائية وحمايتها ل�صيما من  املوارد  تنمية   -

و�صرف املياه والتطهري والتموين باملياه،
- تنمية ال�صيد البحري وتربية املائيات،

البيئة وترقية القت�صاد الأخ�صر والتكيف مع  - حماية 
التغريات املناخية،

والتنوع  الطبيعة  على  واملحافظة  الت�صحر  مكافحة   -
والتوازن البيولوجيني وترقية التنمية امل�صتدامة،

- الوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكربى،
- تطوير الت�صغيل وترقيته،

- تطوير وترقية ال�صكن والعمران والهند�صة املعمارية،
- ترقية التطوير ال�صناعي واملنجمي،

- ترقية نوعية الإنتاج الوطني،
ا�صتعمالها  وتر�صيد  وتوزيعها  وتخزينها  الطاقة  اإنتاج   -

وتنويع م�صادرها،
- تنمية املدينة وترقيتها،

- ترقية ال�صباب،
- تطوير الأن�صطة البدنية والريا�صية،

- ترقية العلوم الجتماعية والإن�صانية وتطويرها،
- تنمية وترقية ال�صياحة وال�صناعة التقليدية،
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- تطوير وترقية الطاقات املتجددة،
- تطوير العلوم والتكنولوجيات النووية وتطبيقها، 

- تطوير التكنولوجيات الف�صائية وتطبيقها، 
- ا�صتك�صاف يف الأر�س وباطن الأر�س والبحار والغالف 

اجلوي وتقدير مواردها، 
- ت�صكيل اأقطاب المتياز، ل�صيما يف البتكار الرقمي،

- تعميق الدرا�صات يف العلوم واحل�صارة الإ�صالمية،
ال�صعبية  املقاومة  وتاريخ  ذاكرة  يف  ق  املعمرّ البحث   -

واحلركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- حماية الرتاث الثقايف واحل�صاري الوطني وتثمينه،

- تعميق الدرا�صات يف تاريخ احل�صارة الإن�صانية يف كل 
مراحلها ل�صيما يف اجلزائر،

العربية  اللغتني  يف  والبحث  الدرا�صات  تعميق   -
والأمازيغية وترقيتهما.

والتطوير  العلمي  البحث  اأن�صطة  تهدف   :8 املادة 
التكنولوجي اإىل حتقيق الأهداف القت�صادية والجتماعية 
من   7 املادة  يف  املذكورة  والتكنولوجية  والعلمية  والثقافية 

هذا القانون.
 

الباب الثاين : الربجمة الوطنية لأن�شطة
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

العلمي  للبحث  الوطنية  الربجمة  تندرج   :9 املادة 
والتطوير التكنولوجي يف اإطار تنفيذ ال�صرتاتيجية الوطنية 

للتنمية ال�صاملة.

املادة 10: لتج�صيد الأهداف املحددة يف املادة 7 من هذا 
القانون، تنظم اأن�صطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

يف �صكل برامج وطنية للبحث.
ينق�صم كل برنامج اإىل ميادين، وكل ميدان اإىل حماور، 
وكل حمور اإىل مو�صوعات، وكل مو�صوع اإىل م�صاريع بحث. 

املادة 11: تعزز حماور البحث املحملة مبو�صوعات البحث 
التي تعرب عن الأهداف العلمية والجتماعية والقت�صادية 
املزمع حتقيقها واملعدة من اللجان القطاعية الدائمة واللجان 
الوكالت  من  يخ�صها،  فيما  القطاعات، كل  بني  امل�صرتكة 

برامج بحث وطنية متعددة  املو�صوعاتية للبحث وتدمج يف 
التخ�ص�صات وم�صرتكة بني القطاعات لعر�صها على املجل�س 

الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

د الأولويات بني الربامج الوطنية للبحث  12: حتدرّ املادة 
على اأ�صا�س اأولويات احلكومة يف جمال ا�صرتاتيجية التنمية 

امل�صتدامة.
ويتم، زيادة على ذلك، العتماد ل �صيما على الكفاءات 

العلمية الب�صرية والهياكل والتجهيزات العلمية.

املادة 13: تنفذ الربامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير 
املن�صاأة  والهياكل  الهيئات  طرف  من  املعدة  التكنولوجي، 
املوارد  تت�صمن  تطوير  خمططات  بوا�صطة  الغر�س،  لهذا 
طريق  وحتدد عن  لتنفيذها  الالزمة  واملالية  واملادية  الب�صرية 

التنظيم. 
وتتم مراجعتها بالأ�صكال نف�صها، عند احلاجة.  

ملقايي�س  وفقا  البحث  م�صاريع  انتقاء  يتم   :14 املادة 
مو�صوعية.

ويف اإطار احرتام مبداأ الفح�س احل�صوري ميكن �صاحب 
املوؤهلة  الهيئة  اأمام  م�صروعه  عن  يدافع  اأن  البحث  م�صروع 

لنتقاء م�صاريع البحث.
د كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم . حتدرّ

الباب الثالث : تقييم اأن�شطة البحث
 الع�لمي والتطوير التكنولوجي

والتطوير  العلمي  البحث  اأن�صطة  تخ�صع   :15 املادة 
التكنولوجي لتقييم دوري وفقا ملقايي�س مو�صوعية.

ن�صاطات  الوقت  نف�س  يف  التقييم  يخ�س   :16 املادة 
الباحثني وكيانات البحث وكذا برامج البحث.

التكنولوجي من  والتطوير  العلمي  البحث  اأن�صطة  م  تقيرّ
قبل نظراء، يف اإطار جماعي وح�صوري وفقا مليثاق اأخالقيات 
املهنة، ويتمرّ اإعالن النتائج لالأطراف املعنية مع مراعاة حجب 

هوية اخلرباء املقيرّمني.
يتم اإعالم الأطراف املعنية بقواعد  التقييم وكيفياته.
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د كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم . حتدرّ

املادة 17: تعد اللجان القطاعية الدائمة واللجان امل�صرتكة 
فيما  كل  للبحث،  املو�صوعاتية  والوكالت  القطاعات  بني 
على  يتم  التي  البحث  اأن�صطة  تنفيذ  ح�صائل  يخ�صها، 
الوزير  مه  يقدرّ والآفاق،  احل�صيلة  عن  تقرير  اإعداد  اأ�صا�صها  
للبحث  الوطني  للمجل�س  �صنوًيا  العلمي  بالبحث  املكلف 
ا�صتيفاء  بعد  ن�صره  وميكن  التكنولوجي  والتطوير  العلمي 

مراحل التقييم على جميع الدعائم املالئمة. 

املادة 18 : يديل املجل�س الوطني للبحث العلمي والتطوير 
واملتعلق  اإليه  املقدم  التقرير  يف  �صنوًيا  براأيه  التكنولوجي 
التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  واآفاق  بح�صيلة 
املن�صو�س عليه يف املادة 17 اأعاله، ويناق�س هذا الراأي يف 

جمل�س الوزراء.

الباب الرابع: التثمني - امل�شالح العلمية والتقنية
الف�شل الأول: التثمني

بالبحث  املكلفة  الوزارة  يف  ممثلة  الدولة  تترّخذ   :19 املادة 
لة  الرتتيبات املالئمة من اأجل تثمني  العلمي والهيئات املوؤهرّ
نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ل�صيما من اأجل:
- تثمني التكنولوجيات ذات القيمة امل�صافة والقدرات 

يف الهند�صة والتجهيزات التكنولوجية املتوفرة،
- رفع قدرات تكييف التكنولوجيات،

- تعزيز التقيي�س،
- ت�صهيل نقل نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

نحو القطاعني القت�صادي والجتماعي،
- تثمني املعارف و املهارات، 

- تزويد ال�صلطات العمومية باخلربة ال�صرورية يف اتخاذ 
القرار.

تقنية  ودرا�صات  تثمني  هياكل  اإن�صاء  ميكن   :20 املادة 
العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  �صمن  واجتماعية  واقت�صادية 
د عن طريق  العلمي ح�صب �صروط وكيفيات حتدرّ والبحث 

التنظيم. 

املادة 21: ميكن اأن ت�صتفيد املوؤ�ص�صات املبتكرة من متويل 
اأويل ح�صب �صروط وكيفيات حتدد عن طريق التنظيم.

العلمي،  الإنتاج  على  حتفيزات  منح  ميكن   :22 املادة 
ل�صيما يف جمال براءات الخرتاع القابلة للتطبيق ال�صناعي 

د عن طريق التنظيم. ح�صب �صروط وكيفيات حتدرّ

القت�صادية  بالهتمامات  التكفل  اأجل  من   :23 املادة 
الو�صط  يف  الدكتوراه  اأطروحات  اإجناز  ميكن  والجتماعية، 

د عن طريق التنظيم. املهني ح�صب �صروط وكيفيات حتدرّ

املادة 24: من اأجل تن�صيط اأ�صغال نتائج البحث ونقلها 
الوزارة املكلفة  الدولة ممثلة يف  وا�صتغاللها وتعميمها، ت�صع 
بالبحث العلمي والوزارات املعنية الو�صائل الالزمة لت�صهيل 
الدوريات  واإ�صدار  وت�صجيعها  البحث  نتائج  وحماية  ن�صر 

واملوؤلفات العلمية والتقنية وتوزيعها.

الف�ش�ل الثاين: امل�شالح الع�لمية والتقنية - التعاون

املادة 25: تعمل الدولة ممثلة يف الوزارة املكلفة بالبحث 
ت�صجيع  املعنية، على  الوزارية  الدوائر  بامل�صاركة مع  العلمي 
املعلومات  ونقل  التكنولوجي  للر�صد  وطنية  �صبكة  اإقامة 

العلمية والتقنية.

املادة 26: تترّخذ الدولة ممثلة يف الوزارة املكلفة بالبحث 
لل�صماح  الالزمة  الرتتيبات  املعنية  والوزارات  العلمي 
والتقنية  العلمية  املعلومات  م�صادر  اإىل  بالو�صول  للباحثني 
الدولية، واحل�صول عليها، وت�صجيع التعاون ما بني القطاعات 
والتطوير  العلمي  البحث  ميدان  يف  الدويل  والتعاون 

التكنولوجي، وفقا للت�صريع والتنظيم املعمول بهما.

الباب اخلام�ص: الإطار التنظيمي
الف�ش�ل الأول: هيئات التوجيه والإدارة

للبحث  الدائمة  القطاعية  اللجان  تتكفل   :27 املادة 
دائرة  كل  م�صتوى  على  التكنولوجي  والتطوير  العلمي 
وزارية برتقية اأن�صطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 



27

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                        العدد: 6

اخلا�صة بالقطاع، وتن�صيقها وتقييمها.
د مهام هذه اللجان وتنظيمها و�صريها عن طريق التنظيم. حتدرّ

املادة 28: تكلف اللجان امل�صرتكة بني القطاعات، بربجمة 
وتن�صيقها  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  اأن�صطة 

وترقيتها وتقييمها.
طريق  عن  و�صريها  وتنظيمها  اللجان  هذه  مهام  د  حتدرّ

التنظيم.

املادة 29: يكلف املجل�س الوطني للتقييم، املو�صوع لدى 
الوطنية  ال�صيا�صة  بتقييم  العلمي،   بالبحث  املكلف  الوزير 
التقييم   اآليات  باإعداد  وكذا  ونتائجها  وخياراتها  للبحث 

ومتابعة تنفيذها.
ي�صكل املجل�س اأ�صا�ًصا من ال�صخ�صيات العلمية امل�صتقلة.
د مهام املجل�س وت�صكيلته وكيفيات �صريه عن طريق  حتدرّ

التنظيم.

العلمي  للبحث  الوطني  املجل�س  يكلف   :30 املادة 
والتطوير التكنولوجي بتحديد توجهات ال�صيا�صة الوطنية يف 
هذا املجال، وحتديد الأولويات بني الربامج الوطنية للبحث 

وتقييم تنفيذها.

د مهام املجل�س وت�صكيلته وكيفيات �صريه عن طريق  حتدرّ
التنظيم.

بتنفيذ  الدائم،  املدير  الوطني  اجلهاز  يكلف   :31 املادة 
التكنولوجي  والتطوير  العلمي  للبحث  الوطنية  ال�صيا�صة 
بني  وم�صرتك  جماعي  اإطار  يف  الوزارية  الدوائر  جميع  يف 

القطاعات. 
يو�صع هذا اجلهاز الوطني املدير الدائم حتت �صلطة الوزير 
املكلف بالبحث العلمي، ويتمتع بال�صتقاللية يف الت�صيري.

د مهام هذا اجلهاز وتنظيمه عن طريق التنظيم. حتدرّ

املادة 32: تعدرّ الندوة الوطنية للموؤ�ص�صات العـمومية ذات 
الطابع العلمي والتكنولوجي اإطاًرا للت�صاور والتن�صيق حول 
الوطنية  ال�صيا�صة  وتطبيق  البحث  موؤ�ص�صات  �صبكة  اأن�صطة 

املعتمدة يف جمال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

د مـهام الندوة الوطنية وتنظيمها و�صريها عن طريق التنظيم. حتدرّ

الف�شل الثاين : موؤ�ش�شات الو�شاطة

بتن�صيق  للبحث  املو�صوعاتية  الوكالة  تكلف   :33 املادة 
التخ�ص�صات  من  ملجموعة  التابعة  العلمي  البحث  اأن�صطة 

العلمية، ومتابعة تنفيذها وتثمينها.
اللجان  على  مهامها،  تاأدية  اأجل  من  الوكالة،  ترتكز 

امل�صرتكة بني القطاعات التابعة مليدان اخت�صا�صها.
د مهام الوكالة املو�صوعاتية للبحث وتنظيمها و�صريها  حتدرّ

عن طريق التنظيم .

الف�شل الثالث : كيانات تنفيذ اأن�شط�ة البحث

والتطوير  العلمي  البحث  برامج  لإجناز   :34 املادة 
علمي  طابع  ذات  عمومية  موؤ�ص�صة  تن�صاأ  التكنولوجي، 

وتكنولوجي.
خ�صو�صيات  تنا�صب  لقواعد  املوؤ�ص�صة  هذه  تخ�صع 
وم�صك  الدولة،  من  ميزانيتها  تخ�صي�س  ل�صيما  مهامها، 
املالية  واملراقبة  املايل،  املحا�صبي  للنظام  مطابقة  حما�صبة 

البعدية . 
ميكن املوؤ�ص�صة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،  

اإن�صاء موؤ�ص�صات فرعية، واأخذ احل�ص�س.
العلمي  الطابع  ذات  العمومية  املوؤ�ص�صة  مهام  د  حتدرّ

والتكنولوجي وتنظيمها و�صريها عن طريق التنظيم.

املادة 35: ميكن املوؤ�ص�صة العـمومية املن�صاأة يف املادة 34 
العاليني  والتكوين  التعليم  يف  امل�صاهمة  القانون  هذا  من 

ح�صب �صروط وكيفيات حتدد عن طريق التنظيم.

وتطوير  علمي  بحث  وحدات  اإن�صاء  ميكن   :36 املادة 
العاليني  والتكوين  التعليم  موؤ�ص�صات  �صمن  تكنولوجي 
باملوؤ�ص�صة  خا�صة  وتكون  الأخرى،  العمومية  واملوؤ�ص�صات 
الت�صيري  يف  بال�صتقاللية  ع  وتتمترّ خمتلطة،  اأو  م�صرتكة  اأو 

وتخ�صع للمراقبة املالية البعدية.
و�صريها  وتنظيمها  الوحدات  هذه  اإن�صاء  كيفيات  د  حتدرّ

عن طريق التنظيم.
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املادة 37: ميكن اإن�صاء خمابر بحث علمي وتطوير تكنولوجي 
واملوؤ�ص�صات  العاليني  والتكوين  التعليم  موؤ�ص�صات  �صمن 
م�صرتكة   اأو  باملوؤ�ص�صة  خا�صة  وتكون  الأخرى  العمومية 
وتخ�صع  الت�صيري  يف  بال�صتقاللية  وتتمتع  اأو خمتلطة 

للمراقبة املالية البعدية.
عن  و�صريها  وتنظيمها  املخابر  هذه  اإن�صاء  كيفيات  حتدد 

طريق التنظيم.

املادة 38: ميكن اإن�صاء فرق بحث علمي وتطوير تكنولوجي 
�صمن موؤ�ص�صات التعليم والتكوين العاليني واملوؤ�ص�صات العمومية 
خمتلطة  اأو  م�صرتكة  اأو  باملوؤ�ص�صة  خا�صة  وتكون  الأخرى 
املالية  للمراقبة  وتخ�صع  الت�صيري  يف  بال�صتقاللية   تتمتع 

البعدية.
حتدد كيفيات اإن�صاء فرق البحث وتنظيمها و�صريها عن 

طريق التنظيم. 

بحث  وخمابر  بحث  وحدات  اإن�صاء  ميكن   :  39 املادة 
داخل  وكذا  القت�صادية  املوؤ�ص�صات  داخل  البحث  وفرق 
اجلمعيات واملوؤ�ص�صات ذات الطابع العلمي ح�صب �صروط 

د عن طريق التنظيم. وكيفيات حتدرّ

املادة 40: تخ�صع املوؤ�ص�صة الع�صكرية ذات الطابع العلمي 
والتكنولوجي لن�س خا�س.

الف�شل الرابع: موؤ�ش�شات التثمني والبتكار
والتحويل التكنولوجي

امل�ادة 41: تتكفل الوكالة املو�صوعاتية للبحث، بالتن�صيق 
مع الهياكل والأجهزة املعنية، بتنفيذ ال�صرتاتيجية الوطنية 
للتطوير التكنولوجي ل�صيما عن طريق حتويل نتائج البحث 

وتثمينها.

التكنولوجي  والتحويل  البتكار  مركز  يوفر   :  42 املادة 
التكنولوجيا  نقل  وكذا  حتتاجها  التي  اخلربة  للموؤ�ص�صات 
القت�صادي  القطاع  اإىل  البحث  اأن�صطة  تنفيذ  كيانات  من 

والجتماعي.
د مهام هذا املركز وتنظيمه و�صريه عن طريق التنظيم. حتدرّ

الف�شل اخلام�ص : ال�شبكات وم�شالح البحث امل�شرتكة

املادة 43: ق�صد توحيد الكفاءات وال�صتعمال امل�صرتك 
للو�صائل وت�صجيع البحث التعاوين وذلك من اأجل التكفل 
الأمثل مب�صاريع بحث ذات امل�صلحة امل�صرتكة، ميكن اإن�صاء 
د  �صبكات مو�صوعاتية للبحث ح�صب �صروط وكيفيات حتدرّ

عن طريق التنظيم.

للبحث  م�صرتكة  م�صالح  اإن�صاء  ميكن   :44 املادة 
واملوؤ�ص�صات  العاليني  والتكوين  التعليم  موؤ�ص�صات  داخل 
ال�صت�صفائية اجلامعية وموؤ�ص�صات البحث العلمي والوكالت 

املو�صوعاتية ق�صد جتميع الكفاءات والتجهيزات العلمية.
و�صريها  وتنظيمها  للبحث  امل�صرتكة  امل�صالح  مهام  د  حتدرّ

عن طريق التنظيم.

الباب ال�شاد�ص: تطوير املوارد الب�شرية

البحث،  العاملني يف  تعداد  يتزايد  اأن  يجب   :45 املادة 
التكنولوجي،  والتطوير  العلمي  البحث  اأهداف  لتحقيق 
التطوير  خمططات  احتياجات  مع  يتطابق  �صنوي  مبعدل 

املن�صو�س عليها يف املادة 13 من هذا القانون. 

املادة 46: ترمي �صيا�صة تطوير املوارد الب�صرية، اإىل ح�صد 
الكفاءات العلمية الوطنية، ول�صيما بوا�صطة:

- رفع عدد الباحثني الدائمني يف هياكل البحث،
موؤ�ص�صات  يف  الباحثني  لالأ�صاتذة  مكثف  اإ�صراك   -

التعليم والتكوين العاليني،
- اإ�صراك الباحثني النا�صطني بوقت جزئي،

الب�صرية  والقدرات  املوؤهلة  الب�صرية  املوارد  ا�صتعمال   -
يف  والهيئات  املوؤ�ص�صات  من  اخلربة  جمال  يف  الوطنية 
عن  املرتتبة  للمقت�صيات  ا�صتجابة  املبا�صرة  الأن�صطة 

التحولت الجتماعية والقت�صادية،
والتعليم  البحث  اأجل  من  البحث  بوا�صطة  التكوين   -

العايل،
اجلزائر،  يف  املقيمني  للباحثني  الأمثل  ال�صتعمال   -
العاملة  اجلزائرية  العلمية  الكفاءات  اإ�صراك  على  والعمل 
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وكذا  والبحث،  والتعليم  التكوين  ميادين  يف  اخلارج  يف 
الباحثني الأجانب يف و�صعية الباحث الزائر،

تطوير  لتحقيق  البحث  فرق  من  �صبكات  تكوين   -
البحث التعاوين،

بني  الباحثني  بتنقل  ت�صمح  مالئمة  ترتيبات  و�صع   -
البحث  وكيانات  العاليني  والتكوين  التعليم  موؤ�ص�صات 
والهيئات واملوؤ�ص�صات طبقا للت�صريع والتنظيم املعمول بهما.
ترتيبات مالئمة ت�صمح مبمار�صة حاملي �صهادة  - و�صع 
مبوجب  كياناته  يف  البحث  اأن�صطة  الأجراء  غري  الدكتوراه 

عقود عمل.
د كيفيات تطبيق اأحكام هذه املادة عن طريق التنظيم. حتدرّ

والتطوير  العـلمي  البحث  باأن�صطة  يـقوم   :47 املادة 
التكنولوجي باحثون دائمون.

الدائمون  الباحثون  و/اأو  الباحثون  الأ�صاتذة  ميكن 
والإطارات التابعون ملختلف القطاعات ممار�صة هذه الأن�صطة 

بوقت جزئي. 
العـلمي  البحث  اأن�صطة  ومكافاأة  ممار�صة  �صروط  د  حتدرّ

والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي عن طريق التنظيم.

الدائمني  الباحثني  وواجبات  حقوق  حتدد   :48 املادة 
التدابري التحفيزية مبوجب  وم�صتخدمي دعم البحث وكذا 

قانون اأ�صا�صي خا�س.

املن�صو�س  اخلا�س  الأ�صا�صي  القانون  ي�صمن   :49 املادة 
التي  الن�صو�س  وكذا  القانون  هذا  من   48 املادة  يف  عليه 
ا�صتقاللية  جزئي،  بوقت  يعملون  الذين  الباحثني  حتكم 
املعلومات  التحليل واحل�صول على  العلمي وحرية  امل�صعى 
والتنقل والإ�صهام يف ن�صر املعرفة والتكوين امل�صتمر ل�صيما 

من خالل امل�صاركة يف امللتقيات العلمية.
املهني  امل�صار  متابعة  اخلا�س  الأ�صا�صي  القانون  �صمن 
الت�صغيل  يخ�س  فيما  وا�صتقراًرا  مالءمة  الأكرث  والظروف 
واملرتبات واحلوافز مع اإلزامية تقدمي ح�صيلة اأن�صطة البحث 

العلمي والتطوير التكنولوجي.
يعملون  الذين  والباحثون  الدائمون  الباحثون  يخ�صع 
ال�صرية  لواجب  البحث  دعم  وم�صتخدمو  جزئي  بوقت 
طبقا  مهامهم  ممار�صة  اإطار  يف  واآدابها  املهنة  واأخالقيات 

للت�صريع والتنظيم املعمول بهما.

والأ�صاتذة  الدائمني  الباحثني  و�صع  ميكن   :50 املادة 
الباحثني وم�صتخدمي دعم البحث يف و�صعية انتداب لدى 
اأق�صاها  ملدة  موؤ�ص�صاتهم  حتدثها  التي  الفرعـية  املوؤ�ص�صات 
خم�س )05( �صنوات طبقا للت�صريع والتنظيم املعمول بهما.

الباب ال�شابع: اأحكام مالية

والتطوير  العلمي  البحث  ميزانية  تتكون   :51 املادة 
التكنولوجي التي تقرها قوانني املالية �صنويا، كل اعتمادات 
�صة لتمويل اأن�صطة البحث العلمي  الت�صيري والتجهيز املخ�صرّ
التعليم  موؤ�ص�صات  بها  تقوم  التي  التكنولوجي  والتطوير 
الوزارية  الدوائر  ملختلف  التابعة  البحث  ومراكز  العايل 
املعنية، اإىل جانب موؤ�ص�صات البحث الأخرى، كما تت�صمن 

�صة لتمويل الربامج الوطنية للبحث. العتمادات املخ�صرّ

52: توفر الدولة الو�صائل املادية واملالية ال�صرورية  املادة 
لتنفيذ اأن�صطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

�صها الدولة  املادة 53 : تتنا�صب العتمادات التي تخ�صرّ
مع  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  اأهداف  لبلوغ 
دة يف خمططات التطوير املذكورة يف املادة  العتمادات املحدرّ

 . القانون  هذا  من   13
التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  نفقات  تعرف 

ارتفاًعا متوازنًا.

�صة لتمويل برامج البحث  املادة 54: تاأتي املوارد املخ�صرّ
العلمي والتطوير التكنولوجي من ميزانية الدولة ومن: 

- موارد ذاتية عمومية،
- مداخيل ناجتة عن املوؤ�ص�صات الفرعية واأخذ احل�ص�س،

- عقود بحث وتقدمي خدمات،
- موارد خا�صة،

- التعاون الدويل،
- الهبات والو�صايا.

�س اعتمادات البحث العلمي والتطوير  املادة 55: تخ�صرّ
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التكنولوجي اأ�صا�ًصا، ملا ياأتي:
- الربامج الوطنية للبحث، 

التكنولوجي،  والتطوير  البحث  وموؤ�ص�صات  هيئات   -
ق�صد احلفاظ على حميط البحث وتعزيزه،

- موؤ�ص�صات التعليم والتكوين العاليني من اأجل تطوير 
البحث التكويني،

كانت  عمومية  الوطنية،  املوؤ�ص�صات  يف  البحث  ترقية   -
اأم خا�صة، التي ت�صاهم يف اأن�صطة البحث العلمي والتطوير 

التكنولوجي والإبداع والتثمني.

املادة 56: يتم احل�صول على التخ�صي�صات املالية املوجهة 
اإىل متويل اأن�صطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عن 
العلمي،  بالبحث  املكلفة  الوزارة  بني  تربم  اتفاقية  طريق 

واملوؤ�ص�صات والكيانات امل�صتفيدة.   

املالية  العتمادات  ا�صتعمال  يخ�صع   :57 املادة 
لقواعد  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  للبحث  املخ�ص�صة 
تالئم خ�صو�صية هذا الن�صاط، ل�صيما تطبيق املراقبة املالية 
عليها  ل  املح�صرّ للمداخيل  املبا�صر  وال�صتعمال  البعدية، 
ال�صفقات  اإبرام  يف  واملرونة  والتفاقات،  العقود  اإطار  يف 

العمومية.
د كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.   حتدرّ

م الوزير املكلف بالبحث العلمي امليزانية  املادة 58: يقدرّ
التكنولوجي  والتطوير  العلمي  للبحث  �صة  املخ�صرّ الوطنية 
واملعدة طبًقا لأحكام املادة 51 من هذا القانون اأمام الربملان 

يف اإطار قانون املالية. 

الباب الثامن: اأحكام  نهائية

واملوؤ�ص�صات  الوزارية  القطاعات  جميع  تلزم   :59 املادة 
تطوير  خمططات  بتنفيذ  والكيانات  والأجهزة  والهيئات 
البحث العـلمي والتطوير التكنولوجي، وتطبيق اأحكام هذا 
للكيانات  الأ�صا�صية  بالقوانني  يتعلق  فيما  ل�صيما  القانون، 

وم�صتخدمي البحث.

املادة 60: تلغى اأحكام القانون رقم 98-11، املوؤرخ يف 

29 ربيع الثاين عام 1419 املوافق 22 غ�صت �صنة 1998، 
م، واملذكور اأعاله. ل واملتمرّ املعدرّ

املفعول  �صارية  تبقى  لتطبيقه  املترّخذة  الن�صو�س  اأنرّ  غري 
اإىل غاية �صدور الن�صو�س التطبيقية املن�صو�س عليها يف هذا 

القانون. 

الر�صمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�صر   :61 املادة 
للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

                 
ر باجلزائر يف:...................            حررّ
         املوافق:............................

                         عبد العزيز بوتفليقة
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