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الفصل اﳋامس
أحكام مالية وختامية
اﳌاّدة  : 32وظائف الرئيس واﻷمﲔ العام ومدير الدراسات
وظائف عليا ﰲ الدولة.
يصّنـ ـف مـ ـنصب رئـ ـيس اﳌجـ ـلس واﻷمﲔ ال ـع ـام وم ـدي ـر

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

الدراسات ،عن طريق التنظيم.
يحدد مبلغ وكيفيات مكافأة أعضاء اﳌجلس ،عن طريق
التنظيم.
اﳌاّدة  : 33يخـ ـ ـضع اﳌست ـ ـخدمون اﻹداريـ ـون والتق ـ ـن ـيون
ﻷحكام القانون اﻷساسي العام للوظيفة العمومية.
اﳌاّدة  : 3٤تضـ ـ ـ ـع الدولة ﲢـ ـت تص ـ ـرف اﳌج ـ ـلس الوس ـ ـائل
البشرية واﳌادية واﳌالية الضرورية لسيره.
اﳌاّدة  : 3٥تشتمل ميزانية اﳌجلس عﲆ باب لﻺيرادات
وباب للنفقات :
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ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  ١٣6و ١٣8و١٥-١٤٠
و ١٤٤و 2٠6و 2٠7منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥–99اﳌؤّرخ ﰲ  ١8ذي اﳊجة
عام  ١٤١9اﳌوافق  ٤أبريل سنة  ١999واﳌتضمن القانون
التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  2١–١٥اﳌؤّرخ ﰲ  ١8ربيع اﻷول
عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠١٥واﳌتضمن القانون

ﰲ باب اﻹيرادات :

التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

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

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

ﰲ باب النفقات :

الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه،

– نفقات التسيير،

– وبعد رأي مجلس الدولة،

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

– وبعد مصادقة البرﳌان،

ضر اﻷمﲔ العام مشروع اﳌيزانية ويعرضه
اﳌاّدة  : 36يح ّ

يصدر القانون اﻵتي نصه :

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

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

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

الوكاﻻت اﳌوضوعاتية للبحث وتدمـج ﰲ برامج وطنية للبحث

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

متعددة التخصصات ومشتركة بﲔ القطاعات ،لعرضها عﲆ

سنة .2٠2٠

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

اﳌجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات اﳌـحدث
عبد اﳌجيد تبون

ﲟوجب اﳌادة  2٠6من الدستور”.

 ١١شعبان عام  ١٤٤١هـ
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اﳌاّدة  : 3تعّدل اﳌادة  ١7من القانون رقم  2١–١٥اﳌؤّرخ

قانون رقم  03-20مؤّرخ ﰲ  ٥شعبان عام  ١٤٤١اﳌوافق

ﰲ  ١8ربيع اﻷول عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة 2٠١٥

 30مارس سنة  ،2020يعّدل ويتّمم القانون رقم ١٩–0٤

واﳌذكور أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي :

اﳌؤّرخ ﰲ  ١3ذي القعدة عام  ١٤2٥اﳌوافق  2٥ديسمبر

“اﳌادة  : ١7تعّد اللجان القطاعية الدائمة واللجان اﳌشتركة
بﲔ القطاعات والوكاﻻت اﳌوضوعاتية للبحث ،كل فيما

س ـ ـنة  200٤واﳌتعـ ـ ـلق بتنـ ـصـ ـيب العـ ـمال وم ـ ـراقـ ـ ـبة
التشغيل.
–––––––––––

يخصها ،حصائل تنفيذ أنشطة البحث التي يتم عﲆ أساسها
إعداد تقرير عن اﳊصيلة واﻵفاق ،يقدمه الوزير اﳌكلف

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

بالبحث العلمي سنويا للمجلس الوطني للبحث العلمي

– ب ـ ـناء عـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا اﳌـ ـ ـواد  ١٣6و ١٣8و١٤٠

والتكنولوجيات ،ويمكن نشره بعد استيفاء مراحل التقييم
عﲆ جميع الدعائم اﳌﻼئمة”.
اﳌاّدة  : ٤تعّدل اﳌادة  ١8من القانون رقم  2١–١٥اﳌؤّرخ
ﰲ  ١8ربيع اﻷول عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة 2٠١٥
واﳌذكور أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي :

و ١٤٤منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠ –8١اﳌؤّرخ ﰲ  9رمضان عام
 ١٤٠١اﳌوافق  ١١يوليو سنة  ١98١واﳌتعلق بشروط تشغيل
العمال اﻷجانب ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٣–9٠اﳌؤّرخ ﰲ  ١٠رجب عام

“اﳌ ـادة  : ١8يـ ـ ـدﱄ اﳌـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـس الوطـ ـنـ ـي للبح ـ ـ ـ ـ ـث العـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـمي
والتكنولوجيات برأيه سنويا ﰲ التقرير اﳌقدم إليه واﳌتعلق
ب ـح ـص ـ ـيلة وآفـ ـاق البحـ ـث العلمي والت ـط ـ ـويـ ـ ـر التكن ـ ـول ـ ـوج ـ ـي
اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  ١7أعﻼه ،وينـ ـ ـاقش ه ـ ـذا الـ ـرأي ﰲ
مجلس الوزراء“.

 ١٤١٠اﳌوافق  6فبراير سنة  ١99٠واﳌتعلق ﲟفتشية العمل،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١–9٠اﳌؤّرخ ﰲ  2٥رمضان
عام  ١٤١٠اﳌوافق  2١أبريل سنة  ١99٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﳌاّدة  : ٥تعّدل اﳌادة  29من القانون رقم  2١–١٥اﳌؤّرخ
ﰲ  ١8ربيع اﻷول عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة 2٠١٥
واﳌذكور أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي :

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9–٠2اﳌؤّرخ ﰲ  2٥صفر عام
 ١٤2٣اﳌوافق  8مايو سنة  2٠٠2واﳌتعلق بحماية اﻷشخاص
اﳌعوقﲔ وترقيتهم،

“اﳌادة  : 29يكﹽلـ ـ ـف اﳌجل ـ ـ ـس ال ـ ـ ـوطنـ ـي للبـ ـح ـ ـث العلمـ ـ ـ ـي

– وﲟقتضى القانون رقم  ١9–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  ١٣ذي القعدة

والتكنولوجيات بتقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي

عام  ١٤2٥اﳌوافق  2٥ديسمبر سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بتنصيب

والتط ـ ـوير التـ ـ ـكنولوجي وخ ـ ـياراتها ونتـ ـ ـائجـ ـ ـها ،وكـ ـ ـذا إع ـ ـداد

العمال ومراقبة التشغيل ،ﻻ سيما اﳌادة  ١٤منه،

آليات التقييم ومتابعة تنفيذها”.

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠–١١اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رجب عام

اﳌاّدة  : 6ت ـ ـعّدل اﳌـ ـادة  ٣٠من القانون رقم  2١–١٥اﳌؤّرخ
ﰲ  ١8ربيـ ـع اﻷول ع ـام  ١٤٣7اﳌوافـ ـق  ٣٠ديسمبـ ـر سنة 2٠١٥
واﳌذكور أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي :

 ١٤٣2اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠١١واﳌتعلق بالبلدية،
– وﲟقتـ ـ ـضى القـ ـانـ ـون رق ـ ـم  ٠2–١7اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١١رب ـيـ ـ ـع
الثاني عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٠جانفي سنة  2٠١7واﳌتضمن

“اﳌادة  : ٣٠يكﹽلـ ـ ـ ـف اﳌجل ـ ـ ـ ـ ـس الـ ـ ـوطنـ ـ ـي للبحـ ـ ـث العلمـ ـ ـي

القانون التوجيهي لتطوير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة،

والتكنولوجيات بإبداء آراء وتوصيات ﰲ اﳋيارات الكبرى

– وﲟقتضى القانون رق ـم  ١٠–١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٥رمضان
عام  ١٤٣9اﳌوافق  ١٠يونيو سنة  2٠١8الذي يحدد القواعد

البرامج الوطنية للبحث وتقييم تنفيذها”.

اﳌطبقة ﰲ مجال التمهﲔ،

للسياسـ ـة الوطنيـ ـة ﰲ هـ ـذا اﳌجـ ـال ،وﲢدي ـ ـد اﻷولوي ـات بﲔ

اﳌاّدة  : 7ينشـ ـ ـر هـ ـ ـذا القان ـ ـ ـون ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـ ـّرر باﳉزائـ ـ ـر ﰲ  ٥شعب ـ ـان عـ ـام  ١٤٤١اﳌوافق  ٣٠مارس
سنة .2٠2٠
عبد اﳌجيد تبون

– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعـد مصـادقة البـرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يعّدل هذا القانون ويتّمم أحكام اﳌادة ١٤
من القانون رقم  ١9–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  ١٣ذي القعدة عام ١٤2٥

