
العدد العدد 21
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 5 رجب رجب عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 2 أبريل أبريل سنة  سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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قوان%قوان%
قانـــون رقـــم قانـــون رقـــم 17 - - 08  مـــؤرخ في   مـــؤرخ في 28 جمــــادى الثانيـــة جمــــادى الثانيـــة
r2017 ــــــــوافــــق 27 مـــــــــــارس ســـــــنــــــــــة  مـــــــــــارس ســـــــنــــــــــةHــــــــوافــــق اH1438  ا عــــــــام عــــــــام 

يتضمن تسوية اHيزانية لسنة يتضمن تسوية اHيزانية لسنة 2014.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــنـــاء عـــلى الـــدســـتــورr ال ســـيـــمـــا اHــواد  136 و138

rو140 و144 و179 و181 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 80-04 اHــــؤرخ في 14
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1400 اHـــوافق أول مـــارس ســـنـــة 1980
واHـــتـــعـــلـق �ـــمـــارســـة وظـــيـــفـــة اHـــراقـــبـــة من قـــبل اجملـــلس

rالشعبي الوطني
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتممHعدل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

rتممHعدل واHا rاحملاسبة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

  rتممHعدل واHا rتعلق باحملروقاتHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واHـتضمن

r2014 الية  لسنةHقانون ا
rوبعد استشارة مجلس احملاسبة -

  rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : األولى :  قــــــدر مـــــبــــــلـغ اإليـــــرادات واحلــــــواصل
واHـداخــيل اHـطــبـقـة عــلى الـنــفـقـات الــنـهـائــيـة لــلـمـيــزانـيـة
الـعامـة لـلـدولـة اHسـجـلـة إلى غـاية 31 ديـسـمبـر سـنة 2014
بثـالثة آالف وتـسـعـمـائـة وأربـعـة وعـشـرين مـلـيـارا وواحد
وســــتــــX مــــلـــيــــونــــا وأربــــعـــمــــائــــة وثالثــــة وعــــشــــرين ألــــفـــا

وأربــعـمـائــة وخـمــسـة دنـانــيـر وســبـعـة وثــمـانــX سـنـتــيـمـا
(3.924.061.423.405,87 دج) طبقا للتوزيع حسب الطبيعة

موضوع اجلدول " أ" اHلحق بهذا القانون.

اHاداHادّة  2 :  : حددت الـنتائج الـنهائـية لنـفقات اHـيزانية
الــعـــامـــة لــلـــدولـــة لــســـنــة 2014 �ـــبــلـغ ســـبــعـــة آالف ومـــائــة
Xوثــمــانـيــة وســبــعـ Xمــلــيــارا ومـائــتــ Xوخــمــســة وأربــعـ
مــلــيــونــا ومــائــة وأربــعـة عــشــر ألــفــا وثالثــمــائــة وثــمــانــيـة
وســـــــتـــــــX ديــــــــنـــــــارا وســـــــتـــــــة وســــــــبـــــــعـــــــX  ســـــــنــــــــتـــــــيـــــــمـــــــا

(7.145.278.114.368,76 دج) حيث يخصص منه : 
* أربعـة آالف وأربـعـمائـة وثالثـون مـلـيارا ومـائـتان
وتـسـعـة وأربـعـون مـلـيـونـا وأربـعـمـائـة وخـمـسـة وسـبـعـون
ألـــفـــا وخـــمـــســـمـــائـــة وثـــمــــانـــيـــة وســـتـــون ديـــنـــارا وأربـــعـــة
وعــشــرون ســنــتــيــمـا (4.430.249.475.568,24 دج) لــنــفــقــات
الــتــسـيــيــر مـوزعــة حــسب الــوزارات طـبــقــا لـلــجـدول "ب"

rلحق بهذا القانونHا
* ألـــفـــان وخــمـــســمـــائـــة وخــمـــســة وأربـــعـــون مــلـــيــارا
وخمـسمـائة وأربـعة وأربـعون مـليـونا وخـمسـمائـة وواحد
وأربـعـون ألـفـا ومـائـتـان وأربـعـة وخـمـسـون ديـنـارا وسـتة
وعــشــرون ســنــتــيــمـا (2.545.544.541.254,26 دج) لــنــفــقــات
الـتـجـهـيـز (مـسـاهـمـات نـهـائـيـة) مـوزعـة حـسب الـقـطـاعات

rلحق بهذا القانونHطبقا للجدول "ج" ا
* مائـة وتـسـعـة وسـتـون مـليـارا وأربـعـمـائـة وأربـعة
وثمانون مليونـا وسبعة وتسعون ألفـا وخمسمائة وستة
وأربـــــــعـــــــون ديـــــــنـــــــارا وســـــــتــــــة وعـــــــشـــــــرون ســـــــنـــــــتـــــــيـــــــمــــــا

(169.484.097.546,26 دج) للنفقات غير اHتوقعة.

اHــاداHــادّة  3 : : بـــلغ الـــعـــجـــز الــنـــهـــائي اخلـــاص بـــعــمـــلـــيــات
اHـيـزانيـة لسـنة 2014 واخملـصص Hتـاح ومكـشوف اخلـزينة
Xوواحــدا وعـشـريـن مـلــيـارا ومــائـتـ Xثالثــة آالف ومـائــتـ
وسـتـة عـشـر مـلـيـونـا وسـتـمـائـة وتـسـعـX ألـفـا وتـسـعـمـائـة
واثـــنـــX وســــتـــX ديـــنـــارا وتــــســـعـــة وثــــمـــانـــX ســـنــــتـــيـــمـــا

(3.221.216.690.962,89 دج). 

اHاداHادّة  4 : : تخصص فوائـد احلسابات اخلاصة للخزينة
اHـصـفــاة أو اHـقـفـلــة اHـسـجــلـة إلى غـايـة 31 ديــسـمـبــر سـنـة
2014 الــتي تــقــدر �ــبــلغ ألــفــX ومــائــة وخــمــســX مــلــيــارا

Xمــلـيـونـا وخــمـسـمـائــة وسـتـة وثالثـ Xوثـمـا�ــائـة وتـسـعـ
ألــفــا وســبــعـة وســتــX ديــنـارا وواحــد وســبــعــX سـنــتــيــمـا
(2.150.890.536.067,71 دج) حلـــــســــــاب مـــــتـــــاح ومــــــكـــــشـــــوف

اخلزينة.
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اHــاداHــادّة  5 :  : تـــخــصـص األربــاح الـــنـــاجـــمــة عـن تــســـيـــيــر
عـمـليـات دين الـدولة اHـسـجلـة إلى غـاية 31 ديـسـمبـر سـنة
2014 الــتي تــقــدر �ــبـــلـغ خــمــســة مــلـــيــارات وخــمــســمــائــة

وأربـعة وأربعX ملـيونا وواحد وثـمانX ألفا وخـمسمائة
وواحـــد وعـــشـــرين ديـــنـــارا وأربـــعـــة وثـــمـــانـــX ســـنـــتـــيـــمـــا

(5.544.081.521,84 دج) حلساب متاح ومكشوف اخلزينة.

6 :  : بلـغت الـتغـيـرات الصـافـية اخملـصـصة Hـتاح اHاداHادّة  
ومكشوف اخلزينة للسنة اHالية 2014 :

* ثالثـــمــائــة وثــمــانــيــة مــلــيــارات وثالثــمــائــة وواحــد
Xألــفــا وســتـة وثـالثـ Xمـلــيــونــا ومــائــة وأربــعــ Xوخــمــســ
ديـــــــــنــــــــــــارا وتـــــــــســـــــــعــــــــــــة وســـــــــبـــــــــعـــــــــــX  ســـــــــنـــــــــتـــــــــيـــــــــمـــــــــا
(308.351.140.036,79 دج) فـيـمـا يـتــعـلق بـالـتـغــيـر الـسـلـبي

 rالصافي ألرصدة احلسابات اخلاصة للخزينة
* ثــمـــانــيـــة وثالثـــX مـــلــيـــارا وســبـــعـــمــائـــة وخــمـــســة
وثــمـــانــX مــلــيــونــا وخـــمــســمــائــة وخــمـــســة وثــمــانــX ألــفــا
Xديـــنــارا وثالثـــة وأربــعــ Xوخـــمــســمـــائــة وخـــمــســة وســـتــ
سـنـتــيـمـا (38.785.585.565,43 دج) فــيـمـا يــتـعـلـق بـالـتــغـيـر

rاإليجابي الصافي ألرصدة حسابات االقتراض

* ســـبـــعــة وأربـــعـــX مـــلـــيــونـــا وســـتـــمـــائــة وثـــمـــانـــيــة
وتــــــســـــــعــــــيـن ألــــــفـــــا وخـــــمـــــســــــمـــــائـــــة وثـــــمــــــانـــــX ديـــــنـــــارا
(47.698.580,00 دج) فـــيـــمــــا يـــتــــعـــلـق بـــالــــتـــغــــيـــر الــــصـــافي

اإليجابي ألرصدة حسابات اHساهمة.

اHاداHادّة  7 :  : يحــدد العــجـز اإلجــمـالي لــحـســاب مـتـاح
ومــــــكـــــشــــــوف الــــــخــــــزيــــــنــــــة لــــــســــــنـــــة 2014 �ـــــبـــــلـغ ألف
وثـالثــمـــائــة وأربـــعـــة وثالثــX مـــلـــيــارا ومـــائــتـــX وتــســـعــة
وتــســـعــX مـــلـــيــونـــا وتــســـعــمـــائــة وتـــســعـــة وعـــشــرين ألـــفــا
ومـــائــتـــX وأربــعـــة وســـتــX ديـــنـــارا وســبـــعــX ســـنـــتــيـــمــا

(1.334.299.929.264,70 دج).

اHـاداHـادّة  8 : : يـنـشـر هـذا الـقانـون في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 28 جـمــــادى الثـانـيــــة عــام 1438
اHوافــــق 27 مـــارس سنـــة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

866.120.000.000,00

59.300.000.000,00

853.330.000.000,00

510.720.000.000,00

3.000.000.000,00

485.700.000.000,00

2.267.450.000.000,00

882.173.095.445,17

70.769.042.722,16

765.274.966.815,76

442.840.805.077,96

1.675.078.326,51

369 878.801.005,84

2.089.770.984.315,44

إيرادات اHيزانيةإيرادات اHيزانية

1,85

19,34

-10,32

-13,29

-44,16

-23,85

-7,84

اإليرادات النهائية اHطبقة على ميزانية الدولة لسنة اإليرادات النهائية اHطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2014
اجلدول "أ"اجلدول "أ"

بالدينار (دج) بالدينار (دج) 

16.053.095.445,17

11.469.042.722,16

88.055.033.184,24

67.879.194.922,04

1.324.921.673,49

115.821.198.994,16

177.679.015.684,56

101,85

119,34

89,681

86,709

55,836

76,15

92,164

1. اHوارد العادية. اHوارد العادية

1.1 اإليرادات اجلبائية اإليرادات اجلبائية

001-201 حاصل الضرائب اHباشرة 

002-201 حاصل التسجيل والطابع

003-201 حاصل الضرائب اخملتلفة على األعمال

(مــنـــهــا الــرسم عــلـى الــقــيــمــة اHـــضــافــة عــلى
اHنتوجات اHستوردة)

 004-201 حاصل الضرائب غير اHباشرة

 005-201 حاصل اجلمارك

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (1) ) 

الفارقالفارق اإلجنازاإلجناز

بـ بـ %
اإلجنازاتاإلجنازات

تقديرات قانونتقديرات قانون

بـ بـ % بالقيمة بالقيمة اHالية  اHالية 
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21.000.000.000,00

64.000.000.000,00

-

85.000.000.000,00

288.000.000.000,00

288.000.000.000,00

2.640.450.000.000,00

1.577.730.000.000,00

4.218.180.000.000,00

-

4.218.180.000.000,00

24.277.088.152,49

49.705.753.445,76

122.349.954,80

74.105.191.553,05

182.455.245.081,30

182.455.245.081,30

2.346.331.420.949,79

1.577.730.000.000,00

3.924.061.420.949,79

2.456,08

3.924.061.423.405,87

إيرادات اHيزانيةإيرادات اHيزانية

15,61

-22,33

0,00

-12,82

-36,65

-36,65

-11,14

-6,97

-6,97

اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

بالدينار (دج) بالدينار (دج) 

3.277.088.152,49

14.294.246.554,24

122.349.954,80

10.894.808.446,95

105.544.754.918,70

105.544.754.918,70

294.118.579.050,21

-

294.118.579.050,21

294.118.579.050,21

294.118.579.050,21

115,61

77,67

0

87,18

63,35

63,35

88,861

100

93,027

-

1-2  اإليرادات العادية اإليرادات العادية

006-201 حاصل دخل األمالك الوطنية

007-201 احلواصل اخملتلفة للميزانية

 008-201 اإليرادات النظامية

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (2)

 1- 3 اإليرادات األخرى اإليرادات األخرى

اإليرادات األخرى

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (3)

مجموع اHوارد العادية مجموع اHوارد العادية 

2. اجلباية البتروليةاجلباية البترولية

011 - 201 اجلباية البترولية

اجملــــمــــوع الـــــعــــام لإليــــرادات خــــارج األمــــوال

اخملصصة للمساهمات 

األموال اخملصصة للمساهمات

اجملموع العام لإليراداتاجملموع العام لإليرادات

الفارقالفارق اإلجنازاإلجناز

بـ بـ %
اإلجنازاتاإلجنازات

تقديرات قانونتقديرات قانون

بـ بـ % بالقيمة بالقيمة اHالية  اHالية 

توزيع االعتمادات واالستهالكات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع االعتمادات واالستهالكات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2014 حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية
اجلدول "ب"اجلدول "ب"

بالدينار (دج) بالدينار (دج) 

2.738.382.210,58

656.309.704,40

5.050.769.014,93

73.187.037.971,48

8.347.042.999,37

6.358.637.899,58

5.519.078.789,42

5.064.604.295,60

951.165.290.985,07

559.752.645.028,52

37.268.660.000,63

66.692.693.100,42

8.257.461.000

5.720.914.000

956.216.060.000

632.939.683.000

45.615.703.000

73.051.331.000

9.422.733.000

2.712.507.000

955.926.000.000

540.708.651.000

30.617.909.000

72.365.637.000

66,84

88,53

99,47

88,44

81,70

91,30

رئاسة اجلمهورية

مصالح الوزير األول

الدفاع الوطني

الداخلية واجلماعات احمللية

الشؤون اخلارجية

العدل

الفوارقالفوارق

بالقيمةبالقيمة  اHستهلكة  اHستهلكة 
نسبنسب

االستهالاالستهالك اHراجعةاHراجعة
قانون اHاليةقانون اHالية
لسنةلسنة 2014

الوزاراتالوزارات
اعتمادات سنة اعتمادات سنة 2014
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15.641.907.128,05

5.122.926.462,86

1.636.604.634,39

1.010.959.986,26

4.822.018.863,12

1.400.540.949,09

-16.201.759.739,22

-596.237.204,72

813.869.214,49

34.526.178.361,41

29.164.490.721,05

5.746.778.878,68

712.381.370,26

1.611.433.895,28

99.072.055,83

512.583.469,77

706.312.363,71

318.356.442,89

54.505.740,39

1.054.932.853,45

5.942.822.665,02

3.028.678.770,01

1.921.177.351,45

336.617.154,53

2.986.951.957,18

198.712.284.145,57

85.490.606.286,19

284.202.890.431,76

73.045.703.871,95

36.741.197.537,14

37.828.828.365,61

3.562.410.013,74

19.147.409.136,88

24.722.032.050,91

257.037.584.739,22

3.162.352.204,72

12.480.219.785,51

677.077.504.638,59

212.839.204.278,95

14.571.667.121,32

371.034.280.629,74

24.929.989.104,72

24.215.286.944,17

2.630.689.530,23

280.614.189.636,29

3.418.964.557,11

223.041.259,61

49.179.431.146,55

14.757.118.334,98

273.110.790.229,99

134.584.333.648,55

2.073.015.845,47

40.496.488.042,82

4.218.946.704.854,43

211.302.770.713,81

4.430.249.475.568,24

88.687.611.000

41.864.124.000

39.465.433.000

4.573.370.000

23.969.428.000

26.122.573.000

240.835.825.000

2.566.115.000

13.294.089.000

711.603.683.000

242.003.695.000

20.318.446.000

371.746.662.000

26.541.423.000

24.314.359.000

3.143.273.000

281.320.502.000

3.737.321.000

277.547.000

50.234.364.000

20.699.941.000

276.139.469.000

136.505.511.000

2.409.633.000

43.483.440.000

4.417.658.989.000

296.793.377.000

4.714.452.366.000

87.551.455.000

41.050.228.000

38.922.265.000

4.452.530.000

23.801.125.000

24.260.117.000

241.274.980.000

2.405.141.000

13.148.714.000

696.810.413.000

233.232.749.000

19.405.864.000

365.946.753.000

25.233.155.000

18.630.359.000

3.007.737.000

270.742.002.000

3.680.186.000

277.547.000

49.491.196.000

19.449.647.000

274.291.555.000

135.822.044.000

2.323.410.000

36.791.134.000

4.243.755.743.000

470.696.623.000

4.714.452.366.000

82,36

87,76

95,85

77,89

79,88

94,64

106,73

123,24

93,88

95,15

87,95

71,72

99,81

93,93

99,59

83,69

99,75

91,48

80,36

97,90

71,29

98,90

98,59

86,03

93,13

95,50

71,20

93,97

اHالية

الطاقة واHناجم

اHوارد اHائية

الــــصـــنـــاعــــة واHـــؤســــســـات الـــصــــغـــيـــرة

واHتوسطة وترقية االستثمار

التجارة

الشؤون الدينية واألوقاف

اجملاهدين

التهيئة العمرانية والبيئة 

النقل

التربية الوطنية

الفالحة والتنمية الريفية

األشغال العمومية

الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات

الثقافة

االتصال

السياحة والصناعة التقليدية

التعليم العالي والبحث العلمي

البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

العالقات مع البرHان

XهنيHالتكوين والتعليم ا

السكن والعمران

العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة

الصيد البحري واHوارد الصيدية

الشباب والرياضة 

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

التكاليف اHشتركةالتكاليف اHشتركة

اجملموع العام اجملموع العام 

الفوارقالفوارق

بالقيمةبالقيمة  اHستهلكة  اHستهلكة 
نسبنسب

االستهالاالستهالك اHراجعةاHراجعة
قانون اHاليةقانون اHالية
لسنةلسنة 2014

الوزاراتالوزارات
اعتمادات سنة اعتمادات سنة 2014

اجلدول "ب" (تابع)اجلدول "ب" (تابع)

بالدينار (دج) بالدينار (دج) 
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بالدينار (دج)  بالدينار (دج)  

توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2014 حسب القطاعات حسب القطاعات
اجلدول "ج"اجلدول "ج"

2.277.500.000,00

6.836.700.000,00

10.208.332.149,00

179.040.011.821,17

40.349.328.057,70

52.248.875.000,00

8.812.813.121,00

1.074.606.851,13

-3.617.353.754,26

297.230.813.245,74

86.512.728.000,00

-

12.426.127.500,00

98.938.855.500,00

396.169.668.745,74

543.000.000,00

235.583.800.000,00

19.728.667.851,00

666.901.832.678,83

209.577.571.942,30

210.243.925.000,00

122.821.886.879,00

358.925.393.148,87

87.987.353.754,26

1.912.313.431.254,26

633.231.110.000,00

-

-

633.231.110.000,00

2.545.544.541.254,26

2.820.500.000,00

242.420.500.000,00

29.937.000.000,00

845.941.844.500,00

249.926.900.000,00

262.492.800.000,00

131.634.700.000,00

360.000.000.000,00

84.370.000.000,00

2.209.544.244.500,00

719.743.838.000,00

-

12.426.127.500,00

732.169.965.500,00

2.941.714.210.000,00

2.820.500.000,00

203.520.500.000,00

29.347.000.000,00

781.640.900.000,00

243.865.900.000,00

236.615.100.000,00

127.536.000.000,00

360.000.000.000,00

65.000.000.000,00

2.050.345.900.000,00

661.368.310.000,00

70.000.000.000,00

160.000.000.000,00

891.368.310.000,00

2.941.714.210.000,00

80,75

2,82

34,10

21,16

16,14

19,90

6,69

0,30

- 4,29 

13,45

12,02

-

100,00

13,51

13,47

الصناعة

الفالحة والري

دعم اخلدمات اHنتجة

اHـنـشآت الـقـاعـديـة االقـتـصـادية
واإلدارية

التربية والتكوين

اHـنشـآت الـقـاعـدية االجـتـمـاعـية
والثقافية

دعم احلصول على السكن

مواضيع مختلفة

اخملططات البلدية للتنمية

اجملموع الفرعي لالستثماراجملموع الفرعي لالستثمار

دعـم الـــــــنـــــــشـــــــاط االقـــــــتـــــــصـــــــادي
(تـــــخــــصـــــيــــصـــــات حلــــســـــابــــات
الـــــــــــتــــــــــــخـــــــــــصــــــــــــيـص اخلـــــــــــاص

وتخفيض نسبة الفوائد)

الـــبــرامج الـــتــكـــمــيــلـــيــة لـــفــائــدة
الواليات

احتياطي لنفقات غير متوقعة

اجملـــمـــوع الـــفـــرعي لـــلـــعـــمـــلـــيـــاتاجملـــمـــوع الـــفـــرعي لـــلـــعـــمـــلـــيـــات
برأس اHالبرأس اHال

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز

فوارق االعتماداتفوارق االعتمادات االعتماداتاالعتمادات
بـ بـ %بالقيمةبالقيمةاHعبأة لسنة اHعبأة لسنة 2014

االعتمادات اHراجعةاالعتمادات اHراجعة
قانون اHاليةقانون اHالية

االعتمادات اHصادقاالعتمادات اHصادق
عليهاعليها القطاعاتالقطاعات
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

rعدلHا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

  rتممHعدل واHا rتعلق بالتقييسHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط  ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةr اHــعـدل

rتممHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفـر عـام 1430 اHـوافق 25 فـبـرايــر سـنـة 2009 و اHــتـعـلق

rستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-21 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015
واHــتـــضــمن الــقـــانــون الــتــوجــيـــهي حــول الــبــحـث الــعــلــمي

rوالتطوير التكنولوجي
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه  :يصدر القانون اآلتي نصه  :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة األولى  :ة األولى  : يـهـدف هـذا الـقـانـون إلى وضع  نـظـام
وطـني للـقـياسـة يسـمح بتـحديـد القـواعد الـعامـة اHسـاعدة

على :
- تـوحــيـد الـقـيــاسـات في مـجــال الـصـنــاعـة والـبـحث
واخلـدمات والـتجـارة وربطـها بـالنـظام الـدولي  للـوحدات

r(SI)
- ضــمـان شـرعـيـة الــقـيـاسـات اHـعـامـالتـيـة في مـجـال
اHبادالت الـتجاريـة الوطنـية والـدولية وحـماية االقـتصاد

 rالوطني
- احلـفــاظ عـلى مــصـالح اHــسـتــهـلــكـX وحــمـايــة صـحـة

rوأمنهم XواطنHا

قـــانــــون رقــم قـــانــــون رقــم 17-09  مــؤرخ في  مــؤرخ في 28 جـــمـــــادى الـــثـــانـــيـــــة جـــمـــــادى الـــثـــانـــيـــــة
r2017 ــــــــوافــــق 27 مـــــــــــارس ســـــــنــــــــــة  مـــــــــــارس ســـــــنــــــــــةHــــــــوافــــق اH1438  ا عــــــــام عــــــــام 

يتعـلــق بالنظـــام الوطنــي للقياســة.يتعـلــق بالنظـــام الوطنــي للقياســة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــواد 136 و138

rو140 و143 و144 منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

 rتممHعدل واHا rاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واHـتـضـمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

  rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و�قـتضى األمر رقم 75-59 اHؤرخ في20 رمضان
عــام 1395 اHــوافق 26 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 1975  واHـــتـــضــمن

  rتممHعدل واHا rالقانون التجاري
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 76-15 اHــؤرخ في 20 صــفــر
عــــام 1396 اHــــوافق 20 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1976 واHــــتــــضــــمن
االنضمام إلى االتفاقـية اHتضمنة تـأسيس منظمة دولية
للـمقـاييس واHوازيـن القانـونيـة واHؤرخة في 12 أكـتوبر
ســنــة 1955 واHــعــدلــة ســنـة 1968 �ــوجب تــنــقـيـح اHـادة 13

rمنها
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

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

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 90-18 اHـــــؤرخ في 9
مــحـرم عـام  1411 اHـوافق 31 يـولـيــو سـنـة 1990 واHــتـعـلق

rبالنظام الوطني القانوني للقياسة
- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

rتممHعدل واHا rنافسةHبا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-06 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

rبالعالمات
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هــ) أدوات الـــــــــقــــــــيــــــــاس:هــ) أدوات الـــــــــقــــــــيــــــــاس: هـي كل أدوات الـــــــــقـــــــــيــــــــاس
والـقـيـاسات واألجـهـزة أو تـركـيبـاتـهـاr اHـصمـمـة واHـنـجزة
حصريا أو ثانويـاr بهدف القياس اHباشر أو غير اHباشر

لألبعاد الفيزيائية. 

و) اHـعـيـار الـوطني:و) اHـعـيـار الـوطني: هو مـعـيـار مـعـترف به مـن قبل
السلطة الوطنيـة للقياسةr كأساس لتحديد القيم Hعايير

أخرى ألبعاد من نفس الطبيعة. 

ز) اHــعــايــرة :ز) اHــعــايــرة : هي عـــمــلـــيــة مــقـــارنــة لـــنــتــائـج قــيــاس
معيارr أو أداة بالنسبة Hعيارr أو أداة في تصنيف أعلى
دقـةr بـغـيـة حتــديـد خـطـأ صــحـة قـيـاسهr وارتــيـاب الـقـيـاس

اHتعلق به.   

ح) مــادة مـرجــعــيـة :ح) مــادة مـرجــعــيـة : هي مــادة لــهـا خــصــائص مــحـددة
مــتـنـاســقـة �ـا يـكــفي ومـســتـقـرة ومــكـيـفـة مـع اسـتـعــمـالـهـا

اخملصص للقياس أو لفحص خصائص النوعية. 

ط) سـلسـلـة وطـنـية لـلـمـعـايرة :ط) سـلسـلـة وطـنـية لـلـمـعـايرة : هـو تعـاقب اHـعـايـير
rستـعملـة لربط نتيـجة القـياس �رجع وطنيHعـايرة اHوا

لغرض إثبات التتبع القياسي لنتيجة القياس.

ي)  تقيـيم مطابقة أدوات القياس : ي)  تقيـيم مطابقة أدوات القياس : هي عمـلية تنفذ
مــن قــبـل الــســـلــطــات اHـكــلـفـة بــالـقـيــاسـة الـقـانــونـيـة من
أجل تـقيـيم مطـابقـة أدوات القـياس لـلوائح الـفنـية احملددة

لها.

ك) البـنيـة التـحـتيـة للـجودة :ك) البـنيـة التـحـتيـة للـجودة : كل اجلـوانب اHـتعـلـقة
بـالقيـاسة وبـالتقـييس وبـالتجـارب وبتـسييـر اجلودةr �ا

فيها اإلشهادr واالعتماد.

ل) مـــراقـــبـــة الـــقـــيـــاســـة الـــقـــانـــونـــيـــة :ل) مـــراقـــبـــة الـــقـــيـــاســـة الـــقـــانـــونـــيـــة : هي مـــجـــمـــوع
الـــعـــمـــلــــيـــات اHـــنـــجــــزة عـــلى أدوات الـــقــــيـــاسr واألنـــظـــمـــة
الــقـيــاسـيــة وطــرق الـقــيـاسr وكــذا عـلـى الـشــروط الـتي ¦
احلـــصـــول �ـــوجــبـــهـــا عـــلى نـــتــائـج الــقـــيـــاس اHـــعــبـــر عـــنـــهــا
واHـستغلـةr والتي تهدف إلى اHـعاينة والـتأكد من أن هذه
األدوات واألنـظـمـة وطـرق الـقـياس تـلـبي كـلـيـا اHـتـطـلـبات

القانونية والتنظيمية اHعمول بها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
النظام الوطني للقياسةالنظام الوطني للقياسة

اHاداHادّة 4 : : يتضمن النظام الوطني للقياسة :
rاجمللس الوطني للقياسة -

 rالهيئة الوطنية للقياسة -
rالهياكل العملية -

 rحماية البيئة -

rتدعيم البحث العلمي واالبتكار التكنولوجي -

- اHساهمة في برامج التعليم والتكوين. 

اHــاداHــادّة  2 :  : يــرتـــكــز الــنـــظــام الـــوطــنـي لــلــقـــيــاســـة عــلى
اHباد§ العامة اآلتية :

r(SI) سمىHتبني النظام الدولي للوحدات ا -

- ضــمـــان مــصـــداقــيـــة ونــزاهـــة نــشـــاطــات الـــقــيـــاســة
     rباحلرص على صرامة القياسات

- تــــطــــويـــــر طــــرق جــــديــــدة لــــلــــتــــفــــتــــيش واHــــراقــــبــــة
rباالعتماد خصوصا على منهجيات ضمان اجلودة

- الـتـنــسـيق بـX األطـراف اHـعــنـيـة من خالل تـظـافـر
اجلـهود مع مـخـتلف مـؤسسـات وهـيئـات الـبنـية الـتـحتـية

rللجودة
- الـتــحـسـX اHــسـتــمـر لـلــبـنــيـة الـتــحـتــيـة الـوطــنـيـة

rللقياسة
- تعزيز المركزية نشاطات القياسة. 

rفـــي مــفـــهــــوم هــــذا الـــقــانــــون rــادّة  3 :  :  يــقـــصـــــدHــاداHا
بـما يأتي :

أ) الـقـيـاسـة :أ) الـقـيـاسـة : هي عـلم الـقيـاس وتـطـبـيـقـاتهr ويـشمل
جـمـيـع اجلـوانب الـنــظـريــة والـعـمــلـيـة لــلـقــيـاس مـهــمـا كـان
ارتـــيـــاب الـــقـــيـــاس ومـــجـــال الـــتـــطـــبـــيـقr وتـــشـــمل كال من
الــقــيــاسـة األســاســيــةr والــقــيــاســة الـقــانــونــيــةr والــقــيــاسـة

الصناعية.

ب) الــــقـــــيــــاســــة األســـــاســــيــــة :ب) الــــقـــــيــــاســــة األســـــاســــيــــة : هـي اHــــكــــون اHــــتـــــعــــلق
بـــتـــعـــريف وحـــدات الــقـــيـــاس والـــنــشـــاطـــات الــتـي تــســـمح
بـإجنـاز وحـفظ ونـشـر اHـعــايـيـر الـتي جتـسـد الـشـكل اHـادي

لهذه الوحدات.

ج) الـــقــــيـــاســـة الـــقــــانـــونـــيـــة :ج) الـــقــــيـــاســـة الـــقــــانـــونـــيـــة : هي مـــجــــمـــوع األحـــكـــام
الـــتــشـــريــعـــيــة والـــتــنـــظــيـــمــيـــةr وكــذا اإلجـــراءات اإلداريــة
rوالتـقنـية الـتي تسـمح بضـمان مـستـوى منـاسب للـجودة
ومـصداقـيـة الـقـياسـات اHـتـعـلقـة بـاHـراقـبة الـرسـمـية ذات

الصلة بالتجارةr والصحة واألمنr والبيئة.

د) الــــقــــيــــاســــة الــــصــــنــــاعــــيــــة :د) الــــقــــيــــاســــة الــــصــــنــــاعــــيــــة : هي اHــــكــــون اHــــتــــعــــلق
بـنـشـاطـات ربط الـقـيــاسـات اHـنـجـزة في اجملـال الـصـنـاعي

واخلدمات والتجارة باHعايير الوطنية والدولية.



5 رجب عام  رجب عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1021
2 أبريل  سنة  أبريل  سنة 2017 م

اHـاداHـادّة  7 :  : تـتـكـون الـهـيـاكل الـعمـلـيـة لـلـنـظـام الـوطني
للقياسة من :

1 -   مـــخــابــر مـــرجــعــيــة لـــلــقــيـــاســة: تــتــضـــمن اخملــبــر
الـوطـني اHــرجـعي في الـقــيـاسـة الـتـابـع لـلـهـيـئــة الـوطـنـيـة
لــلــقـيــاسـةr ومــخــابـر اHــعـايــرة اHـرجــعــيـة اHــعـيــنــة من قـبل

الهيئة الوطنية للقياسة.
2 -   مـخـابر اHـعـايرة والـتـــجارب : كـل اخملـابـر التي
تقـــدم خدمات فــي اجملاالت الـتطبـيقيـة للقـياســةr ســواء

فــي اجملاالت التطبيقية الطوعية أو التنظيمية.
3 -  هـــيـــئـــات مــــوكـــلـــة : تـــتـــكـــون مـن هـــيـــئـــات كـــفـــأة
ومـؤهلة وموكلـة من قبل الوزير اHكـلف بالقياسـة للقيام

ببعض اHهام اخلاصة بالقياسة القانونية.
4 -   مراكـز الـتـكوين واHـؤسـسات اخملـتـصة : تـقـترح

برامج للتكوين وتعليم القياسة.

8 : : لـــتـــلـــبـــيــــة احلـــاجـــات الـــوطـــنـــيـــة في مـــجـــال اHــاداHــادّة ة 
مـعايرة أدوات القـياس غير اHـغطاة أو اHغطـاة جزئيا من
قــبل اخملــبــر الــوطــني اHــرجــعي فـي الـقــيــاســة اHــذكــور في
اHادة 7 من هـذا الـقانـونr تعـX الهـيـئة الـوطنـيـة للـقيـاسة
مـخـابـر اHـعايـرة اHـرجـعيـة حـسب شـروط وإجـراءات حتدد

عن طريق التنظيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
وحدات القياس ومعايير القياسوحدات القياس ومعايير القياس

اHـاداHـادّة ة 9 : : تـعــتـبـرr في مــفـهــوم هـذا الـقــانـونr وحـدات
قياس قانونية : 

 r(SI) وحدات النظام الدولي للوحدات -

- الـــوحـــدات الـــتي ال تـــنـــتـــمي إلى الـــنـــظـــام الـــدولي
لـــلـــوحـــدات (SI) واHـــســـتـــعـــمــــلـــة بـــصـــفـــة اعـــتـــيـــاديـــة أو في

استعماالت محددة. 
rــذكــورة أعالهHحتــدد تــســمــيــة وتـــعــريف الــوحــدات ا
وكـذا مـضـاعــفـاتـهـا وأجـزاؤهـا والـرمـوز الــتي تـمـثـلـهـاr عن

طريق التنظيم.
اHــاداHــادّة ة 10 :  : يـــمــــنـع اســـتـــعـــمــــال وحـــدات الـــقـــيـــاس
rغـــيــر تـــلـك الــمــنـــصــوص عـــلــيــهـــا فـي الــمــادة 9 أعـاله
بــــالــنـــســـبـــة ألدوات الـــقـــيـــاس اخلـــاضــعـــة لـــنـــظـــام مـــراقـــبــة
الـقـياسـة القـانـونيـةr كمـا هـو منـصـوص علـيه في اHادة 14
من هــذا الـــقــانـــونr وكــذا الـــرمــوز الـــدالّــة عــلـى الــكـــمــيــات
واألبعاد الـفيزيـائيـة أو نسب عن هذه األبـعاد اHـعبر عـنها

بوحدة قياسr وذلك : 

rوحدات القياس القانونية وشروط استخدامها -

- الـقــواعـد والــطـرق الــعـمــلـيــة اHـعــدة لـغــرض ضـمـان
إجناز اHعـايير الـوطنية واHـواد اHرجعيـة واحملافظة عـليها

rونقلها ونسخها

rكيفيات مراقبة القياسة القانونية -

- الـــقـــواعــــد واإلجـــراءات اخلــــاصـــة بــــتـــفـــويـض بـــعض
 rوكلةHعمليات القياسة للهيئات ا

- شــروط تـــصــنـــيع وتـــصــلـــيح وتــركـــيب واســـتــيــراد
وتـــصـــديـــر وبـــيـع وتـــســـويق وحـــيـــازة واســـتـــعـــمـــال أدوات

القياس اخلاضعة لرقابة القياسة القانونية.

اHــاداHــادّة  5 :  : يـــنـــشـــأ لـــدى الــوزارة اHـــكـــلـــفـــة بــالـــقـــيـــاســة
مــجـلس وطــني لــلـقــيــاسـةr تــتـمــثل مــهـامـه عـلى اخلــصـوص

فيما يأتي:

- حتـديــد الـسـيـاســة الـوطـنـيــة والـتـوجـيــهـات الـعـامـة
rفي مجال القياسة والسهر على تنفيذها

- السهـر على انـسجام الـنظـام الوطني لـلقـياسة مع
 rستوى الدوليHمارسات والتطورات على اHا

- تـنــسـيق نـشــاطـات مـخـتــلف الـقـطــاعـات الـوزاريـة
  rفي مجال القياسة

- اعــتــمــاد بـــرنــامج عــمل يـــرتــبط بــاخملـــطط الــوطــني
  rلتطوير القياسة وتقييم تنفيذه

- تــــنــــفــــيــــذ ودعم كل مــــبــــادرة مـن شــــأنــــهــــا تــــرشــــيـــد
القياسة وترقيتها وتطويرها .

حتـدد تـشـكـيـلــة اجملـلس وتـنـظـيـمه وسـيـره عن طـريق
التنظيم.

اHاداHادّة  6 :  : تـنشأ هيئـة وطنية لـلقياسـةr وهي السلطة
اHـؤهلة واHـسؤولة عن الـسلـسلة الـوطنيـة للـمعايـرةr ولها
صالحــيـــات ســـلــطـــة الـــقــيـــاســـة الــقـــانـــونــيـــةr وتـــكــلـف عــلى

اخلصوص �ا يأتي:
rقيادة النظام الوطني للقياسة -

- تـنـفــيـذ نـشــاطـات الـقــيـاسـة األســاسـيـةr والــقـيـاسـة
 rوالقياسة الصناعية rالقانونية

- ضمـان الـتمـثيل الـوطـني على مـسـتوى اHـنظـمات
الدولية واجلهوية للقياسة.

حتــدد مـهـام الــهـيـئــة الـوطـنــيـة لـلــقـيـاســة وتـنـظــيـمـهـا
وسيرها عن طريق التنظيم. 
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- الــتــفــتــيش ومـــراقــبــة الــقــيــاســـة لــلــتــأكــد من مــدى
تـطـبـيق أحـكـام هـذا الـقـانـونr وال سـيـمـا مـنـهـا االسـتـعـمـال
الــــســــلــــيم ألدوات الــــقــــيــــاسr وأنــــظـــمــــة الــــقــــيــــاسr وطـــرق

    rالقياس

- اخلبـرة التقـنيـة ألدوات القيـاس واHنشـآت بغرض
rإثبات مطابقتها القياسية عند الطلب

- اHراقـبة الـقياسـية الـقانـونيـة للمـنتـوجات اHـعبأة
مسبقا.

حتـــدد إجــــراءات تـــقـــيــــيم مـــطــــابـــقـــة أدوات الــــقـــيـــاس
اخلاضعة Hراقبة القياسة القانونيةr عن طريق التنظيم.

اHــادة اHــادة 14 ::  تــخـــضع أدوات الــقـــيــاس اHـــســتــعـــمــلــة أو
اHــوجــهــة لالســتـعــمــال اHــبــاشـر أو غــيــر اHــبـاشــرH rــراقــبـة

القياسة القانونيةr ال سيما في: 

- اHــعــامـالت الــتــجــاريـــةr والــعــمــلــيـــات اجلــبــائــيــة أو
الـبـريــديـةr وحتــديـد سـعــر اخلـدمـة وتــوزيع اHـنــتـوجـات أو
الـبـضـائعr وحتــديـد قـيـمــة األشـيـاء ونـوعـيــة اHـنـتـوج وكـذا

rصالح متضاربةHالعمليات األخرى التي تكون فيها ا

- مجال الصحةr واألمن العامr وحماية البيئة.

اHـاداHـادّة  15 : : تـتم مـراقـبـة القـيـاسـة الـقـانـونـية مـن قبل
أعـــوان اHــراقــبــة اHـــؤهــلــX واحملــلـــفــX الــتـــابــعــX لــلـــهــيــئــة
الــوطــنــيـة لــلــقــيــاســةr وذلك بــاســتـخــدام مــعــايــيــر أو مـواد
مرجعية مرتبطـة باHعايير الوطنية أو باHعايير الدولية

اHعترف �عادلتها.

16 : : يــســنــد الـــوزيــر اHــكــلف بــالــقــيــاســةr عــنــد اHـاداHـادّة  
احلــاجـةr تــنــفـيــذ كل أو بــعض عــمـلــيــات مـراقــبــة الـقــيــاسـة
اHــتـعــلــقـة بــفـئــة مــعـيــنــة من أدوات الـقــيــاسr إلى هـيــئـات

موكلة.

يـــحــدد هـــذا الـــتــوكـــيلr عـــلى وجه اخلـــصــوصr مـــجــال
التـدخـل وقواعـد وعـمـلـيـات إثـبـات مـطـابـقـة أدوات وطرق
الــقــيــاس لــلـمــتــطــلـبــات الــقــانـونــيــةr حتت ســلــطـة الــهــيــئـة

الوطنية للقياسةr فيما يخص :

rتركيبها أو صيانتها أو إصالحها -

- ربـطـهـا بـاHـعـايـيـر الـوطـنـيـة أو بـاHـعـايـيـر الـدولـية
rعادلة لهاHا

- وضعها في اخلدمة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

rوفي مـجـال الــصـحـة rــعـامالت الــتـجـاريــةH1 -  في ا
والبـيـئة واألمـن العـامr وفي مـجال الـتـقيـيسr مع مـراعاة

    rادة 11 من هذا القانونHأحكام ا
 rقررات وكل الوثائق الرسميةH2 -  في العقود وا
3 -  في الـوسم علـى البـضـائع والـتـعبـئـة واحلـاويات

وكذا في كل الوثائق اHتعلقة بها.

اHـاداHـادّة  11 : : بـغض الــنـظـر عن أحـكـام اHـادة 10 من هـذا
الــقـانــونr �ـكن اســتـعــمـال وحــدات قـيــاس غـيــر الـوحـدات
القـانونـيـةr وكذا أدوات الـقيـاس الدالـة عـلى أبعـاد مقـاسة
بـغـيـر وحـدات الــقـياس الـقـانونيةr وذلـك فـي الـحاالت

اآلتية :

- في الــعــقــودr لــغــرض احـتــيــاجــات الــتــصــديـر الــتي
rتستوجب استعمال وحدات أخرى

 rوجهة للتصديرHالوسم على السلع ا -

- في مجال التعليم والبحث العلمي.

حتـــدد شـــروط وكـــيـــفــيـــات الـــتـــرخـــيص بـــاســـتـــعـــمــال
وحدات قياس أخرى عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة  12 : : يضـمن اخملـبـر الوطـني اHـرجـعي لـلقـيـاسة
مـهمة الـتطويـر واحلفـاظ على اHعـايير الـوطنـية اHرجـعية
اHعترف بهـا دولياr واHوجهة لتمكX ربط أدوات القياس

 .(SI) بالنظام الدولي للوحدات

rحتدد الـعناصـر الضـرورية لـتأسـيس وإنتـاج وحفظ
وإجناز اHعايير الوطنية عن طريق التنظيم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
كيفيات مراقبة القياسة القانونيةكيفيات مراقبة القياسة القانونية

اHـاداHـادّة  13 : :  تـشـمــل مـراقـبــــة الـقـيـاســـة الـقـانـونـيــة
ما يأتي :

- اHـصـادقة عـلى �ـوذج أداة أو نـظام قـيـاسr بـغرض
االعــــتـــــراف �ـــــطــــابـــــقـــــة �ــــوذج األداة أو نـــــظـــــام الــــقـــــيــــاس

rللمتطلبات القانونية

- الـفــحص األولي ألدوات قـيـاس جـديـدة أو مـصـلـحـة
لــــغـــــرض إثــــبــــات مــــطــــابـــــقــــتــــهــــا مـع الــــنــــمـــــوذج اHــــعــــتــــمــــد

rواستجابتها للمتطلبات القانونية

- الـفـحــص الـــدوري ألدوات الـقــيـاس أثـنـــاء اخلـدمـة
بـغـرض الـتـأكـد من خـصـائصـهـا الـقـانـونـيـة واألمـر بإصالح
تــلـك الــتي ال تـــتــوفـــر فــيـــهــا الـــشــروط الـــقــانـــونــيــةr أو إذا

rوضعها خارج اخلدمة rاقتضى األمر
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اHاداHادّة  17 : : تـحـدد عـن طــريـق الـتـنـظـيـمr لـكـل فـئة
مـن أدوات الــقــيــاس الــخــاضـــعــة لــمــراقــبــة الــقــيــاســة

القانونية :

1 - الـــخــصـــائـص الــقــانـــونـــيــة الـــمـــتــعـــلـــقــة بـــهــا
واHتمثلة في :

أ) اخلصائص اإلدارية التي حتدد ما يأتي :

- خـصـائص أدوات القـيـاس اHـتعـلـقـة بـتعـريـفـها
rومظهرها اخلارجي واستعمالها

- كــــيــــفــــيــــات فــــحـص أدوات الــــقــــيــــاس لــــغــــرض
rالتحقق من مطابقتها لقواعد القياسة القانونية

- شـــروط اHــنح أو احلـــفــاظ أو الـــســحب لـــصــفــة
"أداة قياسة قانونية".

ب) اخلـصـائص الـتــقـنـيـة الــتي حتـدد اخلـصـائص
اجلوهرية والعامةr وطريقة صنع األدوات ألجل :

rاحلفاظ على اخلصائص القياسية -

- ضـــمـــان نـــتـــائج الـــقـــيـــاس صـــحـــيـــحـــة وســـهـــلــة
rاالستغالل وغير مبهمة

- التقليل من مخاطر الغش.

ج) اخلـصـائص القـيـاسـية الـتي حتـدد اخلـصائص
الــقـــيــاســيـــة ألدوات الــقـــيــاسr وال ســـيــمـــا مــنــهـــا مــخـــتــلف

األخطاء القصوى اHسموح بها.

2 -  الــقـــواعــد اخلــاصــة بـــالــتــركــيـب أو اســتــعــمــال أو
صـيانة أو مراقـبة بعض أدوات الـقياس الـتي تنتمي إلى

rنفس الفئة

3 -  وســائل مــراقــبــة الـقــيــاســة الـقــانــونــيــة الـواجب
تــوفــيــرهـا مـن قـبـل حــائـزي أدوات الــقــيــاس ومــصــنــعــيــهـا
XـكـلـفـHلألعـوان ا rومـركـبـيـهـا ومــصـلـحـيـهـا ومـسـتـورديـهـا
بـعـمـلـيـات مـراقـبـة الـقـيـاسـة الـقـانـونـيـة الـتـابـعـX لـلـهـيـئة

الوطنية للقياسة.

اHــــاداHــــادّة  18 : : تــــكــــون أدوات الــــقـــــيــــاس الــــتـي خــــضــــعت
لـــلـــــمــــراقـــــبــــة اHـــنــــصـــوص عــــلـــيـــهــــا في اHـــادة 13 مـن هـــذا
القـانـونr حـسب نـوع اHـراقـبـة أو طبـيـعـة األداةr مـخـتـومة
أو حــامــلـة لــعالمـة  ــيّـزةr أو مــصــحـوبــة بـالــوثـائق الــدالـة
عـــلى ذلـكr وذلك من أجـل إثـــبـــات مـــطــــابـــقـــة األداة أو عـــدم

مطابقتها.

حتــــدد خــــصــــائـص عالمــــات اHــــراقــــبــــةr وكــــذا شــــروط
وضعهاr عن طريق التنظيم.

اHاداHادّة  19 : : تفقد أداة القـياس طبيعتها القانونية في
احلاالت اآلتية :

rانتهاء مدة صالحية مراقبة القياسة القانونية -
- إتالف أو غياب أو محـو عالمة اHراقبة أو احلماية

 rأو التعريف
- تـــعــرض األداة إلى تـــغـــيــيـــرات أو ضــبـط قــد يـــؤثــر

rعلى خصائصها القياسية

- عـدم احـتــرام اإلجـراءات الــقـانـونــيـة اHـتــعـلــقـة بـكل
rفئة من أدوات القياس

- األداة الــــتـي أصــــبــــحـت غــــيــــر مــــطـــــابــــقــــةr أو غــــيــــر
rمـســتـوفـيــة لـلـمــتـطـلــبـات الـقــانـونـيــة بـطـريــقـة أو بـأخـرى

حتى وإن كانت حاملة للعالمات القانونية للمراقبة. 

يــجــســد فــقـدان الــطــبــيـعــة الــقــانــونـيــة ألداة الــقــيـاس
بــوضـع عالمـــة الــرفـض عــلـــيــهـــا أو بـــإصــدار وثـــيــقـــة تـــلــغي

عالمات اHراقبة اHتضمنة.

اHاداHادّة  20 :  : يـمـكـن األعـوان الــمـكـلـفـيـن بــعـمـلـيـات
مــراقـبــة الــقـيــاســة الـقــانـونــيــة واألشـخــاص اHــؤهـلــX لـدى
الـهـيـئــات الـمـوكـلــةr الــمـذكـوريـن فـي اHادتX 15 و16
rوفــقـا لـمـجـال تـطــبـيـق تـوكـيـلـهـم rمـن هـذا الـقـانـون
إعـــادة مــنـح الــطــبــيــعــة الـقــانــونــيــة ألداة الــقــيــاس الــتي ¦
رفــضـهــا أثـنــاء مـراقــبة الــقـيــاسـة الـقــانـونــيـةr وذلـك
بــعـد إعــادة مـطــابـقــتـهــا للــمــتـطــلـبــات الـتــنـظــيـمــيـة

اخلاصة بها.

تتم إعادة مـنح الطـبيـعة الـقانـونيـة عن طريق إعداد
وثيـقـة جـديـدة تـثـبت صالحـيـة اHـراقـبـة أو جتـديد عـالمات

اHراقبة.

اHـــــاداHـــــادّة  21 :  :  إذا تـــــبــــX وفـــــقــــا لـــــلــــشـــــروط احملــــددة في
اHادة 29 من هـذا القـانـونr أن أداة القـيـاس اHسـتـغلـة غـير
مـطابقةr يتم سـحبها أو تشـميعها من قـبل أعوان مراقبة
الـقـيـاسـة الـقـانـونـيـةr إلى غـايـة إعـادة مـطـابـقـتـها إذا أمـكن

ذلكr وذلك بطلب حائز األداة.

وإذا ثـــبــــتت اســـتــــحـــالـــة جــــعل األداة مــــطـــابـــقــــةr يـــتم
حـجــزهـا. وتـكـون اHــصـاريف اHـتــرتـبـة عــلى إجـراء احلـجـز

على عاتق حائز األداة.

اHــــاداHــــادّة ة 22 : : يــــنـــتـج عن عــــمـــلــــيـــة مــــراقــــبـــة الــــقـــيــــاســـة
الــقــانــونـيــة حتــصــيل أتــاوى ورســوم شـبـه جـبــائــيــة يــحـدد

مبلغها وكيفيات حتصيلها �وجب قانون اHالية.
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الفصل اخلامسالفصل اخلامس
الـــبـــيع واحلـــيــازة واالســتـــعــمــال والـــتــصـــنــيع والـــتــركــيبالـــبـــيع واحلـــيــازة واالســتـــعــمــال والـــتــصـــنــيع والـــتــركــيب
والــتـصـلـيـح والـوضع في الـســوق واالسـتـيـراد والــتـصـديـروالــتـصـلـيـح والـوضع في الـســوق واالسـتـيـراد والــتـصـديـر

ألدوات القياس اخلاضعة Hراقبـة القياسة القانونيةألدوات القياس اخلاضعة Hراقبـة القياسة القانونية

اHــاداHــادّة  23 :  : �ــنع مــنـــعــا بــاتــا عــرض أو بــيع أو عــرض
بغرض البيـع أو كراء أو تسليم أو حـيازة أو استعمال أو
اسـتـيـراد لـغـرض عـمـلـيـات الـقـيـاس اHـذكـورة في اHـادة 14
من هذا القانونr كل أداة قياس ال تملك طبيعة قانونية.

اHاداHادّة  24 :  : يجب على حـائزي أدوات القيـاس اHوجهة
لالسـتــعـمــال في عـمــلـيــات الـقــيـاس اHـذكــورة في اHـادة 14

من هذا القانون :

- اســــتـــعــــمــــال أدوات قـــيــــاس قــــانـــونــــيـــة ذات عـالقـــة
rبطبيعة نشاطهم

- إخـــضـــاع أداة الـــقــــيـــاس الـــتي يــــســـتـــعـــمــــلـــونـــهـــا أو
rراقبة القياسةH يحوزونها

- الــســـهــر عــلـى الــدقـــة والــصـــيــانــة والـــســيـــر احلــسن
واالسـتــعــمــال الـقــانــوني ألدوات الــقـيــاس اHــسـتــعــمــلـة في

rإطار نشاطهم

- االمــتــنــاع عن اســتــعــمــال أدوات قــيــاس مـزورة أو
rغير دقيقة

- تـــوفــيـــر الــوســـائل الـــضــروريـــة لــلـــمــراقـــبــةr وذلك
لـبـعض فـئـات أدوات الـقــيـاس أو أجـهـزة الـقـيـاس اHـوجـهـة

rالستعماالت خاصة

- الــســهــر عـلـى ضــمـان مــطــابــقــة أدواتــهمr وال ســيــمـا
منها احلفاظ على سالمة األختام وعالمات اHراقبة.

25 : : يـــــجب عـــــلى كـل صـــــانع أو مـــــســـــتــــورد أن اHــــاداHــــادّة  
يـخـضع �اذج أدوات الـقـيـاس  إلى اHصـادقـة اHـذكورة في
اHــادة 13 من هــذا الـــقــانــونr قــبل كل عــمـــلــيــة  تــصــنــيع أو
اســـتــيـــراد ألدوات الــقـــيــاس اخلـــاضــعـــة Hــراقـــبــة الـــقــيـــاســة

القانونية.

يـجب إخـضـاع األدوات اHـصـنـعـة أو اHـسـتـوردة وفـقـا
لـلــنـمـوذج اHـصــادق عـلـيه لــلـفـحص األولي قــبل عـرضـهـا أو
تسويقها أو بيـعها أو توزيعها أو إيجارها أو تسليمها أو

وضعها في اخلدمة.

تــــــحـــــدد شــــروط اســــتـــــيــــراد أدوات الــــقـــــيــــاس الــــتي
تــخـــضع إلـى مــراقـــبـــة الـــقــيـــاســـة الــقـــانـــونـــيــةr عـن طــريق

التنظيم.

اHــاداHــادّة  26 : : �ــكن أن تــكـــون أدوات الــقــيـــاس اHــوجــهــة
للتصدير :

- مصممة ومصـنعة وفقا للمواصفات أو اخلاصيات
rوجهة إليهHعمول بها في البلد اHا

- مـحتـرمـة للـشروط اخلـاصة احملـددة في االتـفاقـيات
التجارية اخلاصة بها.

اHـاداHـادّة  27 : : يـجب عـلـى مـركـبي ومـصـلــحي ومـصـنـعي
ومـــســـتــوردي أدوات الـــقـــيـــاس اHـــوجـــهـــة لالســـتـــعــمـــال في
عـمـلـيـات الـقـيـاس اHذكـورة فـي اHادة 14 من هـذا الـقـانـون

ما يأتي:
- الــــقـــيـــام بـــاإليــــداع الـــقـــانـــونـي لـــعالمـــة الــــتـــعـــريف
اخلاصـة بهم طبقـا للتـنظيم اHعـمول بهr وتقـد¬ نسخة من
مـحضـر اإليداع و�ـوذج عن بـصمـة العـالمةr عـلى مسـتوى

 rالهيئة الوطنية للقياسة
- تــوفــيــر الــوسـائـل الـتــقــنــيــة الـضــروريــة Hــمــارسـة

rنشاطاتهم
- إخـــضـــاع أدوات الــقـــيـــاس إلى مـــراقـــبــة الـــقـــيـــاســة
الــــقـــانــــونـــيــــةr وربط مــــعـــايــــيـــر اHــــرجع اHــــنـــاســــبــــةr الـــتي

rيستعملونها أو يحوزونها
- التصـريح لدى الهـيئة الوطـنية لـلقياسـةr ال سيما
بـــوضـع بـــصـــمـــات عالمـــاتـــهـم عـــلى كل األدوات اجلـــديـــدة أو
اHصلـحة التي يـتم عرضهـا للمـراقبةr بـعد التأكـد من أنها

rتطلبات القانونيةHتستوفي ا
- الــــتـــصــــريح بــــاHــــعـــلــــومــــاتr ووضع الــــبـــيــــانـــات أو
التزويد بوثـائق سليمة وال تـؤدي إلى اللبس في تعريف

rأداة القياس
- التـزويد بـوسائل اHـراقـبةr ال سـيمـا منـها مـعايـير
الـقـيـاسr من أجل احـتــيـاجـات عـمـلـيـات مــراقـبـة الـقـيـاسـة

rالقانونية
- الـــقــيــام بـــإصالح كل أداة قـــيــاس خـــاضــعــة Hـــراقــبــة
الـقيـاسـة الـقانـونـيـة بنـاء عـلى مـا أقرته الـهـيـئة الـوطـنـية
XادتHنـصوص عليـها في اHـوكلة اHللقـياسة أو الـهيئات ا

r15 و16 من هذا القانون

- وضع  كـل أدوات الــقــيـــاس اHــودعـــة لــديــهـم لــغــرض
تــصـلـيـحــهـا لـدى مـصــالح الـهـيــئـة الـوطـنــيـة لـلـقــيـاسـة قـبل

.Xتسليمها للمالك
 يــجب عــلى مــركــبي ومــصـلــحي أدوات الــقــيـاس من

الفئة اHذكورة أعالهr أن يكونوا معتمدين. 
حتــــدد شـــروط اعــــتـــمــــاد مــــركـــبي ومــــصــــلـــحي أدوات

القياسr عن طريق التنظيم.
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اHـاداHـادّة ة 28 :  : بـغض الــنـظـر عن أحـكـام اHـادة 23 من هـذا
الــقـــانــونr �ــكن مــصـــلــحي ومــصــنـــعي أدوات الــقــيــاس أن
يحوزوا داخل ورشاتـهمr أدوات قياس غير دقيقة بغرض

إصالحها أو حتويلها.

ال يــــــمـــــكــن تـــــوزيــع هـــــذه األدوات أو عــــــرضـــــهـــــا أو
بــيـعــهــا أو تـســويــقـهــا أو تــأجـيــرهــا أو تـســلــيـمــهـا أو
إعـــادة وضــعـــهــا فـي اخلــدمـــة إال بـــعــد إخـــضـــاعــهـــا من جـــديــد
Hــراقـــبــة الــقـــيــاســـة الــقـــانــونــيـــة وحــمـــلــهـــا عالمــة مـــراقــبــة

القياسة.

الفصل السادس الفصل السادس 

البحث ومعاينة اخملالفات واإلجراءات ذات الصلةالبحث ومعاينة اخملالفات واإلجراءات ذات الصلة

rـادّة ة 29 :  : زيـادة عــلى ضــبــاط الـشــرطــة الــقـضــائــيـةHـاداHا
يـــؤهـل أعـــوان مــراقـــبـــة الـــقـــيـــاســـة الـــقـــانـــونـــيـــة احملـــلـــفــون
الـتـابـعـون لـلـهـيــئـة الـوطـنـيـة لـلـقـيــاسـةr لـلـبـحث ومـعـايـنـة

اخملالفات اHتعلقة بأحكام هذا القانون.

 حتـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات تــــطــــبـــــيق هـــــذه اHــــادة عـن طــــريق
التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 30 : : يــــجب عــــلـى أعــــوان مــــراقــــبــــة الــــقــــيــــاســـة
القـانونـية أن يفـوضوا بـالعـمل طبـقا لألحكـام التـشريـعية
والـتــنــظـيــمـيــة الــسـاريــة اHــفـعــولr وأن يــؤدوا أمـام اجلــهـة
Xالـقـضــائـيـة اخملــتـصـة إقــلـيـمـيــا بـإقـامــتـهم اإلداريــة الـيـمـ

اآلتية :

 "أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـي الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال "أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـي الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال
وظـــيــــفـــتي بــــأمـــانـــة وصــــدق وأحـــافظ عــــلى الـــســــر اHـــهـــنيوظـــيــــفـــتي بــــأمـــانـــة وصــــدق وأحـــافظ عــــلى الـــســــر اHـــهـــني

وأراعي في كل األحوال الواجبات اHفروضة علي".وأراعي في كل األحوال الواجبات اHفروضة علي".

تسلّم اجلهة القـضائية اخملتصة إقليميا إشهادا بذلك
يوضع على  بطاقة  التفويض بالعمل.

ال جتــــدد الــــيــــمــــX مــــا لم يــــكـن انــــقــــطــــاع نــــهــــائي عن
الوظيفة.

اHــــاداHــــادّة ة 31 :  : يــــجب عــــلـى أعــــوان مــــراقــــبــــة الــــقــــيــــاســـة
الـقــانـونـيـةr في إطــار  ـارسـة مـهــامـهمr تـبـيــان وظـيـفـتـهم

وتقد¬ تفويضهم بالعمل.

اHاداHادّة ة 32 :  : يتـمتع أعوان مـراقبة الـقياسـة القانـونية
بـاحلمايـة القـانونـية من جـميع أشكـال الضـغط أو التـهديد
الــتي من شــأنــهـا أن تــشـكـل عـائــقـا فـي أداء مـهــامـهـم طـبــقـا

لألحكام التشريعية السارية اHفعول. 

rـادّة ة 33 : : �كـن أعوان مـراقـبة الـقـياسـة الـقانـونـيةHـاداHا
في إطــار  ـارســة مـهــامـهمr وعــنـد احلــاجـةr طــلب تـســخـيـر

القوة العموميةr طبقا للتشريع اHعمول به.

r34 : : يقـوم أعـوان مراقـبـة القـيـاسة الـقـانونـية اHاداHادّة ة 
rوطــبـقــا ألحـكــام هـذا الــقـانـون rفي إطــار  ـارســة مـهــامـهم
بـتــحــريــر مـحــاضــر تـدون فــيــهــا تـواريخ وأمــاكن الــرقــابـة
اHـنجـزة وتـبّـX فـيـها وقـائع اHـعـايـنـة واخملـالفـات اHـسـجـلة

والعقوبات اHتعلقة بها. 

وتـتــضــمن هــذه احملــاضــرr بــاإلضــافـة إلـى ذلكr هــويـة
وصـفة األعـوان الذيـن قامـوا بالـرقابـةr وكـذا هويـة ونسب

ونشاط وعنوان مرتكب اخملالفة اHعني باHراقبة.

�ـــــكـن أن تـــــرفق احملـــــاضـــــر احملـــــررة من قـــــبـل أعــــوان
مراقبة القياسة القانونيةr بكل وثيقة أو دليل إثبات.

يــــوقع احملـــاضـــر اHــــنـــصـــوص عــــلـــيـــهـــا فـــي الـــفـــقـــرات
الـســابـقـةr عـــون مـراقــبــة الــقـيــاســة الــقـانــونـيـة ومــرتـكب
اخملــالـفــةr وفــي حــالــة رفض هــذا األخــيـر الــتــوقــيعr يــكـون

لهذه احملاضر حجية قانونية حتى يثبت العكس. 

اHــاداHــادّة ة 35 :  : تـــرسـل احملـــاضـــر  إلى وكـــيل اجلـــمـــهـــوريـــة
rاخملــتـص إقــلــيــمــيـــا في أجل ال يــتـــجــاوز ثــمــانــيــة (8) أيــام

ابتداء من تاريخ حتريرها.

الفصل السابعالفصل السابع
األحكام اجلزائيةاألحكام اجلزائية

36 :  : يـعـاقب باحلـبس من شـهرين (2) إلى سـنة اHاداHادّة  
r(1) وبـــغــرامـــة من مـــائـــتي ألف ديـــنــار (200.000 دج) إلى
Xأو بــإحــدى هــاتــ r(500.000 دج) خـــمــســـمـــائــة ألف ديـــنــار
XـوظــفـHكل من يــعـرقـل أو يـعــيق أداء مـهــام ا Xالــعـقــوبـتــ
وأعـوان مــراقـبــة الـقــيـاســة الـقــانـونــيـة اخملــول لـهم قــانـونـا
ســلــطـة إثــبــات اخملـالــفــات اHـذكــورة في هــذا الــقـانــونr إمـا
�نـعهم من الـدخول إلى مـوقع التركـيب أو االستـعمال أو
الـتـصـنـيـع أو الـتـخـزين أو الـبــيع ألدوات الـقـيـاس ونـظـام

القياسr وإمّا  بأي طريقة أخرى.

اHاداHادّة ة 37 :  :  يعـاقب باحلبس من شهرين (2) إلى سنة
r(1) وبـــغــرامـــة من مـــائـــتي ألف ديـــنــار (200.000 دج) إلى
Xأو بــإحــدى هــاتــ r(500.000 دج)خـــمــســـمـــائـــة ألـف ديـــنــار
الـعقـوبـتـX كل من يـستـعـمل في احلـاالت احملـددة في اHادة
10 من هــذا الــقـانــونr وحــدات قــيـاس أو أدوات تــســتــعـمل

وحدات قـياسr غيـر تلك اHـنصوص عـليـها في اHادة 9 من
هذا القانون. 
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اHـاداHـادّة  38 : : يـعـاقب باحلـبس من شـهرين (2) إلى سـنة
r(1) وبـــغــرامـــة من مـــائـــتي ألف ديـــنــار (200.000 دج) إلى
Xأو بــإحــدى هــاتــ r(500.000 دج) خـــمــســـمـــائــة ألف ديـــنــار
الــــعـــقـــوبـــتـــX كـل مـــصـــلّح أو صـــانـع أدوات قـــيـــاس يـــحـــوز
أوزانــا أو أدوات قـــيـــاس غــيـــر دقـــيــقـــة لـــغــرض آخـــر غـــيــر

تصليحها أو حتويلها.
تضـاعف العـقوبـات اHذكـورة أعالهr لكل من يـخالف

أحكام الفقرة 2 من اHادة 28 من هذا القانون. 

اHـاداHـادّة  39 : يـعـاقب باحلـبس من شـهرين (2) إلى سـنة
r(1) وبــغــرامــة مـن مــائــتي ألف ديــنــار (200.000 دج)  إلى
Xأو بــإحــدى هــاتــ r(500.000 دج) خـــمــســـمـــائــة ألف ديـــنــار
الــــعـــقــــوبـــتــــrX كـل من يــــخـــالـف أحـــكــــام اHـــادة 23 مـن هـــذا

القانون. 

اHــاداHــادّة  40 :  : يــعـــاقب بـــاحلـــبس من ســـنــة (1) إلى ثالث
(3) ســــنـــــواتr وبـــــغـــــرامـــة مـن خــــمـــســــمــــائــــة ألف ديــــنـــار
(500.000 دج) إلى مـــــــلـــــــيـــــــون ديـــــــنــــــار (1.000.000 دج)r كل
صانـع أو مسـتـورد يضـع في السـوق الـوطـنيـة أداة قـياس

لم يصادق على �وذج منها.
وتــطــبـــق نــفــــس الــعــقــوبـــــة عــلـــى كـــل صــانـــع أو
مـــــــســـــــتـــــــــــورد يـــــــرفــــض إخـــــــضــــــــــاع أدوات الــــــــقـــــــيــــــــــاس
اHــصــنــوعـــــة أو اHــســتــــوردة طــبــقـــــا لــنــمــــوذج مــصـــادق
عـليـــهr لـلـفحــص األوليr طـبـقا ألحـكـام الفـقرة 2 من اHادة

25 من هذا القانون. 

41 : : يـعـاقب باحلـبس من شـهرين (2) إلى سـنة اHاداHادّة  
r(1) وبــغــرامــة مـن مــائــتي ألف ديــنــار (200.000 دج)  إلى
Xأو بــإحــدى هــاتــ r(500.000 دج) خـــمــســـمـــائــة ألف ديـــنــار
الــعــقـوبــتــX كل من يــخــدع أو يـحــاول أن يــخــدع اHـتــعــاقـد
بــأيـــة وســيـــلـــة أو إجــراء فـــي كــمـــيــة اHـــنـــتــوجـــات اHــعـــبــأة

مسبقا واHسلّمة.
تـــــضــــاعـف الــــعـــــقـــــوبــــات اHـــــذكــــورة أعـالهr في حـــــالــــة

ارتكاب اجلر�ة أو محاولة الشروع فيها بواسطة : 

- األوزان والـقــيـاسـاتr أو بــأدوات أخـرى مـزورة أو
rغير دقيقة

- مــنــاورات أو إجـــراءات تــؤدي لــتــغـــلــيط عـــمــلــيــات
الــتــحــلـــيل أو تــقـــديــر الــكــمـــيــات أوالــقــيـــاس أو الــغش في

rنتوجHتغيير التركيبة أو الوزن أو حجم ا

- بـــيـــانــات خـــاطـــئــة أو مـــغـــشـــوشــة تـــوهم بـــدقــة
وصحة عـمليـة سابقةr أو خـضوعهـا لرقابة رسـمية لم تتم

أصال.

اHاداHادّة  42 : : يتعـرض كل شخص طبـيعي ارتكب إحدى
اجلرائم اHـنصوص عـليهـا في هذا القـانونr إلى العـقوبات

التكميلية اآلتية : 

-  مـصادرة الـوسـائل واHـعـدات الـتي اسـتـعمـلت في
rارتكاب اجلر�ة

- اHنع من  ارسة النشاط اHعني.

اHــــاداHــــادّة ة 43 : : يـــــعـــــاقــب كـل شــــخـص مــــعــــنــــوي ارتــــكب
إحـدى اجلــرائـم الـمــنـصـوص عــلـيـهــا فـي هـذا الــقـانـون

�ا يأتي : 

1 -  غــــــرامــــــة تـــــســــــاوي مـن مـــــرة (1) إلى خــــــمس (5)
مرات احلد األقصى للغرامة اHقررة للشخص الطبيعي : 

2 -  عقوبة واحدة أو أكـثر من العقوبات الـتكميلية
اآلتية : 

- مـصـادرة الوسـائل واHـعـدات التي اسـتـعـملت
 rفي ارتكاب اجلر�ة

rعنيHنع من  ارسة النشاط اHا -

- حل الشخص اHعنوي.

اHاداHادّة ة 44 :  : في حالـة العـودr تضـاعف الـعقـوبات وفـقا
للكيفيات اHنصوص عليها في قانون العقوبات.

الفصل الثامنالفصل الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـاداHـادّة ة 45 : : تــلـغـى أحـكــام الـقــانـون رقم 90-18 اHـؤرخ
في 9 مــــحـــــرم عــــام 1411 اHـــــوافق 31 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1990

واHتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة.

اHاداHادّة ة 46 : : تـبقى النصـوص التطبـيقية لـلقانون رقم
90 - 18 اHـؤرخ في 9 مــحـرم عـام 1411 اHـوافق 31 يــولـيـو

rتـعلق بالـنظام الـوطني القـانوني للـقياسةHسنة 1990 وا
سـاريـة اHـفـعـول إلى غــايـة صـدور الـنـصـوص الـتـنـظـيـمـيـة

اHتخذة لتطبيق هذا القانون.

اHاداHادّة ة 47 : : يـنشر هـذا القانـون في اجلريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 28 جـمــــادى الثـانـيــــة عــام 1438
اHوافــــق 27 مـــارس سنـــة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 17-126 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 28 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
r2017 ــوافق 27 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1438 ا
يـــحـــدد تـــدبــــيـــر الـــوقـــايــــة من األخـــطـــار اإلشــــعـــاعـــيـــةيـــحـــدد تـــدبــــيـــر الـــوقـــايــــة من األخـــطـــار اإلشــــعـــاعـــيـــة
والـــنــوويـــة وكـــذا وســائل وكـــيـــفــيـــات مــكـــافــحـــة هــذهوالـــنــوويـــة وكـــذا وســائل وكـــيـــفــيـــات مــكـــافــحـــة هــذه

األضرار عند وقوعها.األضرار عند وقوعها.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشـتـرك بـX وزيـر الـداخـلـية
rواجلماعات احمللية ووزير الطاقة

- وبـــنـــاء عـــلى  الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 4-99
rو143 (الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اHـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

rادة 35 منهHال سيما ا rستدامةHإطار التنمية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةHوا

- و�ــقـتــضى اHــرسـوم رقم 85-232 اHـؤرخ في 9 ذي
احلــجــة عــام 1405 اHــوافق 25 غــشت ســنــة 1985 واHــتــعــلق

rبالوقاية من أخطار الكوارث

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 03-367 اHـؤرخ
في 27 شــعــبــان عــام 1424 اHــوافق 23 أكـــتــوبــر ســنــة 2003
واHـتـضمن الـتصـديقr بـتحـفظr عـلى اتفـاقيـة بـشأن تـقد¬
rـسـاعدة في حـالـة وقـوع حادث نـووي أو طـار§ إشـعاعيHا

 r1986 عتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنةHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 03-368 اHـؤرخ
في 27 شــعــبــان عــام 1424 اHــوافق 23 أكـــتــوبــر ســنــة 2003
واHــتـــضــمن الــتـــصــديقr بــتــحـــفظr عــلى االتــفـــاقــيــة بــشــأن
الـتـبلـيغ اHـبـكـر عن وقـوع حـادث نـوويr اHـعتـمـدة بـفـيـيـنا

 r1986 في 26 سبتمبر سنة

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-117 اHـؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1426 اHـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005
واHـتعـلق بتدابـير احلـمايـة من اإلشعـاعات اHـؤينـةr اHعدل

rتممHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-119 اHـؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1426 اHـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005

rشعةHتعلق بتسيير النفايات اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-195 اHـؤرخ
في 8 رمـضان عام 1435 اHوافق 6 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـحدد تـدابـيـر األمن النـووي اHـطـبقـة عـلى احلـمايـة اHـادية
rشعةHصادر اHواد النووية وأمن اHللمنشآت النووية وا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 15-71 اHـؤرخ
في 21 ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق 11 فــبــرايــر ســنـة
2015 الــــذي يـــحـــدد شـــروط وكــــيـــفـــيـــات إعــــداد اخملـــطـــطـــات

rاخلاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 35 من الـقـانون
رقم 04-20 اHـؤرخ في 13 ذي القـعـدة عام 1425 اHـوافق 25
ديـسـمـبـر سـنـة 2004 واHـذكـور أعـالهr يـهـدف هـذا اHـرسـوم
إلى حتــــديـــد تـــدبــــيـــر الـــوقــــايـــة من األخــــطـــار اإلشـــعــــاعـــيـــة
والـنـوويـة وكـذا وسـائل وكــيـفـيـات مـكـافـحـة هـذه األضـرار

عند وقوعها.

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة
القسم األولالقسم األول
 تعاريف تعاريف

rــرسـومHفي مــفــهــوم أحـكــام هــذا ا rـادّة ة 2 :  : يــقــصـــدHـاداHا
بـما يأتي :

- حــادث :- حــادث : حـــدث نـــاجت عن تـــطــور غـــيـــر مــراقـب يــقع
خالل استـغالل منـشأة إشـعاع أو نوويـة مع احتـمال وقوع
خطر جسـيم على األشخاص و/أو البيئة يقع في احلال أو

وشيك داخل أو خارج محيط االستغالل.
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- جلـــــنــــة : - جلـــــنــــة : جلــــنـــــة مـــــتـــــعــــددة الـــــقـــــطـــــاعــــات لـألخـــــطــــار
اإلشـــعــاعـــيــة والـــنــوويـــة مــوضـــوعــة لـــدى وزيــر الـــداخــلـــيــة

واجلماعات احمللية.

- حــدث :- حــدث : كـل حــالـــة إشــعـــاعـــيــة أو نـــوويــة تـــســـتــدعي
تدخال من أجل تقـد¬ تدابـير احلمـاية للـسكـان واHمتـلكات

والبيئة. 

- مـسـتغل :- مـسـتغل : كل هـيـئـة أو شخـص طبـيـعي أو مـعـنوي
مــســؤول عـن األمــان في إطـــار نــشــاطــات تـــتــعــلـق �ــنــشــأة

نووية أو منشأة إشعاع.

- عــارض :- عــارض : حـــدث غـــيـــر مـــتـــوقـع �ـــكن أن يـــؤدي إلى
نتائج سلبـية على األشخاص و/أو الـبيئةr دون أن يشكل

خطر اHوت أو جروحا خطيرة.

- مــنــشــأة نــوويـة :- مــنــشــأة نــوويـة : مــنــشــأة وكــذا الــقــطــعــة األرضــيـة
والـــعــمــارات واHـــعــدات الــتــابـــعــة لــهــا الـــتي تــتم بـــداخــلــهــا
صــنــاعــة اHــواد الــنــوويــة أو مــعــاجلــتــهــا أو اســتــعــمــالــهــا أو
تـداولـهــا أو إيـداعـهـا أو تـخـزيـنـهـا إلى مـسـتـوى تـكـون فـيه
تــدابـــيــر األمـــان الــنــووي وتـــدابــيــر احلـــمــايـــة من اإلشــعــاع

وتدابير األمن أساسية.

- مـــنـــشــــأة إشـــعـــاع :- مـــنـــشــــأة إشـــعـــاع : مـــنـــشــــأة �ـــا في ذلـك الـــقـــطـــعـــة
األرضــيــةr والــعــمــارات واHــعــدات الــتــابــعــة لــهــا الــتي تــتم
بـــداخــلـــهــا صـــنـــاعــة مـــواد مـــشــعـــة غــيـــر اHـــواد الــنـــوويــة أو
مـــعـــاجلــــتـــهـــا أو اســـتــــعـــمـــالــــهـــا أو تـــداولـــهــــا أو إيـــداعـــهـــا أو

تخزينها. 

- مــواد نــوويــة :- مــواد نــوويــة : مـــواد �ــكن أن تـــتــفــاعـل عن طــريق
حتوالت نووية بهدف إنتاج الطاقة.

- مـــــســــتــــويــــات الــــتــــدخل : - مـــــســــتــــويــــات الــــتــــدخل : مــــســـــتــــويــــات الــــتــــعــــرض
لإلشــعـاعــات اHــؤيـنــة الـتي يــجب من أجــلـهــا وضع تـدابــيـر

حماية مستعجلة على طول اHدى.

- مـســتـويــات الـتــدخل الـعــمـلي :- مـســتـويــات الـتــدخل الـعــمـلي : حـدود تــدخل عـمـلي
من أجل أخــــذ تــــدابـــيــــر احلــــمــــايـــة بــــاالســــتــــنـــاد إلـى قـــراءة

األجهزةr واحملددة مسبقا. 

- خــطـــر إشــعـــاعي أو نــووي :- خــطـــر إشــعـــاعي أو نــووي : احــتـــمــال حـــدوث آثــار
ضــارة بـالــصـحــة واHـمــتـلــكــات والـبــيـئــة بـســبب الـتــعـرض

لإلشعاعات اHولدة عن اHواد اHشعة أو النووية.

- حــادث إشـــعــاعي أو نــووي :- حــادث إشـــعــاعي أو نــووي : حـــالــة غـــيــر طـــبــيـــعــيــة
تتـمـيّـز بـرمي اHـواد اHشـعـة أو بـارتـفاع مـسـتـوى اإلشـعاع
يـــحــتـــمل أن يـــؤدي إلى اHـــســـاس بــالـــصـــحــة واHـــمـــتــلـــكــات

والبيئة وتستدعي أخذ تدابير بسرعة.

القسم الثانيالقسم الثاني
مجال التطبيقمجال التطبيق

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــطـــبـــق أحـــكــــــام هــــــذا اHــرســــــوم عـــلـــى
اHـــنــشـــــآت اإلشـــعــاعـــيـــــة والــنـــوويـــــة وكــــــذا عــلـــى كـــل
نـــشـــــــاط أو حـــــــدث يــــحـــتــــمـــــل أن يــــــؤدي إلـى نـــتــــائـــج
إشــعــاعـــيـــــة ضـــــارة بــالــعـــمـــــال والــســكــان واHـــمــتــلــكــــات

والبيئــة.

اHاداHادّة ة 4 : : اHـنشـآت والنشـاطات أو األحـداث اHذكورة
في اHادة 3 أعالهr هي اآلتية : 

rفاعالت النوويةHا -

rمنشآت دورة الوقود النووي -

rنقولةHشعة الثابتة أو اHنشآت واألجهزة اHا -

rشعةHمنشآت تسيير النفايات ا -

rشعةHمنشآت صناعة النظائر ا -

rشعة األخرىHواد اHواد النووية واHنقل ا -

rشعة األخرىHواد اHواد النووية واHإيداع ا -

rالسفن والغواصـات ذات دوافع بالطاقة النووية -

- سـقــــوط مـعــــدات فـضـائــيــــة حتـتــــوي عـلى مـواد
rمشعة

- احلـوادث الــنــوويـة الــتي تــقع خـارج حــدود اإلقــلـيم
الوطني.

اHـاداHـادّة ة 5 : : تـصـنف اHـنـشـآت وكـذا الـنـشـاطـات اHـشـعة
أو الــنــوويــة في خــمس (5) فــئـات حــسـب اخلــطـر احملــتــمل.
ويــحــدد تـصــنــيف اHـنــشــآت وكـذا الــنــشـاطــات في اHــلـحق

بهذا اHرسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني

جهاز الوقاية من األخطار اإلشعاعية والنووية جهاز الوقاية من األخطار اإلشعاعية والنووية 

اHـاداHـادّة ة 6 : : يـؤســـس جهــــاز الـوقايــــة مـــن األخـطـــار
اإلشعاعية والنووية علـى اليقظة واإلنذار والتحضير.

القسم األولالقسم األول

اليقظة من األخطار اإلشعاعية والنوويةاليقظة من األخطار اإلشعاعية والنووية

اHاداHادّة ة 7 :  : تضمن محافظة الطاقة الذرية اليقظة من
األخـطــار اإلشــعـاعــيــة والــنـوويــةr بــالـتــنــســيق مع مــصـالح

القطاعات األخرى اHعنية.
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وبـهذه الصفـةr تتولى محـافظة الطـاقة الذريةr على
اخلصوصr ما يأتي : 

- وضع شبكـة Hتـابعـة اإلشعـاع عبـر اإلقليـم الوطني
rو تسييرها

- حتـــلـــيل كل مـــؤشـــر إشـــعـــاعي أو نـــووي ونـــتـــائـــجه
rوحتديد درجة خطورته وتطوره

- تـسـييـر الـتـبـليـغـات اإلشـعاعـيـة والـنوويـة اHـقـدمة
من اHـستـغـلX واHـستـعـملـX والنـاقـلX وكـذا تـلك اHقـدمة

rصالح اخملتصةHمن ا

- تـسـيـيــر اHـعـلـومـات اHـقـدمــة من األنـظـمـة الـدولـيـة
 rتخصصةHا

rناخية الضرورية لنشاطهاHعطيات اHجمع ا -

- إعالم وزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات احملـلـية والـوالي
rاخملتص إقليميا في حالة حدث إشعاعي أو نووي

- ضـمـان مــتـابـعـة تـطـور احلــدث مع إعالم الـسـلـطـات
اHعنية باستمرار.

القسم الثانيالقسم الثاني

اإلنذار باألخطار اإلشعاعية والنوويةاإلنذار باألخطار اإلشعاعية والنووية

اHــــاداHــــادّة ة 8 : : يـــــســــمح اإلنـــــذار بــــاألخــــطــــار اإلشـــــعــــاعــــيــــة
والـنوويـة بـإعالم اHسـؤولـX اHـعنـيـX والسـكـان باحـتـمال
وقـــوع و/أو وشك وقــوع عـــارض أو حــادث إشـــعــاعي و/أو

نووي.

9 : : يــــطـــلق اإلنـــذارr حـــسـب جـــســـامـــة الـــنـــتـــائج اHــاداHــادّة ة 
احملتـمـلـة للـحـدث وتـوسعـهـا عـلى اHـستـوى الـوطـنيr وزير
الداخـلية واجلـماعات احملـلية وعـلى اHستـوى احمللي الوالي
اخملـتص إقـلـيـمـيـا. وحتـدد إجـراءات اإلنـذار في مـخـطـطات

االستعجال.

حتـدد مـستـويـات العـوارض واحلـوادث اإلشعـاعـية أو
الــنـوويـة بـقــرار مـشـتــرك بـX الـوزراء اHــكـلـفــX بـالـدفـاع

الوطني والداخلية والطاقة.

اHــاداHــادّة ة 10 : : يــنـــظم اإلنـــذار حـــسب مـــســـتــوى جـــســـامــة
وتــأثـــيــر الــعـــارض أو احلــادث اإلشــعـــاعي والــنــووي طـــبــقــا
لـلـتصـنـيف احملـدد في اHلـحق بـهذا اHـرسـوم على اHـسـتوى

الوطني واحمللي وعلى مستوى اHوقع اHعني.

القسم الثالثالقسم الثالث
التحضير لألخطار اإلشعاعية والنوويةالتحضير لألخطار اإلشعاعية والنووية

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـعــتــمـد الــتـحــضـيــر لألخــطـار اإلشــعـاعــيـة
والــــنــــوويــــة عــــلـى مــــخــــطــــطــــات االســــتــــعــــجــــال الــــداخــــلــــيـــة

واخملططات اخلاصة للتدخل واخملطط الوطني للتدخل.

اHاداHادّة ة 12 : : يعد مخطط االسـتعجال الداخـلي مستغلو
اHــنــشــآت اإلشـــعــاعــيــة أو الــنــوويــةr عــلى أســاس األخــطــار

احملتملة حلماية األشخاص واHمتلكات والبيئة.

اHـاداHـادّة ة 13 : : دون اHــسـاس بــأحــكــام اHــرســوم الـرئــاسي
رقم 05-117 اHــــؤرخ في 2 ربـــيع األول عـــام 1426 اHــــوافق
11 أبـــــــــريل ســــــــنــــــــة 2005 واHـــــــــذكــــــــور أعـالهr يــــــــجـب عـــــــــلى

مستعملي اHـصادر اHشعة إعداد مـخطط استعجال داخلي
عـلى أســاس األخـطـار احملــتـمـلـةr خــصـوصـا خالل اســتـعـمـال

اHصادر اHشعة ونقلها وإيداعها.

اHاداHادّة ة 14 : : يتضمن مـخطط االستعجال الداخلي على
اخلصوصr العناصر اآلتية : 

rنشأة أو النشاطHحتديد موقع وخصائص ا -

rاألخطار احملتملة -

rالتنظيم العملي للتدخل الداخلي -

rادية للتدخلHالوسائل البشرية وا -

rحتديد خصائص نظام التنبيه واإلنذار -

rإجراءات التدخل -

- التدريبات والتمارين.

اHــاداHــادّة ة 15 : : تــصــادق مـــحــافــظــة الـــطــاقــة الـــذريــة عــلى
مـــخــطط االســتــعــجــال الــداخــليr بــالـــتــنــســيق مع اHــصــالح

اخملتصة للحماية اHدنية.

اHــــاداHــــادّة ة 16 : : يــــقـــوم بــــتــــحـــيــــX مـــخــــطط االســــتـــعــــجـــال
الـــداخــلـي  مــســـتـــغل اHـــنــشـــأة اإلشـــعــاعـــيـــة أو الــنـــوويــة أو
مستـعمل اHصـادر اHشعة سـنوياr أو كـلما طرأ تـغيير في

شروط  ارسة النشاط يبرر ذلك.

اHــــاداHــــادّة ة 17 :  : يـــتـم إعــــداد مـــخــــطط خــــاص لـــلــــتــــدخل في
IIو I Xـصنـفة في الـفئـتHنـشآت اإلشـعاعـيـة والنـووية اHا

من التصنيف احملدد في اHلحق بهذا اHرسوم.

18 :  : يـــعـــد اخملـــطـط اخلـــاص لـــلـــتـــدخل من طـــرف اHــاداHــادّة ة 
الـلــجــنــة الــوالئــيـة الــتــابــعــة Hــوقع اHــنـشــأة اإلشــعــاعــيـة أو
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النوويـة اHكلـفة بإعداد اخملـططات اخلـاصة للتـدخل اHنشأة
�ـوجب أحـكـام اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 15-71 اHـؤرخ في
21 ربـيع الـثـانـي عام 1436 اHـوافق 11 فـبـرايـر سـنـة 2015

واHذكور أعاله.

اHــــــاداHــــــادّة ة 19 : : يــــــتم إعـــــــداد اخملــــــطـط اخلــــــاص لــــــلـــــــتــــــدخل
اإلشــــعـــاعـي أو الـــنــــووي عـــلـى أســـاس األخــــطـــار احملــــتـــمــــلـــة
ومخطـطات االستـعجال الـداخلي لـلمنـشآت اإلشعـاعية أو

النووية.

اHــــاداHــــادّة ة 20 : : يــــحـــــتــــوي اخملـــــطط اخلـــــاص لـــــلــــتـــــدخل في
اHـــنــشـــآت اإلشـــعــاعـــيـــة والــنـــوويـــة من الــفـــئـــتــI X وII من
التصـنيف احملـدد في اHلـحق بهـذا اHرسـومr خصـوصا على

ما يأتي : 

- الــتـعــرف عـلـى مـســتـويــات االسـتــعــجـال اإلشــعـاعي
rعنيةHنشأة اHرتبط باHحسب اخلطر ا

rتقو¬ نتائج منطقة االستعجال وتوسعها -

- اHوارد اHالئمة الـواجب تسخيرها في حالة وقوع
rحادث

- الـــــقــــائـــــمــــة االســـــمــــيـــــة لــــلـــــمــــتـــــدخــــلـــــX ومــــهـــــامــــهم
rومسؤولياتهم في حالة االستعجال

- تـدابــيــر إعالم وإنــذار الــســكــان الــذين يــحـتــمل أن
rبتدابير االستعجال Xيكونوا معني

- تــدابــيــر الــوضع حتت احلــمــايــة واإلجالء والــوقــايـة
rعند االقتضاء rستقرHمن األمراض واستعمال اليود ا

- بــرنــامج تــمــاريـن وتــدريــبــات الــتــدخل اإلشــعــاعي
على اHستوى احمللي.

اHـاداHـادّة ة 21 : : يـصــادق عــلى اخملـطـط اخلـاص لــلــتـدخل في
اHـــنــشـــآت اإلشـــعــاعـــيـــة والــنـــوويـــة من الــفـــئـــتــI X وII من
الــتـرتــيب احملـدد فـي اHـلـحـق بـهــذا اHـرسـومr �ــوجب قـرار

من الوالي اخملتص إقليميا.

اHــــاداHــــادّة ة 22 : : تُــــعـــــدّ الــــلـــــجــــنـــــة اHــــتـــــعــــددة الـــــقــــطـــــاعــــات
rـــذكـــورة أدنــاهHلالســـتـــعـــجـــاالت اإلشـــعـــاعـــيـــة والـــنـــوويـــة ا

مخططا وطنيا للتدخل اإلشعاعي والنووي.

حتـــدد كــــيــــفـــيــــات إعــــداد اخملــــطط الــــوطــــني لــــلـــتــــدخل
اإلشــعـاعي والـنــووي �ـوجب قــرار مـشـتــرك بـX الـوزراء

اHكلفX بالدفاع الوطني والداخلية والطاقة.

اHــاداHــادّة ة 23 : : يـــعـــد اخملـــطـط الـــوطــنـي لـــلـــتـــدخل من أجل
الــتـكــفل بـالــنـتــائج اHـتــرتـبـة عــلى اإلقـلــيم الـوطــني حلـادث
إشـعـاعي أو نـووي وقع خـارج احلـدود الـوطـنـيـةr ومن أجل

الـــتــكـــفل بـــاألضــرار اإلشـــعــاعـــيــة أو الـــنــوويـــة لــلـــمــنـــشــآت
اإلشــعــاعــيــة والــنــوويــة اHـذكــورة فـي اHـادة 21 أعاله حــيث
تــتــجــاوز هـــذه الــنــتـــائج قــدرات الــواليـــة الــتي تــقـع فــيــهــا

اHنشأة أو حدودها.
24 :  : تـــنــشــأ لــدى وزيــر الــداخــلــيــة واجلــمــاعــات اHـاداHـادّة ة 
احملـليـة جلنـة مـتعـددة الـقطـاعات لـالستـعجـاالت اإلشـعاعـية
والــنــوويـــة تــدعى "الــلــجـــنــة". وبــهــذا الــصـــددr تــكــلف عــلى

اخلصوصr �ا يأتي : 
- التنـسيق عـلى اHسـتوى الوطـني واحمللي لـتسـيير
احلـــدث اإلشـــعـــاعي والــــنـــوويr وخـــصـــوصـــا بـــX مـــخـــتـــلف

rتوفرةHنصوص عليهم في اخملططات اHا XتدخلHا
- جـــمع وحتــلـــيل اHــعــلـــومــات اHــتــعـــلــقــة بــاHـــعــطــيــات
اإلشعاعية واHنـاخية بالتنسيق مع نظام اليقظة من أجل
تــقـــو¬ تــوسع الـــتــأثــيـــر عــلى الـــبــيــئـــة والــســكـــان وحتــديــد
تـدابــيـر ووســائل الـتــدخل اHالئــمـة الـواجـب تـوفـيــرهـا في
حالـة وجود الـتهـديـد أو ضرر إشـعاعي أو نـووي وطني أو

rدولي
- تـفعيل إجراءات الـتبليغ واHـساعدة الدولـية طبقا
لالتــفــاقـيــة بــشــأن تـقــد¬ اHــســاعـدة فـي حـالــة وقــوع حـادث
نووي أو طار§  إشعاعي واالتـفاقية بشأن التبليغ اHبكر

rعن وقوع حادث نووي
- متابعة تطور األحداث اإلشعاعية والنووية اHُبلّغ

rعنها من جهاز اليقظة
- جــــمع اHـــــعــــلــــومـــــات حــــول احلــــالـــــة لــــدى مــــخـــــتــــلف

rXتعاملHا
- إعالم الـسـلــطـات اHـعــنـيـة بـتــطـور احلـالــة وتـدابـيـر

rاحلماية الواجب اتخاذها
- الــبــقـــاء في اتــصــال مـع جــهــاز الــيـــقــظــة ومـــتــابــعــة

rستعجلةHتطور احلالة ا
- مـــسـك ســـجل تـــطـــور األحـــداث اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــاحلـــالــة

rستعجلةHا
- اإلخطار برفع حالة االستعجال.

25 : : تـــتـــشـــكل الــــلـــجـــنـــة الـــتي يـــرأســـهـــا وزيـــر اHــاداHــادّة ة 
الداخلية واجلماعات احمللية أو  ثلهr من : 

r(2) عن وزير الدفاع الوطني Xثل  -
rكلف بالشؤون اخلارجيةHثل (1) عن الوزير ا  -

- ثالثـة (3)  ـثـلـX عن وزيــر الـداخـلـيــة واجلـمـاعـات
احملــلــيــةr مـــنــهم  ــثل (1) عـن اHــديــريــة الـــعــامــة لــلـــحــمــايــة

rدنيةHا
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rكلف بالطاقةHثل (1) عن الوزير ا  -

rكلف بالصحةHثل (1) عن الوزير ا  -

rكلف بالبيئةHثل (1) عن الوزير ا  -

rكلف بالتجارةHثل (1) عن الوزير ا  -

rكلف بالفالحةHثل (1) عن الوزير ا  -

rائيةHوارد اHكلف باHثل (1) عن الوزير ا  -

rناجمHكلف باHثل (1) عن الوزير ا  -

rعن محافظة الطاقة الذرية Xثالثة (3)  ثل -

-  ثل (1) عن الديوان الوطني لألرصاد اجلوية.

حتـدد القائمـة االسمية ألعـضاء اللجـنة �وجب قرار
من وزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات احملـلـيـة بـنـاء عـلى اقـتراح

من الدوائر الوزارية التي يتبعونها.

حتـدد كـيـفيـات سـيـر الـلجـنـة �ـوجب قـرار من وزير
الداخلية واجلماعات احمللية.

اHـاداHـادّة ة 26 :  : يـتـعـX عـلى الـسـلـطـة الـتي يـتـبـعـهـا عـضـو
Xإعـداد وحتـيـ rــادة أعالهHـنــصـوص عـلــيـهـا في اHالـلــجـنـة ا
قائمـة األعضـاء وإرسالـها إلى وزير الـداخلـية واجلـماعات

احمللية أو  ثله كل ثالثة (3) أشهر.

الفصل الثالثالفصل الثالث

وسائل وكيفيات مكافحة احلوادث اإلشعاعية والنووية وسائل وكيفيات مكافحة احلوادث اإلشعاعية والنووية 

rـادّة ة 27 :  : في حـالــة وقـوع حـادث إشـعـاعي أو نـوويHـاداHا
يقـوم اHـستـغل أو اHـسـتعـمل بـتـفعـيل مـخـطط االستـعـجال
الــداخــلـي فــوراr لــلـــحــد من آثـــار احلــادث واتــخـــاذ تــدابــيــر

احلماية اHقررة في اخملطط.

اHـاداHـادّة ة 28 : : في حــالــة تــفــعـيـل اHـســتــغل أو اHــســتــعـمل
مــخــطط االســـتــعــجــال الــداخـــلي لــلــمــنـــشــأة اإلشــعــاعــيــة أو

النوويةr  فإنه يجب عليهr على اخلصوص : 

- تـنفـيـذ الـتنـظـيم والوسـائل الـتي تـسمـح بالـتـحكم
rوقعHفي احلادث وحماية األشخاص في ا

rدنيةHإخطار مصالح احلماية ا -

rإعالم الوالي اخملتص إقليميا -
- إعـالم مـحـافــظـة الـطــاقـة الــذريـة اHـكــلـفــة بـالـيــقـظـة

اإلشعاعية والنووية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 29 : : إذا قـــــام اHـــــســـــتـــــغل بـــــتـــــفـــــعـــــيـل مـــــخـــــطط
االستـعـجـال الداخـلي لـلـمـنشـآت اإلشـعـاعيـة والـنـووية من
فــئــتي الــتــهــديــد I وII من الــتــصــنــيف اHــبــيّن في اHــلــحق
بـــهــذا اHـــرســـومr يـــضع الـــوالي اخملـــتص إقـــلـــيـــمـــيــا اخملـــطط

اخلاص للتدخل في حالة إنذار.

اHــــاداHــــادّة ة 30 : : إذا كـــان تــــنــــفــــيــــذ مـــخــــطط االســــتــــعــــجـــال
الـداخـلي غــيـر كـاف لـلــتـحـكم في احلــادث داخل اHـنـشـأة مع
احـــتـــمـــال جتـــاوز آثـــار احلـــادث حـــدود اHـــنـــشـــأةr فـــإنه يـــتم
تـفــعـيل اخملــطط اخلـاص لـلــتـدخل من طــرف الـوالي اخملـتص
إقليميـاr ويتم وضع اخملطط االستعجالي للوالية في حالة

إنذار.

ويتولى الوالي  إعالم الـسكان واHنـتخبX ووسائل
اإلعالم.

اHــــاداHــــادّة ة 31 : : إذا جتــــاوز تـــــوسع اخلــــطـــــر اإلشــــعــــاعي أو
الــنــووي قـدرات الــتــدخل أو حــدود الـواليــة اHــتــضـررةr أو
في حــالــة وقـــوع حــوادث نــوويــة خــارج حــدود الــوطن ذات
نــتـــائج عــلـى اإلقــلـــيم الـــوطــنيr فـــإنه يـــتم تــفـــعــيـل اخملــطط
الـــوطــنـي لــلـــتــدخـل اإلشــعـــاعي والـــنــووي من طـــرف وزيــر
الـــــداخـــــلـــــيـــــة واجلـــــمـــــاعـــــات احملـــــلـــــيـــــةr ويـــــتـم وضع اخملـــــطط

االستعجالي الوطني في حالة اإلنذار.

ويـتــولى  وزيــر الـداخــلـيـة واجلــمـاعــات احملـلــيـة إعالم
السكان واHنتخبX ووسائل اإلعالم.

الفصل الرابعالفصل الرابع

تسيير حاالت ما بعد احلوادث اإلشعاعية والنوويةتسيير حاالت ما بعد احلوادث اإلشعاعية والنووية

اHــاداHــادّة ة 32 : : يـــتـم الـــتـــكـــفل بـــتـــســـيـــيـــر حـــاالت مـــا بـــعــد
احلـوادث اإلشـعـاعـيـة والـنـوويــة في إطـار اخملـطط الـوطـني

للتدخل اHذكور في اHادتX 22 و23 أعاله.

اHـاداHـادّة ة 33 : : تـنشـأ جلـنـة وزاريـة مشـتـركـة فـور حدوث
أخـطــــار إشــعـاعــيـــة ونــوويــة Hـتــابــعـــة خــطـــوات مـا بــعـــد

احلادث.

حتـدد مـهـام اللـجـنـة وصالحـيـاتـهـا وتـشـكـيـلـها �ـوجب
قـرار مــشــتــرك بــX الــوزراء اHــكـلــفــX بــالــدفــاع الـوطــني

والداخلية والطاقة. 

اHاداHادّة ة 34 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 28  جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1438
اHوافق 27 مارس سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اHلحــــق اHلحــــق 
تصنيف اHنشآت وكذا النشاطات اHشعة أو النووية حسب اخلطر احملتمل تصنيف اHنشآت وكذا النشاطات اHشعة أو النووية حسب اخلطر احملتمل 

( فئات التهديدات )( فئات التهديدات )

الوصفالوصف فئة التهديدفئة التهديد

اHــنــشـآتr مــثل احملــطــات الـنــوويــة الــتي تـرتــبط بــهــا حــوادث (بـاإلضــافــة إلى احلــوادث ضـعــيــفـة
االحتمال) تقع داخل اHوقع (أ) التي �كن أن تؤدي إلى آثار بالغة اجلسامة على الصحة (ب)  خارج

اHوقع أو بسبب هذه اHنشآت تقع حوادث في منشآت  اثلة.

اHنشـآتr مثل بعض أنـواع مفـاعالت البحث الـتي ترتـبط بها حـوادث تقع داخل اHوقع (أ) �كن
أن تــؤدي إلى جـرعــات لـلــسـكــان خـارج اHــوقع تــبـرر أعــمـال حــمـايــة اسـتــعـجــالـيــة طـبــقـا لــلـمــعـايــيـر
II ـنـشـآت تـقع مـثل هـذه احلـوادث في  مـنـشـآت  ـاثـلـة. وال تـشـمل الـفـئـةHالـدولـيـة أو بــسـبب هـذه ا
(على عـكس الفـئة I) اHـنشـآت التي تـرتـبط بهـا حـوادث (باإلضـافة إلـى احلوادث ضـعيـفـة االحتـمال)
تقع داخل اHوقع الـتي �كن أن تؤدي إلى آثـار بالغـة اجلسامـة على الصـحة خارج اHـوقع أو بسبب

هذه اHنشآت تقع مثل هذه احلوادث في منشآت  اثلة.

اHــنــشـآتr مــثل اHـنــشـآت الــصـنــاعـيــة لـلــتـشــعـيـع الـتي تــرتـبط بــهـا حــوادث تــقع داخل اHـوقع (أ)
و�كن أن تـؤدي إلى جرعات أو تـلوث تـبرر أعـمال حمـاية اسـتعجـاليـة داخل اHوقع أو بـسبب هذه
اHـنشـآت تـقع حـوادث في مـنشـآت  ـاثـلـة. ال تشـمل الـفـئة  III (عـلى عـكس الـفـئة II) اHنـشـآت التي
ترتـبط بها حـوادث تبرر أعـمال حمايـة استعـجالية خـارج اHوقع أو بسـبب هذه اHنـشآت تقع مثل

هذه احلوادث.

نـشـاط �ـكن أن يـؤدي إلى حـالـة اسـتـعـجـالـيـة نـوويـة أو إشـعـاعـيـة �ـكن أن تـبـرر أعـمـال حـمـاية
استـعجاليـة في مكان غيـر متوقع. وتشـمل النشاطـات  غير اHرخص بـها مثل الـنشاطات اHـتعلقة
�ــصــادر خـــطــرة ¦ احلــصــول عــلــيـــهــا بــطــريــقــة غـــيــر قــانــونــيــة. كـــمــا تــشــمل هــذه نـــشــاطــات الــنــقل
والـنـشاطـات اHرخص بـها تـستـعـمل مصـادر منـقولـة خـطرة مـثل اHصـادر اHسـتـعمـلة في الـتصـوير
الصـناعي واألقـمار الـصنـاعية اHـزودة بطـاقة نـووية أو اHـولدات احلراريـة النـووية. وتـمثل الـفئة

IV اHستوى األدنى من التهديد الذي يفترض أن يطبق في كل الدول وفي كل األماكن.

نــشــاطــات ال تــتــعــلق فـي األصل �ــصــادر اإلشــعــاعــات اHــؤيــنـــةr ولــكن Hــنــتــوجــات هــذا الــنــشــاط
احتمال كبيـر في أن تتلوث بعد وقوع حادث في منشأة من الفئة I أو من الفئة rII وكذا اHنشآت
الـتــابـعـة لــدول أخـرى إلى مــسـتـوى يــسـتـوجـب عـلى وجه الــسـرعـة فــرض تـقـيــيـد عــلى الـغـذاء طــبـقـا

للمعايير الدولية.

I

II

III

IV

V

(أ) يـشمل رمي مواد مشعـة في الهواء أو في اHياه أو تـعرض خارجي (تبعـاr مثالr لفقدان احلـماية أو حادث رد فعل االنـشطار النووي
في سلسلة غير متحكم فيها) حيث يكون اHصدر من اHوقع.

(ب) جرعات تتعدى تلك التي تستدعي تدخال عاديا في كل الظروف.
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قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

مــــقـــــــرر مـــــــؤرخ فـــي أول جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام مــــقـــــــرر مـــــــؤرخ فـــي أول جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1438
اHــــوافق اHــــوافق 28 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة r2017 يـــحـــدد الــــتـــنـــظـــيمr يـــحـــدد الــــتـــنـــظـــيم

الداخلي ألجهزة اجمللس الدستوري وهياكله.الداخلي ألجهزة اجمللس الدستوري وهياكله.
ــــــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجمللس الدستوري

- بـنــاء عـلى الــدســتــورr ال سـيــمـا اHــادتـان 182 و183
rمنه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 16 - 201
اHـؤرّخ في 11 شـوال عــــــام 1437 اHـوافق 16 يـولـيـو سـنـة
r2016 واHــــتــــعــــلق بــــالــــقـــواعــــد اخلــــاصــــة بــــتـــنــــظــــيم اجملــــلس

rادتان 7 و11 منهHال سيما ا rالدستوري
يقرر يقرر ما يأتي ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 11 من اHـرسوم
الــــــرئـــــاسـي رقم 16-201 اHـــــؤرخ في 11 شــــــوال عـــــام 1437
اHـوافق 16 يـولـيــو سـنـة 2016 واHـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
اHـــقـــرر إلى حتـــديـــد الــــتـــنـــظـــيم الـــداخــــلي ألجـــهـــزة اجملـــلس

الدستوري وهياكله.
rادة 2 : : تـتشكل أجـهزة وهـياكل اجمللس الـدستوريHادة اHا
طــبـقـا ألحــكـام اHـادة 7 من اHـرســوم الـرئـاسي رقم 201-16
اHــــــؤرخ فــي 11 شـــــوال عـــــام 1437 اHــــوافــق 16 يــــولــــيـــو

سنة 2016 واHذكور أعالهr  ا يأتي :
rأمانة عامة -

rديوان -
rمركز للدراسات والبحوث الدستورية -

rمديرية للوثائق واألرشيف -
- مديرية لإلدارة العامة.

rعــام يـســاعـده Xـادة 3 :  : يـســيّـر األمــانـة الــعـامــة أمـHـادة اHا
فـي أداء مــــهــــامهr مــــديــــر دراســــات وبــــحــــوث (1) ورئــــيس

دراسات (1).
وتــلـــحق بــاألمـــX الــعـــام مــصــلـــحــة الـــضــبط ومـــكــتب

البريد واالتصال.
اHـادة اHـادة 4 :  : يـضـطــلع األمـX الـعـامr حتـت سـلـطـة رئـيس
اجملـلس الـدسـتـوريr وفي إطـار  ـارسة مـهـامه احملـددة في
اHـادة 8 من اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 16-201 اHـؤرخ في 11

شــوال عــام 1437 اHــوافق 16 يــولــيــو ســنـة 2016 واHــذكــور
rبـــتـــنــشـــيط أعـــمـــال مــديـــريـــة الـــوثــائـق واألرشــيف rأعاله

ومديرية اإلدارة العامة وتنسيقها ومراقبتها.

اHادة اHادة 5 : تتولى مصلحة الضبط اHهام اآلتية :

- تسجيل ملفـات اإلخطار وتبليغ السلطات اHعنية
rاآلراء والقرارات الصادرة عن اجمللس الدستوري

rـنازعـات االنتخـابيةHاستالم الـطعـون في مجال ا -
وتــــبـــــلـــــيـغ اHـــــعــــنـــــيـــــX الـــــقـــــرارات الـــــصـــــادرة عن اجملـــــلس

rالدستوري

- حــــــفظ اآلراء والــــــقــــــرارات الــــــصــــــادرة عـن اجملــــــلس
الدستوري.

يسير مصلحة الضبط رئيس دراسات.

اHادة اHادة 6 : : يكـلّف الـديوان الـذي يسـيره رئـيس ديوان
�ساعدة مديري (2) دراسات وبحوثr �ا يأتي :

- حتــضـيـر نــشـاطـات رئــيس اجملـلس الــدسـتـوري في
rمجال العالقات العامة وتنظيمها

- حتــضـيـر نــشـاطـات رئــيس اجملـلس الــدسـتـوري في
rمجال التعاون والعالقات اخلارجية وتنظيمها

rؤسسات العموميةHعالقة اجمللس الدستوري با -

- حتـــضـــيــر عـالقــات رئـــيس اجملـــلس الـــدســـتــوري مع
rأجهزة اإلعالم وتنظـيمها

- متابعة الشكاوى والطعون.

اHــــادة اHــــادة 7 :  : يــــضـــطــــلع مــــركــــز الــــدراســـات والــــبــــحـــوث
الـدسـتـوريــةr في إطـار  ـارســة مـهـامه اHــنـصـوص عــلـيـهـا
فــي اHـــادة 9 من اHـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 16-201 اHــؤرخ
في 11 شــــوال عــــام 1437 اHــــوافق 16 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2016
واHـذكـور أعـالهr �ـهـام الـتـفـكــيـر والـدراسـة واالقـتـراح في
مــجـال الــقـانـون الــدسـتــوريr وتـقــد¬ الـدعم لــلـمــجـلس في

أعماله.

اHـادة اHـادة 8 :  : يـحـدد الـتـنـظـيم الـداخـلي Hـركـز الـدراسـات
والبحـوث الدسـتوريـة وقواعـد عمـله �وجب مـقرر خاص

من رئيس اجمللس الدستوري.

9 : : تــكــلــف مــديــريــــــة الــوثــائــق واألرشــيــف اHـادة اHـادة 
�ا يأتي :
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- تـنـظـيـم الـرصـيـد الــوثـائـقي لــلـمـجــلس الـدسـتـوري
rوتسييره وتطويره

- الــتـكــفل بــاحـتــيـاجــات مـصــالح اجملــلس الـدســتـوري
rنشوراتHفي مجال البحوث الوثائقية وإعداد ا

- تــــســـيــــيــــر فـــضــــاء "مـــتــــحـف" اجملـــلـس الـــدســــتـــوري
rللقضاء الدستوري في العالم وتطويره

- تـــنــظــيـم أرشــيف اجملـــلس الــدســـتــوري وتــســـيــيــره
وحفظه.

اHــــادة اHــــادة 10 :  : تــــشــــمل مـــــديــــريــــة الــــوثــــائـق واألرشــــيف
: X(2) فرعيت Xمديريت

rديرية الفرعية للوثائقHا -
- اHديرية الفرعية لألرشيف.

اHـادة اHـادة 11 : : تــكـلـــف اHــديــريـــــة الــفـرعــيــــة لـلــوثـائــق
�ــا يأتي :

- الــتــكــفـل بــالــعــمــلــيـــات اHــرتــبــطــة بـــجــمع الــوثــائق
rوترتيبها وتأمينها

- تـسـيـيــر اHـكـتـبـةr وتــطـويـر الـتـبــادل الـوثـائـقي مع
rكتبات الوطنية واألجنبيةHا

- مــتــابـــعــة االشــتــراكــات فـي الــعــنــاويـن الــصــحــفــيــة
rتخصصة الوطنية واألجنبيةHواجملالت ا

- تنظيم فضـاء "متحف" اجمللس الدستوري للقضاء
الـــدســـتـــوري في الــــعـــالم والـــفــــضـــاء الـــســـمــــعي الـــبـــصـــري

(اHيدياتيك)r وتسييرهما.
اHـادة اHـادة 12 :  : تـكــلــف اHــديـريــــة الــفـرعــيـــــة لألرشـيـف

�ا يأتي :
rتنظيم األرشيف وحفظ الوثائق -

- تـــســــيــــيـــر األرشــــيـف وتـــأمــــيــــنهr وال ســــيــــمـــا مــــنه
rتعلق باالنتخاباتHاألرشيف ا

- حــــفـظ األرشــــيف وتـــــصــــنــــيــــفـه حــــسب الـــــتــــشــــريع
والتنظيم اHعمول بهما.

اHادة اHادة 13 : : تكلف مديرية اإلدارة العامة �ا يأتي :
rXوظفHتسيير وتكوين ا -

rيزانية وضمان تنفيذهاHإعداد ا -
rنقولةHنقولة وغير اHمتلكات اHتسيير ا -

- تـــــــســـــــيـــــــيـــــــر بــــــــرنـــــــامج اإلعـالم اآللـيr وتـــــــطـــــــويـــــــر
التطبيقات اHرتبطة بذلك.

14 : : تــشــمل مــديــريــة اإلدارة الــعــامــة ثالث (3) اHـادة اHـادة 
مديريات فرعية :

rوالتكوين Xديرية الفرعية للموظفHا -

rديرية الفرعية للمالية والوسائل العامةHا -

- اHديرية الفرعية لإلعالم اآللي.

Xـــديـــريـــة الــفـــرعـــيـــة لــلـــمـــوظـــفــHــادة 15 : : تـــكـــلف اHــادة اHا
والتكوين �ا يأتي :

- تـــســيــيـــر اHــســـار اHــهــنـي Hــوظــفـي وأعــوان اجملــلس
rالدستوري

- وضع بـرامج الـتــكـوين وحتـسـX اHـسـتـوى وجتـديـد
اHعلومات وتنفيذها.

اHــــادة اHــــادة 16 : : تـــكــــلّف اHــــديــــريــــة الـــفــــرعــــيــــة لـــلــــمــــالــــيـــة
والوسائل العامة �ا يأتي :

- إعداد اHـيـزانيـةr وتـنـفيـذ جـمـيع العـمـلـيات اHـالـية
rواحملاسبية

- إحــــصـــاء الــــوســـائـل الالزمــــة لـــســــيــــر عـــمـل اجملـــلس
rوتوفيرها rالدستوري

rمتلكات ومتابعتهاHإجناز عملية جرد ا -

- ضــمـان احملــافـظــة عـلى اHــمــتـلــكـات اHــنـقــولـة وغــيـر
اHنقولة وصيانتها.

اHـادة اHـادة 17 : : تـكــلــف اHـديــريـــة الــفـرعــيـة لإلعالم اآللي
�ا يأتي :

- تــقــديــر احــتــيــاجــات اHــصـالـح من حــيث جتــهــيـزات
rولوازم اإلعالم اآللي

rعلوماتية وتسييرهاHتطوير النظم ا -

- تـصـميـم اHـوقع اإللـكـتـروني لـلـمـجـلس الـدسـتوري
rوإدارته

- صيانة جتهيزات اإلعالم اآللي.

اHــــادة اHــــادة 18 :  : تــــنــــظم هــــيــــاكـل اجملــــلس الــــدســــتــــوري في
مـكاتـبr في حـدود مـكـتـبX (2) إلى ثالثـة (3) مـكاتـب لكل
مـــــديـــــريــــة فـــــرعـــــيـــــةr �ـــــوجب مـــــقـــــرر من رئـــــيس اجملـــــلس

الدستوري.

اHـادة اHـادة 19 :  : يـنـشـر هـذا اHـقـرر فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بــاجلــزائــر فـي أول جــمــادى الــثـــانــيــة عــام 1438
اHوافق 28 فبراير سنة 2017.

مراد مدلسيمراد مدلسي
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مــقــرر مـؤرخ في مــقــرر مـؤرخ في 3  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 2
مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة r2017 يـــحـــدد تــــنـــظـــيم هـــيــــاكل اجملـــلسr يـــحـــدد تــــنـــظـــيم هـــيــــاكل اجملـــلس

الدستوري في مكاتب.الدستوري في مكاتب.
ــــــــــــــــــــ

 rإنّ رئيس اجمللس الدستوري
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 16-201 اHـؤرخ
في 11 شــــوال عــــام 1437 اHــــوافق 16 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2016
rـتـعلــق بـالـقواعــد اخلـاصة بـتـنظـيم اجملـلس الدسـتوريHوا

rادة 11 منهHال سيما ا
- و�ـقـتـضى اHـقـرر اHـؤرخ في أول جـمـادى الـثـانـية
عــــام 1438 اHــــوافق 28 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2017 الــــذي يــــحــــدد
rالـتنـظيـــم الداخـلــي ألجهـــزة وهيـاكل اجملـلس الدسـتوري

rادة 18 منهHال سيما ا
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـادة 18 مـن اHــقـرر
اHــــؤرخ في أول جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1438 اHــــوافق 28
فـبـرايـر سـنة 2017 واHـذكور أعـالهr يهـدف هـذا اHـقرر إلى

حتديد تنظيم هياكل اجمللس الدستوري  في مكاتب.
اHــادة اHــادة 2 :  : تـــنــظـــم مــديــريـــــة الــوثــائـــق واألرشــيــف

كما يأتي :
1 - اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لــلـــوثـــائق - اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لــلـــوثـــائقr وتـــتـــكـــــون مــن

: (2) Xمكتب
rمكتب حتليل الوثائق وتسييرها -

- مــــكـــتـب تـــســــيـــيــــر اHـــكــــتـــبــــة والــــفـــضــــاء اHـــتــــحـــفي
واHيدياتيك.

2 - اHـــديـــريــــة الـــفــــرعـــيـــة لـألرشـــيف - اHـــديـــريــــة الـــفــــرعـــيـــة لـألرشـــيفr وتــــتــــكـــون من
: (2) Xمكتب

rمكتب تنظيم وحفظ األرشيف -
- مكتب حتليل واستغالل األرشيف.

 اHادة  اHادة 3 : : تنظم مديرية اإلدارة العامة كما يأتي :
1 - اHديرية الفرعية للموظفX والتكوين - اHديرية الفرعية للموظفX والتكوينr وتتكون

: (2) Xمن مكتب

rXوظفHمكتب ا -

- مكتب التكوين وحتسX اHستوى.
rـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـمـالــيـة والـوسـائل الـعـامـةHـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـمـالــيـة والـوسـائل الـعـامـة -  اH2 -  ا

وتتكون من ثالثة (3) مكاتب :
 rمكتب الوسائل العامة -

rيزانية واحملاسبةHمكتب ا -
-  مكتب الصيانة والوقاية.

3 -  اHـديــريــة الــفــرعــيــة لإلعالم اآللي -  اHـديــريــة الــفــرعــيــة لإلعالم اآلليr وتــتــكـون من
: (2) Xمكتب

rمكتب  تسيير الشبكات وتطوير التطبيقات -
- مكتب التجهيزات وصيانة اإلعالم اآللي.

اHـادة اHـادة 4 : : يـنــشــر هــذا اHـقــرر في اجلــريــدة الـرســمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1438
اHوافق 2 مارس سنة 2017.

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اEستشفياتوإصالح اEستشفيات

قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 11 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1438
اHوافق اHوافق 11 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة r2016 يتـمr يتـمّم ملـحق القرارم ملـحق القرار
الـــــوزاري اHــــشــــتـــــرك اHــــؤرخ في الـــــوزاري اHــــشــــتـــــرك اHــــؤرخ في 2 رجب عـــــام  رجب عـــــام 1434
اHوافق اHوافق 12 مايو سنة  مايو سنة 2013 الذي يحدد عدد اHناصب الذي يحدد عدد اHناصب

العليا ألسالك شبه الطبيX للصحة العمومية.العليا ألسالك شبه الطبيX للصحة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول

 rاليةHووزير ا

rستشفياتHووزير  الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 125
اHؤرّخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سـنة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 140
اHــــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 19 مـــايـــو
ســـنــة 2007 واHـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء اHـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيــة
االسـتـشـفـائـيـة واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

rتممHعدّل واHا rوتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 11 - 121
اHـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اHـوافق 20 مـارس
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ســـــنـــــــــة 2011 واHـــــتـــــضــــــمـــــن الـــــقــــــانــــــــــون األســـــاســــي
اخلــــــــاص بـــــاHـــــوظـــــفـــــــــX اHـــــنـــــتـــــمــــــــX ألســــالك شــــــبــــه
الـطـبــيـيــــن لـلـصـحـــــة العــمـومـيـــــةr ال سيـمـــا اHـــادة

r239 منـــه

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 14 - 193
اHــؤرّخ في 5 رمـــضـــان عــام 1435 اHــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة
2014 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

rالعمومية واإلصالح اإلداري

- و�ـقـتضى الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في 2
رجب عام 1434 اHوافق 12 مايو سنة 2013 الذي يحدد عدد
rللصحة العمومية Xناصب العليا ألسالك شبه الطبيHا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى :  يـهـدف هـذا القـرار إلى تـتـمـيم مـلحق
الــقــرار الـــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرخ في 2 رجب عــام 1434

اHوافق 12 مايو سنة 2013 واHذكور أعالهr كما يأتي :

اHالحظةاHالحظةاHنصب العالياHنصب العالي العددالعددالشعبةالشعبةاHؤسسةاHؤسسة

.......................... (بدون تغيير) ...........................

اHؤسسات
العمومية للصحة

اجلوارية

العالج

الطبية التقنية

الطبية االجتماعية

.................................... (بدون تغيير) .........................................

لكل مؤسسة عمومية1منسق النشاطات شبه الطبية
للصحة اجلوارية

اHاداHادّة ة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 11 ربيع األول عام 1438 اHوافق 11 ديسمبر سنة 2016.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير الصحة والسكان وإصالحوزير الصحة والسكان وإصالح
اHستشفياتاHستشفيات

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 29 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1438
اHــــوافق اHــــوافق 29 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة r2016 يــــعــــدل الــــقـــرارr يــــعــــدل الــــقـــرار
الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في 26 جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام
1437 اHـوافق  اHـوافق 6 مـارس سـنة  مـارس سـنة 2016 الـذي يـحـدد تـعداد الـذي يـحـدد تـعداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة

أو اخلدماتr بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية.أو اخلدماتr بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

rووزير الشباب والرياضة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين

وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمـــضـــان عــــام 1415 اHــــوافـــق 15 فـــبـــرايـــــر ســـنــــة

rاليةH1995 الذي يحـدد صالحيات وزير ا

- و�قتـضـى اHرسـوم التنفيـذي رقم 01-55 اHؤرخ
في 18 ذي القـعدة عام 1421 اHوافق 12 فبـراير سـنة 2001
واHـــتــــضــــمن إحــــداث الــــثـــانــــويــــة الـــريــــاضــــيــــة الـــوطــــنــــيـــة

rتممHا rوتنظيمها وعملها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
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يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة
rواإلصالح اإلداري

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 16-84 اHـؤرخ
فـي 21 جـــــــمــــــــادى األولـى عـــــــام 1437 اHــــــــوافـق أول مـــــــارس
ســــــنـــــة 2016 الـــــذي يـــــحــــــدد صالحــــــيـــــات وزيـــــر الــــــشـــــبـــــاب

rوالرياضة
- و�ــقـتــضي الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
26 جــمــادى األولى عــام 1437 اHــوافق 6 مــارس ســنــة 2016

الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد

اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
rبعنوان الثانوية الرياضية الوطنية rأو اخلدمات

يقرريقررّون ما يأتي :ون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تـعـدل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في 26 جـمادى األولى عام 1437

اHوافق 6 مارس سنة 2016 واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHادة األولى : ............(بدون تغيير حتى)
اجلدول أدناه :
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الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي
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التوقيتالتوقيت
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عامل مهني من اHستوى األول
حارس

سائق سيارة من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى الثاني
عامل مهني من اHستوى الثاني
عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 29 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق
29 ديسمبر سنة 2016.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHاليةوزير اHالية
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
الهادي ولد عليالهادي ولد علي

قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 29 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1438
اHوافق اHوافق 29 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة r2016 يحدد تعداد مناصبيحدد تعداد مناصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو
اخلـدمـاتr بـعـنـوان اHـعـهـد الـوطـني لـلـتكـويـن العـالياخلـدمـاتr بـعـنـوان اHـعـهـد الـوطـني لـلـتكـويـن العـالي

إلطارات الشبيبة والرياضة بوهران.إلطارات الشبيبة والرياضة بوهران.
ــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

rووزير الشباب والرياضة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 16-84 اHـورخ
في 21 جــمـادى األولى عـام 1437 اHـوافق أول مــارس ســنـة

r2016 الذي يحدد صالحيات وزير الشباب والرياضة

يقرريقررّون ما يأتي :ون ما يأتي :
اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهr يحدد هذا
الــقـرار تــعــداد مـنــاصب الــشـغـل وتـصــنــيـفــهــا ومـدة الــعــقـد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلــدمــاتr بـعــنــوان اHــعــهــد الــوطــني لــلــتـكــويـن الـعــالي
إلطــارات الــشـبــيــبــة والـريــاضــة بـوهــرانr طــبــقـا لــلــجـدول

أدناه :

وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 94-38 اHـؤرخ
في 13 شـــعـــبـــان عـــام 1414 اHــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1994
واHــتــضـمن حتــويل اHــعـهــد الــوطـني لــلــتـكــوين الــعـالي في
علوم الـرياضة وتـقنولـوجيـاتها بـوهران إلى معـهد وطني
rللتكوين الـعالي إلطارات الشبيبة والرياضة في وهران

rتممHا
- و�قـتـضــــى اHرســـــوم التـنفـيــــذي رقــــم 54-95
اHــــــــــــؤرخ فــــي 15 رمــــــــضــــــــــان عــــــــام 1415 اHــــــــوافـــق 15
فــــبــــرايــــــــر ســــنــــــــة 1995 الــــــــذي يــــحـــــــــدد صـالحــــيـــــــات

rاليــةHوزيـــر ا
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 ) مناصب الشغلمناصب الشغل

14

4

8

2

13

2

43

1

1

1

3

5

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

3 
-
-
-
-
-
3

11

4

8

2

13

2

40

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول 

حارس
سائق سيارة من اHستوى الثاني

عون وقاية من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

اHادة اHادة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 29 ربيع األول عام 1438 اHوافق 29 ديسمبر سنة 2016.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHاليةوزير اHالية
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
الهادي ولد عليالهادي ولد علي


