
العدد العدد 37
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم 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

األربعاء األربعاء 17 رمضان رمضان عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 22 يونيو سنة يونيو سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام جزائيةأحكام جزائية

Y16 : : يــعـاقـب بـاحلــبـس من ســنـــة إلــى سـنــتـ اHـاداHـادّة ة 
(2) وبــغــرامـة من 30.000  دج إلى 100.000 دجs كل شـخص
مـشـار إلـيه فــي الـفـقرات 1 و2 و4 و5 من اHـادة 5 من هـذا
القـانـونs يـرفض اخلضـوع لـلـتحـلـيالت الـبـيولـوجـيـة التي

تسمح بالتعرف على بصمته الوراثية.
اHـاداHـادّة ة 17 : :  يـعــاقب بـاحلــبس من ســنـة إلى  ثالث (3)
ســــنــــوات وبــــغــــرامــــة من 100.000 دج إلى 300.000 دجs كل
مـن يــســتـــعــمل الـــعــيّــنــــات الــبـــيــولــوجـــيـــة أو الــبـــصـــمــات
الـوراثــيــة اHــتـحــصـل عــلــيــهــا وفـــقــا لـهـــذا الــقــانـون لــغــيـر

األغــراض اHنـصوص عليها فــي أحكامه.
اHـاداHـادّة ة 18 : :  يـعــاقب بـاحلــبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى
ثــــالث (3)  ســـــــــنــــــــــــوات وبـــــــــغـــــــــرامــــــــــة من 60.000 دج إلـى
300.000 دجs كل من يفشي اHعـطيات اHسجلة في القاعدة

الوطنية للبصمات الوراثية.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية
اHـاداHـادّة ة 19 : :  تـواصـل اHـصـالح اخملـتـصـة الـتـابـعـة لألمن
الــــوطــــني والــــدرك الــــوطــــنيs عــــمــــلــــيــــة حــــفظ الــــعــــيّــــنـــات
البيولوجيـة التي أجريت عليها عملية حتليل وراثي إلى

حY إتالفها طبقا ألحكام هذا القانون.
حتـول الــبـصــمـات الـوراثــيـة احملــفـوظــة لـدى اHــصـالح
اHــذكــورة في الــفــقــرة األولى من هــذه اHــادةs إلى الــقــاعـدة
الـوطـنـيـة لـلـبـصـمـات الـوراثـيـة اHـنـصـوص عـليـهـا فـي هذا

القانونs في أجل أقصاه سنة (1) من دخولها اخلدمة.
اHاداHادّة ة 20 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 14 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 19

يونيو سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــانـــــون رقــم قــــانـــــون رقــم 16 -  - 04 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 14 رمــــضـــــان عــــام  رمــــضـــــان عــــام 1437
اHـــــوافـق اHـــــوافـق 19 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة  يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة s2016 يـــــعـــــــدل ويــــتـــــممs يـــــعـــــــدل ويــــتـــــمم
الــقــانــــون رقم الــقــانــــون رقم 04 -  - 04 اHـؤر اHـؤرّخ في خ في 5 جـمـادى األولى جـمـادى األولى
عــام عــام 1425 اHــوافق  اHــوافق 23 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــة 2004 واHـــتـــعــلق واHـــتـــعــلق

بالتقييس. بالتقييس. 
ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهورية
- بنـاء عـلى الدسـتورs ال سـيمـا اHواد 43 و136 و138

sو140 و143 و144 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 04 اHــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

 sتعلق بالتقييسHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اHــؤرّخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

sعدلHا sستهلك وقمع الغشHبحماية ا

sوبعد رأي مجلس الدولة -

sانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHــــاداHــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتتـميم القانون رقم 04 - 04 اHؤرّخ في 5 جمادى األولى
عـــــام 1425 اHــــــوافق 23 يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة 2004 واHــــــتــــــعــــــلق

بالتقييس.

2 :  : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اHـادة 2 من الــقــانــون اHـاداHـادّة ة 
رقـم 04 - 04 اHــــــــــؤرّخ فـي 5 جـــــــــــمــــــــــادى األولـى عــــــــــام 1425
اHوافق 23 يونـيو سنة 2004 واHتعـلق بالتقييسs وحترر

كما يأتي :

"اHادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون �ا يأتي :
1 - الـــتـــقـــيـــيس : - الـــتـــقـــيـــيس : الـــنــــشـــاط اخلـــاص اHـــتـــعـــلق بـــوضع
أحـــكـــام ذات اســتـــعــمـــال مـــشــتـــرك ومــتـــكــرر فـي مــواجـــهــة
مشـاكل حـقيـقـية أو مـحـتمـلـةs يكـون الغـرض مـنهـا حتـقيق

sYثلى من التنظيم في إطار معHالدرجة ا

2 - - ............(بدون تغيير).................

3 - اHواصفة :  - اHواصفة : وثـيقة تصـادق عليهـا هيئة الـتقييس
sتقـدم من أجل اسـتـعمـال مـشـترك ومـتـكرر sـعتـرف بـهـاHا
الــقــواعـد واإلشــارات أو اخلــصـائـص Hـنــتــوج أو عـمــلــيـة أو
طريقـة إنتاج مـعينـةs ويكون احـترامهـا غير إلـزامي. كما
¡ـكن أن تـتـنـاول جـزئـيـا أو كلـيـا اHـصـطـلـحـات أو الـرموز
أو الــشــروط في مــجــال الـتــغــلــيف والــسـمــات اHــمــيّـزة أو

اللصقات Hنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة.

4 - - الهدف اHشروع الهدف اHشروع ............(بدون تغيير)...........

5 -  - ............(بدون تغيير).................

6 -  - ............(بدون تغيير).................

7 - الـالئـحــة الــفــنــيـة : - الـالئـحــة الــفــنــيـة : وثــيـقــة تــنص عــلى خــصـائص
sـرتبـطــة بــــهHمنـتـوج ما أو الـعمـلـيات وطـرق اإلنتـــاج ا
�ــا في ذلـك الــنــظـــام اHــطــبق عـــلــيــهـــاs ويــكــون احـــتــرامــهــا

إلزاميا.
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كما ¡ـكن أن تتـناول جزئـيا أو كـليا اHـصطـلحات أو
الـــرمـــوز أو الـــشـــروط فـي مـــجـــال الـــتـــغـــلـــيف والـــســـمـــات
اHـمـيـزة أو الـلـصـقـات Hـنـتـوج أو عـمـلـيـة أو طـريـقـة إنـتـاج

معينة.

¡ــكن الالئـــحــة الــفــنـــيــة أن جتــعل اHـــواصــفــة أو جــزء
منها إلزاميا.

8 - هــيـئــة ذات نــشــاط تــقــيـيــسي :  - هــيـئــة ذات نــشــاط تــقــيـيــسي : كـل هـيــئــة لــديــهـا
اHـؤهـالت الـتــقـنــيـة الــكـافــيـة لــلـقــيـام بــأنـشــطـة في مــيـدان

التقييس على اHستوى القطاعي أو اHؤسسة.

 اHـــواصـــفـــات الـــقــطـــاعـــيـــة  أو اخلـــاصــة بـــاHـــؤســـســات
ليست مواصفات وطنية. ¡كن أن تصبح كذلكs في حالة

تلبيتها إلجراءات إعداد اHواصفات الوطنية.

9 - اإلشـــهـــاد بـــاHـــطـــابـــقــة :  - اإلشـــهـــاد بـــاHـــطـــابـــقــة : نـــشـــاط يـــهـــدف إلى مـــنح
شهـادةs من طرف  ثـالث مؤهلs تثـبت مطـابقة مـنتوج أو
خــدمـــة أو شــخـص أو نــظـــام تــســيـــيــرs لـــلــوائـح الــفـــنــيــة أو
لـلمـواصفـات أو لـلوثـائق الـتقـييـسـية أو لـلـمرجع الـساري

اHفعول.

10 - الـهــيـئــة الـوطــنـيــة لـلــتـقــيـيس :  - الـهــيـئــة الـوطــنـيــة لـلــتـقــيـيس : هـيــئــة تـقــيـيس

مـؤهـلـة ألن تـصبح عـضـوا وطـنـيـا لـدى اHنـظـمـات الـدولـية
واجلهوية اHماثلة.

11- اHـنـتوج : - اHـنـتوج : كل مـادة أو مـكـون أو مـركب أو جـهاز

أو نظام أو إجراء أو وظيفة أو طريقة أو خدمة.

12 - اHــرجع : - اHــرجع : هـــو مـــلف تـــقـــنـي يـــحـــدد اHـــتـــطـــلـــبــات

اخلاصـة اHرتـكـزة على مـواصفـاة أو وثائق تـقـييـسيـة التي
حتدد اخلـصائص الواجب أن يـتضـمنهـا اHنتـوج أو اخلدمة
أو الــشـــخص أو نــظــام تـــســيــيـــرs وكــذا كــيـــفــيــات مـــراقــبــة

مطابقتهم لهذه اخلصائص.

13 - وسم اHـطابـقة للـوائح الفـنية : - وسم اHـطابـقة للـوائح الفـنية : هو إشـارة تؤكد

أن اHـنـتـوج مــطـابق Hـســتـويـات احلــمـايـة احملــددة بـالـلـوائح
الـــفــنـــيـــةs وأن كل إجـــراءات تـــقـــيـــيم اHـــطـــابــقـــة اHـــتـــعـــلـــقــة

باHنتوج ¨ احترامها.

14 - اHـواصــفـة الـوطــنـيـة : - اHـواصــفـة الـوطــنـيـة : مـواصــفـة تــصـادق عـلــيـهـا

الهيئة الوطنية للتقييس والتي ¨ نشرها".

3 : :  تــعـــدل أحــكـــــام اHـادة 3  من الــقــانـون رقم اHـاداHـادّة ة 
04 - 04 اHـؤرّخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHتعلق بالتقييسs وحترر كما يأتي :

"اHـادة 3 : يـهــدف الـتــقـيــيس عـلــى اخلــصـــوصs إلــى
ما يأتي :

...........( بدون تغيير حتى) 

sوارد وحماية البيئةHو) ترشيد ا

ز) االستـجـابـة ألهداف مـشـروعـة ال سيـمـا في مـجال
األمن الــوطــني وحــمـايــة اHــسـتــهــلــكـY وحــمــايـة االقــتــصـاد
الـوطني والنزاهـة في اHعامالت التـجارية وحمـاية صحة
األشــــخـــاص أو أمــــنــــهم  وحــــيـــاة احلــــيـــوانــــات أو صــــحـــتــــهـــا
واحلـفـاظ عــلى الـنـبـاتــات وحـمـايـة الـبــيـئـة وكل هـدف آخـر

من الطبيعة ذاتها".

اHـاداHـادّة ة 4 : :  تــعـدل أحــكــــام اHـادة 10  من الــقــانـون رقم
04 - 04 اHـؤرّخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHتعلق بالتقييسs وحترر كما يأتي :

"اHـادة 10 : يـكـون إعـداد الـلـوائح الـفـنـيـة واعـتـمـادهـا
Yمـع األخـــذ بـــعــ sضـــروريـــا لـالســـتـــجـــابـــة لــهـــدف مـــشـــروع
االعتبـار اخملاطر الـتي تنـجر عن عدم اعـتمـادها. ولتـقدير
هــذه اخملــاطــر فــإن الــعـنــاصــر ذات الــصــلــة الــواجـب أخــذهـا
بــــعــــY االعــــتــــبـــار هـي عــــلى وجه اخلــــصــــوصs اHــــعــــطــــيـــات
العـلمـية والتـقنيـة اHتوفـرة وتقنـيات التـحويل اHرتـبطة

بها أو االستعماالت النهائية اHتوقعة للمنتجات.

...........(الباقي بدون تغيير ).................".

اHـاداHـادّة ة 5 : :  تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 11  من الـقـانون
رقـم 04 - 04  اHـــــــــؤرّخ في 5 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1425
اHوافق 23 يونـيو سنة 2004 واHتعـلق بالتقييسs وحترر

كما يأتي :

"اHــادة 11 : تـــعــد الــلــوائـح الــفــنــيــة مـن قــبل الــدوائــر
الوزارية اHعنية.

...........(الباقي بدون تغيير ).................".

اHـاداHـادّة ة 6 : :  تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 19  من الـقـانون
رقـم 04 - 04  اHـــــــــؤرّخ في 5 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1425
اHوافق 23 يونـيو سنة 2004 واHتعـلق بالتقييسs وحترر

كما يأتي :

"اHــادة 19 : يــتم اإلشــهـــاد عــلى مـــطــابــقــة مـــنــتــوج مــا
لــلـوائح الــفـنــيــة بـتــسـلــيم شـهــادة اHـطــابـقــة و/أو جتـســيـده

بوضع وسم اHطابقة على اHنتوج أو على تعبئته.
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"اHادة 24 : يجـــب علـــى كــــل الدوائــــر الوزاريـــة
والهـيـئـــــات ذات الـنـشـــــاط الـتـقـيـيـســـي إبـــالغ نـقـطـــة
اإلعـــالم علـــى الـفـــور بـاللـوائـــح الفـنيــــة واHواصـفـــات
وإجــــراءات تـقيـيــــم اHطـابقـــة اHـوجـــودة كـمشـــروع أو

التي ¨ نشــــرها".

اHـاداHـادّة ة 9 : :  تـعـــــدل أحـكـــــام اHـــادة 25  من الـقـانـــون
رقـم 04 - 04 اHــــــــــؤرّخ فـي 5 جـــــــــــمــــــــــادى األولـى عــــــــــام 1425
اHوافق 23 يونـيو سنة 2004 واHتعـلق بالتقييسs وحترر

كما يأتي :

"اHــــادة 25 : تــــنـــشـــــــر كل الئــــحـــة فــــنــــيـــة كــــامــــلـــة في
اجلـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الـد¡ـقـراطـيـة

الشعبية".

اHـاداHـادّة ة 10 : :  تلـغــى الـفـقــرة األولـى من أحـكـام اHادة 4
وكــذا أحـكام اHـواد 18 و21 و22 من الـقانـون رقم 04 - 04
اHـؤرّخ في 5 جـمـادى األولى عام 1425 اHـوافق 23 يـونــــيو
ســــنـــــة 2004 واHــــتــــعــــلـق بــــالــــتــــقـــــيــــيسs عــــلــى أن تــــبــــقـى
نــصـوصـه الـتــنـظـيـمــيـة سـاريــة اHـفـعـول إلـى غـايـة صــدور

النصوص التنظيمية اHتخذة لتطبيـق هـــذا القانـون.

اHـــــاداHـــــادّة ة 11 : :  يـــــنـــــشــــــر هــــــذا الــــــقـــــانـــــون فـي اجلـــــريـــــدة
الرّسميّـة للجمهوريّة اجلزائريّـة الدّ¡قراطيّــة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 14 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 19
يونيو سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

حتــدد شــروط وضع وسـم اHــطــابــقـــة لــلــوائح الـــفــنــيــة
وخـصـائــصه وكـذا إجـراءات اإلشـهـاد بــاHـطـابـقـة عن طـريق

التنظيم".

اHـاداHـادّة ة 7 : :  تـتـمـم أحـكـام الـقـانـون رقم 04 - 04 اHـؤرّخ
في 5  جــمــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23 يــونـــيــو ســـنــة
2004 واHــتـعــلــق بــالــتــقـــــيــيسs �ــــادة 19 مــكــــرر وحتـرر

كما يأتي :

"اHــــادة 19 مـــــكــــرر : يـــــتــم اإلشـــــهـــــــاد بـــــاHــــطـــــابــــقـــــــة
لــلـمــواصــفـات الــوطــنـيــة ولــلـوثــائق الــتـقــيــيـســيــة وHـراجع
اإلشهاد اHـعتـرف بهاs �ـنح شهـادة اHطابـقة و/أو جتـسيده
بـوضع عالمــة اHـطـابـقــة عـلى اHـنــتـوج أو عـلى تـعــبـئـته من

قبل هيئة اإلشهاد باHطابقة.

إن وسـم اHـطـابــقـة لـلــوائح الـفــنـيـة هــو وسم إجـبـاري
جلــمـيع اHـنــتـوجــات اخلـاضـعــة لالئـحــة أو عـدة لـوائح فــنـيـة
جزائريةs بينمـا عالمة اHطابقة للمـواصفات الوطنية هو

إشهاد غير إجباري على اجلودة.

حتدد إجراءات اإلشهاد باHطابقة وخصائص عالمات
اHـطـابـقـة لـلـمـواصـفـات أو Hـراجع اإلشـهـاد من طـرف هـيـئة

اإلشهاد اHكلفة �نح عالمة اHطابقة".

اHـاداHـادّة ة 8 : :  تــعـدل أحــكــــام اHـادة 24  من الــقــانـون رقم
04 - 04 اHـؤرّخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHتعلق بالتقييسs وحترر كما يأتي :

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 16-179 مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1437  اHــــــــوافق اHــــــــوافق 20 يـــــــونــــــــيـــــــو ســــــــنـــــــة  يـــــــونــــــــيـــــــو ســــــــنـــــــة s2016 يــــــــرخصs يــــــــرخص

بــاكـــتــتـــاب اجلــزائـــر في رأســـمــال الـــبــنك اإلفـــريــقيبــاكـــتــتـــاب اجلــزائـــر في رأســـمــال الـــبــنك اإلفـــريــقي
للتنمية برسم الزيادة اخلاصة لرأسماله.للتنمية برسم الزيادة اخلاصة لرأسماله.

ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة

sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبنـاء على الـدّسـتورs ال سـيّـما اHـادتان 91 (3 و 6)
sو143 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 82-14 اHــــؤرخ في 14
ربـــيع األول عـــام 1403 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1982
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة s1983 السـيّــمــا اHـادة 26

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

sادة 24 منهHالسيّما ا sتممHعدّل واHا sاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

sتمّمHعدّل واHا sباحملاسبة العمومية


