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ب - بــوضـع تــرتــيــبــات تـــقــنــيــة تــســـمح بــســحــب أو
تـخـزيــن احملـتـويــات الـتي تـتـعـلــق بـاجلـرائــم اHـنـصــوص
علـيها في الـفقـرة (أ) من هذه اHادة أو جلـعل الدخول إلـيها

غير �كن".

اHادة اHادة 3 : :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد¡قراطية الشّعبيّة.

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــانـــــون رقــم قــــانـــــون رقــم 16 -  - 03 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 14 رمــــضـــــان عــــام  رمــــضـــــان عــــام 1437
اHوافـق اHوافـق 19 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2016 يـتعـلــــق باسـتعـــمالs يـتعـلــــق باسـتعـــمال
الــــبــــصــــمــــة الـــوراثــــيــــة فـي اإلجـــراءات الــــقــــضــــائــــيـــةالــــبــــصــــمــــة الـــوراثــــيــــة فـي اإلجـــراءات الــــقــــضــــائــــيـــة

والتعروالتعرّف على األشخاص.ف على األشخاص.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهورية

-  بــنـــاء عـــلى الـــدســـتــورs ال ســـيـــمـــا اHــواد 136 و138
sو140 و143 (الفقرة 2) و144 منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

sتمّمHعدّل واHا sقانون اإلجراءات اجلزائية

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

sتمّمHعدّل واHا sقانون العقوبات

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتمّمHعدّل واHا sدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 11 اHــــؤرّخ في 9
رمـضان عام 1404 اHوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واHـتضمن

sتمّمHعدّل واHا sقانون األسرة

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرّخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتمّمHعدّل واHا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ــقــتــضـى الــقــانــــون رقم 04 - 18 اHــؤرّخ في 13
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1425 اHــــوافق 25 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2004
واHتـعلق بالـوقاية من اخملـدرات واHؤثرات الـعقلـية وقمع

sبها YشروعHاالستعمال واالجتار غير ا

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 05 - 01 اHــؤرّخ في 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

sتمّمHعدّل واHا sومكافحتهما
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 05 - 04 اHــؤرّخ في 27
ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1425 اHــــــوافق 6 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2005
واHـــتـــضــــمن قــــانـــون تــــنـــظــــيم الــــســـجــــون وإعـــادة اإلدمـــاج

sYاالجتماعي للمحبوس
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرّخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

sدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 12 اHــؤرّخ في 28
رمـضـان عام 1436 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـعلق

sبحماية الطفل
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يهـدف هـذا القـانون إلى حتـديد قـواعد
اســتـعــمـال الــبـصــمـة الــوراثـيــة في اإلجـراءات الــقـضــائـيـة
وإجراءات التعـرف على األشخاص اHفـقودين أو مجهولي

الهوية.
اHاداHادّة ة 2 :  : يقصد في مفهوم هذا القانون بـما يأتي :

1 - الـبـصمـة الوراثـية : - الـبـصمـة الوراثـية : التـسـلسل في اHـنطـقة غـير
sشفرة من احلمض النوويHا

: (Yالـريـبي مـنـقوص األكـسـج) احلـمض الـنووي - : (Yالـريـبي مـنـقوص األكـسـج) 2 - احلـمض الـنووي
تـسـلـسل مـجـمــوعـة من الـنـكـلـيــوتـيـدات تـتـكـون كل واحـدة
(G) Yالــــغــــوانـــ (A) Yمـــــنـــــهـــــا من قـــــاعـــــدة أزوتـــــيـــــة األدنــــ
الــــســــيــــتــــوزين (C) والـــتـــيـــمـــY (T) ومن ســــكــــر (ريــــبــــوز

sومجموعة فوسفات (Yمنقوص األكسج
3 - اHــنـاطق اHــشـفـرة في احلــمض الـنـووي : - اHــنـاطق اHــشـفـرة في احلــمض الـنـووي : مـنـاطق

sYمع Yتشفر لبروت sمن احلمض النووي
4 - اHـــنـــاطق غـــيـــر اHـــشـــفـــرة في احلـــمـض الـــنــووي : - اHـــنـــاطق غـــيـــر اHـــشـــفـــرة في احلـــمـض الـــنــووي :

sYمع Yال تشفر لبروت sمناطق من احلمض النووي
5 - الــتـحــلــيل الــوراثي :  - الــتـحــلــيل الــوراثي : مــجـمــوعــة اخلــطــوات الـتي
جتــرى عـلى الـعــيّـنـات الـبــيـولـوجــيـةs بـهـدف احلــصـول عـلى

sبصمة وراثية
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6 - الــعـــيـــنـــات الـــبــيـــولـــوجـــيــة : - الــعـــيـــنـــات الـــبــيـــولـــوجـــيــة : أنـــســـجـــة أو ســوائل
sبيولوجية تسمح باحلصول على بصمة وراثية

.Yوراثيت Yبصمت Yقارنة بHقاربة : هي اHقاربة : - اH7 - ا
الفصل الثانيالفصل الثاني

شروط وكيفيات استعمال البصمة الوراثيةشروط وكيفيات استعمال البصمة الوراثية
3 : :  يــــتـــــعــــsY أثــــنـــــاء مــــخـــــتــــلف مـــــراحل أخــــذ اHــــاداHــــادّة ة 
sالــعــيّـنــات الـبــيـولــوجـيــة واسـتــعـمــال الـبــصـمــة الـوراثــيـة
احتـرام كرامة األشـخاص وحرمـة حياتـهم اخلاصة وحـماية
مــــعـــطـــيــــاتـــهم الــــشـــخــــصـــيـــة وفــــقـــا ألحــــكـــام هـــذا الــــقـــانـــون

والتشريع الساري اHفعول.
اHاداHادّة ة 4 : :  يخـول وكالء اجلمـهوريـة وقضـاة التـحقيق
وقــضــاة احلـــكمs األمــر بــأخـــذ عــيّــنــات بــيـــولــوجــيــة وإجــراء
حتـالـيل وراثيـة علـيهـا وفـقا لألحـكام اHـنـصوص عـليـها في

قانون اإلجراءات اجلزائية وفي هذا القانون.
وفـــقـــا لـــنــــفس األحـــكـــامs يــــجـــوز لـــضـــبــــاط الـــشـــرطـــة
الــــقـــضــــائـــيــــةs في إطــــار حتــــريـــاتــــهمs طــــلب أخــــذ عـــيّــــنـــات
بـيـولــوجـيـة وإجــراء حتـالـيل وراثــيـة عـلــيـهـا بــعـد احلـصـول

على إذن مسبق من السلطة القضائية اخملتصة.
اHاداHادّة ة 5 : :  يجـوز أخذ الـعيّنـات البـيولـوجية من أجل

احلصول على البصمة الوراثية من :
1 - األشــخـــاص اHــشــتـــبه في ارتـــكــابــهم جـــنــايــات أو
جـنـح ضـد أمن الـدولـة أو ضـد األشـخـاص أو اآلداب الـعـامـة
أو األمــوال أو الـــنــظـــام الــعـــمــومي أو اجلـــرائم اHـــنــصــوص
عــلـيــهـا في قــانـون مــكــافـحــة اخملـدرات أو قــانـون مــكـافــحـة
تبـييض األمـوال وتمـويل اإلرهاب أو أي جنـاية أو جـنحة

sأخرى إذا رأت اجلهة القضائية اخملتصة ضرورة ذلك
2 - األشخـاص اHشـتبه في ارتـكابـهم اعتـداءات على

sاألطفال أو احملكوم عليهم نهائيا من أجل هذه األفعال
s3 - ضحايا اجلرائم

sـتــواجـدين �ـكــان اجلـر¡ـةH4 - األشـخـاص اآلخــرين ا
sشتبه فيهمHلتمييز آثارهم عن آثار ا

5 - احملبـوسY احملـكوم عـليـهم نهـائيـا بعـقوبـة سالـبة
للحـرية Hدة تتجاوز ثالث (3) سنوات الرتـكابهم جنايات
أو جـــــنـح ضـــــد أمن الـــــدولـــــة أو ضـــــد األشـــــخـــــاص أو اآلداب
الــــعــــامــــة أو األمــــوال أو الــــنـــظـــــام الــــعــــمــــومـي أو اجلــــرائم
اHـــنـــصـــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي قـــانـــون مــكـــافـــحـــة اخملــدرات أو
قانـون مـكـافحـة تـبـييض األمـوال وتـمـويل اإلرهاب أو أي
جـنـاية أو جـنـحة أخـرى إذا رأت اجلـهة الـقـضائـيـة اخملتـصة

sضرورة ذلك

¡كن أيضا أخذ العيّنات البيولوجية من :

- األشـخـاص الذين ال ¡ـكـنـهم اإلدالء �ـعلـومـات حول
هويتهم بـسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو

sإعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية

sمجهولي الهوية YتوفHا -

sفقودين أو أصولهم وفروعهمHا -

.YتطوعHا -

بـــاســتـــثـــنـــاء اHـــتــطـــوعـــsY ال يـــجـــوز أخــذ الـــعـــيّـــنــات
الـــبــيــولـــوجــيـــة إلجــراء الــتـــحــالــيـل الــوراثــيـــة في احلــاالت
األخـــرى إال �ــوجب أمـــر قــضــائـي أو رخــصــة مـن الــقــاضي

اخملتص.

ال تـــؤخــــذ الـــعـــيّــــنـــات الـــبــــيـــولـــوجــــيـــة من الــــطـــفل إال
بـحـضـور أحـد والــديه أو وصـيه أو الـشــخص الـذي يـتـولى
حـضانته أو من ينـوب عنهم قـانونا وفي حالـة عدم إمكان

ذلكs بحضور �ثل النيابة العامة اخملتصة.

وعـنــدمــا يــتـعــلق األمــر بــاحملـبــوســY  احملـكــوم عــلــيـهم
نهـائـياs يـتم أخـذ العـيّـنات الـبـيولـوجيـة بـإذن من الـنيـابة
العامة التي توجد اHؤسسة العقابية بدائرة اختصاصها.

¡ـكـن أيـضــا أخــذ الـعــيّــنــات الـبــيــولـوجــيــة من مــكـان
ارتكاب اجلر¡ة.

6 : :  تـــؤخـــذ الـــعــــيّـــنـــات الــــبـــيـــولـــوجــــيـــةs وفـــقـــا اHــاداHــادّة ة 
للمقاييس العلمية اHتعارف عليهاs من قبل :

- ضــــبـــاط وأعــــوان الــــشـــرطــــة الــــقـــضــــائـــيــــة من ذوي
sاالختصاص

- األشــخــاص اHــؤهــلــY لــهــذا الــغــرضs حتت إشــراف
sضباط الشرطة القضائية

- األشـــــخــــــاص اHــــــســــــخــــــريـن من طــــــرف الــــــســــــلــــــطـــــة
القضائية.

اHـاداHـادّة ة 7 : :  جتـرى الـتـحـالـيل الـوراثـيـة عـلى الـعـيّـنـات
الـبــيـولـوجـيــة من قـبل اخملـابـر واخلــبـراء اHـعـتــمـدين طـبـقـا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

ال يـــــجـــــرى الـــــتـــــحـــــلـــــيل الـــــوراثـي إال عـــــلى اHـــــنـــــاطق
الـوراثيـة غيـر اHشـفـرة من احلمض الـنوويs دون اHـنطـقة

اHسؤولة عن حتديد اجلنس.

اHـاداHـادّة ة 8 : :  ¡ـنع اسـتـعـمـال الـعـيـنـات الـبـيـولـوجـيـة أو
الـبصـمـات الـوراثـية اHـتـحـصل عـليـهـا وفـقـا لهـذا الـقـانون

لغير األغراض اHنصوص عليها في أحكامه.
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الفصل الثالثالفصل الثالث

اHصلحة اHركزية للبصمات الوراثيةاHصلحة اHركزية للبصمات الوراثية

اHاداHادّة ة 9 : :  تنـشأ لـدى وزارة العدلs مـصلـحة مـركزية
للبصمات الوراثيةs يديرها قاض تساعده خلية تقنية.

تكـلف هذه اHصـلحـة بتشـكيل وإدارة وحفظ الـقاعدة
الوطـنيـة للبـصمـات الوراثـية اHـتحـصل علـيها مـن حتليل

العيّنات البيولوجية طبقا ألحكام هذا القانون.

حتـدد شـروط وكـيــفـيـات تــنـظـيم اHــصـلـحــة اHـركـزيـة
للبصمات الوراثية وسيرها عن طريق التنظيم.

اHاداHادّة ة 10 : :  تـسجــل بالقـاعــدة الوطـنيــة للـبصــمات
الوراثــيةs بسعي من الـنيابـة العامة اخملـتصةs الـبصمات

اخلاصة بـما يأتي :

sادة 5 أعالهHنـصـوص علـيـهم في اHـشتـبه فـيـهم اHا -
sالذين تمت متابعتهم جزائيا

- األشـخـاص اHـسـمـوح لهـم بـالـتـواجـد �ـكـان اجلـر¡ة
sبسبب وظائفهم أو مهامهم

- األشـخــاص اHـشــتـبه في ارتــكـابــهم اعـتــداءات عـلى
sاألطفال أو احملكوم عليهم نهائيا من أجل هذه األفعال

sضحايا اجلرائم -

- احملـكـوم عـلـيـهم نـهـائـيا مـن أجل اجلـرائم اHـنـصوص
sادة 5 أعالهHعليها في ا

sمجهولي الهوية YتوفHاألشخاص ا -

sفقودين أو أصولهم وفروعهمHاألشخاص ا -

- األشـخـاص الذين ال ¡ـكـنـهم اإلدالء �ـعلـومـات حول
هويتهم بـسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو

sإعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية

.YتطوعHا -

تـنشـأ بـطـاقيـة خـاصـة لكل فـئـة من الـفئـات اHـذكورة
أعالهs وبطاقية خاصة باألدلة اجلنائية.

حتـــدد شــروط وكـــيــفـــيــات تـــطــبـــيق هـــذه اHــادةs عـــنــد
االقتضاءs عن طريق التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 11 : :  يــــتــــولى الــــقــــاضي اHــــكــــلف بــــاHــــصــــلــــحـــة
اHركزية للبصمات الوراثية :

- الـتأشـيـر على اHـعـطيـات الـوراثيـة قـبل تسـجـيلـها
sفي القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية

- الـــســـهـــر عـــلـى تـــســـجـــيـل اHـــعـــطـــيــــات في الـــقـــاعـــدة
sالوطنية للبصمات الوراثية وضمان حفظها

- اإلشراف على إجراء عمليات اHقاربة.

اHاداHادّة ة 12 : :  يجب أن تـرفق اHـعطـيات الـوراثيـةs عند
sتــسـجــيـلــهــا في الـقــاعـدة الــوطــنـيــة لـلــبــصـمــات الـوراثــيـة

بالبيانات اخلاصة اHتعلقة بـما يأتي :

sإذا كان معروفا sهوية صاحب البصمة الوراثية -

sرتكبةHتاريخ ومكان الوقائع وطبيعة اجلر¡ة ا -

sرقم القضية أو ملف اإلجراءات -

- بيانات تتـعلق باحلرز الذي يحـتوي على العيّنات
أو اآلثار البيولوجية.

اHــــاداHــــادّة ة 13 : :  يــــجب أن يـــعــــلم كـل شـــخـص تـــؤخــــذ مـــنه
عــيّـنـة بـيـولـوجـيـة بـالـشـروط اHـتـعــلـقـة بـتـسـجـيل بـصـمـته
الـوراثـيـة بـالـقـاعـدة الـوطـنيـة لـلـبـصـمـات الـوراثـيـة و�دة
حـفـظـهـا وبحـقه في تـقـد¦ طـلب إللـغـائهـاs ويـحـرر مـحـضر

بذلك.

14 : :  ال ¡ــــكن حــــفظ الـــبــــصـــمــــة الـــوراثــــيـــة في اHــاداHــادّة ة 
القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية Hدة تفوق :

- خـــمـــســـة وعـــشـــرين (25) ســـنـــة بـــالـــنـــســـبـــة ألصــول
sفقودينHوفروع األشخاص ا

- خـمـســة وعـشـرين (25) سـنــة بـالـنــسـبــة لألشـخـاص
اHـشتبه فيهم اHـتابعY اHـستفيدين من أمـر بانتفاء وجه

sالدعوى أو حكم بالبراءة نهائي

- أربـعـY (40) ســنــة بــالــنــســـبــة لألشــخــاص احملــكــوم
عـــلـــيــهـم من تـــاريخ صـــيـــرورة احلــكـم نـــهــائـــيـــا واHـــفــقـــودين

واألشخاص  اHتوفY مجهولي الهوية.

تـــلــغى الـــبــصـــمــة الـــوراثــيـــة من الـــقــاعـــدة الــوطـــنــيــة
لـلبصـمات الـوراثيـةs بأمر مـن القاضي اHـكلف بـاHصـلحة
اHــركــزيــة لــلــبــصــمــات الــوراثـــيــةs تــلــقــائــيــا أو بــطــلب من
الـنـيـابـة الـعـامــة أو من األشـخـاص اHـعـنـيـY بـانـتـهـاء اHـدد
اHــذكـورة في هــذه اHــادة أو إذا أصـبح االحــتــفـاظ بــهـا غــيـر

مجد.

اHـاداHـادّة ة 15 : :  تـتـلف الــعـيّـنـات الـبـيـولـوجـيـةs بـأمـر من
اجلـهـة الـقـضـائـيـة اخملـتـصـةs تـلـقـائـيـا أو بـطـلب من مـصـالح
األمن اخملتصةs إذا لم يـعد االحتفـاظ بها ضروريا وفي كل

األحوال عند صدور حكم نهائي في الدعوى.
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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.


