
العدد العدد 06
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب 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 25  صفر عام صفر عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 30  يناير سنة  يناير سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 11-20 مؤرخ في  مؤرخ في 20 صـفر عام  صـفر عام 1432
اJوافـق اJوافـق 25 ينـاير سنة  ينـاير سنة q2011 يعــدل ويتمم اJرسومq يعــدل ويتمم اJرسوم
الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 98-69 اJــــؤرخ في  اJــــؤرخ في 24 شـــوال عـــام شـــوال عـــام
1418 اJــــوافق  اJــــوافق 21 فـــبـــرايـــر ســـنــــة  فـــبـــرايـــر ســـنــــة 1998 واJـــتـــضـــمـن واJـــتـــضـــمـن

إنـــشــــاء اJــــعــــهــــد اجلــــزائــــري لـــلـــتــــقــــيــــيـس ويـــحـــددإنـــشــــاء اJــــعــــهــــد اجلــــزائــــري لـــلـــتــــقــــيــــيـس ويـــحـــدد
قانونه األساسي.قانونه األساسي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن ّ الوزير األول

-  بـنــاء عــلى تــقـريــر  وزيــر الـصــنــاعـة واJــؤســسـات
qتوسطة وترقية االستثمارJالصغيرة وا

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اJادتان85 -3 و125
q( الفقرة 2 ) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اJـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اJــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

qتعلق بالتقييسJوا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 149-10
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 98-69 اJـؤرخ
في 24 شـــوال عـــام 1418 اJــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واJــتــضــمـن إنــشــاء اJــعــهـــد اجلــزائــري لــلــتـــقــيــيس ويــحــدد

qقانونه األساسي

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 04-320 اJؤرخ
في 22 شـــعـــبـــان عــام 1425 اJــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2004
واJــتـعـلق بــشـفـافــيـة تـدابــيـر الـصــحـة والـصــحـة الـنــبـاتـيـة

qوالعراقيل التقنية للتجارة

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-16 اJـؤرخ
في 20 صــفـر عـام 1432 اJـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحـدد صالحـيـات وزيـر الـصـنــاعـة واJـؤسـسـات الـصـغـيـرة

qتوسطة وترقية االستثمارJوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا اJـــــرســـــوم إلـى تـــــعـــــديل
وتـــتـــمــيـم بــعـض أحـــكــام اJـــرســـوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 69-98

اJــؤرخ في 24 شــوال عــام 1418 اJــوافق 21 فــبــرايــر ســنـة
1998 واJتـضمن إنشـاء اJعهـد اجلزائري لـلتقيـيس ويحدد

قانونه األساسي.

اJادة اJادة 2 :  : تعـدل أحكام اJادة 5 من اJرسـوم التنفيذي
رقم 98-69 اJــــــؤرخ في 24 شــــــوال عــــــام 1418 اJــــــوافق 21

فبراير سنة 1998 واJذكور أعالهq كما يأتي :

 "اJــــادة 5 :   يـــــوضع اJـــــعــــهــــد حتـت وصــــايـــــة الــــوزيــــر
اJكلف بالتـقييسq ويكون مقــره �دينة اجلزائرq و�كــن
حتــويـله إلى أي مـكــان آخـر من الــتـراب الـوطــني �ـرسـوم

تنفيذيq بناء على تقرير الوزير اJكلف بالتقييس.

....... (الباقي بدون تغيير).......".

اJـادة اJـادة 3 :  :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اJـادة 6 مـن اJــرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 98-69 اJــــؤرخ في 24 شــــوال عــــام 1418
اJوافق 21 فبراير سنة 1998 واJذكور أعالهq كما يأتي :

"اJـادة 6 : يـضــمن اJـعـهــد تـبـعـات اخلــدمـة الـعــمـومـيـة
طـــبــقــا Jــقــتــضــيــات دفــتــر الــشــروط الــعــامــة اJــلــحق بــهــذا

اJرسوم.

يــخـــضع اJــعـــهــد لـــلــقــواعـــد اJــطـــبــقـــة عــلى اإلدارة في
عالقـــته مع الـــدولــة ولــلــقـــواعــد الــتـــجــاريــة فـي عالقــته مع

الغير".

اJـادة اJـادة 4 :   :  تـتـمم اJادة 7 من اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
98-69 اJـؤرخ في 24 شـوال عـام 1418 اJـوافق 21 فــبـرايـر

سنة 1998 واJذكور أعالهq كما يأتي :

"اJـادة 7 : يـقـوم اJـعـهـد بـتــنـفـيـذ الـسـيـاسـة الـوطـنـيـة
للتقييس.

وبهذه الصفةq يكلف �ا يأتي :
-
-
-
-
-
-
-
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ويـحــضـر اJــديـر الــعـام لــلـمــعــهـد اجــتـمــاعـات مــجـلس
اإلدارة بصوت استشاري.

و�ـكن مـجـلس اإلدارة أن يـستـعـX بـأي شـخص يراه
كفءا لدراسة اJسائل اJدرجة في جدول األعمال".

6 : :  تـعــدل وتــتـمـم أحـكــام اJــادتـX 12 و 18 من اJـاداJـادّة ة 
اJـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 98-69 اJـؤرخ في 24 شـوال عـام
qـــذكــور أعالهJـــوافـق 21 فــــبــــرايــــر ســـنـــة 1998 واJ1418 ا

كما يأتي :

"اJــادة 12 : تــتـــولى مـــصــالح اJـــعــهـــد كــتـــابــة مـــجــلس
اإلدارة".

"اJــــــــادة 18 : حتــــــــرر مــــــــداوالت مــــــــجــــــــلـس اإلدارة في
مـــحـــضـــر يـــوقــعـه رئــيـــسـه وتــدون فـي ســجـل خــاص مـــرقم

ومؤشر عليهq �سكه اJدير العام للمعهد.

يــرسل احملـضــر إلى الــوزيـر اJــكـلف بــالــتـقــيـيس في
أجل خمسة عشر (15) يوما التي تلي اJداوالت.

تــعـتـبـر مـداوالت مـجـلس اإلدارة مــوافـقـا عـلـيـهـا بـعـد
ثالثX (30)  يـوما من تـاريخ إرسالهـا إلى الوزيـر اJكلف

بالتقييس.

غـــيـــر أن اJـــداوالت اJـــتـــعــلـــقـــة �ـــشـــاريـع اJـــيـــزانـــيــة
واحلسـابـات وقـبـول الـهـدايـا والـوصـايـاq التـصـبح نـافذة إال

بعد موافقة الوزير اJكلف بالتقييس".

اJـاداJـادّة ة 7 : :  تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اJادة 19 من اJـرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 98-69 اJــــؤرخ في 24 شــــوال عــــام 1418
اJوافق 21 فبراير سنة 1998 واJذكور أعالهq كما يأتي :

"اJادة 19 : يعX اJديـر العام �رسـوم رئاسيq طبقا
لـــلــتـــنـــظــيم اJـــعـــمــول به. وتـــنـــهى مـــهــامه حـــسب األشـــكــال

نفسها. وبهذه الصفة :

qسؤول عن السير العام للمعهدJيعتبر ا -

- �ــثل اJــعــهــد أمـام الــعــدالــة وفي كل أعــمــال احلــيـاة
qدنيةJا

qعهدJارس السلطة السلمية على مستخدمي ا� -

- يـــعــد الـــتــقـــاريـــر الــتـي يــقـــدمـــهــا Jـــداوالت مـــجــلس
qاإلدارة

- يـنظم عـملـيـة جمع اJـعلـومـات اJتـعلـقة بـالـتقـييس
qتعلقة به ومعاجلتها وحتليلهاJواألنشطة ا

- اإلشـــهــاد �ــطــابـــقــة أنــظــمـــة الــتــســيـــيــر واخلــدمــات
qواألشخاص

- التـوزيع اجلغـرافي لنـشاطـات التـقييـس واإلشهاد
qطابقةJبا

- تـسـيـيــر نـقـطـة اإلعالم اخلـاصـة بـالــعـوائق الـتـقـنـيـة
للتجارة وقواعـد اJعطيات اJتعلـقة باJواصفات واللوائح

qطابقةJالفنية وإجراءات تقييم ا

- تـطــويــر اخلــبـرات الــتــقـنــيــة في مــجـال الــتــقــيـيس
qطابقةJواإلشهاد با

- تطوير التعاون مع الهيئات األجنبية النظيرة.

ومن جهة أخرى يـشارك اJعهد في أشغال اJنظمات
الــدولـيـة واجلــهـويـة لــلـتـقـيــيس و�ـثل اجلــزائـر فـيــهـاq عـنـد

االقتضاء".

اJـادة اJـادة 5 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اJـادة 11 من اJـرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 98-69 اJــــؤرخ في 24 شــــوال عــــام 1418
اJوافق 21 فبراير سنة 1998 واJذكور أعالهq كما يأتي :

"اJـادة 11 : يــتـكــون مـجــلس اإلدارة اJـنــصـوص عــلـيه
في اJادة 9 أعاله من :

qرئيسا qكلف بالتقييس أو �ثلهJالوزير ا -

qثل وزير الدفاع الوطني� -

qاليةJكلف باJثل الوزير ا� -

qكلف بالتجارةJثل الوزير ا� -

- �ــثل الـوزيــر اJــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث
qالعلمي

qناجمJكلف بالطاقة واJثل الوزير ا� -

- �ـثل الـوزيـر اJـكـلف بــالـصـحـة والـسـكـان وإصالح
qستشفياتJا

qكلف بالسكن والعمرانJثل الوزير ا� -

qكلف بالفالحة والتنمية الريفيةJثل الوزير ا� -

qكلف باألشغال العموميةJثل الوزير ا� -

- �ـــثل الــوزيــر اJــكــلف بـــالــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات
qاإلعالم واالتصال

- �ـــثل الــــوزيـــر اJـــكـــلف بــــالـــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة
والبيئة.
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qيزانية التقديرية للمعهد وينفذهاJيعد ا -

qيبرم كل الصفقات واالتفاقات واالتفاقيات -

qينفذ نتائج مداوالت مجلس اإلدارة -

- يــــتــــولـى حتــــضـــــيــــر اجــــتـــــمــــاعــــات مـــــجــــلس اإلدارة
qواجمللس الوطني للتقييس

- يـأمـر بــالـنـفــقـات اJـرتــبـطـة �ــهـام اJـعـهــد ويـعـد كل
qاليةJاحلصائل واحلسابات والتقديرات ا

- يسهر على احلفاظ على أمالك اJعهد".

اJاداJادّة ة 8 :  :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 20 صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق 25
يناير سنة 2011.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اJـلـحــقاJـلـحــق

دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات اخلدمةدفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات اخلدمة
العمومية للمعهد اجلزائري للتقييسالعمومية للمعهد اجلزائري للتقييس

اJاداJادّة األولى :ة األولى : يهدف دفـتر الشروط العامة هذا  إلى
حتـديد الـشروط الـعامـة التي حتـدد أعبـاء وتبـعات اخلـدمة

العمومية للمعهد اجلزائري للتقييس.

2 :  :  بعـنـوان تبـعـات اخلدمـة الـعمـوميـةq يـطبق اJادة اJادة 
اJــعـهــد الـبــرنـامج الــوطـنــي لــلـتــقـيـيـــس ومـجـمـــل اJـهـــام

اJنوطــة بهq في إطار نشاط الدولة في هذا اجملال :

في هذا الشأن يكلف اJعهدq ال سيما �ا يأتي :

1 -  في ميدان اJواصفات والتنظيم : -  في ميدان اJواصفات والتنظيم :

- دراســــة االحــــتــــيــــاجــــات الــــوطــــنــــيــــة احملــــصــــاة لــــدى
الــشــركـاء االقــتــصــاديــX واالجــتــمــاعــيــX وحتــلــيــلــهــا وكـذا

qمساهمات اللجان التقنية الوطنية

qواصفات اجلزائرية ونشرها وتوزيعهاJإعداد ا -

qتعبئة اخلبرة الوطنية والدولية -

- تــشــكــيـل الــتــحــقــيــقـــات الــعــمــومــيـــة لــكل مــشــاريع
qعتمدة وإطالقهاJواصفات اجلزائرية اJا

qواصفات الدولية واجلهويةJشاركة في إعداد اJا -

- مــــســـاعـــدة الـــدوائـــر الـــوزاريـــة فـي إعـــداد الـــلـــوائح
الفنية اجلزائرية.

2 -  في ميدان ترقية التقييس : -  في ميدان ترقية التقييس :

- تنظـيم تظـاهرات مـوجهـة إلى حتسـيس السـلطات
العـمومـية واJـتعـاملـX االقتـصاديـX في مجـال التقـييس

qوتكوينهم

- نــــشـــــر فــــهــــرس اJــــواصـــــفــــات اجلــــزائـــــريــــة واجملــــلــــة
الرسمية للتقييس واJنشورات واJطويات.

3 -  ف -  فـي مي مــــــــــــــيــــــــــــــــدان الدان الــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــاون واإلعالم والاون واإلعالم والــــــــــــــــوثوثــــــــــــــــائقائق
التقييسية :التقييسية :

- االنــــضـــمـــام إلى الــــفـــضـــاءات الـــدولــــيـــة واجلـــهـــويـــة
qللتقييس

- تــبــلـيغ الــبــرنـامج الــوطــني لـلــتــقـيــيس إلى جــمـيع
الهيئات الدولية التي تكون اجلزائر طرفا فيها.

اJـادة اJـادة 3 :  : يـرسل اJـعـهد عـن كل سنـة مـالـيـةq وقبل 30
qـــكـــلـف بـــالـــتــــقـــيـــيسJأبـــريل مـن كل ســـنــــة إلى الـــوزيــــر ا
تـقيـيمـا للـمبالـغ التي تمـنح له لتـغطـية األعـباء احلـقيـقية
الــنـاجتــة عن تــبـعــات اخلــدمـة الــعــمــومـيــة اJــفـروضــة عــلـيه

�وجب دفتر الشروط هذا.

اJادة اJادة 4 : : تدفع اJساهـمة اJترتبة عـلى الدولة مقابل
تكـفل اJعهـد بتـبعـات اخلدمة الـعمـوميـة لهذا األخـير طـبقا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

اJـادة اJـادة 5 : : يـجب أن تـكـون مــسـاهـمـة الـدولـةq مـوضـوع
محاسبة منفصلة.

اJـادة اJـادة 6 : : يـعـد اJعـهـد لـكل سنـةq مـيـزانـيات تـقـديـرية
تـتضـمن احلـصـيـلـة وحسـابـات نـتـائج احملـاسـبة الـتـقـديـرية
مع الـتزامات اJعـهد والبـرنامج اJادي واJالي لالسـتثمار
ومـخــطط الـتـمـويل وتـقـريـر الــتـدقـيق الـذي يـصـادق عـلـيه

محافظ احلسابات.

اJــــــادة اJــــــادة 7 : : يـــــــرسل اJـــــــعــــــهـــــــد إلـى الــــــوزيـــــــر اJــــــكـــــــلف
بالتقييس حصـيلة النفقات الناجمة عن نشاطات تبعات

اخلدمة العمومية طبقا للتنظيم اJعمول به.

اJــــادة اJــــادة 8 : : تــــرسل حـــــصــــيــــلـــــة مــــفـــــصــــلــــة الســـــتــــخــــدام
االعـتــمــادات اJــمـنــوحــة سـابــقــا وتــقـيــيم أثــرهــا إلى وزيـر

اJالية عند نهاية كل سنة مالية.


