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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفـيــذي رقــم مــرســوم تــنــفـيــذي رقــم 17 - -254 مـؤرخ في  مـؤرخ في 27 ذي احلــجــة ذي احلــجــة
ــوافــق 18 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة 2017 يــعــد يــعــدّل ــوافــق  ا 1438 ا عـام عـام 
ؤرّخ في خ في 7 ؤر ا رسوم الـتنـفيذي رقم 98-271 ا رسوم الـتنـفيذي رقم ا ويـتمويـتمّم ا
ــــوافق 29 غــــشت ســــنـــــة غــــشت ســــنـــــة ــــوافق  ا جــــمــــادى األولى عــــام جــــمــــادى األولى عــــام 1419 ا
ـــتـــضــــمن الــــقـــانـــون األســـاسي لـــلـــمـــؤســـســـة ـــتـــضــــمن الــــقـــانـــون األســـاسي لـــلـــمـــؤســـســـة وا 1998 وا

الوطنية للمراقبة  التقنية للسيارات.الوطنية للمراقبة  التقنية للسيارات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــر األشــــغـــال الــــعـــمــــومـــيـــة

والنقل
ـــادتــان 4-99 -  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــور ال ســـيـــمـــا ا

و143  (الفقرة 2) منه
ــؤرّخ في 29 ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 14 ا - و
ــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001 جــــمــــادى األولى عــــام 1422 ا
ـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا ــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة ا وا

تمّم عدّل وا وأمنها ا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا
ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 271 ــــقـــتــــضى ا - و
ــوافق 29 غــشت ــؤرّخ في 7 جـــمـــادى األولى عــام 1419 ا ا
ـتـضـمن تـغـيـيـر الـقـانـون األسـاسي لـلـمـركـز سـنة 1998 وا
الــــوطـــني لــــلــــدراســـة والــــبـــحـث في الـــتــــفــــتـــيش الــــتــــقـــني

عدّل للسيارات وتعديل تسميته ا
ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 16 - 311 ــــقـــتــــضى ا - و
ـــــــــــوافـق أول ـــــــــــؤرّخ فـي أول ربـــــــــــيـع األول عـــــــــــام 1438 ا ا
ديـسـمبـر سـنة 2016 الـذي يحـدد صالحيـات وزير األشـغال

العمومية والنقل 
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

ــرسـوم ــرســوم ويــتــمم ا ــادّة األولى :ة األولى : يــعـدل هــذا ا ــادا ا
ـؤرّخ في 7 جـمـادى األولى عام الـتـنـفـيـذي رقم 98 - 271 ا

ذكور أعاله. وافق 29 غشت سنة 1998 وا 1419 ا

ــــادتـــ 5 و6 من ــــادّة ة 2 :   :  تــــعـــدّل وتــــتــــمم أحــــكــــام ا ــــادا ا
ــؤرّخ في 7 جــمــادى ــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 98 - 271 ا ا
ـــذكــور ــوافق 29 غـــشت ســـنــة 1998 وا األولى عــام 1419 ا

أعاله وحترر كما يأتي :

ؤسسة فيما يأتي : ادة 5 : تتمثل مهمة ا "ا
- القيام باعتماد التجهيزات اخلاصة بالسيارات

ــراقـــبـــة الـــتــقـــنـــيــة - إجنـــاز أو الـــعـــمل عـــلى إجنـــاز ا
للسيارات

ـــراقـــبـــة الــــتـــقـــنـــيـــة الـــدوريـــة -  تـــفـــتـــيـش وكـــاالت ا
للسيارات

   ...................( بــدون تــغــيـــيــر حــتى)  الــســيــارات
وجتهيزاتها 

- تسيير بطاقات تسجيل السرعة وشخصنتها".

ـــؤســـســـة من أجل أداء مـــهـــمـــتـــهــا ــادة 6 : تـــؤهل ا "ا
ـســنـدة إلــيـهــا إلجنــاز جـمــيع الـعــمـلــيـات وبــلـوغ األهــداف ا
ـنقــــولـة والعـقـــاريـة ال سيـمـا الـصنـاعـية والـتجــــارية ا

ما يأتي :

   .................... ( بـدون تغـيـير حـتى)  في اجلـزائر
أو في اخلارج

ـــراقــبــة -  تــضـــمن خـــدمــات الـــتــكـــوين في مـــيــدان ا
ـــركــــبـــات وكــــذا تـــكــــوين مــــركّـــبي الــــتـــقــــنـــيــــة وصــــيـــانــــة ا
ـيقت واألعوان ومصـلّحي جهـاز تسجـيل وقت السـرعة با

راقبة كلف با ا

-  تودع كل عمل أو براءة اختراع مرتبطة بهدفها.

حتـــدد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم تـــكـــوين مـــركّـــبي
ـوجب ـيـقت  ومـصـلّـحي جـهـاز تـسـجـيل وقت الـسـرعـة بـا

كلف بالنقل". قرار من الوزير ا

رسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة ادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا ا ادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق حــرّر بــاجلــزائــر في 27 ذي احلــجــة عــام 1438 ا
18 سبتمبر سنة 2017. 
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