 ١٨ذو القعدة عام  ١44٠هـ
 ٢١يوليو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 46
اﳉريدة الرسم ّ

5

قوانﲔ
قـ ـان ـون رق ـم  ٠٢-١٩مؤّرخ ﰲ  ١4ذي الـ ـقـ ـع ـدة ع ـام ١44٠

اﳌواف ـ ـق  ١٧يـ ـول ـي ـو سن ـة  ،٢٠١٩ي ـتـعـلـق بـالـقـواعـد

– وﲟقتضى القانون رقم  2٠–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  ١٣ذي
القعدة عام  ١٤2٥اﳌوافق  2٥ديسمبر سنة  2٠٠٤واﳌتعلق

العامة للوقاية من أخطار اﳊريق والفزع.

بالوقاية من اﻷخطار الكبرى وتسيير الكوارث ﰲ إطار

ـــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس الدولة،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌواد ) ١٠2الفقرة (6
و ١٣6و ١٣8و ١٤٠و) ١٤٣الفقرة  (2و ١٤٤منه،
رخ ﰲ  ١8صفر عام
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥٥–66اﳌؤ ّ
 ١٣86اﳌوافق  8يونيو سنة  ١٩66واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥6–66اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام

 ١٣86اﳌوافق  8يونيو سنة  ١٩66واﳌتضمن قانون العقوبات،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥8–٧٥اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رمضان عام

 ١٣٩٥اﳌوافق  26سبتمبر سنة  ١٩٧٥واﳌتضمن القانون

التنمية اﳌستدامة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩–٠8اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر
عام  ١٤2٩اﳌوافق  2٥فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون
اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠–١١اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رجب
عام  ١٤٣2اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠١١واﳌتعلق بالبلدية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧–١2اﳌؤّرخ ﰲ  28ربيع اﻷّول

عام  ١٤٣٣اﳌوافق  2١فبراير سنة  2٠١2واﳌتعلق بالوﻻية،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
الـف ـص ـل اﻷول

اﳌدني ،اﳌعدل واﳌتمم،

أحكام عامـة

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥٩–٧٥اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رمضان عام

 ١٣٩٥اﳌوافق  26سبتمبر سنة  ١٩٧٥واﳌتضمن القانون

القسم اﻷول

التجاري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٤–٧6اﳌؤّرخ ﰲ  2٠صفر عام
 ١٣٩6اﳌوافق  2٠فبراير سنة  ١٩٧6واﳌتعلق بالقواعد اﳌطبقة
ﰲ ميدان اﻷمن من أخطار اﳊريق والفزع وإنشاء ﳉان
الوقاية واﳊماية اﳌدنية،
– وﲟقتضى القانون رقم  2٩–٩٠اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤جمادى

اﻷوﱃ عام  ١٤١١اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق

الهدف
اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف هذا ا ل ق ا ن و ن إ ﱃ ﲢ د ي د ا ل ق و ا ع د
العامة للوقاية من أخطار اﳊريق والفزع ،والتي ترمي إﱃ
ما يأتي:
– حم ـاي ـة اﻷش ـخـاص واﳌمـتـل ـكـات مـن أخ ـطـار اﳊ ـري ـق
والفزع،

بالتهيئة والتعمير ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– مكافحة اﳊريق والسهر عﲆ أمن مجموعات التدخل،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١١–٩٠اﳌؤّرخ ﰲ  26رمضان
عام  ١٤١٠اﳌوافق  2١أبريل سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق بعﻼقات

– اﳌـحاف ـظ ـة عﲆ ث ـب ـات ه ـي ـك ـل ال ـب ـن ـاي ـات خ ـﻼل م ـدة

العمل ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠١–٩٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩رمضان
عام  ١٤١٩اﳌوافق  6يناير سنة  ١٩٩٩الذي يحدد القواعد اﳌتعلقة
بالفندقة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠–٠٣اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩جمادى

اﻷوﱃ عام  ١٤2٤اﳌوافق  ١٩يوليو سنة  2٠٠٣واﳌتعلق بحماية
البيئة ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة،

محددة،
– التقليل من انتشار اﳊريق واﳊد من اﳊرارة والدخان
الناﲡﲔ عنه،
– اﳊد من انتشار اﳊريق إﱃ البنايات اﳌجاورة.
اﳌادة  : ٢يجب أن ﲢترم كل دراسة أو إنجاز أو
تـ ـهـ ـيئـ ـة أو تـ ـعـ ـديـ ـل يـ ـطـ ـرأ عﲆ اﳌؤسسات أو الـ ـعـ ـم ـارات أو
ال ـب ـن ـاي ـات اﳌخصصة ل ـلسك ـن حسب تصن ـي ـفـهـا ،اﳌقـايـيس
وال ـ ـت ـ ـداب ـ ـيـ ـر اﻷمـ ـنـ ـيـ ـة الـ ـتي مـ ـن شأنـ ـهـ ـا حـ ـمـ ـايـ ـة اﻷشخـ ـاص

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٥جمادى
اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤2٥اﳌوافق  2٣ي ـونـي ـو سـن ـة  2٠٠٤واﳌت ـعـل ـق

واﳌمتلكات من أخطار اﳊريق والفزع ،طبقا ﻷحكام هذا

بالتقييس ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

القانون ونصوصه التطبيقية.
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القسم الثاني
تعاريف

 ١٨ذو القعدة عام  ١44٠هـ
 ٢١يوليو سنة  ٢٠١٩م

 –١١مالك  :كل شخص يتمتع بحق اﳌلكية عﲆ مؤسسة
أو عمارة.

اﳌادة  : 3يقصد ،ﰲ مفهوم هذا القانون ﲟا يأتي :

ﻼ.
 –١٢محل للنوم  :مكان مخصص ومهيأ للنوم لي ً

 –١حريق  :اشتعال يتطور بدون مراقبة ﰲ الزمان

 –١3مستغل  :كل شخص مسؤول عن مؤسسة أو عمارة،

وﰲ محيط النار.
 – ٢فزع  :حالة تقع عندما تكون مجموعة من اﻷشخاص،

يتوﱃ استغﻼلها ،ويسهر عﲆ حسن سيرها ويمارس السلطة
السّلمية عﲆ جميع اﳌستخدمﲔ اﳌلحقﲔ به.

محاصرة ﰲ فضاء ،يطرأ عليهم فيه فجأة خطر وشيك،
حقيقي أو وهمي ،ويحدث لديهم هلع يدفعهم لردود أفعال
ﻻ إرادية تقودهم ﳌـحاولة اﳌغادرة اﻵنية للمكان.
 – 3نكبة  :حدث يمكن أن يسبب خسائر ﰲ أرواح بشرية
و/أو خسائر مادية.
 – 4مؤسسة مستقبلة للجمهور  :كل مؤسسة تسمح
بدخول اﻷشخاص بطريقة حّرة أو مقابل دفع أو مساهمة
م ـا ،أو ت ـلك ال ـتي ت ـن ـع ـق ـد ف ـي ـهـا اجـتـمـاعـات مـفـتـوحـة ﳉمـيـع
اﻷشخاص بدعوة مجانية أو ﲟقابل.
 – 5عمارة مرتفعة  :كل عمارة تكون اﻷرضية السفﲆ
ﳌستوى الطابق اﻷخير فيها واقعة بالنسبة ﻷعﲆ مستوى
من اﻷرض اﳌستعملة من طرف آﻻت اﳊماية اﳌدنية :
– عﲆ أكثر من  ٥٠مترا ،بالنسبة للعمارات اﳌخصصة
للسكن،

الـفصل الثاني
التزامات اﳌشيد ومركب التجهيزات واﳌالك
ير
واﳌستغل واﳌس ّ
اﳌادة  : 4يجب عﲆ اﳌشّيد ومركب التجهيزات واﳌالك
ومستـ ـغـ ـل اﳌؤسسة اﳌستـ ـقـ ـبـ ـلـ ـة لـ ـلـ ـج ـم ـه ـور و/أو ال ـع ـم ـارة
اﳌرتفعة أو اﳌرتفعة جدا أو البناية اﳌخصصة للسكن ،كل
ف ـ ـي ـ ـم ـ ـا ي ـ ـخصه ،ال ـ ـتأك ـ ـد م ـ ـن أن اﳌواد اﳌستـ ـعـ ـمـ ـلـ ـة واﳌنشآت
والتجهيزات يتم إعدادها وصيانتها طبقا ﻷحكام هذا القانون.
اﳌادة  : 5يجب عﲆ اﳌالك أو ،عند اﻻقتضاء ،اﳌسيّر
أو اﳌستغل القيام باﳌراقبة الدورية لتجهيزات الكشف عن
اﳊريـ ـق وصرف الـ ـدخـ ـان والـ ـتـ ـهـ ـوئـ ـة وكـ ـذا كـ ـل الـ ـت ـج ـه ـي ـزات
اﳌسيرة آليا ووسائل مكافحة اﳊريق.

– عﲆ أكثر من  28مترا ،بالنسبة لباقي العمارات.

اﳌادة  : 6يجب عﲆ اﳌالك أو ،عند اﻻقتضاء ،اﳌسّير
أو اﳌستغل تقدﱘ الوثائق اﳌتعلقة بتدابير اﻷمن والوقاية،

 – 6عمارة مرتفعة جدا  :كل عمارة تكون اﻷرضية

أثناء اﳌراقبة التي يقوم بها اﻷشخاص اﳌؤهلون قانونا.

السفﲆ ﳌستوى الطابق اﻷخير فيها تقع عﲆ أكثر من 2٠٠
متر ،بالنسبة ﻷعﲆ مستوى من اﻷرض اﳌستعملة من طرف
آﻻت اﳊماية اﳌدنية.
 –٧بناية مخصصة للسكن  :بناية أو جزء من بناية
تضّم سكـ ـنـ ـا أو عـ ـدة سكـ ـنـ ـات تـ ـك ـون ف ـي ـه ـا اﻷرضي ـة السفﲆ

ﻷعﲆ مسكن تقع عﲆ ارتفاع يقل عن  ٥٠مترا أو يساويها
من أعﲆ اﻷرضية اﳌستعملة من طرف آﻻت اﳊماية اﳌدنية.
ﻻ كان
يد  :كل شخص طبيعي أو معنوي ،مقاو ً
 – ٨اﳌش ّ
أو مرقيا عقاريا أو مسؤوﻻ عن مكتب دراسات أو شركة
بناء ،وكذا كل اﳌهن اﳌشاركة ﰲ إنجاز اﳌؤسسة أو العمارة
أو البناية.
 – ٩مـ ـركب ال ـت ـج ـه ـي ـزات  :ك ـ ـل شخص طـ ـبـ ـيـ ـعي أو
معنوي ،يركب ﲡهيزا ضروريا لعمل البناية أو ﻻحتياجات
اﳌستـ ـعـ ـمـ ـلﲔ ،تـ ـفـ ـرضه أح ـك ـام ه ـذا ال ـق ـان ـون وال ـت ـن ـظ ـي ـم ـات
واﳌقاييس اﻷمنية.

اﳌادة  : ٧يجب عﲆ اﳌالك أو ،عند اﻻقتضاء ،اﳌسّير
أو اﳌستغل ،عند إجراء تعديل عﲆ اﳌؤسسات اﳌستقبلة
للجمهور و/أو العمارات ،التأكد من احترام اﻹجراءات اﻹدارية
والتدابير اﻷمنية اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون.
اﳌادة  : ٨يجب عﲆ اﳌشّيد ومركب التجهيزات ،كل
فـ ـي ـم ـا ي ـخصه ،إث ـب ـات ب ـال ـوث ـائ ـق أن م ـواد وع ـن ـاصر ال ـب ـن ـاء
وال ـ ـتـ ـجـ ـهـ ـيـ ـزات اﳌستـ ـعـ ـمـ ـلـ ـة ﰲ بـ ـنـ ـاء وﲡهـ ـيـ ـز الـ ـعـ ـمـ ـارات
واﳌـحﻼت والـ ـتـ ـهـ ـيئـ ـات الـ ـداخـ ـل ـي ـة ت ـظ ـه ـر م ـي ـزات ال ـت ـف ـاع ـل
واﳌقاومة اﳌﻼئمة عند تعرضها للنار.
اﳌادة  : ٩يجب عﲆ اﳌشّيد ،أثناء إعداد التصميم أو
الدراسة أو اﻹنجاز ،أن يضع التهيئات الضرورية للمؤسسة
اﳌستقبلة للجمهور و /أو العمارة اﳌرتفعة أو اﳌرتفعة جدا
أو البناية اﳌخصصة للسكن ،لضمان دخول وحركة وإخﻼء
اﻷشخاص ذوي اﳊركة اﳌـحدودة عند وقوع نكبة.

 –١٠مذكرة أمنية  :وثيقة تقنية وصفية ﳉميع تدابير

اﳌادة  : ١٠يج ـب ع ـﲆ مـ ـرك ـ ـ ـب الت ـجه ـي ـزات أن ي ـض ـع

اﳊم ـ ـاي ـ ـة واﻷم ـ ـن ال ـ ـواجب ات ـ ـخ ـ ـاذه ـ ـا م ـ ـن طـ ـرف اﳌشيـ ـديـ ـن

التجهيزات الضرورية لضمان دخول وحركة وإخﻼء اﻷشخاص

ﻼك واﳌستغلﲔ بغرض اﳊد من
ومركبي التجهيزات واﳌ ّ

ذوي اﳊرك ـ ـ ـ ـة اﳌـحدودة ع ـن ـد ح ـدوث ن ـك ـب ـة ،وف ـق اﳌع ـاي ـي ـر

مخاطر اﳊريق والفزع.

اﳌعمول بها.

 ١٨ذو القعدة عام  ١44٠هـ
 ٢١يوليو سنة  ٢٠١٩م
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اﳌادة  : ١١تخضع تهيئة محﻼت النوم ﰲ اﳌؤسسات
اﳌستقبلة للجمهور والعمارات اﳌرتفعة واﳌرتفعة جدا ،التي
هي ﰲ طور اﻻستغﻼل ،لرخصة مسبقة تسّلمها اللجنة الوﻻئية
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  2٧من هذا القانون.
اﳌادة  : ١٢يجب عﲆ مستغل اﳌؤسسة اﳌستقبلة
للجمهور و/أو العمارة اﳌرتفعة أو اﳌرتفعة جّدا أن يوفر كل
التجهيزات والوسائل الكفيلة للتحقق ،ﰲ أي ﳊظة ،من عدد
اﳉمهور اﳌتواجد داخل مؤسسته أو عمارته.
اﳌادة  : ١3يتعّين عﲆ كل مستغل مؤسسة مستقبلة
للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا أن يمتنع ،ﰲ
أي حـ ـال مـ ـن اﻷحـ ـوال ،أثـ ـنـ ـاء تـ ـواجـ ـد اﳉمـ ـهـ ـور ،عـ ـن غـ ـلـ ـق أو
تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة اﳌـحددة عند تسليم
رخصة اﻻستغﻼل.

7

البنايات اﳌخصصة للسكن
اﳌادة  : ١٧تصّنف البنايات اﳌخصصة للسكن إﱃ
أربع ) (٤فئات :
الفئة اﻷوﱃ :
– سكنات فردية تتكون من طابق أرضي أو طابق أرضي
وطابق واحد منعزلة كانت أو متتائمة،
– سكنات فردية تتكون من طابق أرضي ،مجتمعة ﰲ
شكل شريط.
الفئة الثانية :
– سكنات فردية تتكون من أكثر من طابق ،منعزلة
كانت أو متتائمة،

ﻻ يشكل
يجب أن تبقى هذه اﳌنافذ حّرة دائما ،ويجب أ ّ

– سكنات فردية تتكون من طابق أرضي وطابق واحد

أ ي غ ر ض أو سلعة أو عتاد عائقا لتنقل اﻷشخاص أو ينقص

مجتمعة ﰲ شكل شريط ،ويكون استقرار هيكل كل بناية

من عرض مخارج النجدة فوق اﳊد اﻷدنى اﳌنصوص عليه

مرتبطا باستقرار هيكل البناية اﳌجاورة،

ﰲ رخصة اﻻستغﻼل.

– سكنات فردية تتكون من طابق أرضي وأكثر من
الفصل الثالث

طابق متجمعة ﰲ شكل شريط،

اﳌؤسسات اﳌستقبلة للجمهور والعمارات اﳌرتفعة

– بنايات جماعية تتكون من ثﻼثة ) (٣طوابق ،عﲆ اﻷكثر.

واﳌرتفعة جدا والبنايات اﳌخصصة للسكن

تـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـون اﻷرضيـ ـ ـ ـة السفﲆ ﻷعﲆ مسكـ ـ ـ ـن ،بـ ـ ـ ـالـ ـ ـ ـنسبـ ـ ـ ـة

القسم اﻷول
اﳌؤسسات اﳌستقبلة للجمهور
اﳌادة  : ١4تصّنف اﳌؤسسات اﳌستقبلة للجمهور
حسب طـ ـبـ ـي ـع ـة نشاط ـه ـا ،ﰲ ن ـم ـاذج ،وحسب ع ـدد اﳉم ـه ـور
اﳌتواجد بها ،ﰲ أصناف.
ﲢدد نماذج وأصناف اﳌؤسسات اﳌستقبلة للجمهور
وكذا التدابير اﻷمنية ضد أخطار اﳊريق والفزع اﳌطبقة
عليها ،عن طريق التنظيم.
القسم الثاني
العمارات اﳌرتفعة واﳌرتفعة جدا
اﳌادة  : ١5تصّنف العمارات اﳌنصوص عليها ﰲ هذا
القانون إﱃ عمارات مرتفعة وعمارات مرتفعة جدا.
اﳌادة  : ١6يخصص ﰲ العمارات اﳌرتفعة واﳌرتفعة
جّدا عﲆ اﻷقل مركز رئيسي ﻷمن اﳊرائق ومحل لتسيير
التدخﻼت.
ﲢدد معايير تصنيف العمارات وكذا التدابير اﻷمنية
ضد أخـ ـطـ ـار اﳊريـ ـق والـ ـفـ ـزع اﳌطـ ـبـ ـقـ ـة عـ ـلـ ـي ـه ـا ،ع ـن ط ـري ـق
التنظيم.

للمساكن من هذه الفئة ،عﲆ علو ﻻ يتجاوز ثمانية ) (8أمتار
بالنسبة ﳌستوى اﻷرض اﳌستعملة من طرف آﻻت اﳊماية
اﳌدنية.
الفئة الثالثة :
– بنايات تكون فيها اﻷرضية السفﲆ ﻷعﲆ مسكن
عﲆ علو  28مترا ،عﲆ اﻷكثر ،بالنسبة ﳌستوى اﻷرضية
اﳌستعملة من طرف آﻻت اﳊماية اﳌدنية.
الفئة الرابعة :
– بنايات تكون فيها اﻷرضية السفﲆ ﻷعﲆ مسكن ع ﲆ
ع ل و ي ز ي د ع ن ث م ا ن ي ة و ع ش ر ي ن ) (28مترا ،وﻻ يتعدى
خمسﲔ ) (٥٠مترا فوق اﻷرضية اﳌستعملة من طرف آﻻت
اﳊماية اﳌدنية.
ﲢدد التدابير اﻷمنية ضد أخطار اﳊريق اﳌطبقة عﲆ
كل فئة من البنايات اﳌخصصة للسكن ،عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع
مواد وعناصر البناء
اﳌادة  : ١٨تصّنف مواد وعناصر البناء ،حسب تفاعلها
مع النار ،إﱃ عدة أصناف.
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اﳌادة  : ١٩تقّدر فعالية مواد وعناصر البناء ﰲ حالة
اﳊريق; حسب تفاعلها مع النار ومقاومتها لها.
يحدد تصنيف مواد وعناصر البناء والشروط الواجب
توفرها فيها ،عن طريق التنظيم.
الفصل اﳋـامس

اﳌادة  : ٢4يلزم اﳌستغل ،ﰲ حالة تعديل طبيعة نشاط
اﳌؤسسة أو العمارة التي يستغلها ،بطلب رخصة تسوية
من اللّجنة الوﻻئية.
يحدد ملف طلب رخصة اﻻستغﻼل أو رخصة التسوية
وكذا شروط وكيفيات تسليمهما ،عن طريق التنظيم.

دراسة اﳋطر ورخصة اﻻستغﻼل

الفصل السادس

القسم اﻷول

ﳉان الوقاية من أخطار اﳊريق والفزع

دراسة اﳋطر
اﳌادة  : ٢٠دون اﻹخﻼل باﻷحكام التشريعية اﳌعمول
بها ،يرفق ملف طلب رخصة بناء أو تهيئة أو استغﻼل
اﳌؤسسات أو العمارات أو البنايات اﳌنصوص عليها ﰲ
هذا القانون ،ﲟذكرة أمنية يعّدها مكتب دراسات متخصص
ﰲ أمن اﳊريق.

اﳌادة  : ٢5تنشأ لدى الوزارة اﳌكلفة بالداخلية ﳉنة
مركزية للوقاية من أخطار اﳊريق والفزع ،تدعى ﰲ صلب
هذا النص “الّلجنة اﳌركزية”.
اﳌادة  : ٢6تشكل اللجنة اﳌركزية جهازا لﻼستشارة
ولﻺعداد واﳌوافقة عﲆ التدابير الﻼزمة للوقاية من أخطار
اﳊريق والفزع ومتابعة تنفيذها.

ﲢدد كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات اﳌذكورة أعﻼه،
عن طريق التنظيم.
اﳌادة  : ٢١يلزم مستغل اﳌؤسسة اﳌستقبلة للجمهور
من الفئة اﻷوﱃ أو البناية اﳌرتفعة أو اﳌرتفعة جدا ،وحسب
تصنيفها ،بإعداد مخطط وقاية ومخطط تدخل ضد أخطار
اﳊريق والفزع.
ويتعّين عليه تنظيم ﲤارين محاكاة دورية ﻻختبار
م ـدى ف ـع ـال ـي ـة ون ـج ـاع ـة م ـخ ـط ـطـات الـتـدخـل ،بـاﻻشتـراك مـع
مصالح اﳊماية اﳌدنية.
يـ ـحـ ـدد مـ ـخـ ـطـ ـط الـ ـوقـ ـايـ ـة م ـن أخ ـط ـار اﳊري ـق وال ـف ـزع
التدابير اﻷمنية التي تهدف إﱃ القضاء عﲆ أسباب هذه
اﻷخ ـ ـط ـ ـار أو اﳊد م ـ ـن آث ـ ـاره ـ ـا ،لضم ـ ـان ح ـ ـمـ ـايـ ـة اﻷشخـ ـاص
واﳌمتلكات والبيئة.
يـ ـحـ ـدد مـ ـخـ ـطـ ـط الـ ـتـ ـدخـ ـل كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات تـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ال ـن ـج ـدة
وإجراءات وضع حّيز التنفيذ وسائل التدخل وأجهزة اﻹنذار

واﻹخﻼء ﰲ حالة النكبة.

اﳌادة  : ٢٢تتم اﳌصادقة عﲆ مخططي الوقاية والتدخل
ضد أخطار اﳊريق والفزع من طرف الواﱄ اﳌختص إقليميا،
بعد رأي مصالح اﳊماية اﳌدنية.
ﲢدد ك ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـات إعـ ـداد مـ ـخـ ـطـ ـطي الـ ـوقـ ـايـ ـة والـ ـتـ ـدخـ ـل
ووضعهما حّيز التنفيذ ،عن طريق التنظيم.
القسم الثاني
رخصة اﻻستغﻼل
اﳌادة  : ٢3يخضـع اسـت ـغـ ـﻼل اﳌـؤسس ـات اﳌ ـسـت ـقـبـلـة
للجمهور والعمارات اﳌرتفعة واﳌرتفعة جدا ،حسب تصنيفها،
إﱃ رخصة يسلمها الواﱄ اﳌختص إقليميا ،بعد رأي ﳉنة
الوقاية من أخطار اﳊريق والفزع اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  2٧أدناه.

وبهذه الصفة ،تكّلف ﻻ سيّما ﲟا يأتي:
– إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية من أخطار
اﳊريق والفزع ،بالتشاور مع الهيئات واﻹدارات اﳌعنية،
– إعطاء رأي استشاري ﰲ جميع اﳌسائل اﳌتعلقة
ب ـت ـط ـب ـي ـق ال ـت ـن ـظ ـي ـم ﰲ م ـج ـال الـوقـايـة مـن أخـطـار اﳊريـق
وال ـف ـزع ﰲ اﳌؤسسات وال ـع ـم ـارات وال ـب ـن ـاي ـات اﳌنصوص
عليها ﰲ هذا القانون،
– اﳌشاركة ﰲ إعداد التدابير اﻷمنية اﳌطبقة عﲆ
اﳌؤسسات اﳌستـ ـقـ ـبـ ـلـ ـة ل ـل ـج ـم ـه ـور وال ـع ـم ـارات اﳌرت ـف ـع ـة
واﳌرتفعة جدا والبنايات اﳌخصصة للسكن،
– النظر ﰲ الطعون اﳌرفوعة إليها بخصوص قرارات
الّلجان الوﻻئية والبت فيها.
يمكن إنشاء ﳉان فرعية ضمن الّلجنة اﳌركزية.
اﳌادة  : ٢٧تنشأ ،عﲆ مستوى كل وﻻية ،ﳉنة وﻻئية
للوقاية من أخطار اﳊريق والفزع ،تدعى ﰲ صلب هذا النص :
“الّلجنة الوﻻئية”.
اﳌادة  : ٢٨الّلجنة الوﻻئية هي اﳉهاز التقني للوقاية
من أخطار اﳊريق والفزع .
وبهذه الصفة ،تكّلف ﻻ سيما ﲟا يأتي:
– دراسة ملفات طلب رخص اﻻستغﻼل،
– الـ ـق ـي ـام ب ـزي ـارات ت ـف ـت ـيشي ـة ع ـن ـد ف ـت ـح اﳌؤسسات
والعمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها بغرض منح
رخص اﻻستغﻼل اﳋاصة بها،
– اقتراح تدابير أمنية تكميلية.
اﳌادة  : ٢٩ﲢدد تشكيلة ومهام الّلجنة اﳌركزية والّلجان
الوﻻئية وسيرهما ،عن طريق التنظيم.
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الفصل السابع
العقوبات
القسم اﻷول
مراقبة ومعاينة اﳌخالفات
اﳌادة  : 3٠زيادة عﲆ ضباط وأعوان الشرطة القضائية،
يؤهل ضباط اﳊماية اﳌدنية ﳌراقبة ومعاينة اﳌخالفات
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون.
ﲢدد الشروط الـ ـ ـواجب تـ ـ ـوف ـ ـره ـ ـا ﰲ ضب ـ ـاط اﳊم ـ ـاي ـ ـة
اﳌدنية وكيفية تعيينهم ،عن طريق التنظيم.

– اﻹعذار،
– الغلق اﳌؤقت،
– السحب النهائي لرخصة اﻻستغﻼل.
اﳌادة  : 34يقوم الواﱄ اﳌختص إقليميا بإعذار مرتكب
اﳌخالفة بغرض احترام تدابير اﻷمن ،ﰲ أجل ﻻ يتعدى ستة
) (6أشهر.
وعند انقضاء اﻷجل ،يتخذ الواﱄ قرارا بالغلق اﻹداري
ﳌدة ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما ،عﲆ اﻷكثر.
وﰲ ح ـال ـة است ـم ـرار اﳌخ ـال ـف ـة ،ي ـق ـوم ال ـواﱄ بـالسحب
النهائي لرخصة اﻻستغﻼل.

اﳌادة  : 3١يؤدي ضباط اﳊماية اﳌدنية ،للقيام ﲟهامهم

القسم الثالث

وأمام اﳌجلس القضائي اﳌختص إقليميا ،اليمﲔ اﻵتي نصه :
“أقسم ب ـ ـاﷲ ال ـ ـعﲇ الـ ـعـ ـظـ ـيـ ـم أن أقـ ـوم بـ ـعـ ـمﲇ عﲆ
أكـ ـمـ ـل وجـ ـه ،وأن أؤدي مـ ـه ـم ـتي بأم ـان ـة ودق ـة ون ـزاه ـة،
وأكتم سّرها وأتعهد باحترام أخﻼقياتها ،وألتزم ﰲ كل

اﻷحوال بالواجبات التي تفرضها ع ّ
ﲇ ”.

اﳌادة  : 3٢يترتب عﲆ معاينة اﳌخالفات اﳌنصوص
عليها ﰲ هذا القانون ،ﲢرير محضر تّدون فيه هوية ضابط
الشرطة القضائية أو العون اﳌؤهل وهوية مرتكب اﳌخالفة
وتاريخ ومكان اﳌعاينة وكذا الوقائع اﳌعاينة والتصريحات
اﳌأخوذة.
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أحكام جزائية
اﳌادة  : 35يتعّرض كل شخص يعترض عﲆ ضباط
وأع ـ ـوان اﳌراق ـ ـب ـ ـة ﰲ إط ـ ـار تأدي ـ ـة م ـ ـه ـ ـام ـ ـه ـ ـم ،ل ـ ـل ـ ـع ـ ـق ـ ـوبـ ـات
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ١٤8من قانون العقوبات.
اﳌادة  : 36يعاقب باﳊبس من ستة ) (6أشهر إﱃ
سنتﲔ ) (2و ب غ ر ا م ة من خمسمائة ألف دينار ) ٥٠٠.٠٠٠دج(
إﱃ مليون دينار ) ١.٠٠٠.٠٠٠دج( ،أو بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ،
ك ـل م ـن يست ـغ ـل مؤسسة مست ـق ـب ـل ـة ل ـل ـج ـم ـهـور و/أو عـمـارة
مرتفعة أو مرتفعة جدا دون رخصة اﻻستغﻼل اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌادة  2٣من هذا القانون.

ي ـرفـق الضـبـاط واﻷع ـوان اﳌ ـذك ـورون ﰲ هـذا الـقـان ـون،
اﳌـحاضر بكل وثيقة أو كل دليل إثبات ،عند اﻻقتضاء.

وي ـع ـاقب ب ـن ـفس ال ـع ـق ـوب ـة ك ـل م ـن يـقـوم بـتـعـديـل طـبـيـعـة
نشاط اﳌؤسسة أو العمارة التي يستغلها بدون رخصة تسوية.

ي ـو ّق ـع اﳌـحضر ضاب ـ ـط الشرطـ ـة الـ ـقضائـ ـيـ ـة أو الـ ـعـ ـون

اﳌادة  : 3٧يعاقب باﳊبس من شهرين ) (2إﱃ سنة،

اﳌؤهـ ـل وكـ ـذا مـ ـرتـ ـكب اﳌخـ ـال ـف ـة .وﰲ ح ـال ـة رفض م ـرت ـكب

وبغرامة من مائتي ألف دينار ) 2٠٠.٠٠٠دج( إﱃ خمسمائة

اﳌخالفة التوقيع ،يكون لهذا اﳌـحضر حجية قانونية إﱃ
غاية إثبات العكس.

ألف دينار ) ٥٠٠.٠٠٠دج( أو بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ ،كل
مستغل ﳌؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو

يرسل اﳌـحضر إﱃ وكيل اﳉمهورية اﳌختص إقليميا
مع نسخة إﱃ الواﱄ ﰲ أجل ﻻ يتجاوز اثنتﲔ وسبعﲔ )(٧2
ساعة.

مرتفعة جدا يستقبل عدد من اﳉمهور يفوق العدد اﳌـحدد ﰲ
الفئة اﳌنتمية لكل مؤسسة أو عمارة.
اﳌادة  : 3٨تطبق عﲆ التصريح الكاذب ،بغرض اﳊصول

يرسل اﳌـحضر ﰲ نفس اﻵجال إﱃ الواﱄ فقط ،عندما
تتعلق اﳌخالفة اﳌسجلة بعدم احترام تدابير اﻷمن ضد أخطار
اﳊريق والفزع التي تستدعي اتخاذ تدابير إدارية.
القسم الثاني
العقوبات اﻹدارية

عﲆ رخصة اﻹستغﻼل ،العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ قانون
العقوبات.
اﳌادة  : 3٩يعاقب باﳊبس من س ت ة )  ( 6أ ش ه ر إ ﱃ
سنتﲔ ) (2وبغرامة من خمسمائة ألف دينار ) ٥٠٠.٠٠٠دج(
إﱃ مليون دينار ) ١.٠٠٠.٠٠٠دج( أو بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ،
كل مستغل ﳌؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة

اﳌادة  : 33دون اﻹخﻼل بالعقوبات اﳉزائية ،يؤدي عدم

أو مرتفعة جدا يقوم أثناء تواجد اﳉمهور بغلق أو تعطيل أو

احترام تدابير اﻷمن اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون وﰲ

سد م ـنـفـذ أو مـ ـن ـاف ـذ ال ـن ـج ـدة اﳌـحددة ع ـ ـنـ ـد تسلـ ـيـ ـم رخصة

نصوصه التطبيقية ،إﱃ العقوبات اﻹدارية اﳌذكورة أدناه :

اﻻستغﻼل.

 ١٨ذو القعدة عام  ١44٠هـ
 ٢١يوليو سنة  ٢٠١٩م
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اﳌادة  : 4٠يعاقـب بـغ ـرامـة م ـن م ـائـتـي أل ـف ديـنـار
) 2٠٠.٠٠٠دج( إﱃ خمسمائة ألف دينار ) ٥٠٠.٠٠٠دج( ،كل

قانون رقم  ٠3–١٩مؤّرخ ﰲ  ١4ذي القعدة عام ١44٠
اﳌوافق  ١٧يوليو سنة  ،٢٠١٩يعّدل ويتّمم القانون

مستغل ﳌؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو

رقم  ٠٨–٨٨اﳌؤّرخ ﰲ  ٧جمادى الثانية عام ١4٠٨
اﳌوافق  ٢6يناير سنة  ١٩٨٨واﳌتعلق بنشاطات

اﳊصول عﲆ الرخصة اﳌسبقة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة

الطب البيطري وحماية الصحة اﳊيوانية.

م ـرت ـف ـع ـة ج ـدا ،ي ـه ـي ـئ ب ـداخ ـلـهـا مـحـﻼ أو مـحـﻼت لـلـنـوم ،دون
 ١١من هذا القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــ

اﳌادة  : 4١يعاقب باﳊبس من شهرين ) (2إﱃ سنة،
وبغرامة من مائتي ألف دينار ) 2٠٠.٠٠٠دج( إﱃ خمسمائة
ألف دينار ) ٥٠٠.٠٠٠دج( ،أو بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ ،كل مشيد
و/أو مركب ﲡهيزات ثبت بعد معاينة اﻷعوان اﳌؤهلﲔ أن
م ـواد وع ـن ـاصر ال ـب ـن ـاء وال ـت ـج ـه ـي ـزات ال ـتي است ـع ـمـلـهـا غـيـر
مطابقة للوثائق اﳌثبتة ﳌيزات تفاعلها ومقاومتها للنار.
اﳌادة  : 4٢يعاقب بغرامة من أربعمائة ألف دينار
) ٤٠٠.٠٠٠دج( إﱃ مليون دينار ) ١.٠٠٠.٠٠٠دج( كل مشّيد

ن رئيس الدولة،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ﻻ سّيما اﳌواد ) ١٠2الفقرة (6
و ١٣6و ١٣8و ١٤٠و 2–١٤٣و ١٤٤منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8–88اﳌؤّرخ ﰲ  ٧جمادى
الثانية عام  ١٤٠8اﳌوافق  26يناير سنة  ١٩88واﳌتعلق
بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة اﳊيوانية،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣–٠6اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩جمادى
الثانية عام  ١٤2٧اﳌوافق  ١٥يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن

و/أو مركب ﲡهيزات ﻻ يقدم الوثائق التي تثبت ميزات

القانون اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،

الـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـاعـ ـ ـل واﳌقـ ـ ـاومـ ـ ـة اﳌﻼئـ ـ ـمـ ـ ـة ﳌواد وع ـ ـن ـ ـاصر ال ـ ـب ـ ـن ـ ـاء

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩–٠8اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر
عام  ١٤2٩اﳌوافق  2٥فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون

والتجهيزات اﳌستعملة ﰲ العمارات واﳌـحﻼت والتهيئات
الداخلية عند تعرضها للنار.

اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،

اﳌادة ُ : 43يعّد الشخص اﳌعنوي مسؤوﻻ جزائيا عﲆ

اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون ،وفق العقوبات
اﳌنصوص عليها ﰲ قانون العقوبات.
الفصل الثامن
أحكام ختامية

اﳌادة  : 44ي ج ب أ ن ت ت م م ط ا ب ق ة ك ل ا ﳌ ؤ س س ا ت
والعمارات والبنايات اﳌوجودة مع أحكام هذا القانون ،ﰲ
أجل أقصاه خمس ) (٥سنوات ،ابتداء من تاريخ نشره ﰲ
اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
اﳌادة  : 45ﻻ تطبق أحكام هذا القانون عﲆ اﳌؤسسات
والعمارات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
اﳌادة  : 46تلغى أحكام اﻷمر رقم  ٠٤–٧6اﳌؤّرخ ﰲ 2٠

صفر عام  ١٣٩6اﳌوافق  2٠فبراير سنة  ١٩٧6واﳌتعلق
بالقواعد اﳌطبقة ﰲ ميدان اﻷمن من أخطار اﳊريق والفزع
وإنشاء ﳉان الوقاية واﳊماية اﳌدنية.
ن النصوص اﳌتخذة تطبيقا لﻸمر اﳌذكور أعﻼه،
غير أ ّ
تبقى سارية اﳌفعول إﱃ غاية نشر النصوص التنظيمية
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون.
اﳌادة  : 4٧ينشر هـذا القانون ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٤ذي القعدة عام  ١٤٤٠اﳌوافق ١٧
يوليو سنة .2٠١٩
عبد القادر بن صالح

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٣–٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٩صفر
عام  ١٤٣٠اﳌوافق  2٥فبراير سنة  2٠٠٩واﳌتعلق بحماية
اﳌستهلك وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١–١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١8شوال
عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2يوليو سنة  2٠١8واﳌتعلق بالصحة،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يهـدف هذا القانون إﱃ تعديل وتتميم
أحكام القانون رقم  ٠8–88اﳌؤّرخ فـي  ٧جمادى الثانية عام
 ١٤٠8اﳌوافـ ـق  26ي ـن ـاي ـر سنـة  ١٩88واﳌتـعـلـق بنشاطات
الطب البيطري وحماية الصحة اﳊيوانية.
اﳌادة  : ٢تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  2من القانون رقم
 ٠8–88اﳌؤرخ ﰲ  ٧جمادى الثانية عام  ١٤٠8اﳌوافق 26
يناير سنة  ١٩88واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 2يشمل تطبيق هذا القانون :
) ..............................بدون تغيير( ................................
 (٥النظام الوطني للبياطرة “.
اﳌادة  : 3يعّدل عنوان الباب اﻷول من القانون رقم ٠8–88
اﳌؤّرخ ﰲ  ٧جمادى الثانية عام  ١٤٠8اﳌوافق  26يناير سنة
 ١٩88واﳌذكور أعﻼه ،ويحّرر كما يأتي :

