
العدد العدد 56
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم 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

اخلميس اخلميس 25  ذو القعدة عام ذو القعدة عام 1433 هـ هـ
اHوافـق اHوافـق 11  أكتوبر  أكتوبر  سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW بئر مراد رايسr 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مـرســوممـرســوم تــنـفــيـذي رقم تــنـفــيـذي رقم  12 -  - 355 مـؤر مـؤرّخ في خ في 16 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عــــام عــــام 1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 2  أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة r2012 يـــــحــــدد يـــــحــــدد
WـــســـتـــهـــلـــكـــHتـــشـــكـــيـــلـــة اجملـــلس الـــوطـــنـي حلـــمـــايـــة اWـــســـتـــهـــلـــكـــHتـــشـــكـــيـــلـــة اجملـــلس الـــوطـــنـي حلـــمـــايـــة ا

واختصاصاته.واختصاصاته.
ـــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rبناء  على تقرير  وزير التجارة -

- وبـنــاء عــلى  الــدســتــورr ال ســيــمــا  اHــادتـان 85 - 3
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

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

rادة 24 منهHال سيما ا rستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12- 06 اHــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12  يـنـايــر  سـنـة  2012 واHــتـعـلق

rباجلمعيات

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اHؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالوزير األول Wتضمن تعيHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 12 -326
اHـؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 92-272 اHؤرخ
في 5 مــحـرم عـام 1413 اHـوافق 6 يــولـيــو ســنـة 1992 الـذي
WـــســــتـــهــــلـــكـــHيـــحــــدد تـــكـــويـن اجملـــلـس الـــوطـــنـي حلـــمــــايـــة ا

rواختصاصاته

rو بعد  موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
التسمية والهدف واHقرالتسمية والهدف واHقر

اHـاداHـادّة األولى : األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 24 من الـقـانون
رقم  09-03 اHــــؤرخ في 29 صــــفــــر  عــــام  1430 اHــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــذكـور أعـالهr يـهــدف هــذا اHــرسـوم
WـسـتـهـلـكـHإلى حتـديـد تـشـكـيـلـة اجملـلس الــوطـني حلـمـايـة ا

واختصاصاته الذي يدعى في صلب النص " اجمللس".

يـــــوضـع اجملـــــلس لــــــدى الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلـف بـــــحـــــمـــــايـــــة
اHستهلك.  

يحدد مقر اجمللس �دينة اجلزائر.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : اجملـلس جـهـاز اســتـشـاري في مـجـال حـمـايـة
اHــســتــهـــلــكــrW يـــكــلف بــإبـــداء رأيه واقــتــراح تـــدابــيــر من
شــأنــهــا أن تــســاهم في تــطــويــر وتــرقــيــة ســيــاســة حــمــايــة

اHستهلك.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التشكيلة  والتنظيم التشكيلة  والتنظيم 

اHاداHادّة ة 3 :  : يتكون اجمللس من �ثل واحد (1) عن :

أ)  بعنوان  الوزارات :أ)  بعنوان  الوزارات :
rالداخلية واجلماعات احمللية -

rائيةHوارد اHا -
rالفالحة والتنمية الريفية -

rالتجارة -
rستشفياتHالصحة  والسكان وإصالح  ا -

- الــصـــنــاعـــة واHــؤســـســات الـــصــغـــيــرة واHـــتــوســـطــة
rوترقية االستثمار

rاالتصال -
rوارد  الصيديةHالصيد البحري  وا -

rناجمHالطاقة وا -
- التضامن الوطني واألسرة.

ب) بعنوان الهيئات واHؤسسات العمومية :ب) بعنوان الهيئات واHؤسسات العمومية :
rراقبة النوعية والرزمH ركز اجلزائريHا -

r عهد  الوطني  للطب  البيطريHا -
r ركز الوطني   لعلم  السمومHا -

r عهد  الوطني للصحة  العموميةHا -
r عهد  الوطني حلماية النباتاتHا -

rعهد  اجلزائري  للتقييسHا -
rعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعيةHا -

rالديوان الوطني للقياسة القانونية -
r الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة -

- الغرفة  الوطنية للفالحة. 

ج)  بعنوان  احلركة  اجلمعوية :ج)  بعنوان  احلركة  اجلمعوية :

- عـن كل جـــمــعـــيـــة حــمـــايـــة اHــســـتـــهــلـــكـــW اHــؤســـســة
rقانونا
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د ) بعنوان الشخصيات اخلبيرة :د ) بعنوان الشخصيات اخلبيرة :

WـسـتـهـلـكـHخـمـسة (5) خـبـراء  في مـجـال حـمـايـة ا -
وأمن وجـــودة اHــــنـــتــــوجـــاتr يـــخــــتـــارهـم الـــوزيـــر اHــــكـــلف

بحماية  اHستهلك.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : يــــعــــW أعــــضــــاء اجملــــلـس �ــــوجب قــــرار من
الـوزير اHـكلـف بحـمايـة اHسـتـهلك Hـدة خمس (5) سـنوات
قــابـــلـــة  لــلـــتـــجــديـــدr بـــنــاء عـــلى اقـــتـــراح  من الــســـلـــطــة أو

اجلمعية التابعW لها.

ويـعــW األعـضــاء اHــسـتــخـلــفـون حــسب نــفس شـروط
.Wاألعضاء الدائم

اHاداHادّة ة 5 :  :  يسـتخـلف األعضاء الـدائمـون عند انـقطاع
عــهــدتــهمr بــاألعـــضــاء اHــســتــخــلــفـــW حــسب نــفس األشــكــال

للمدة اHتبقية.

يـجب أن يـكـون �ـثلـو الـدوائـر الـوزاريـة والـهـيـئات
واHـــؤســســات الـــعــمـــومــيــة فـي رتــبــة مـــديــر أو خــبـــيــر في

ميدان االستهالك على األقل.

Wويـجب أن يــكـون �ـثــلـو احلـركـة اجلــمـعـويــة حـاصـلـ
عــلى شـــهــادة دراســـات عــلـــيــا أو شـــهــادة لــهـــا عالقـــة �ــجــال

حماية اHستهلك.

اHـاداHـادّة ة 6 :  :  �ـكن اجملـلسr  في إطـار نـشـاطـاته وبـطلب
من رئـــيـــسه أو من أغـــلـــبـــيـــة أعــضـــائهr أن يـــســـتـــعـــW بــأي
شـخص طــبـيــعي أو مـعــنـوي �ـكــنه أن يـنــيـره في أشــغـاله

نظرا إلى مؤهالته.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـعـد اجملـلسr  بـعد أخـذ رأي الـوزيـر اHـكلف
بـــحـــمـــايـــة اHـــســـتـــهـــلكr نـــظـــامه الـــداخـــلي ويـــصـــادق عـــلـــيه

 rفي اجتماعه األول rطلقة ألعضائهHباألغلبية ا

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــعــد اجملـلس بــرنـامـج نـشــاطـاتـه قـبل بــدايـة
كل سنة.

ويـعـد تـقريـره الـسنـوي عـنـد نهـايـة كل سـنة في أجل
أقصـاه نهاية شـهر ينـاير من السـنة اHوالـية ويرسله إلى

الوزير اHكلف بحماية اHستهلك.

اHاداHادّة ة 9 :  : يتضمن  اجمللس :

rاجلمعية العامة -

rالرئيس -

rكتبHا -

- اللجان اHتخصصة.

10 :  : تــــكـــلف اجلـــمــــعـــيـــة الــــعـــامـــة اHـــشــــكـــلـــة من اHــاداHــادّة ة 
مجموع أعضاء اجمللسr �ا يأتي :

rصادقة عليهHدراسة برنامج نشاط اجمللس وا -

- دراســــة حـــصــــيــــلـــة نــــشــــاط اجملـــلـس وكـــذا تــــقــــريـــره
rصادقة عليهماHالسنوي وتقييمهما وا

- دراسة كل مسألـة يعرضها علـيها رئيس اجمللس أو
اHكتب أو ثلثا (3/2) أعضائهr وإبداء رأيها فيها.

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يـــنــتـــخب رئـــيس اجملـــلس من بـــW �ـــثــلي
جمعيات حماية اHستهلكW أعضاء اجمللس.

ويـنــتـخب نــائب الــرئـيس مـن بـW �ــثـلي الــهـيــئـات
واHؤسسات العمومية أعضاء اجمللس.

حتـدد شـروط  وكــيـفـيـات االنــتـخـاب �ــوجب الـنـظـام
الداخلي للمجلس.

اHاداHادّة ة 12 :  : يتكون مكتب اجمللس من :

rرئيسا rرئيس اجمللس -

rنائب رئيس -

- منسقي الـلجان اHتخصـصة اHذكورة في اHادة 14
أدناه.

يجتـمع اHكـتب بطـلب من رئـيسه كـلما دعـت احلاجة
إلى ذلك.

يحـدد سير اHـكتب ومـهامـه �وجب الـنظام الـداخلي
للمجلس.

اHاداHادّة ة 13 :  : يتـولى نائب الـرئيـس نيابـة الرئـاسة في
حالة حدوث مانع مؤقت لرئيس اجمللس.

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : �ــــكن أن يــــنــــشـئ اجملــــلس بــــداخــــلـه جلــــانـــا
مــخــتــصــة دائــمــة أو مـــؤقــتــة يــحــدد اخــتــصــاصــهــا وعــددهــا
وتـشكـيلـتهـا وتنـظيـمهـا وسيـرها �ـوجب النـظام الـداخلي

للمجلس. 

اHــــاداHــــادّة ة 15 :  : يــــزود اجملـــلـس بـــأمــــانــــة إداريــــة وتـــقــــنــــيـــة
يـديـرهـا أمـW عـام يـعـW �ـوجب قـرار من الـوزيـر اHكـلف

بحماية اHستهلك.

يــحـضــر األمــW الــعــام اجـتــمــاعــات اجلــمـعــيــة الــعــامـة
واHكتب بصوت استشاري ويتولى أمانتهما.

يـــكـــلـف األمـــW الـــعـــام بـــضـــمـــان تـــســــيـــيـــر الـــوســـائل
اHوضوعة حتت تصرف اجمللس.
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اHاداHادّة ة 16 :  : تكلف األمانة بــما يأتي :

- حتـــضـــيــر جـــدول األعــمـــال وإرســـال اHــلـــفـــات الــتي
rتدرس خالل االجتماعات إلى األعضاء

- تبـليغ أعـضاء اجمللـس بتاريخ االجـتمـاعات وجدول
rأعمالها

- إعداد محاضر اجتماعات اجمللس.

Wـادّة ة 17 :  : يــجـتـمـع اجملـلس في دورات عـاديــة مـرتـHـاداHا
(2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

و�كن أن يجتـمع في دورات غير عاديةr  كلما دعت
احلـاجة إلـى ذلكr إمّا بـطـلب من رئيـسه وإمّـا بطـلب ثـلثي

(3/2) أعضائه.

اHــاداHــادّة ة 18 :  : ال تــصح اجــتـــمــاعــات اجملــلس إال بــحــضــور
ثلثي (3/2) أعضائه.

إذا لم يـــكـــتــمـل الــنـــصـــابr يـــتم اســـتــدعـــاء أعـــضــاء
اجملــلس الجــتــمــاع جــديــد يــجب أن يــنــعــقـد فـي أجل أقــصـاه
خـمـســة عـشـر (15) يـومــا. وفي هـذه احلــالـةr يـصح اجــتـمـاع

اجمللس مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

19 :  : يــصــادق عــلـى اقــتــراحــات  اجملــلس وآرائه اHـاداHـادّة ة 
بـأغلـبيـة أصـوات األعضـاء احلاضـرين. وفي  حـالة  تـساوي

عدد  األصوات يكون  صوت الرئيس مرجحا.

تــدون اجــتـمــاعـات اجملــلس في مــحـاضــر وتــسـجل في
سجل خاص مرقم ومؤشر عليه  من رئيس اجمللس.

اHــاداHــادّة ة 20 :  : تـــدون اآلراء واالقـــتــراحـــات والــتـــقـــريــر
السـنوي في الـسـجل الـخـاص بـعد مـوافقة اجمللس و�كن
أن تـنــشـر في الـنــشـريــة الـرسـمــيـة لإلعالنــات الـقـانــونـيـة
وفي كل مــــنــــشــــور آخـــر بــــعــــد أخـــذ رأي الــــوزيــــر اHـــكــــلف

بحماية اHستهلك.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يـزود اجملــلس لـتـأديــة مـهــامهr بـاHـعــلـومـات
واHـــعـــطــيـــات الـــضـــروريــة الـــتي تـــبـــلـــغه إيـــاهــا الـــهـــيـــئــات

واجلمعيات اHكونة له.

الفصل الثالثالفصل الثالث
االختصاصاتاالختصاصات

اHـاداHـادّة ة 22 :  : يـدلي اجملـلس بــآراء ويـقـتـرح تــدابـيـر  لـهـا
عالقةr على اخلصوصr �ا يأتي : 

- اHـســاهـمـة في الـوقـايــة مـن األخـطــار الــتي �ــكن
أن تــتـــســـبب فــيـــهــا اHـــنــتـــوجـــات اHــعـــروضــة في الــســوق
وحتسـينـهاr من أجل حـمايـة صحـة اHسـتهـلكـW ومصـاحلهم

rعنويةHادية واHا
- مــشــاريع الـقــوانــW والـتــنــظـيــمــات الـتـي �ـكن أن
يــــكـــون لــــهـــا تــــأثــــيـــر عــــلى االســــتـــهالك وكــــذا عــــلى شـــروط

rتطبيقها
rراقبة اجلودة  وقمع الغشH  البرامج  السنوية -

- اســتـراتــيـجــيـة تــرقـيــة جـودة اHــنـتــوجـات وحــمـايـة
 rWستهلكHا

WـستهـلكHعـلومات اخلـاصة �ـجال حمـاية اHجمع ا -
rواستغاللها وتوزيعها

- بــــرامـج ومــــشــــاريـع اHــــســــاعـــــدة اHــــقــــررة  لـــــصــــالح
rWستهلكHجمعيات ا

rالتدابير الوقائية لضبط السوق -
.Wآليات حماية القدرة الشرائية للمستهلك -

23 :  : �ـــكن اجملــــلس اHـــشــــاركـــة فـي مـــلـــتــــقـــيـــات اHــاداHــادّة ة 
إعالمــيـة وإقـامـة عالقــات مع هـيـئـات �ــاثـلـة أو ذات نـفس

الطابع على اHستوى الوطني والدولي.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام مالية ونهائيةأحكام مالية ونهائية

اHـاداHـادّة ة 24 :  : تـسـجل نـفـقـات سـيـر اجملـلس في مـيـزانـية
الوزارة اHكلفة بحماية اHستهلك.

اHـاداHـادّة ة 25 :  : تـضع الـوزارة اHـكـلـفـة بـحـمايـة اHـسـتـهـلك
حتـت تـــــصـــــرف اجملـــــلـس الـــــوســـــائل الــــــبـــــشـــــريـــــة واHـــــاديـــــة

الضرورية لسيره.

26 :  : تـــلـــغى أحـــكــــام الـــمـــرســوم الـــتـــنـــفــيـذي اHـاداHـادّة ة 
رقم 92 - 272 اHـــــؤرخ في 5 مــــحـــــرم عــــام 1413 اHـــــوافق 6

يوليو سنة 1992 واHذكور أعاله.

27 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 16 ذي الــقــعـدة عـام 1433 اHـوافق
2 أكتوبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل


