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السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم 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

  األربعاء أواألربعاء أوّل شعبان ل شعبان عام عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 20 مايو سنة  مايو سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيممراسيم تنظيمي تنظيميّة
مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقـم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقـم 15-122 مــؤرخ في  مــؤرخ في 25 رجب عــام رجب عــام
1436 ا اHــوافق Hــوافق 14 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة r2015 يــتــضـمـن إنــشـاءr يــتــضـمـن إنــشـاء

اخملبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره.اخملبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيمـا اHادّتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا r تضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرّخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rاالقتصادية
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 90-18 اHـــــؤرّخ في 9
مــحـرم عـام 1411 اHـوافق 31 يـولـيــو  سـنـة 1990 واHــتـعـلق

rبالنظام الوطني للقياسة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرّخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

rتممHعدل واHا rاحملاسبة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتعلق بالتقييسHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اHـؤرّخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

rعدلHا rاليHتضمن النظام احملسابي اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرّخ في 29
صــفـر عـام 1430 اHـوافق  25 فـبـرايــر سـنـة 2009 واHــتـعـلق

rّستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-240 اHـؤرخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
واHــتـعــلق بــالـتــعــيـY فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

rللدولة
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-147 اHؤرخ
في 6 مـــــــحـــــــرم عــــــام 1410 اHــــــوافق 8 غــــــشـت ســـــــنــــــة 1989
واHـــتــضـــمن إنــشـــاء اHــركـــز اجلــزائـــري Hــراقـــبــة الـــنــوعـــيــة

rتممHعدل واHا rوالرزم وتنظيمه وعمله
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرّخ
في 3  رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1990

rتمّمHعدّل واHا rّتعلق �راقبة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرّخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذي رقم 11-32 اHـؤرّخ
في 22 صــــفـــــر عــــام 1432 اHـــــوافق 27 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011

rمحافظ احلسابات Yتعلق بتعيHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
التسميــة - اHقــر - اHــهامالتسميــة - اHقــر - اHــهام

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :   تـنـشأ  مـؤسـسة حتت تـسـميـة "اخملـبر
الوطني للتجارب" وتدعى في صلب النص "اخملبر".
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اHــــاداHــــادّة ة 2 : : اخملــــبــــر مــــؤســــســــة عـــــمــــومــــيــــة  ذات طــــابع
صــــنـــــاعي وجتــــاريr يـــــتــــمــــتع بـــــالــــشــــخــــصــــيـــــة اHــــعــــنــــويــــة
واالســـتــقالل اHــالي. وتـــســري عــلــيه الـــقــواعــد اإلداريــة في

عالقاته مع الدولةr ويعد تاجرا في عالقاته مع الغير.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــوضع اخملـبـر حتت وصـايــة الـوزيـر اHـكـلف
بـحمـايـة اHـستـهـلك وقـمع الغش. ويـكـون مـقره في مـديـنة

اجلزائر.  

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  :  يــــتـــولـى اخملـــبــــر مــــهـــمــــة ضـــمــــان مـــراقــــبـــة
مــطـابـقــة اHـنـتــوجـات عن طــريق الـتــحـالـيل واالخــتـبـارات

والتجارب.
�ارس اخملبر األعمال اHرتبطة �ا يأتي :

1 -  تـطوير آليـات ومناهج الـتحالـيل واالختبارات
rوالتجارب

2 - التـشـخيص والـوقـاية وحتـلـيل اخملاطـر اHـرتبـطة
rنتوجاتHبا

3 - تقييم مطابقة اHنتوجات.
تغطي أعمـال اخملبر جميع اHنـتوجات التي �كن أن

تؤثر في صحة اHستهلكY وأمنهم وكذا في البيئة. 

 اHاداHادّة ة 5 : : يكلف اخملبر في إطار مهامه  �ا يأتي: 
1 - إجنــاز مـخــتـلف أنــواع الـتــحـالــيل واالخــتـبـارات
والـــتــجـــاربr ال ســيـــمــا اHـــيـــكــانـــيــكـــيــة والـــكـــيــمـــيــائـــيــة أو
الـكـهــرومـغــنـاطـيــسـيــة واحلـراريـة والــصـوتــيـة والـبــصـريـة
والـــسـالمـــة الــــكـــهـــربــــائـــيــــة ومـــقـــاومــــة الـــنــــار وقـــدم اHـــواد
ومــقــاومــة الــتــآكل والــتــجــانس الــغــذائيr وكــذا فـي مــجـال
قــابـلــيـة الــتـشــغـيل وفــعـالــيـة وتــرقـيــة نـوعــيـة اHــنـتــوجـات

rواخلدمات
2 - ترقية وتـطوير عرض خدمـات اخملبر  في مجال
الـــتــــحـــالـــيل واالخـــتـــبـــارات والــــتـــجـــارب بـــغـــرض تـــلـــبـــيـــة

rYاالقتصادي YتعاملHاحتياجات ا
3 - ضـــمـــان الـــتـــكـــوين واإلعالم فـي مـــجـــال الـــرقـــابــة
والــتــحــالـيـل واالخـتــبــارات والــتـجــارب فــيــمـا يــخص أمن
اHـنتوجات وحمـاية  البيـئة لصالح اخملابـر والهيئات ذات

rالصلة بنشاطه
4 - اHساهمة في تـطوير اخلبرة الـوطنية في مجال

rطابقةHرقابة ا
 5 - اHشاركة في تسـيير شبكـة اإلنذار فيما يخص
سالمة وأمن اHـنتـوجات بـاالتصال مع هـياكل ومـؤسسات

 rؤهلةHالرقابة ا
6 - اHــــشـــــاركـــــة في شـــــبــــكـــــات تــــبـــــادل اHـــــعــــلـــــومــــات
واخلبرات وتطوير الـعالقات العلمية مع هيئات ومخابر

rؤسساتHومراكز البحوث ومصالح تطوير ا

7 - إنـشاء بنك معطـيات علمـية وتقنـية ذات الصلة
rبنشاطه

rساهمة في ترقية االبتكارH8 - الدعم وا
9 - اHـسـاهــمـة في أشــغـال إعـداد اHــعـايــيـر اHـرتــبـطـة
بــأمن اHـنــتـوجــات بـالــتـنــسـيـق مع اHـؤســسـات والــهـيــئـات

rيةHالوطنية والعا
10 - إجنـاز مـخـتـلف أنـواع الـتـحـالـيل واالخـتـبارات

والــــتـــجـــارب في إطــــار حـــمـــايـــة اHـــســــتـــهـــلك وقــــمع الـــغش
rحلساب اإلدارات والهيئات العمومية

11 - حتــقـيق دراسـات بـطـلـب من الـدوائـر الـوزاريـة

اHـعـنيـة تـتعـلق �ـناهج الـتـجارب واخلـصـائص الضـرورية
إلعـداد التـنظـيـمات الـتقـنيـةr ال سيـما في مـجال الـنظـافة
واألمن وحـــمــايــة الــطــبـــيــعــة والــبـــيــئــة واقــتـــصــاد الــطــاقــة
rنتوجاتHواد األولية وبشكل عام قابلية استعمال اHوا

12- تــــقـــد¬ الــــدعم ومــــســـاعــــدة مـــخــــابــــر قـــمـع الـــغش

ومـخـتلف اHـؤسـسـات وهيـاكل الـرقابـة اHـؤهلـة في مـجال
حماية اHستهلك وقمع الغش.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يـــقـــوم اخملـــبـــر بـــإجنـــاز خـــدمـــات الـــتـــحـــلـــيل
واالخـتـبـار والـتـجـربـة  و/أو اخلـبـرةr و�ـكـنه لـهـذه الـغـاية

إبرام اتفاقياتr كما �كنه :
- الـقــيــام بــكل عـمــلــيــة مـالــيــة وجتــاريـة ذات الــصــلـة

rبنشاطه من شأنها تشجيع تطوره
- تــنــظـيم واHــشــاركــة في اHــلـتــقــيــات والـتــظــاهـرات
الــعــلــمـــيــة اHــرتـــبــطــة �ــجـــال نــشــاطهr فـي اجلــزائــر أو في

اخلارجr طبقا للتنظيم اHعمول به.  

اHــــاداHــــادّة  7 : : يــــقــــدم اخملــــبــــر خــــدمــــات فـي إطــــار مــــهــــامه
بعنوان تبعات اخلدمة العمومية.

حتـــدد هــذه الـــتــبـــعــات �ـــوجب أحــكـــام دفــتـــر األعــبــاء
اHلحق بهذا اHرسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظـيم والســيرالتنظـيم والســير

اHــاداHــادّة ة 8 : : يـــديـــر الــــمـــخـــبــر مـــجـــلس إدارة ويـــســـيــره
مدير عام.

القسم األولالقسم األول
مجلــس اإلدارةمجلــس اإلدارة

9 :  : يــرأس مــجــلس إدارة اخملــبــر  ــثل الــوزيــر اHـاداHـادّة  
اHكلّف بحماية اHستهلك وقمع الغشr ويتكوّن من :

rثل عن وزير الدفاع الوطني  -
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rكلّف بالداخليةHثل عن الوزير ا  -
rاليةHكلّف باHثل عن الوزير ا  -

rكلّف بالصناعةHثل عن الوزير ا  -
rكلّف بالطاقةHثل عن الوزير ا  -

rكلّف بالصحةHثل الوزير ا  -
rكلّف بالبحث العلميHثل عن الوزير ا  -

rكلّف بالنقلHثل عن الوزير ا  -
rكلّف بالبيئةHثل عن الوزير ا  -

-  ـثل عن الـوزيـر اHكـلّف بـالـبريـد وتـكـنولـوجـيات
rاإلعالم واالتصال

- ثالثــة (3) خـــبـــراء في اجملـــاالت الـــتـي تـــدخل ضـــمن
مهام اخملبر.

�ـــكن مــــجـــلس اإلدارة االســـتــــعـــانـــة بـــكـلّ شـــخص من
شأنه أن يساعده في أعماله.

ويــشـارك اHــديـر الــعـام لـلــمـخــبـر في أعــمـال مــجـلس
اإلدارة  بصوت استشاري.

اHـاداHـادّة  10 : : يـجب  أن يــكـون األعــضـاء  الــذين �ـثــلـون
الـدوائـر الـوزاريـة في مـجـلس اإلدارة بـرتـبـة نـائب مـديـر

في اإلدارة اHركزية على األقل.

اHاداHادّة  11 : : يـعY أعـضاء مـجلس اإلدارة �ـوجب قرار
من الوزيـر اHـكـلف بـحـمـاية اHـسـتـهـلك وقـمع الـغشr بـناء
rعلى اقتراح من القطاعات الوزارية التي ينتمون إليها

Hدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

يـعـY اخلـبـراء بـناء عـلى اقـتـراح من الـوزيـر اHـكلف
بحماية اHستهلك وقمع الغش.

و فـي حـــالـــة انـــقــــطـــاع عـــضـــويـــة أحــــد األعـــضـــاءr يـــتم
استخالفه حسب األشكال نفسها. 

يــعــY الــعــضــو اجلـــديــد في مــهــامه إلى غــايــة انــتــهــاء
العهدة.

اHاداHادّة  12 : : يجتمع مـجلس اإلدارة بناء على استدعاء
من رئيسه في دورة عادية  مرتY (2) في السنة.

 كــمــا �ــكـن أن يــجــتــمع فـي دورة غــيــر عــاديــةr بــنــاء
عـلى اســتــدعـاء مـن رئـيــسه أو اHــديـر الــعــام أو بـطــلب من

ثلثي (3/2) أعضائه.

اHـاداHـادّة  13 :  : يــعـد رئـيـس مـجـلس اإلدارة جــدول أعـمـال
االجتماعات بناء على اقتراح من اHدير العام.

تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعــضـاء مــجـلس اإلدارة قــبل خـمــسـة عــشـر (15 ) يـومـا من

التاريخ اHقرر النعقاد االجتماع على األقل.
غــــيــــر أنهr �ــــكن أن يــــقــــلـص هــــذا األجل بــــالــــنــــســــبــــة
للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.  

14 : : ال تــــــصـح مــــــداوالت  مــــــجــــــلس اإلدارة  إالّ اHـــــاداHـــــادّة  
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل. 

 وإذا لم يــكــتــمل الـــنــصــابr يــجــتــمع مــجــلس اإلدارة
بــــعــــد اســــتــــدعــــاء ثـــان فـي أجل ثــــمــــانــــيـــة (8) أيــــام وتــــصح

اHداوالت حينئذr مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.
تــتــخـــذ قــرارات مــجــلس اإلدارة بـــأغــلــبــيــة األصــوات
اHــعــبـــر عــنــهـــا من طــرف األعـــضــاء احلــاضــريـن. وفي حــالــة

تساوي عدد األصواتr يكون صوت الرئيس مرجحا.

15 :  : حتـــــــــرر مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اHــــــــاداHــــــــادّة  
محاضر يوقعها الرئيس.

يوقع أعضاء اجمللس على محاضر اHداوالت.
يتولى اخملبر أمانة مجلس اإلدارة.

اHــاداHــادّة  16 :  : يـــتـــداول مـــجـــلس اإلدارة في كـل اHــســـائل
اHرتبطة بإدارة اخملبر وسيره وتطويرهr وهي كاآلتي :
rتعددة السنوات لألنشطةHالبرامج السنوية وا -

rمخططات التطوير -
rوارد البشريةHسياسة ا -

rنظام حتديد األجور -
rيزانيةHمشروع ا -

rالتقرير السنوي لألنشطة -
rتنظيم اخملبر -

- الــشـروط الــعــامـة إلبــرام االتـفــاقــيـات والــصـفــقـات
rعامالت التي تلزم اخملبرHوغيرها من ا

rقبول الهبات والوصايا -
- قبول مساهمات الهيئات الوطنيّة واألجنبية.

اHاداHادّة  17 :  : يخضع لـلمـوافقـة اHسبـقة لـلوزيـر اHكلف
بحماية اHستهلك  وقمع الغش وضع حيّز التنفيذ :

- الــشـروط الــعــامـة إلبــرام االتـفــاقــيـات والــصـفــقـات
rعامالت التي تلزم اخملبرHوغيرها من ا

rقبول مساهمات الهيئات الوطنية واألجنبية -
- البرامج السنوية واHتعددة السنوات لألنشطة.
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القسم الثانيالقسم الثاني
اHديــر العـــاماHديــر العـــام

اHـاداHـادّة  18 :  :  يـسـاعـد اHـديــر الـعـام لـلـمـخـبـر في مـهـامه
مدير عام مساعد ومديرون.

يـعـY اHـديـر الــعـام �ـوجب مـرســوم طـبـقـا لــلـتـنـظـيم
اHعمول به.

 وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHـاداHـادّة  19 : : اHديـر الـعام مـسـؤول عن سيـر اخملـبرr في
إطـار أحـكـام هـذا اHـرسـوم والــقـواعـد الـعـامـةr ال سـيـمـا في
مـجـال الـتـسـيـيـر اإلداري واHـالي لـلـمـؤسـسـات الـعـمـومـيـة

ذات الطابع التجاري والصناعي.

ويـــقــوم بــإدارة كل مـــصــالح اخملــبــر ويـــتــصــرف بــاسم
اخملـــبــر و�ـــثــلـه أمــام الـــقــضـــاء وفي جـــمــيع أعـــمــال احلـــيــاة

اHدنية.

و�ـارس الـسـلـطـة الـسـلّـميـة عـلـى جمـيـع مـستـخـدمي
اخملـــبــرr ويــعـــY  في كل اHــنـــاصب الــتـي لم تــقــرر طـــريــقــة

أخرى للتعيY فيها.

ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.

اHـاداHـادّة  20 : : يـتولى اHـديـر الـعـام إعداد  تـقـريـر سـنوي
يــتــعــلق بــأنــشــطــة اخملــبــرr ويــرسل بــعــد مــصــادقــة مــجــلس
اإلدارة عليه إلـى الوزير اHـكلف بـحمـاية اHـستـهلك وقمع

الغش.

اHـاداHـادّة  21 :  : اHــديـر الــعـام هــو اآلمـر بــصـرف مــيـزانــيـة
اخملــبـــر ضــمن الــشــروط احملـــددة في الــتــشــريـع والــتــنــظــيم

اHعمول بهماr وبهذا الصدد :
- يــعـد مــشـروعي مـيــزانـيــتي الـتـســيـيــر والـتـجــهـيـز

 rللمخبر
- يــبــرم كل الــصــفــقــات والــعــقــود واالتــفــاقــيــات ذات

rالصلة �هام اخملبر
- �كنه أن يفوض إمضاءه في حدود صالحياته.     

اHــاداHــادّة  22 :   :  يـــعــY اHــديـــر الــعــام اHــســـاعــد واHــديــرون
�وجب قـرار من الوزير اHـكلف بـحمايـة اHستـهلك وقمع

الغش باقتراح من اHدير العام للمخبر.

يــكــلف اHـديــر الـعــام اHـســاعــد �ـســاعـدة اHــديـر الــعـام
وتـــــنــــســــيـق أنـــــشــــطــــة الـــــتــــســــيــــيـــــر اإلداري والــــمـــالي

للمخبر.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكـام ماليةأحكـام مالية

اHـاداHـادّة ة 23 :  : يـسـتــفـيـد اخملـبـر من مـخـصص مـالي أولي
يـحــدد مـبـلـغه �ــوجب قـرار مـشــتـرك بـY الــوزيـر اHـكـلف

بحماية اHستهلك وقمع الغش والوزير اHكلف باHالية.

اHاداHادّة  24 : : تبدأ السنة اHالية للمخبر في أول يناير
وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

اHــــاداHــــادّة  25 :  : تــــشـــــتــــمل مــــيـــــزانــــيــــة اخملــــبـــــر عــــلى بــــاب
لإليرادات وباب للنفقات.

في  باب اإليرادات :في  باب اإليرادات :
rالي األوليHاخملصص ا -

- اHــوارد اخملــتــلــفــة اHــرتــبــطــة بــالــنــشــاط واخلــدمـات
rقدمة من طرف اخملبرHا

- اHــســـاهــمـــات الــتي تـــخــصــصـــهــا الــدولـــة لــتــغـــطــيــة
األعباء الناجمـة عن تبعات اخلدمة الـعمومية أو أي إعانة

rعمول بهHأخرى منصوص عليها في التنظيم ا
rالهبات والوصايا -

- القروض. 

 في باب النفقات : في باب النفقات :
rنفقات التسيير -

rنفقات االستثمار والتجهيز -
- كل النفقات األخرى اHرتبطة �هامه.

اHــاداHــادّة  26 : : تــمـــسك مــحـــاســبـــة اخملــبـــر حــسب الـــشــكل
التجاريr طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاHــــادادّة  27 : : يـــتــولـى مــحـــافظ احلـــســـابـــات إعــداد تـــقـــريــر
سنوي عن حسابات اخملبرr ويرسله إلى مجلس إدارة اخملبر.

اHـاداHـادّة  28 :  : يـرسل اHـديـر الـعـام لـلـمـخـبـر إلى الـوزيـر
اHـكــلف بـحـمـايـة اHـسـتـهـلـك وقـمع الـغش والـوزيـر اHـكـلف
باHـالية بـعد مصـادقة مجـلس اإلدارةr احلصائل وحـسابات
الـــنــتــائـج ومــقــررات الــتـــخــصــيص واحلـــصــيــلــة الـــســنــويــة

لألنشطة مرفقة بتقرير محافظ احلسابات.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اHلحـــــقاHلحـــــق
دفتر أعباء  تبعات اخلدمة العموميةدفتر أعباء  تبعات اخلدمة العمومية

اHـاداHـادّة األولى : األولى : يــهـدف دفــتــر األعــبــاء هــذا إلى حتــديـد
تــبــعــات اخلــدمــة الــعــمــومــيــة الــتـي تــقع عــلى عــاتق اخملــبــر

الوطني للتجارب الذي يدعى في صلب النص "اخملبر".

اHـاداHـادّة  2 :  : تـعــد تـبـعــات اخلـدمــة الـعــمـومــيـة الــتي تـقع
عــلى عــاتق اخملــبـرr جــمــيع اHــهـــام اHــســنـدة إلــيه بــعــــنـوان
عـمـل الـدولــــة في مــجـال حــمــايـة اHــسـتــهــلك وقــمع الـغش.

وبهذا الصددr يكلف على اخلصوص �ا يأتي :
1 -  الــقــيــام بــالـتّــحــالــيل واالخــتـبــارات والــتــجـارب

rقتطعة من طرف أعوان قمع الغشHنتوجات اHعلى ا
2 - إصـدار كـشـوف الـتـحالـيل وتـقـاريـر االخـتـبارات

rصالح قمع الغشH والتجارب
3 - القيـام بجـمع ونشـر كل اHعـطيـات أو اHعـلومات
التـكـنولـوجـية ذات الـصـلة �ـجـال حـمايـة اHـستـهـلك وقمع

rالغش
4 -  مـساعـدة مـخـتـلف الدوائـر الـوزاريـة في مـجال

 rالتحاليل واالختبارات والتجارب واخلبرة
5 -  اHساعدة واHـرافقة من أجل تطوير مخابر قمع

rالغش
6 - تـنـظـيم دورات تـكـويــنـيـة لـفـائـدة أعـوان مـخـابـر

rقمع الغش
7 - طــــبع دلــــيل مـــنــــاهج الــــتـــحـــالــــيل واالخــــتـــبـــارات

rوالتجارب
8 - تـنظـيم حتـاليل مـا بY اخملـابـر لغـرض التـصديق

  r على مناهج التحاليل واالختبارات والتجارب
9 - وضع شبكة للـمخابر تمكـنهم من العمل معا في

مجال :
rإعداد برامج من أجل تطوير شبكات اخملابر -

- إنشاء شبكات اخملابر.

اHـاداHـادّة  3 : : يـرسل اخملـبـر عن كل سـنـة مـالـيـةr وقبل 30
أبريل من كل سـنة إلى الوزيـر اHكـلف بحمـاية اHسـتهلك
وقمع الغشr اHـبالغ الواجب تـخصـيصهـا لتغـطية تـبعات

اخلدمة العمومية اHوكلة له �وجب دفتر األعباء هذا.

اHاHـاداّدة  4 : : يــرسل اخملــبـر إلـى الـوزيــر اHـكــلف بــحـمــايـة
اHستهلك وقمع الـغش حصيلة النفقات الناجمة عن نشاط

تبعات اخلدمة العموميةr طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــــاداHــــادّة  5 : : تــــرسـل حــــصــــيــــلــــة مــــفـــــصــــلــــة الســــتــــعــــمــــال
االعـتــمـادات اHــمـنــوحـة ســنـويـا وتــقـيــيم أثـرهــا إلى وزيـر

اHالية عند نهاية كل سنة مالية.

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــمـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم ذي رقم 15-123 مــؤرخ في  مــؤرخ في 25 رجب عــام رجب عــام
1436 اHــــــــ اHــــــــوافق وافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة  مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة r2015 يـــــــتــــــــضـــــــمنr يـــــــتــــــــضـــــــمن

الــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اHـتــعـلــقـةالــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اHـتــعـلــقـة
بإجناز الطريق االجتنابي Hدينة السحاولة.بإجناز الطريق االجتنابي Hدينة السحاولة.

ــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير  وزير األشغال العمومية  -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
 r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اHـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

rتممHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتممHعدل واHا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتممHعدل واHا rوأمنها
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
rتممHا r1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

rتممHا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي يـحدد الـقواعـد اHتـعلـقة


