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رمــــضــــان عـــام  1395 اIــــوافق  26 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1975
rتممIعدل واIا rتضمن القانون التجاريIوا

- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 87 - 17 اIـؤرخ في 6 ذي
احلــجـة عـام 1407 اIـوافق أول غــشت سـنـة  1987 واIــتـعـلق

 rبحماية الصحة النباتية
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 89 - 02 اIــؤرخ في أول
رجب عــام 1409 اIــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واIـــتـــعــلق

rستهلكIبالقواعد العامة حلماية ا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 90 - 18 اIـــــؤرخ في9

rبالنظام الوطني القانوني للقياسة

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 03 - 12 اIــــؤرخ في29
شــــــعـــــبــــــان عـــــام  1424 اIـــــوافق 25 أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــة 2003
واIـتــضــمن اIـوافــقــة عـلـى األمـر رقم  03-03 اIـؤرخ في19
جـــمـــادى األولى عــام 1424 اIــوافق  19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

rنافسةIتعلق باIوا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 04 - 04 اIـــــؤرخ في5
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اIــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004

- و�ــــــقـــــــتـــــــضى اIـــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 136-04
اIــؤرخ في 29  صـــفـــر عــام  1424 اIــوافق  19 أبـــريل ســـنــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2004 وا 

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 05- 161 اIؤرخ
في 22 ربـيع األول عام 1426 اIـوافق أول مـايـو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 89- 147 اIؤرخ
في 6 مـــــحــــــرّم عـــــام 1410 اIـــــوافق  8  غــــــشـت ســــــنـــــة 1989
واIـــتــضـــمن إنــشـــاء اIــركـــز اجلــزائـــري Iــراقـــبــة الـــنــوعـــيــة

rتممIعدل واIا rوالرزم وتنظيمه وعمله
- و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 96- 355 اIؤرخ
في 6  جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1417 اIــــوافق 19 أكــــتــــوبـــر
ســنــة 1996 واIــتــضــمـن إنــشــاء شــبــكــة مــخــابــر الــتــجــارب

rوحتاليل النوعية  وتنظيمها وسيرها
- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 02- 68 اIؤرخ
في 23  ذي القـعدة عام 1422 اIوافق  6 فبـراير سـنة 2002
الــــــذي يــــــحــــــدد شـــــروط فــــــتـح  مـــــخــــــابــــــر حتـــــالــــــيـل اجلـــــودة

rواعتمادها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم  تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم  تـنــفـيـذي رقم 05 - - 465 مـؤرخ في  مـؤرخ في 4  ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
1426 اIــوافق  اIــوافق 6  ديــســمــبــر ســنــة   ديــســمــبــر ســنــة r 2005 يــتــعــلق r يــتــعــلق عـام عـام 

بتقييم اIطابقة.بتقييم اIطابقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس احلكومة
 rبناء على تقرير وزير الصناعة -

- وبـنـاء على الـدسـتـورr السيـمـا اIـادتان 85-4 و125
r(الفقرة 2)  منه

- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 75 -  59 اIــــــــؤرخ في20   

مــحـرم عـام 1411 اIـوافق 31  يـولـيــو سـنـة 1990 واIــتـعـلق  

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 03 - 06 اIــــــــؤرخ في19
جــمــادى األولى عـام  1424 اIــوافق 19  يــولــيــو ســنـة 2003 

rتعلق بالعالماتIوا

rتعلق بالتقييسIوا   



9 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1426 هـهـ10
11 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2005 م

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 80

الفصل الثانيالفصل الثاني
تنظيم تقييم اIطابقة وسيرهاتنظيم تقييم اIطابقة وسيرها
اIادةاIادة  4 : : هيئات تقييم اIطابقة هي : 

rاخملابر -
  rهيئات التفتيش -

- هيئات اإلشهاد على اIطابقة.
تـــكـــلف هـــذه الـــهـــيــئـــات عـــلى الـــتـــوالي بـــالـــتـــحــالـــيل
والـتجارب  والتفـتيش واإلشهاد عـلى مطابقـة اIنتوجات

واIسارات واألنظمة واألشخاص.  

اIـادة اIـادة 5 : :  يـتـمـثل نشـاط اخملـابـر عـلى اخلـصوص فــي
خـدمـات االختـبـــار والـتجـربـة والقـيـاس واIعـايــرة وأخــذ
الـعيـنـــات والـفـحــص والتـعــــرف والـتحــــقق والـتـحـليــل
الـتي تـسـمــح بـالـتـحقـق من اIـطـابـقــــة مع اIـواصـفـات أو

اللوائح الفنية أو متطلبات خصوصية أخرى.   

اIــادةاIــادة  6 : : تــتـــمــثل نـــشــاطـــات الــتــفـــتــيـش في فــحص
تـصـمــيم مـنـتـوج أو مــسـار أو مـنـشــأة وحتـديـد مـطــابـقـتـهـا
Iـــتـــطـــلـــبـــات خـــصـــوصـــيـــة أو عــــلى أســـاس حـــكم احـــتـــرافي

Iتطلبات عامة.

اIـادة اIـادة 7  :  :  تـتــمـثـل نـشــاطـات اإلشـهــاد عـلـى اIـطــابـقـة
في إصدار ضمان مكتـوب Iطابقة مواصـفة أوالئحة فنية
أو عــــمـــومـــا مـــرجع مـــؤسـس عـــلى نـــتـــائـج الـــتـــحـــلـــيل و/أو

التجربة في اخملبر أو على تقرير تدقيق أو أكثر.   

اIادة اIادة 8 : : يشمل اإلشهاد على اIطابقة  ما يأتي : 
- اإلشـهــاد عـلى اIـطــابـقـة اخلـاصــة بـاألشـخـاص :- اإلشـهــاد عـلى اIـطــابـقـة اخلـاصــة بـاألشـخـاص : وهـو
مـسـار يـتـمـثل فـي التـقـيـيـم و االعـتـراف العـلـنـي بـالـكـفاءة

التقنية لشخص في أدائه لعمل محدد. 
- اإلشـهـاد عـلى اIـطـابـقة اخلـاصـة بـاIـنـتوج :- اإلشـهـاد عـلى اIـطـابـقة اخلـاصـة بـاIـنـتوج : ويـثبت
به  مـطــابـقــة اIـنــتــوج لـصــفـات دقــيـقــة أو لـقــواعـد مــحـددة

 rراقبة صارمةI  سابقا وخاضعة
- اإلشـهاد على اIـطابقـة اخلاصة بـالنظام :- اإلشـهاد على اIـطابقـة اخلاصة بـالنظام : تضم على

اخلصوص ما يأتي :
rتسيير اجلودة *
rتسيير البيئة *

 rتسيير السالمة الغذائية *
* تسيير الصحة والسالمة في الوسط اIهني.

اIــادةاIــادة 9  : :  �ــكن هـــيــئــات تـــقــيــيـم اIــطــابـــقــة إلثــبــات
كـفـاءتهـا r الـلـجـوء إلى طـلب اعـتـماد مـن الهـيـئـة الـوطـنـية
اخملتـصة. ويتعـX عليـها  لهـذ الغرض أن تـستوفي شروط
الـكـفاءة والـنـزاهـة واحلـيـاد واالسـتقـالليـة الـتي تـقـتـضـيـها

اIواصفات الوطنية.  

- و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 03- 135 اIؤرخ
في 21 مــــحــــرم عــــام 1424 اIــــوافق 24 مــــارس ســــنــــة 2003

rالذي يحدد صالحيات وزير الصناعة
- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم  الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05 - 464
اIــؤرخ في 4  ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اIــوافق 6  ديــســـمــبــر

rتعلق بتنظيم التقييس  وسيرهIسنة 2005  وا

يـرسـم مايـأتـي :يـرسـم مايـأتـي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى :  تــــطــــبـــيــــقــــا لــــلــــمـــواد 18 و21 و22 من
الــــقــــانــــون رقم  04-04 اIــــؤرخ في 5  جــــمــــادى األولى عــــام
 1425 اIوافق 23  يونيو سنة 2004  واIذكورأعالهr يهدف

هذا اIرسوم إلى حتديد ما يأتي  :
rطابقة وسيرهاIتنظيم تقييم ا -

- إجــــراءات اإلشــــهــــاد عــــلى مــــطــــابــــقــــة اIــــنــــتــــوجــــات
 rوخصائص العالمات الوطنية للمطابقة

- اإلشهاد اإلجباري على مطابقة اIنتوجات.

اIـادةاIـادة  2 : : تـقـيـيم اIـطـابــقــة إجـراء يـهـدف إلى إثـبـات
أن اIـتـطـلبـات اخلـصـوصـية اIـتـعـلـقـة �ـنـتـوج أو مـسار أو
نــــظـــــــام أو شـــــخص أو هــــيـــــئــــةr © احــــتــــرامــــهـــــا. وتــــشــــمل
نـشـاطـات كـالتـجـارب والـتـفـتيـش واإلشهـاد عـلى اIـطـابـقة

واعتماد هيئات تقييم اIطابقة.

اIادةاIادة  3 : : يقصد في مفهوم هذا اIرسوم �ا يأتي: 

1 - اإلشــهــــاد عــلـى اIــطــابــقــة  - اإلشــهــــاد عــلـى اIــطــابــقــة : تــأكــيـد طــرف ثــالــث
على أن اIتطلبـــات اخلصوصية اIتعلقة �نتوج أو مسار

أو نظام أو شخصr © احترامها.   

2 -  - االعاالعـتـماد ماد : اعـتـراف رسـمي من طـرف ثـالث بأن
هــيــئــة تــقــيــيم اIــطــابـقــة تــمــلك الــكــفــاءة إلجنــاز نــشــاطـات

خاصة مرتبطة بتقييم اIطابقة.

rتوضع أو تسلم rـطابقة : عالمة محـميةIـطابقة  - عالمة اI3 - عالمة ا
حـسب قـواعــد نـظـام اإلشـهــاد عـلى اIـطــابـقـةr تــبـX بـدرجـة
كـافيـة من الثـقـة أن اIنـتوج أو اIـسار أو اخلـدمة اIـؤشرة
مــطــابــقــة Iــواصــفــة أو كل وثــيــقــة تــقــيــيــســيــة خــصــوصــيــة

أخرى.

4 - اIـتـطـلـبـات اخلـصـوصـيـة  - اIـتـطـلـبـات اخلـصـوصـيـة : احلـاجـات أو الـرغـبـات
اIـــقـــدمــة فـي وثــائق تـــقـــيــيـــســـيــة كـــالـــلــوائـح واIــواصـــفــات

r واخلصوصيات التقنية
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اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 80

الفصل الثالثالفصل الثالث
إجراءات اإلشهاد على مطابقة اIنتجاتإجراءات اإلشهاد على مطابقة اIنتجات
وخصائص العالمات الوطنية للمطابقة وخصائص العالمات الوطنية للمطابقة 

اIــادةاIــادة  11 :  : تــســلم الــهــيــئـــات اIــنــصــوص عــلــيــهــا  في
اIادة 4 أعالهr  لـتقـييم مـطـابقـة اIنـتوجـاتr وثائق إثـبات
اIطابـقة لـلمواصـفات والـلوائح الفـنيـة اIالئمةr أو رخص

حق استعمال عالمات اIطابقة.

اIـــــادةاIـــــادة  12 :  : حتــــــدد خـــــصــــــائص تــــــعـــــريـف الـــــعـالمـــــات
الـوطـنـيـة لـلـمــطـابـقـة وتـسـيــيـرهـا �ـوجب قـرار صـادر عن

   .XعنيIكلف بالتقييس و الوزراء اIالوزير ا

الفصل الرابعالفصل الرابع
اإلشهاد اإلجباري على مطابقة اIنتجات اإلشهاد اإلجباري على مطابقة اIنتجات 

اIـادةاIـادة 13 : : تـخــضع اIــنــتــوجــات اIــوجــهـة لـالسـتــهالك
واالستـعـمال الـتي تـمس السالمـة والـصحـة والـبيـئة  إلى

إشهاد إجباري طبقا للتشريع اIعمول به.     
يـــــفـــــرض اإلشــــــهـــــاد اإلجــــــبـــــاري دون تـــــمــــــيـــــيــــــز عـــــلى

اIنتوجات اIصنعة محليا أو اIستوردة.  

اIـادةاIـادة  14 :  : اIــعــهــد اجلــزائـري لــلــتــقــيــيس  هــو اخملـول
الوحيد لـتسلـيم شهادات اIـطابقـة اإلجباريـة للمـنتوجات
اIـــصــنــعـــة مــحــلـــيــا الــتـي  تــرخص  وضـع عالمــة اIــطـــابــقــة

الوطنية اإلجبارية.
rعــنــد احلــاجــة  rــعــهــد اجلــزائــري لــلــتــقــيــيسIو�ــكن ا
االســتــعـانــة بــكل هــيــئــة تــقــيــيم مــطـابــقــة مــعــتــمــدة إلجنـاز
أشـغـال خــصـوصـيـة مـحــددة في دفـتـر شـروط يــعـده اIـعـهـد

اجلزائري للتقييس لهذا الغرض.

اIــادةاIــادة 15 :  :  يــجب أن حتــمـل اIــنــتــوجــات اIــســتــوردة
اIــذكــورة في اIــادة 13 أعـالهr عالمــة اIــطــابـــقــة اإلجــبــاريــة
التي تسلـمها الـهيئات اIـؤهلة لـبلد اIنـشأ  واIعـترف بها

من اIعهد اجلزائري للتقييس. 
�نع دخول اIنـتوجات التي ال حتمل عالمـة اIطابقة

اإلجبارية  وتسويقها داخل التراب الوطني.

اIادةاIادة  16 :  : ينشر هذا اIرسوم في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلــزائـر في 4  ذي الـقـعــدة عـام 1426 اIـوافـق
6  ديسمبر سنة 2005.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اIاداIادةة 10   :: تؤسس إجراءات تنـظيم   نشاطـات تقييم    
اIـطابـقة وسـيـرها عـلى اIـواصفـات والوثـائق الـتقـيـيسـية

الوطنية اIالئمة.


