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يــرسم ما يأتي :يــرسم ما يأتي :

اGادة األولى : اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 36 من الـقانون
رقم 09-03 اGــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اGــــــوافق 25
فـبـرايــر سـنـة 2009  واGــذكـور أعـالهr يـهــدف هـذا اGــرسـوم
إلى حتـديـد شروط وكـيـفيـات اعـتمـاد اخملـابر قـصـد حمـاية

اGستهلك وقمع الغش.

اGادة اGادة  2  :  : يقصد في مفهوم هذا اGرسوم �ا يأتي :

- "اعـــتـــمــاد" :- "اعـــتـــمــاد" : االعــتـــراف الـــرســـمي بـــكــفـــاءة مـــخـــبــر
للـقيام بـتحالـيل واختبـارات وجتارب في ميـادين محددة
فـي إطــــار قــــمـع الــــغـش وذلك لــــتـــــحــــديـــــد مــــدى مــــطـــــابــــقــــة
اGــنــتــوجـــات لــلــمــقــايــيس و/أو لــلـــمــواصــفــات الــقــانــونــيــة
والـتـنظـيمـيـة التي يـجب أن تـتصف بـهاr أو لـتـبيـان عدم
إحلــاق اGــنــتـوج أو اGــادة ضــررا بــصــحـة اGــســتــهـلـك وأمـنه

rاديةGوكذا مصلحته ا

- "حتــلـيـل واخــتــبــار وجتــربـة " :- "حتــلـيـل واخــتــبــار وجتــربـة " : كل عــمــلــيــة تــقــنــيـة
تـتمثل في حتديـد ميّزة أو عدة مـيزات أو فعالـية منتوج
أو مـــادة أو جــــهـــاز أو عــــمـــلـــيــــة أو خـــدمــــة مـــعـــطــــاةr حـــسب

rXأسلوب عملي مع

- "مـخـبـر الـتـحـالـيل والـتـجارب" :- "مـخـبـر الـتـحـالـيل والـتـجارب" : كل هـيـئـة تـقيس
أو تـدرس أو جتـرب أو تـخـتبـر أو تـعـايـرr أو بـصـفـة عـامة
حتدد خصائص أو فعاليات اGادة أو اGنتوج ومكوناتهما.

3 :  : يسـلّم اعـتمـاد مـخبـر الـتحـالـيل والتـجارب اGادة اGادة 
حـــسـب مـــجـــال االخــــتـــصـــاص �ـــقــــرر من الـــوزيــــر اGـــكـــلف
بـــحـــمـــايـــة اGــــســـتـــهـــلـك وقـــمع الـــغـش بـــعـــد أخـــذ رأي جلـــنـــة

االعتماد اGنصوص عليها في اGادة 7 أدناه.

rحــسب مــجـال االخــتــصـاص rيـتــوقف مــنح االعــتـمــاد
على احلاجـة التي تبـديها مـصالح الـوزارة اGكلـفة بحـماية

اGستهلك وقمع الغش.

حتــــدد قـــــائــــمـــــة اخملــــابـــــر اGـــــعــــتـــــمــــدةr حـــــسب مـــــجــــال
االختصـاصr بقـرار من الوزير اGـكلف بـحمايـة اGسـتهلك

وقمع الغش.

اGــادة اGــادة 4 :  : �ـــكن أن يـــشـــمل االعـــتـــمـــادr حـــسب مـــجــال
االخـتصاصr كال أو جـزءا من التـحاليل أو االخـتبارات أو

التجارب التي ينجزها اخملبر اGعتمد قانونا.

اGــادة اGــادة 5 :  : يـــتـــضـــمن مـــلف طـــلب االعـــتـــمـــاد الـــوثـــائق
اآلتية :

- طـلب موجه إلى الوزيـر اGكلف بحـماية اGـستهلك
rوقمع الغش

rالهيكل التنظيمي للمخبر -

 مرســوم تنفيـذي رقم  مرســوم تنفيـذي رقم 13 -   -  328 مؤرخ في  مؤرخ في 20 ذي القعدة ذي القعدة
عــام عــام 1434 اGــوافـق  اGــوافـق 26 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة r2013 يــحــددr يــحــدد
شـــروط وكـــيـــفـــيـــات اعـــتــمـــاد اخملـــابـــر قـــصـــد حـــمـــايــةشـــروط وكـــيـــفـــيـــات اعـــتــمـــاد اخملـــابـــر قـــصـــد حـــمـــايــة

اGستهلك وقمع الغش.اGستهلك وقمع الغش.

ــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانــــــون رقــــــم 04-04 اGـــؤرخ في
5 جــمــادى األولى عـام 1425 اGـوافق 23 يــونــيــو ســنـة 2004

rتعلق بالتقييسGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشGبحماية ا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ــــقـــتــــضى  اGــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 147-89
اGـؤرخ في 6 مـحـرم عام 1410 اGـوافق 8 غـشت سـنة 1989
واGـــتــضـــمن إنــشـــاء اGــركـــز اجلــزائـــري Gــراقـــبــة الـــنــوعـــيــة

rتممGعدل واGا  rوالرزم وتنظيمه وعمله

- و�قتـضى اGرسوم  التـنفيذي  رقم 90-39 اGؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اGــــــوافق 30  يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1990

rتممGعدل واGا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-68 اGـؤرخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1422 اGـوافق 6 فـبـرايـر سـنـة 2002
rالذي يحدد شروط فتح مخابر حتاليل اجلودة واعتمادها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اGؤرخ
في 4 ذي القـعـدة عام 1426 اGـوافق 6  ديـسـمبـر سـنة 2005

rطابقةGتعلق بتقييم اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-466 اGؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اGـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005
واGتـضـمن إنشـاء الـهيـئـة اجلزائـريـة لالعتـمـاد وتنـظـيمـها

r"وسيرها " أجليراك

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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10 :   :  يـــتـــعــــX عـــلى اخملـــبـــر اGـــعـــتـــمـــدr لـــلـــقـــيـــام اGــادة اGــادة 
بالتحاليل أو االختبارات أو التجاربr استعمال اGناهج
احملـــيـــنـــة واحملـــددة عن طـــريـق الـــتـــنـــظـــيمr وفي حـــالـــة عـــدم
وجـودهــاr يـســتــعـمل اGــنــاهج اGـعــتــرف بـهــا عــلى اGـســتـوى

الدولي.

اGـادة اGـادة 11 :   :  يــعـد اخملــبـر اGـعــتـمـد كــشف الـتــحـالـيل أو
تــقـريـر االخـتــبـارات أو الـتــجـارب ويـسـجـل فـيـهـمــا نـتـائج
حتـقــيــقـاته مــرفــقـة بــالــتـفــســيـرات واالســتــنـتــاجــات فـيــمـا

يخص مطابقة اGنتوج.

ويـعد هذا الكـشف أو التقـرير حسب شـكل الكشوف
أو التقارير التي تستعملها مخابر قمع الغش.

اGـادة اGـادة 12 :   :  يـتعـX عـلى اخملـبـر اGعـتـمـد إعالم الـوزير
اGـكلف بـحـمايـة اGـستـهلـك وقمع الـغش بـكل تغـيـير يـطرأ
في تــشـكــيــلـة تــعـداده الــتـقــني أو في ســيـره أو في مــهـامه
األولـية وكـذا بـكل حتـويل في حـالة األمـاكن أو في طـبـيـعة

التجهيزات يؤدي إلى تغيير في نشاط اخملبر.

كما يتعX عليه اإلعالم بكل تغيير يخص اعتماده.

اGـادة اGـادة 13 :   :  يــجب عـلى اخملــبـر اGــعـتــمـد إعـالم الـوزيـر
اGـــكــلف بــحــمـــايــة اGــســتــهـــلك وقــمع الــغـش قــبل ثالثــة (3)
أشهـر على األقل بـقراره تـعلـيق أو توقـيف النـشاط الذي

اعتمد من أجله.

اGــــادة اGــــادة 14 :   :  يـــــتم الـــــتــــكـــــفل بـــــاخلــــدمـــــات اGـــــرتــــبـــــطــــة
بالتحاليل واالخـتبارات والتجارب التي تنجزها اخملابر
اGـــعـــتـــمـــدة في إطـــار قـــمـع الـــغش من مـــيـــزانـــيـــة الـــوزارة

اGكلفة بحماية اGستهلك وقمع الغش.

اGــــادة اGــــادة 15 :   :  حتــــدد كــــيــــفــــيــــات تــــطـــــبــــيق أحــــكــــام هــــذا
اGـرسـومr عنـد احلـاجةr بـقـرار من الـوزير اGـكـلف بحـمـاية

اGستهلك وقمع الغش.

اGــــادة اGــــادة 16 :   :  تــــلـــــغى أحـــــكــــام اGـــــواد من 21 إلى 29 من
اGـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 02-68 اGـؤرخ في 23 ذي الــقـعـدة
عام 1422 اGوافق 6 فبـراير سنة 2002 الذي يـحدد شروط

فتح مخابر حتاليل اجلودة واعتمادها.

17 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
26 سبتمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

- نسخة من السجل التجاري ومن رخصة استغالل
rعند االقتضاء rاخملبر

- ملف تقني مبـيّن للنشاط مـوضوع طلب االعتماد
يشتمل على :

أ) قــــائــــمــــة األشـــــخــــاص اGــــكــــلــــفــــX بــــالـــــتــــحــــالــــيل أو
االخــتـبــارات أو الــتــجــارب واGـصــادقــة عــلى نــتــائج هـؤالء

rوكذا أسماء موقعي النتائج ومؤهالتهم وشهاداتهم

ب) الـقائمـة واGعلـومات اGـتعلـقة بطـبيـعة التـحاليل
rــنــجــزة وعــنــد االقــتــضـاءGأو االخــتــبــارات أو الــتــجــارب ا
rX(2) األخيرت Xخالل السنت Xقائمة الزبائن الرئيسي

ج) قـائـمـة الـتـجـهـيـزات الـعــلـمـيـة والـتـقـنـيـة الالزمـة
للتنفيذ السليم لألعمال التي صرح بكفاءته القيام بها.

- نسخة من شهادة االعتماد قيد الصالحية.

اGـادة اGـادة 6 :  :  يـودع اGـلف اGـذكـور في اGادة 5 أعاله لـدى
جلنـة االعـتـماد اGـنـصـوص علـيـهـا في اGادة 7 أدنـاه. ويـسلّم

وصل بعد التحقق من مطابقة محتوى اGلف.

يــجب أن ال يــتــجــاوز أجل الــرد عــلى طــلب االعــتــمــاد
ثالثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استالم الطلب.

اGــــادة اGــــادة 7 : :  تـــنــــشــــأ لــــدى الــــوزيـــر اGــــكــــلف بــــحــــمــــايـــة
اGسـتهلك وقـمع الغش جلنـة اعتمـاد اخملابر تـكلف بدراسة

طلبات االعتماد.

حتــدد تـشـكـيــلـة جلـنـة االعــتـمـاد وتـنــظـيـمـهــا وسـيـرهـا
بقرار من الوزير اGكلف بحماية اGستهلك وقمع الغش.

اGـادة اGـادة 8 : : يــخـضـع اخملـبــر اGــعــتـمــد إلى رقــابــة دوريـة
من مـصالح قـمع الـغش للـتـأكد من احـتـرام الشـروط التي

سلم على أساسها االعتماد.

اGادة اGادة 9 :   :  يسـحب الوزيـر اGكـلف بحـمايـة اGستـهلك
وقمع الغش االعتماد في احلاالت اآلتية :

- عـــدم احــتـــرام الـــشــروط الـــتي ســـلم عــلـى أســاســـهــا
rاالعتماد

rالتصريح الكاذب في ملف طلب االعتماد -

- عـدم احـتــرام سـريـة اGـعــلـومـات اGــرتـبـطــة �ـعـاجلـة
rعروضة في إطار قمع الغشGالعينات ا

- استعمـال االعتماد بـأي شكل من األشكال ألغراض
جتارية أو إشهارية.


