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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 -


