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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
 مـــرســــوم تــــنـــفــــيــــذي رقم  مـــرســــوم تــــنـــفــــيــــذي رقم 14-153 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 30 جـــمـــادى جـــمـــادى
q2014 ــوافـق 30 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةIــوافـق  اIالـــالـــثـــانـــيـــة عـــام ثـــانـــيـــة عـــام 1435 ا
يـحــدد شــروط فــتح مــخــابــر جتــارب وحتــلـيـل اجلـودةيـحــدد شــروط فــتح مــخــابــر جتــارب وحتــلـيـل اجلـودة

واستغاللها.واستغاللها.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبـنــاء عـلـى الــدســتـورq ال ســيــمـا اIـادتان 3-85
qو 125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اIؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اIـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واIــتــعـلق

qتممIعدل واIا  qنافسةIبا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اIـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

qتعلق بالتقييسIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اIــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اIــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واIـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةq اIــعـدل

qتممIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اIــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اIـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واIــتــعـلق

qستهلك وقمع الغشIبحماية ا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــتــــضى  اIــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 147-89
الـــــمـــــؤرخ في 6 مــــحـــــرم عــــام 1410 الـــــمـــــوافق 8 غـــــشـت
ســــنـــة 1989 والـــــمــــتـــــضـــــمـن إنـــــشــــاء اIــــركـــز اجلــــزائـــري
Iـــراقــبـــة الـــنـــوعــيـــة والـــرزم وتـــنــظـــيـــمه وعـــمـــلهq  اIـــعــدل

qتممIوا

- و�قتـضى اIرسوم  التـنفيذي  رقم 90-39 اIؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30  يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1990
والــمــتــعـــلــق بــرقــابــة الــجــودة وقــمـع الــغـشq الــمـعـدل

qتممIوا

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اIـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05-91
اIــــؤرخ في 3 رجـــب عـــام 1411 اIــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة
1991 والـــمــتـــعــلق بــالــقـــواعــد الـــعـــامــة لـــلـحـــمـايــة الـتي

تــــــطــــــبــق عــــــلــى حــــــفـظ الــــــصـــــــحــــــة واألمـن فــي أمــــــاكـن
qالـعمل

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-68 اIـؤرخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1422 اIـوافق 6 فـبـرايـر سـنـة 2002
الــــــذي يــــــحــــــدد شــــــروط فــــــتـح مــــــخــــــابـــــر حتــــــالــــــيـل اجلـــــودة

qواعتمادها

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21  ديــســمــبــر ســنـة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-454 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21  ديــســمــبــر ســنـة 2002
qـركـزيــة في وزارة الـتـجـارةIـتــضـمن تـنــظـيم اإلدارة اIوا

qتممIعدل واIا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-09 اIـؤرخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اIـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واIتـضـمن تـنظـيم اIـصالح اخلـارجـية في وزارة الـتـجارة

qوصالحياتها وعملها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يــرسم ما يأتي :يــرسم ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 25 من الـقانون
رقم 04-08 اIـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اIــوافق 14 غــشت ســنـة 2004 واIــذكــور أعالهq يــهــدف هـذا
اIـرسـوم إلى حتـديـد شـروط فـتح مـخـابـر جتـارب وحتـلـيل

اجلودة واستغاللها.

اIادة اIادة  2  :  : يقصد في مفهوم هذا اIرسوم �ا يأتي :

- مــــخـــبــــر جتــــارب وحتــــلــــيـل اجلـــودة :- مــــخـــبــــر جتــــارب وحتــــلــــيـل اجلـــودة : كل هــــيــــئــــة أو
مــــؤســـســــة تـــحــــلـل أو تــــقـــيـس أو تــدرس أو تــــجـــرب أو
تـــعــــايـــرq أو بــصـــفـــة عــامــة حتــدد خــصــائص أو فــعــالــيــات
الــــمــــادة أو الــــمـــــنـــتـــوج ومـــكــــونـــاتـــهـــمـــا فـي إطـــار تـــقـــد�

اخلدمات.
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-  اIـعايرة  :-  اIـعايرة  :  مجموع الـعمليات اIـثبتة في ظروف
مـعـينـةq لـلـعالقة بـX الـقيـم اIبـيـنة بـواسـطـة جهـاز قـياس
أو الـقـيم اIـمــثـلـة بـواسـطــة قـيـاس مـادي والــقـيم اIـعـروفـة

اIطابقة لقيمة مقاسة.

اIادة اIادة 3 :  : ال تخـضع ألحـكام هـذا اIرسـوم اخملابـر التي
تــــنـــشــط في إطـــار نــــصــــوص إنـــــشـــائـــــهـــا أو تــــخــــضع إلى
تــــنـــظــــيم خــــاص واخملـــابــــر الـــتـي تـــعــــمل حلـــســــابـــهــــا اخلـــاص
واIـــنـــشـــأة في إطـــار اIـــراقــبـــة الـــذاتـــيـــة وذلك اســـتـــكـــمــاال

لنشاط رئيسي.

اIـــــادة اIـــــادة 4 :  : يـــــجـب أن تـــــكـــــون لـــــطـــــالـب فـــــتح مـــــخـــــبـــــر
اIــؤهالت الـالزمــة ويــثــبت تــكــويــنـــا عــالــيــا أقــله ثالث (3)
سـنـوات. ويــجب إثـبـات هـذه اIـؤهـالت بـتـقـد� الـشـهـادات
أو اإلجــازات ذات الــصــلــة بــالــنــشــاط اIــقــرر والـتــخــصص

اIطلوب.

وفـي حــــالـــــة عــــــدم وجـــــود هــــــذه الـــــمـــــؤهــالتq فــــإنه
يـتــعــX عــلى الــطــالب إســنـاد الــتــســيــيـر الــتــقــني لــنــشـاط
اخملــبـــر إلـى شــخـص مــؤهـل قـــانــونـــا في مـــيـــدان الـــنـــشــاط

اIطلوب.

اIــادة اIــادة 5 :  : يـــجب أن يـــقــدم طـــالب فـــتح مـــخـــبــر مـــلـــفــا
يتضمن ما يأتي :

:Xبالنسبة لألشخاص الطبيعي:X1 - -  بالنسبة لألشخاص الطبيعي

- طــــــلب يــــــجب أن يـــــحــــــدد فـــــيـه الـــــلـــــقـب واألســـــمـــــاء
والــــعــــنــــوان وطــــبــــيــــعــــة الـــنـــشـــــاط الــــمـــقـــرر ومـــؤهالت
الــــطــــالب أو مــــؤهـالت اIــــســــؤول الـــــتـــــقـــــنـي في اIــــيــــدان

qعنيIا

qسند ملكية احملل أو عقد اإليجار -

q يالدIشهادة ا -

- مـســتـخـرج من صـحـيـفـة الـســوابق الـقـضـائـيـة يـقل
qتاريخها عن ثالثة (3) أشهر

-  النسخ  اIصادق عليها من الشهادات واإلجازات.

:XعنويIبالنسبة لألشخاص ا:XعنويI2 -  -  بالنسبة لألشخاص ا  

- طــــلب يــــجـب أن حتــــدد فــــيه  تــــســــمــــيــــة أو عــــنـــوان
الــشــركــة وشـــكــلــهــا الــقــانــوني وعـــنــوان مــقــرهــا وطــبــيــعــة
الـنــشـاط اIــقـرر ومــؤهالت الـطــالب أو مـؤهـالت اIـسـؤول

qعنيIيدان اIالتقني في ا

qسند ملكية احملل أو عقد اإليجار -

- شـهــادة اIـيـالد ومـسـتــخـرج مـن صـحـيــفـة الــسـوابق
الــــقــــضــــائــــيــــة يــــقل تــــاريــــخـــــهــــا عن ثالثــــة (3) أشــــهــــر لــــكل

qسيرينIا

-  النسخ  اIصادق عليها من الشهادات واإلجازات.

  يـــودع اIــــلف لـــدى اIــــديـــريــــة الـــوالئـــيــــة لـــلــــتـــجـــارة
اخملتصة إقليميا ويسلّم الطالب وصل إيداع.

اIــــادة اIــــادة 6 :  : يـــــســـــلـم الـــــمــــــديـــــر الـــــوالئـي لـــــلــــتــــجــــارة
الـــطــالــب الـــرخـــصـــة الـــمـــســـبـــقـــة لـــفــتح مـــخـــبـــر بـــعــد

التحقق من مطابقة محتوى ملف طلب فتح اخملبر.

وتـسـمح هـذه الرخـصـة بـالقـيـد في الـسجل الـتـجاري
ولكنها ال تخول احلق في استغالل اخملبر اIنشأ.

اIــادة اIــادة 7 : :  يـــتـــوقف اســـتـــغـالل مـــخـــبـــر عـــلى تـــســـلـــيم
الــوزيـر اIــكــلف بـحــمـايــة اIـســتـهــلك وقــمع الـغش رخــصـة

استغالل .

اIـادة اIـادة 8 : : لــلــحـصــول عـلـى رخـصــة االسـتــغاللq  يــتـمم
اIلف اIـنصوص عليه في اIادة 5 أعاله بالوثـائق اIتعلقة

�ا يأتي :  

qوصف احملالت -

- اIساحـة الدنيـا للمحل (120 م2) ال سيمـا بالنـسبة
qيكروبيولوجيا وقسم الفيزيوكيمياءIلقسم ا

-  وثــيـــقــة تــثــبـت مــطــابــقــة احملـل تــســلــمـــهــا اIــصــالح
qؤهلة في مجال النظافة واألمنIا

qالتنظيم الداخلي للمخبر -

- الـتـكـفل بـالـتـدابـير اإلجـبـاريـة في مـجـال الـنـظـافة
qواألمن

qأنواع ومواصفات وفعاليات التجهيزات - 

- آالت وجتهيزات القياس.

اIـادة اIـادة 9 : :  يــجب أن تــكـون مــحالت اخملــبـر مــتــطـابــقـة
مـع تـــخــــصـــصـهq  وال ســـيـــــمـــا فـــــيـــمــــا يـــتــــعــــلـق بـــحــــالـــتــــهـــا
ومساحتها ونظـافتها الصحية وعـددها وتنظيمهاq  وذلك
طــبــقــا ألحـــكــام هــذا اIــرســوم ولـــلــقــواعــد اIــتـــبــعــة في هــذا

اجملال.

اIادة اIادة 10 :  : يجب أن يكون اخملـبر مزودا بالتجهيزات
الالزمـة لـلـتـنـفـيــذ الـسـلـيم لألعـمـال الــتي يـصـرح بـكـفـاءته

في القيام بها.
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اIـادة اIـادة 11 :  : يـجب أن يـكون اخملـبــر مـجهــزا بـالـوسائل
الالزمـــــة فـي مــــجـــال الــــنــــظـــافــــة واألمنq وال ســــيـــمــــا تـــلك

اIتعلقة �ا يأتي :

qمخرج النجدة -

qنضخاتIراحيض واIياه اجلارية واIا  -

qواد اخلطيرةIوال سيما منها ا qوادIتخزين ا  -

- جتــهـيـزات حـمــايـة اIـســتـخـدمــX وال سـيـمــا أقـنـعـة
الـــــتــــــنــــــفس ونــــــظــــــارات األمن وقــــــفــــــازات ومـــــآزر وعــــــلب

qالصيدلة

- مــطــفــآت احلــريـق ومــواضــعــهــا وحــفـــظــهــا في حــالــة
qجيدة لالستعمال

qستعملة وموضعهاIالفوهات ا -

qمعاجلة النفايات اخلطيرة وإتالفها -

- األعوان اIكلفون باIراقبة واألمنq عند االقتضاء.

اIـــــادة اIـــــادة 12 :  :  تـــــدرس مـــــصـــــالح اIـــــديـــــريـــــة الـــــوالئـــــيــــة
لـلتـجارة اIـعنـية بـاالشتراك مـع مصـالح اIركـز اجلزائري
Iراقبة النوعية والرزم طلب رخصة االستغالل من خالل
الــقـــيــام عــلى اخلـــصــوص بــجـــمع اIــعـــلــومــات الـــتــكــمـــيــلــيــة
اIـتــعـلــقـة بــاخملـبـــر والـتــحـري في عــX اIـكــان من مـطــابـقـة
احملالت والــــتـــــجــــهـــــيـــــزات واآلالت اجملــــهـــــز بــــهـــــا ومــــؤهالت

.XستخدمIا

اIادة اIادة 13 :   :  ترسل اIديرية الـوالئية للتـجارة اIعنية
اIـلف اIـتـعـلق بـطـلـب رخـصـة االسـتـغالل اIـنـصـوص عـلـيه
فـي أحـكـام هـذا اIــرسـوم إلى الــلـجـنـة الــعـلـمــيـة والـتــقـنـيـة
لـــلــــمـــركـــز اجلـــزائـــري Iـــراقـــبــــة الـــنـــوعـــيـــة والـــرزمq قـــصـــد

الدراسة وإبداء الرأي.

اIادة اIادة 14 :  :  تـرسل اللجنة الـعلميـة والتقنيـة للمركز
اجلــزائــري Iــراقــبــة الـنــوعــيــة والــرزم اIــذكــورة أعاله إلى
الـوزير اIـكلف بـحمـاية اIسـتهـلك وقمع الـغش اIلـف بعد
دراســته مـــرفــقــا بــنــتـــائــجــهــا ورأيــهـــا في أجل ال يــتــجــاوز
ســـتـــX (60) يـــــــومـــــــا ابـــــــتـــــــداء مـن تــــــاريـخ اســـــــتـالم طـــــــلب

االستغالل. 

15 :   :  تبـلّغ مـصـالح اIديـريـة الوالئـيـة للـتـجارة اIادة اIادة 
الـــطــالب بـــالـــرد في أجل ال يـــتــجـــاوز تــســـعــX (90)  يـــومــا

ابتداء من تاريخ استالم طلب االستغالل.

اIــادة اIــادة 16 : : فـي حــال اإلخالل بـــاألحــكـــام الــتـــشــريـــعــيــة
والـــتــنــظــيــمــيــة اIـــعــمــول بــهــاq تــقــوم مــصـــالح قــمع الــغش
اخملـتـصة إقـليـمـيا عـلى أسـاس محـضرq بـتـبلـيغ إعذار إلى

اIسؤول عن اخملبر من أجل القيام �طابقة مخبره.

اIادة اIادة 17 : : في حالة اسـتمرار السبب اIبرر لإلعذار
بــــعـــــد ثـالثـــــيـن (30) يـــــومــــا ابـــــتـــــداء من تــــاريخ تــــبـــلــــيغ
اإلعــذارq يــوقـف  الــوزيــر اIــكــلـف بــحــمــايــة الــــمــســـتــهــلك
وقـــمع الــــغـش رخــــصـــة االســــتــغــالل لـــمــــدة ال تـــتــــجـــاوز

سـتـة (6) أشهر.

وبــعــد انـتــهــاء مـدة الــســتـة (6) أشـهــر اIــذكـورة أعاله
وإذا ظل ســبب اإلعــذار قــائـــمــاq  يــســحب الــوزيــر اIــكــلف

بحماية اIستهلك وقمع الغش الرخصة نهائيا.

اIـادة اIـادة 18 : : كل تـــغــيـيــــر لــلـــمــســـيـــر أو كل تـــحــويـل
في طـبــيــعـــة األمـاكن أو في طــبــــيــعـة الــتــجــهــيزات أو
فــي الــتـحــالـيل واالخــتـــبـــارات والــتـجـارب أو الــتـوسـيع
الــذي يـــؤدي إلـى تــغـيـــيــر هــام فـي نـشـــاط اخملـبـرq يـجب

أن يـكون مـوضوع طلب جديد لرخصة االستغالل.

اIـادة اIـادة 19 : : يـجـب إعالم اIــديــريـة الــوالئــيــة لــلــتــجـارة
اخملتـصة إقـليـميـا كتـابيـا بتـوقف اخملبـر عن نشـاطه سواء
كـان تــوقـفــا مـؤقــتـا Iــدة ال تـتــجـاوز تــسـعـX (90) يـومـا أو
توقـفـا نـهـائـيا وذلك فـي أجل ثالثX (30) يـومـا ابـتـداء من

تاريخ توقف النشاط.

يــــؤدي كل تــــوقـف عن نــــشــــاط غــــيــــر مــــصــــرح به في
اآلجال احملددة أعاله إلى سحب رخصة االستغالل.

qـادة 20 :  : في حـالة وفـاة صـاحب رخصـة االسـتغاللIـادة اIا
§ـكن ذوي حقـوقه مواصـلة اسـتغالل اخملـبر ويـتعـX علـيهم
تــــقـــد� طـــلب رخـــصـــة االســـتـــغـالل خالل االثـــني عـــشـــر(12)

شهرا التي تلي تاريخ الوفاة.

وفــي حــالــة الــتــنــــازل عـن مــحل جتــــاري يــســتــعــمل
كـــمــــخـــبـــرq فـــإنـه يـــجب عــــلى اIـــالـك اجلـــديـــد تــــقــــد� طـــلب
رخصــة االستغــالل في أجل ثالثX (30)  يوما ابتداء من

تاريخ احلصول على اخملبر.

21 : :   تــلـــغـى أحــكــام اIــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم اIـادة اIـادة 
02-68 اIــــــؤرخ في 23 ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1422 اIــــــوافق 6

فبراير سنة 2002  واIذكور أعاله.

22 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ§قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 30 أبريل سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل


