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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة وزارة التجارةالتجارة

يـــولـــيــو قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 4  شـــو شـــوّال عــام ال عــام 1436  اHــوافق   اHــوافق 20 يـــولـــيــو 
t2015 يـحــد يـحــدّد تــشــكـيــلــة وتـنــظــيم وسـيــر جلــنـةد تــشــكـيــلــة وتـنــظــيم وسـيــر جلــنـة سـنـة سـنـة 

اعتماد اخملابر في إطار قمع الغش.اعتماد اخملابر في إطار قمع الغش.
ــــــــــــــــــــــــ

tإنّ وزير التجارة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25 رجب عـــــــام 1436 اHـــــوافــق 14 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2015

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 89-147 اHؤرّخ
في 6 مــــحـــــرّم عــــــام 1410 اHـــــوافــق 8 غـــــشـت ســـــنـــــة 1989
واHـــتــضـــمّن إنــشـــاء اHــركـــز اجلــزائـــري Hــراقـــبــة الـــنــوعـــيــة

tتمّمHعدّل واHا tوالرزم وتنظيمه وعمله
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-39 اHـؤرّخ
في 3 رجـب عـــــام 1410 اHــــوافــق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنـــــة 1990

tتمّمHعدّل واHا tتعلّق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شـوّال عــام 1423 اHـوافــق 21 ديـسـمبـر سـنـة 2002

tالـذي يحـدّد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-454 اHؤرّخ
في 17 شـوّال عــام 1423 اHـوافــق 21 ديـسـمبـر سـنـة 2002
tـركـزيــة في وزارة الـتـجـارةHـتــضـمّن تـنــظـيم اإلدارة اHوا

tتمّمHعدّل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-328 اHؤرّخ
في 20 ذي الـقـعـدة عـــام 1434 اHـوافــق 26 سـبــتـمـبـر سـنــة
2013 الــذي يـحـدّد شـروط وكـيـفـيـات اعتـمـاد اخملـابـر قـصد

tادّة 7 منـهHال سيّما ا tستهلك وقمع الغشHحماية ا
يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 7 من اHـرسـوم
التّـنفيذيّ رقم 13-328 اHؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434
اHـوافق 26  ســبــتـمــبــر ســنـة 2013 واHـذكــور أعالهt يــهـدف
هــذا الـقــرار إلى حتــديــد تـشـكيـلــة جلـنــة اعـتـمــاد اخملـــابر
في إطـار قـمـع الـغشt وتـنـظيـمـهـا وسـيـرهــاt التـي تـدعى

في صلب النص "اللجنة".
اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــرأس الـــلــجــنــة الـــوزيــر اHــكــلّـف بــحــمــايــة

اHستهلك وقمع الغش أو �ثلهt وتتشكّـل من :

tمدير مخابر التجارب وحتاليل اجلودة -
tمدير مراقبة اجلودة وقمع الغش -

tمدير اجلودة واالستهالك -
- اHدير العـامّ لـلمركـز اجلـزائري Hـراقبـة النوعــية

tوالـرزم
tمدير التنظيم والشؤون القانونية -

tالية والوسائل العامةHمدير ا -
- �ثل عن اHفتشية العامة.

�ـــكــن الـــلـــجــنـــــة أن تـــســـتـــعـــــY بـــأي شــخـص قــــادر
بـحـكم كـفــاءتـهt عـلى تـنـويـرهــا ومـسـاعـدتـهـا في أعـمـالـها.
كمـا �كنـها أن تـوكـل كـل مهمـة أو عمـل خـاص إلى عضــو

أو بعض أعضائها.
اHــاداHــادّة ة 3 :  : يــخـــضع كـل طــلـب اعــتــمـــاد لــلــمـــخــابــرt في

إطار قمع الغشt إلى دراسة ورأي اللجنة.
يــجب أن تــرسل مـلــفــات طــلب االعـتــمــاد من األمــانـة
الـــتــقـــنــيــة إلـى أعــضــاء الـــلــجـــنــة اHــذكـــورة أعالهt في أجـل

خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد اجتماعها.
4 :  : جتــتـــمع الــلــجــنــةt بــنــاء عــلى اســتــدعــاء من اHـاداHـادّة ة 
رئـيسـهـاt في دورة عـاديـة كل ثالثة (3) أشـهرt كـمـا �كـنـها

أن جتتمع في دورة غير عاديةt عند االقتضاء.
اHـاداHـادّة ة 5 :  : يجـب على األعـضـاء اHـعيّـنـY أن يـجتـمـعوا
بـــذات الــــصــــفـــة فـي الـــلــــجــــنــــةt وال �ـــكـن مـــنـح أي تـــوكــــيل

لتمثيل أي عضو آخـر.
6 :  : ال تــصـح اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة إالّ بــحــضــور اHـاداHـادّة ة 
نـــــصـف عـــــدد أعـــــضــــــائـــــهـــــا عـــــلـى األقـل. وإذا لم يـــــكــــــتـــــمـــل
الـنـصــابt جتـتـمع الــلـجـنــة بـعـد ثـمـانـــيـة (8) أيـــامt بـنـاء
عــلى اســتـدعــاء ثـانt وتــتـداولt حــيــنـئــذt مـهــمـا يــكــن عــدد

األعضـاء احلـاضرين.
اHـاداHـادّة ة 7 :  : تـتـخــذ الـلـجـنــة قـراراتـهـا بـأغــلـبـيـة أصـوات
tاألعــضـــاء احلــاضــرين. وفي حــالــة تــســـاوي عــدد األصــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.
اHاداHادّة ة 8 :  : حترّر مداوالت اللـجنة في محاضر يوقعها
رئــــيس الــــلــــجــــنــــة وأعــــضــــاؤهــــا وتــــدوّن في ســــجـل مــــرقّم

وموقّـع من قبـل الرئيس.
اHاداHادّة ة 9 :  : تتـولّى مديـرية مـخابـر التـجارب وحتـاليل

اجلودة األمانة التقنية واإلدارية للجنة.
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اHاداHادّة ة 10 :  : تتولّى األمانة التقنية اHهام اآلتـية :
tودعةHلفات اHفحص مطابقة محتوى ا -

tتسجيل طلبات االعتماد -
- إعـداد وتبـلـيغ االسـتـدعاءات إلـى األعضـاءt مـرفـقة

tلفات طلب االعتماد�
tإعداد محاضر االجتماعات -

- جمع وحـفظ كل الـوثائقt وكـذا اHـعلـومـات الالزمة
tلسير اللجنة

- إعــداد مـــقــررات االعــتــمــاد وتــســلــيـــمــهــا لــلــمــخــابــر
اHعنـية.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 4 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 20
يوليو سنة 2015.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
21 صـــفـــر عـــام 1433 اHــــوافق 15 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2012 الــذي

يــــحــــدد مـــــعــــايــــيـــــر تــــصــــنـــــيف اHــــؤســـــســــات الــــعـــــمــــومــــيــــة
االسـتـشـفـائـيـة واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

tتممHعدل واHا tوتصنيفها

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــتــــمم اHـــــلــــحق الــــثــــانـي من الــــقــــرار
الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في 21 صـفـر عام 1433 اHـوافق
15 يناير سنة 2012 واHذكور أعالهt فيما يخص تصنيف

اHؤسسات العمومية للصحة اجلواريةt كما يأتي :

"  اHلحق الثانياHلحق الثاني

أ -   .................... (بدون تغيير) ......................

ب - تـــصـــنــــيف اHـــؤســـســـات الـــعــــمـــومـــيـــة لـــلـــصـــحـــة
اجلوارية

 - ....................(بدون تغيير حتى)
4  - قـائـمة اHـؤسـسات الـعـمومـيـة للـصـحة اجلـوارية - قـائـمة اHـؤسـسات الـعـمومـيـة للـصـحة اجلـوارية

اHصنفة في الفئة "د" اHصنفة في الفئة "د"  وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اCستشفياتوإصالح اCستشفيات

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 15 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1436
30 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة t2015 يــتــمم اHــلــحق الــثـانيt يــتــمم اHــلــحق الــثـاني اHـوافق اHـوافق 
صـفـر من الــقــرار الـوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ في من الــقــرار الـوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ في 21 صـفـر 
عـام عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 15 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة 2012 الــذي يــحـدد الــذي يــحـدد
مـــــعـــــايـــــيـــــر تـــــصـــــنـــــيـف اHـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــةمـــــعـــــايـــــيـــــر تـــــصـــــنـــــيـف اHـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة
االســـتــشـــفــائــيـــة واHــؤســـســات الــعـــمــومـــيــة لــلـــصــحــةاالســـتــشـــفــائــيـــة واHــؤســـســات الــعـــمــومـــيــة لــلـــصــحــة

اجلوارية وتصنيفها.اجلوارية وتصنيفها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول
tاليةHووزير ا

tستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25  رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدّلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-140 اHؤرخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 19 مايـو سنة 2007
واHــتـضــمن إنــشـاء اHــؤسـســات الـعــمـومــيـة االســتـشــفـائــيـة
واHــؤســســات الــعـمــومــيــة لــلـصــحــة اجلــواريــة وتـنــظــيــمــهـا

tادة 23 منهHال سيما ا tتممHعدل واHا tوسيرها

اHؤسسات العمومية للصحة اجلواريةاHؤسسات العمومية للصحة اجلواريةالوالياتالواليات

إيليزي

........................ (بدون تغيير) ............................

................. (بدون تغيير) ...................

- برج احلواس

- برج عمر ادريس

........................ (بدون تغيير) ........................"

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان 
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1436 اHـوافق
30 غشت سنة 2015.


