
و  مخابر التجارب  فتح  شروط  يحدد 2014 سنة  أبريل 30 فيادلؤرخ  - 14  153 رقم تنفيذي مرسوم
 واستغاللها الجودة تحاليل

 مخبر  تجارب  وتحليل  الجودة

  أو خصائص  حتدد  ، أو  بصفة  عامة  تعاير  أو جترب  أو  تدرس  أو  تقيس  أو  حتللكل  ىيئة  أو مؤسسة  
 . ادلادة  أو ادلنتوج  ومكوناهتما  يف  إطار  تقدمي  اخلدماتفعاليات

    المعايرة

رلموع  العمليات ادلثبتة  يف  ظروف معينة  ، للعالقة  بني  القيم  ادلبينة  بواسطة  جهاز  قياس أو  القيم ادلمثلة 
.  بواسطة  قياس  مادي  والقيم ادلعروفة ادلطابقة  لقيمة  مقاسة

  :ابرلمخا  المرسوم  هذا  ألحكام  تخضع  ال

  اليت تنشط  يف  إطار  نصوص  إنشائها  أو  ختضع  إىل تنظيم  خاص؛ 
 راقبة  الذاتية  وذلك استكماال لنشاط  رئيسيلمنشأة  يف  إطار  الم اليت  تعمل  حلساهبا اخلاص وا .

      :اإلطار التنظيمي و التشريعي

وادلتعلق حبماية  ادلستهلك  وقمع  الغش ،   2009  فرباير  سنة  25  ادلؤرخ  يف  09-03  القانون رقم -

 وادلتعلق  بشروط   شلارسة  األنشطة  التجارية ،  2004 غشت  سنة  14  ادلؤرخ  يف  04-08  القانون رقم -

حيدد  شروط  فتح  سلابر جتارب  و حتاليل   2014 أبريل  سنة   30مؤرخ  يف 14-153  ادلرسوم التنفيذي رقم -
 اجلودة واستغالذلا،

 وادلتعلق  برقابة  اجلودة  وقمع  الغش،  1990 يناير سنة 30  ادلؤرخ يف  90-39  ادلرسوم التنفيذي رقم -

وادلتضمن  تنظيم  ادلصاحل  اخلارجية  يف   2011 يناير سنة  20  ادلؤرخ يف  11-09  ادلرسوم  التنفيذي  رقم -
 وزارة  التجارة وصالحياهتا  وعملها،

وادلتعلق  بالقواعد  العامة  للحماية  اليت تطبق   1991 يناير سنة  19 ادلؤرخ  يف  91-05 ادلرسوم التنفيذي  رقم -
 على  حفظ  الصحة واألمن  يف  أماكن العمل،



 يتعلق مبعايري حتديد النشاطات و ادلهن ادلقننة 1997  يناير سنة 18 ادلؤرخ يف   40- 97ادلرسوم  التنفيذي  رقم  -
    .اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري و تأطريىا

 الجودة  و تحاليل التجارب ملف رخصة فتح مخبر

 طلب رخصة الفتح .1

 :  جيب أن يتضمن الطلب ما يلي  الطبيعيين لألشخاصبالنسبة  

  لقب واسم ادلعين
 عنوان احملل التجاري 
  (نوعية التحاليل أو طبيعة  النشاط  ادلقرر)اجملال ادلقصود 
 ادلنتجات ادلوجهة للتجارب أو التحاليل 
 اسم ادلسؤول التقين 

 :األشخاص ادلعنويني جيب أن يتضمن الطلب ما يلي 

 تسمية  أو  عنوان الشركة 
 شكلها  القانوين 
 عنوان احملل التجاري 
  (نوعية التحاليل)اجملال ادلقصود 
 ادلنتجات ادلوجهة للتجارب أو التحاليل 
 اسم ادلسؤول التقين 
   مؤىالت الطالب أو مؤىالت ادلسؤول  التقين  يف  ادليدان 
 مؤىالت الطالب أو مؤىالت ادلسؤول  التقين  يف  ادليدان 
  سند  ملكية احملل أو عقد اإلجيار
  شهادة ادليالد
  أشهر   (3) مستخرج  من  صحيفة  السوابق  القضائية  يقل تارخيها عن  ثالثة
  النسخ  ادلصادق  عليها  من  الشهادات  واإلجازات

 (يسّلم الطالب وصل إيداع)تصة  إقليميا  لمخإيداع  ادللف  لدى  ادلديرية  الوالئية  للتجارة ا

 برلمخالتحقق  من  مطابقة  زلتوى  ملف  طلب  فتح  ا •



 تسليم الرخصة ادلسبقة لفتح ادلخرب •

 :الرخصة لطالب فتح المخبر بـ   هذه  تسمح

   التجاري السجل في القيد 
   االستفادة بمزايا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(ANSEJ)  لكنها 
  بر المنشألمخا استغالل في  الحق  تخول ال  

 الجودة  و تحاليل التجارب ملف رخصة استغالل مخبر

:  يتمم طالب الرخصة ادللَف ادلذكوَر أعاله  بالوثائق  التاليةاالستـغالل  رخـصـةللحصول  على  

  طلب االستغالل
 نسخة من السجل التجاري 

  :لوثائق ادلتعلقة بـ

 وصف  المحالت؛ 
 ال سيّـما بالنسبة لقسم الميكروبيولوجيا وقسم الفيزيوكيمياء؛2)م  (120المساحة  الدنيا  للمحل 
 وثيقة  تثبت  مطابقة  المحل  تسـلمها  المصالح المؤهـلة  في  مجـال  النـظافة  واألمن؛ 
 التنظيم  الداخلي  للمخـبر؛ 
 التكفل  بالتدابير  اإلجـبارية  في  مجال  النظافة واألمن؛ 
 أنواع  ومواصفات  وفعاليات اآلالت وتجهيزات  القياس ؛ 

 : الرابط

بر  متطابقة مع  ختصصو ، وال ّسيما  فيما  يتعلق  حبالتها لمخإضافة اىل ذلك ؛جيب  أن  تكون  زلالت  ا
؛ .  ومساحتها  ونظافتها  الصحية  وعددىا  وتنظيمها 

  لألعمال  اليت  يصرح  بكفاءتو يف  القيام السليم  لـلتنفيذ  التجهيزات الالزمةبر  مزودا  بـلمخجيب  أن  يكون  ا
 هبا 

:  وال سّيما  تلك ادلتعلقة مبا يأيت واألمن النظافة رلال يف الوسائل الالزمةبر رلهزا  بلمخجيب  أن  يكون ا

  مخرج  النجدة ؛



  المياه  الجارية  و المراحيض و المنضخات؛
  تخزين  المواد وال سّيما المواد الخطيرة منها ؛
  تجهيزات  حماية  المستخدمين وال سّيما أقنعة التنفس ونظارات األمن وقفازات ومآزر  وعلب الصيدلة

؛ 
  مطفآت  الحريق ومواضعها  وحفظها  في  حالة جيدة  لالستعمال؛
  الفوهات  المستعملة  وموضعها ؛
  معالجة  النفايات  الخطيرة  وإتالفها ؛
  األعوان  المكلفون  بالرقابة  واألمن  ،عند  االقتضاء

 ادلصدر وزارة التجارة


