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السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
غرب ا
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
غرب العربي ا

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
. وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

طلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان. ا
ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

 الثالثاء الثالثاء 5 محر محرّم عم عام ام 1439 هـهـ

وافق 26 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2017 م وافق ا ا

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا

حي البسات بئر مراد رايس ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشترك خارج الوطن
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تعلقة ناسبة وكذا االلتـزامات ا على إجراءات التقيـيم ا
 عـــلى اخلـــصـــوص بـــالــوثـــائق الـــفـــنـــيـــة والـــتــصـــنـــيع ووسم

طابقة.    طابقة وبيان ا ا
ــــطـــابـــقـــة : كل إجـــراء يــــســـتـــخـــدم ــــطـــابـــقـــة :- إجـــراء تــــقـــيـــيم ا - إجـــراء تــــقـــيـــيم ا
مـــبــاشـــرة أو بـــشـــكل غـــيــر مـــبـــاشـــر لــلـــتـــأكـــد من احـــتــرام

واصفات األساسية للوائح الفنية. ا
وهــــو يـــشــــمل إجــــراءات أخــــذ الـــعــــيــــنـــة والــــتــــجـــارب
طابقة والتفتيش وإجراءات الـتقييم والتحقق وضمان ا

وإجراءات التسجيل واالعتماد والتصديق وتوليفتها.
 - الـــوثــائـق الــفـــنـــيــة : - الـــوثــائـق الــفـــنـــيــة : هي وثـــائق تـــســـمح بـــتـــقــيـــيم
ـتطـلـبات األسـاسـية وتـشـمل على نـتـوج مع ا مـطابـقـة ا

األقل العناصر اآلتية :
* وصف عام للمنتوج

* رسومات التصـميم والتصنـيع وكذا اخملططات
كونات واجملموعات الفرعية والدارات اخلاصة با

ـــواصــفـــات والــتـــفــســـيــرات الـــضـــروريــة لـــفــهم * ا
نتوج الرسومات واخملططات وكذا عمل ا

ـراقـبـات * نـتـائج حـسـابـات الـتــصـمـيم احملـقـقـة وا
التي يتم القيام بها وتقارير التجارب.

ـراقــبـة الـداخــلـيـة لــلـتــصـنـيع : هـو إجـراء تــقـيـيم ـراقــبـة الـداخــلـيـة لــلـتــصـنـيع :- ا - ا
ــــصـــنّـع بـــااللــــتــــزامـــات ـــطــــابــــقـــة الــــذي يــــفي من خـالله ا ا

طابقة.  تعلقة بالوثائق الفنية والتصنيع ووسم ا ا
ـطـابــقـة والـذي - فــحص الـنـوع :- فــحص الـنـوع : هـو إجـراء تــقـيـيـم ا
ـؤهـلـة من خالله بـفـحص الـتـصـمـيم الـفني تـقـوم الـهـيـئة ا
ـــتــطـــلــبــات لــلـــمــنـــتــوج والـــتــحــقـق واإلشــهـــاد بــأنه يـــلــبّي ا

طبقة عليه . التنظيمية ا
ـعـدّة مـسـبـقا - ضـمـان اجلودة :- ضـمـان اجلودة : مـجـمـوعـة األنـشـطـة ا
ـنـفّــذة ضـمن إطـار نــظـام تـســيـيـر اجلـودة وبــصـفـة آلـيــة وا
ـبيـنـة عـنـد احلـاجة إلعـطـاء الـثـقـة الالزمـة للـهـيـئـة الذي ا

رتبطة باجلودة. تطلبات ا يرضي ا
- الــتـحـقق :- الــتـحـقق : عـمــلـيـة الــقـيــام من طـرف هـيــئـة تــقـيـيم
ـبـيـنة راقـبـات والـتـجارب الالزمـة ا ـؤهـلـة بـا ـطـابـقة ا ا
في اخلـصــائص األسـاسـيـة أو جتـارب مـعــادلـة لـلـتـحـقق من

تطلبات الالئحة الفنية.  نتوج  مطابقة ا
ــطــابــقـة : هــو وثــيــقــة يــصـرح مـن خاللــهـا ــطــابــقـة : تــصــريح ا  تــصــريح ا
ــطـابـقـة مـنـتـوجه لــلـمـتـطـلـبـات الــتـنـظـيـمـيـة من ـصـنّع  ا
ـعني بها والتي تـلزم مسؤوليته. حيث الصحة واألمن ا
ــعـــلــومــات الـــتي تــســـمح عــلى وتـــتــضـــمن هــذه الـــوثــيــقـــة ا

ا يأتي : اخلصوص 
ــرجع الـتــنـظــيـمي أو ـنــتـوج وا ـصــنّع وا - حتـديــد ا

ستعملة اخلصائص الفنية األخرى ا
ـــطــابــقــة إن كـــانت قــابــلــة - حتــديـــد شــروط صــحــة ا

للتطبيق.

ستخدمثلو اإلدارةثلو اإلدارة ستخدمثلو ا ثلو ا

(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
سميرة حمدي
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)

وش محمد  ر
باية العاج

(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
مرزاق العيشاوي

ناجم ناجموزارة الصناعة وا وزارة الصناعة وا
مــارس ــــوافق 29 مــارس  ــــوافق  ا قــــرار مـــؤرخ فـي أول رجب عـــام قــــرار مـــؤرخ فـي أول رجب عـــام 1438 ا
ســنــة ســنــة 2017 يــحــدد مــخــتــلف مــســتــويــات وإجــراءات يــحــدد مــخــتــلف مــســتــويــات وإجــراءات

طابقة. طابقة.تقييم ا تقييم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ناجم إنّ وزير الصناعة وا
ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 ا ـقــتــضى ا  -
ــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015 فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 ا

عدل    تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 14-241 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 27 غـشت سـنة 2014 في أول ذي القـعـدة عام 1435 ا

ناجم  الذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-62 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 7 فـــبــرايــر ســنــة في 10 جــمــادى األولى عــام 1438 ا
ـطــابــقـة ــتـعــلق بــشــروط وخـصــائص وضع وسـم ا 2017 وا

لـــلـــوائـح الـــفــــنـــيــــة وخـــصــــائـــصـه وكـــذا إجــــراءات اإلشـــهـــاد
طابقة با

يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :
ـرسـوم ـادة 8 من ا ـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـؤرخ في 10 جــمــادى األولى عـام الــتـنــفــيـذي رقم 17-62  ا
ـذكـورأعاله يـهـدف ـوافق  7 فـبـرايـر سـنة 2017 وا 1438 ا

هــذا الــقــرار إلى حتــديــد مــخــتــلف مــســتــويــات وإجــراءات
طابقة. تقييم ا

2 : : يـــقـــصــد في مـــفــهـــوم أحــكــام هــذا الــقـــرار ـادة  ـادة ا ا
بـما يأتي :

ـطلـوبة من ـطـابقـة ا ـستوى : هـو درجة تـقـييم ا ـستوى :- ا - ا
ـــراد احلــصـــول عـــلــيـــهــا بـــالـــنــســـبــة حـــيث درجــة احلـــمـــايــة ا
ـنتـوج على الـصحة واألمن والـبيـئة كـما ينص خلطورة ا
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ـادة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــــوافق  حــرر بـــاجلـــزائــر فـي أول رجــب عــام 1438 ا
29 مارس سنة 2017.

عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحـق لحـقا ا

طابقة طابقةمستويات وإجراءات تقييم ا مستويات وإجراءات تقييم ا

ستوى أ : الرقابة الداخلية للتصنيع ستوى أ : الرقابة الداخلية للتصنيع ا 1/ ا

راقبة ـطابقة الذي يرتـكز على ا هي إجراء تقييم ا
الـداخـلــيـة لـلـتــصـنـيع الــتي يـجب من خاللــهـا عـلى الــهـيـئـة
صنّع يفي بااللتزامات اآلتية : ؤهلة أن تتحقق بأن ا ا

1 - الوثائق الفنية- الوثائق الفنية

تـتضـمن حتـليـال وتقـيـيمـا مالئـما لـلـخطـر أو اخملـاطر
ــطــبــقــة وتـــشــمل تــقــيــيـم الــتــصــمــيم ــتــطــلـــبــات ا وحتــدد ا

نتوج.  والتصنيع وعمل ا

2 - التصنيع- التصنيع

صـنّع كل التـدابير الـضرورية حـتى تضمن يتـخذ ا
صنّعة نتوجـات ا طريقـة التصنيـع ومتابعتـها مطابـقة ا
ـذكـورة أعاله ولـلـمـتـطـلبـات احملـددة في لـلـوثـائق الـفـنـيـة ا

عنية بها. الالئحة الفنية ا

طابقة طابقة وتصريح ا طابقة - وسم ا طابقة وتصريح ا 3  - وسم ا

ـــــطــــــابـــــقـــــة احملــــــددة في ـــــصـــــنّـع وسـم ا 1.3 - يـــــضـع ا
الالئــحــة الــفــنــيــة عــلى كل مــنــتــوج مــطــابق لــلــمــتــطــلــبـات

احملددة في هذه الالئحة.

ـطابقة صنّع بـإعداد تصـريح كتابي با 2.3 - يـقوم ا
ــنـتــوج ويـضــعه مـرفــقـا بــالـوثــائق الـفــنـيـة ـوذج ا يــخص 
ــدة عــشــر (10) ــراقــبــة اخملــتــصــة  حتت تــصــرف مــصــالح ا
ســنــوات ابــتــداء من تــاريخ عــرضه في الــســوق. ويــعــرّف

نتوج الذي حرر من أجله. طابقة ا تصريح ا

ــطــابــقـة حتـت تــصـرف تــوضع نــســخــة من تــصــريح ا
ؤهلة . راقبة ا مصالح ا

ستوى ب : فحص النوع ستوى ب : فحص النوع ا 2/ ا

ـكن إجراء فحص النـوع تبعـا لطرق أخذ الـعينات  
ناسبة. ا

ــــادة 3 : : يــــحـــــدد كل مـــــســــتــــوى تـــــقــــيـــــيم اإلجــــراءات ــــادة ا ا
ــرتـــبــطـــة به وكــذا ـــتــطـــلــبـــات ا ـــنــاســـبــة ويــنـص عــلى ا ا
ـتــعــلــقــة عـلى اخلــصــوص بــالــوثـائق الــفــنــيـة االلــتــزامــات ا
ــوافـقـة ـطــابـقـة ا ـطـابــقـة وتـصــريح ا والـتــصـنـيع ووسـم ا

نصوص عليها في الالئحة الفنية. تطلبات احلماية ا
4 : :  تـــوضح خــــمـــســـة (5) مــــســـتــــويــــات تـــقــــيـــيم ــادة  ــادة ا ا
ـطـابـقـة ـذكـورة أدنـاه وكــذا إجـراءات تـقـيــيم ا ـطـابــقـة ا ا

لحق بهذا القرار. رتبطة به في ا ا
راقبة الداخلية للتصنيع ستوى أ : ا ستوى أ : - ا - ا

ستوى ب : فحص النوع ستوى ب :- ا - ا
نتوج ستوى ج : التحقق على مستوى ا ستوى ج :- ا - ا

ستوى د : التحقق بالوحدة ستوى د :- ا - ا
ستوى هـ  : الضمان الكلي للجودة. ستوى هـ  :- ا - ا

ــــادة 5 : : تـــطــــبق مــــســــتــــويـــات الــــتــــقـــيــــيم اخلــــمــــســـة ــــادة ا ا
ـعني وطـبـقا لـلتـعـليـمات ـنـتوج ا ـذكـورة أعاله حسب ا ا

التي حتتويها.
عـنية أثناء ادة 6 :  : يجب على الدائـرة الوزارية ا ادة ا ا
إعـــداد الالئـــحـــة الــــفـــنـــيـــة أن تـــنص مـن بـــ مـــســـتـــويـــات
ــــســــتـــوى أو ــــذكــــورة أعـاله عـــلـى ا الــــتــــقــــيـــيـم اخلــــمــــســـة ا
طابقة حسب درجة احلماية ستويات الالزمة لـتقييم ا ا

طلوبة فيما يخص الصحة واألمن وحماية البيئة. ا
ـصـنّـعـة ـادة 7 :  : بـالـنـســبـة لـلـمـنـتـوجــات اخلـاصـة وا ـادة ا ا
ـتعـلقة حتت الـطلب أو بـكميـات قلـيلـة تخفف الـشروط ا
ــطــابـــقــة دون اإلنــقـــاص من مــســتــوى بـــإجــراءات تــقــيـــيم ا

متطلبات السالمة.
ــذكــورة ــســتـــويــات الــتــقـــيــيم ا ــادة 8 : : بــاإلضـــافــة  ــادة ا ا
كن الالئحة الفنية إذا تطلب األمر : أعاله عند االقتضاء 
أ. طـلـب مـعــلــومــات إضــافــيـة حــول الــوثــائق الــفــنــيـة

ستويات التي لها عالقة بتلك التي ذكرت في ا
ـستـويات الـتي يجب بـيـنة في ا ـدة ا ب . تـغيـير ا
ؤهـلة حـفظ كل أنواع ـصنّـع و/أو الهـيئـة ا أثـناءهـا على ا

الوثائق 
ــــصــــنّع الــــذي حــــســـبـه جتـــرى  ج. حتـــديــــد اخــــتــــيـــار ا
ــعــتـمــد لــلــمــصــنع الــتــجــارب مـن طــرف اخملـبــر الــداخــلـي ا

صنّع أو حتت مسؤولية هيئة مؤهلة يختارها ا
د. الــنص عـلى أن شـهـادة فــحص الـنـوع الـصـادرة عن

ؤهلة تكون لها مدة صالحية الهيئة ا
ـــؤهــلــة فــيــمــا هـ . الــنص عـــلى الــتــزامـــات الــهــيــئــة ا

يخص إعالم السلطات التي أهلتها.
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ــؤهـــلــة الــتي حتــوز ــصــنّـع بــإعالم الــهـــيــئــة ا يـــقــوم ا
ــتـــعــلـــقــة بــشـــهــادة فـــحص الــنـــوع بــكل الــوثـــائق الــفـــنــيـــة ا
ـصادق عـلـيه التـي قد تـؤثـر على الـتـعـديالت على الـنـوع ا
نتـوج للمـتطلـبات األسـاسية لالئـحة الفـنية أو مـطابقـة ا

شروط صالحية الشهادة.
تـتــطـلـب هـذه الـتــعـديالت مــصـادقــة جـديــدة في شـكل

مكمل لشهادة فحص النوع األولية. 
ـؤهــلـة بـنــسـخــة من شـهــادة فـحص حتـتــفظ الـهــيـئــة ا
ـا فــيـهـا ــلف الـفــني  الــنـوع ومالحــقه ومـتــمـمــاته وكـذا ا
ـصـنع لـفـتـرة تـمـتـد إلى ـصـرح بـهـا من طـرف ا الـوثـائق ا

غاية نهاية صالحية الشهادة.
ؤهلة راقبـة ا صنّع حتت تـصرف مصـالح ا يـضع ا
نـسخـة من شـهادة فـحص النـوع ومالحـقه ومتـممـاته وكذا
ـدة عشر (10) سنـوات ابتداء من عرض الـوثائق الـفنـية 

نتوج في السوق. ا
طابقة :  طابقة والتصريح با طابقة :  - وسم ا طابقة والتصريح با  - وسم ا

طـابـقة احملـددة في الالئـحة ـصـنّع وسم ا  1 - يضع ا

تطلبات هذه الالئحة. الفنية على كل منتوج مطابق 
ـــطــابــقــة ــصـــنّع تــصــريـــحــا كــتـــابــيــا بــا  2 - يـــحــرر ا

ـنــتـوج ويـضـعه مــرفـقـا بـالـوثــائق الـفـنـيـة ـوذج ا يـخص 
ـــدة عــشــر (10) ــؤهـــلــة  ــراقـــبــة ا حتـت تــصـــرف مــصــالـح ا
ــنــتــوج في الــســوق. ســنــوات ابــتــداء من تــاريـخ عــرض ا
ـنـتـوج الـذي حرر من ـوذج ا ـطـابقـة  يحـدد الـتـصـريح بـا

أجله.
طـابقة حتـت تصرف توضع نـسخـة من التـصريح بـا

ؤهلة. راقبة ا مصالح ا
نتوج ستوى ج :  التحقق من ا نتوجا ستوى ج :  التحقق من ا 3/ ا

ــطــابـــقــة الــتـي من خاللـــهــا يــفي هـــو إجــراء تـــقــيــيـم ا
صنّع بااللتزامات اآلتية :  ا

ـــصــنّـع كل االحـــتـــيـــاطــات 1 - الـــتـــصـــنـــيع : - الـــتـــصـــنـــيع : يـــتـــخـــذ ا
ـتابعـة لهذه الضروريـة حتى تضـمن طريقـة التـصنيع وا
ـتـطـلـبات ـصـنّـعة حـسب ا ـنتـوجـات ا األخـيرة مـطـابـقـة ا

احملددة  في الالئحة الفنية.
ـؤهــلــة بـالــفـحــوصـات 2 - الــتـحـقق : - الــتـحـقق : تــقـوم الــهــيـئــة ا
ــنــتــوجــات والــتـــجــارب الالزمــة لـــلــتــحــقق مـن مــطــابــقـــة ا

تطلبات احملددة في الالئحة الفنية. حسب ا
صنّع:  جترى الفحوصات والتجارب باختيار من ا
ــراقـبــة أو جتـربـة كل مــنـتــوج كـمـا هــو مـبـ - إمـا 
بينة أدناه طابقة ا تعلقة بالتحقق من ا في النقطة ا

ؤهلة صنّع طـلب فحص النوع لـدى الهيئـة ا يـقدم ا
طــبـقـا ألحــكـام الالئــحـة الـفــنـيــة مـرفـقــا بـالـوثــائق الـفــنـيـة

رتبطة به. ا

ـطابقة ؤهـلة بتـقييم ا طـابقة ا تقوم هيـئة تقـييم ا
كما يأتي :

- بالنسبة للمنتوج :- بالنسبة للمنتوج :

تفـحص الوثائق الـفنيـة واألدلة التي تـسمح بتـقييم
مــدى مالءمـــة الـــتــصـــمـــيم الـــفــني لـــلـــمــنـــتـــوج مع الـــعــيـــنــة

وذج التصميم)  أخوذة ( ا

- بالنسبة للعينة أو للعينات : - بالنسبة للعينة أو للعينات : 

تتحقق من أن العيـنة أوالعينات  تصـنيعها طبقا
للوثائق الفنية.

تستخرج العـناصر التي  تصميـمها طبقا لألحكام
ــعـــمــول بــهــا ولــلـــمــواصــفــات و/أو لـــلــخــصــائـص الــفــنــيــة ا
الالزمة وكذا العنـاصر التي ال ترتكز في تـصميمها على

واصفات. األحكام الالزمة لهذه ا

يـــجـــري أو يــطـــلب إجـــراء الـــفــحـــوصـــات والــتـــجــارب
ـبــيـنـة الئـمــة لـلــتـحــقق في حـالــة مـا إذا كــانت احلـلــول ا ا
نـاسـبـة لم يـتم تـطـبـيـقـها من أن في اخلـصـائص الـفـنـيـة ا
ـــتـــطـــلـــبـــات ـــصـــنـع تـــلـــبي ا ــــعـــتـــمـــدة من قـــبل ا احلـــلـــول ا

األساسية احملددة في الالئحة الفنية.

ـوقع الذي سـيتم فـيه إجراء صـنّع على ا تتـفق مع ا
الفحوصات والتجارب.

ـؤهـلـة بـإعـداد تـقـريـر ـطـابــقـة ا تـقـوم هــيـئـة تـقـيـيم ا
تــقــيـمي تــدرج فــيه األنــشـطــة الـتـي أجـريت طــبــقـا ألحــكـام

الفقرة 2 أعاله.

ـؤهــلـة دون اإلخالل بــالــتـزامــاتـهــا جتـاه الــســلـطــات ا
ـؤهـلـة أن تـكـشف عن مـحـتـوى هـذا ـكن الـهـيـئــة ا فـإنّه ال 

صنّع. وافقة ا التقرير كليا أو جزئيا إال 

تطـلبات اخلـاصة لالئّحة عنـدما يكون الـنوع يلـبّي ا
ـؤهـلة ـعـني تـقـدم الـهـيـئـة ا ـنـتوج ا ـرتـبـطـة بـا الـفنـيـة ا
للـمـصنّع شـهادة فـحص الـنوع وحتـتوي هـذه الـشهـادة على
صـنّع ونـتـائج الفـحص وشـروط صالحـيته اسم وعـنـوان ا
ــوافق عــلـيه. ــعــطـيــات الــضـروريــة لــتـعــريف الــنـوع ا وا

لحق واحد أو بعدة مالحق.  كن أن ترفق الشهادة  و

ـعــلـومـات تـشــمل هـذه الــشـهـادة ومالحــقـهـا عــلى كل ا
ــنــتــوجــات الــضــروريــة الــتي تــســمـح بــتــقــيــيم مــطــابــقــة ا

صنّعة بالنسبة للنوع الذي  فحصه. ا
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طابقة لكل صنّع بتـحرير تصريح كتـابي با يقوم ا
راقبة نتـوج ويضعه حتت تصرف مصالح ا وذج من ا
ـدة عـشر (10) سـنـوات ابتـداء من تـاريخ عرض ـؤهـلة   ا
ـوذج ـطـابـقـة  ــنـتـوج في الـسـوق. ويـحـدد الـتــصـريح بـا ا

نتوج الذي حرر من أجله. ا

ــطــابــقـة حتـت تــصـرف تــوضع نــســخــة من تــصــريح ا
ــوافـقـة من ـؤهـلــة. وفي حـالــة إعـطـاء ا ــراقـبــة ا مـصـالح ا
ـصـنّع أيـضا ـؤهـلة يـضع ا ـطابـقـة ا طـرف هـيـئة تـقـيـيم ا
وحتـت مـسـؤولـيــة هـذه الـهـيــئـة رقم تـعــريف هـذه األخـيـرة

نتوجات . على ا

ستوى د : التحقق بالوحدة ستوى د : التحقق بالوحدة ا 4/ ا

ـــطـــابــقـــة الـــتي مـن خالله يـــفي  هـــو إجـــراء تـــقـــيــيـم ا
تـعلـقة بـالوثـائق الفـنيـة والتـحقق ـصنع بـااللتـزامـات ا ا
ـطـابـقـة. ويـضـمن ويـصرّح ـطـابـقـة والـتـصـريح بـا ووسم ا
ـعـني اخلـاضع ـنتـوج ا عـلى مـسـؤولـيـته الـشـخـصـيـة بـأن ا
ألحــكــام الــتـحــقـق يــلــبـّـي مــتـطـلـبـات الـالئــحـة الــفــنــيـة

عني بها. ا

1 - التصنيع - التصنيع

ـصنّع جميع اإلجراءات الضرورية من أجل  يتخذ ا
أن تكـون طريـقة الـتصـنـيع ومتـابعـة هذه األخـيرة تـضمن
ــصـنع طــبـقـا لــلـمـتــطـلــبـات احملـددة في ــنـتـوج ا مـطـابــقـة ا

الالئحة الفنية.

2 - التحقـق - التحقـق

ـؤهلة أو تـطلب الـقيام ـطابـقة ا تـقوم هيـئة تـقييم ا
ـبــيــنــة في اخلــصـائص ــراقــبـات والــتــجــارب الالزمــة ا بــا
ـنـتوج الـفـنيـة أو جتـارب تـعادلـهـا  لـلـتحـقق من مـطـابقـة ا

للمتطلبات احملددة في الالئحة الفنية.

ــؤهـلـة شــهـادة مـطــابـقـة فـيــمـا يـخص تــسـلّم الـهــيـئـة ا
ـراقـبـات والـتـجـارب الـتي أجـريت وتـضع أو تـطـلب أن ا
يـوضـع حتت مـسـؤولـيـتـهـا رقم تـعــريـفـهـا عـلى كل مـنـتـوج

مصادق عليه. 

ــــطــــابــــقــــة حتـت تــــصـــرف ــــصــــنّـع شـــهــــادات ا يــــضع ا
ـدة عـشـر (10) سـنـوات ابـتـداء ـؤهـلـة  ـراقــبـة ا مـصـالح ا

نتوج في السوق. من تاريخ عرض ا

طابقة طابقة والتصريح با طابقة - وسم ا طابقة والتصريح با 3 - وسم ا

ــطـابــقــة كـمــا هــو مـبــ في الالئــحـة ـصــنّع ا يـضـع ا
ـؤهـلـة رقم الـتـعـريف الـفـنـيـة وحتت مـسـؤولـيـة الـهـيـئـة ا
ـتطلـبات احملددة في لهـذه األخيرة عـلى كل منتـوج يلبّي ا

هذه الالئحة الفنية.

ـــنــتـــوجـــات عــلى قـــاعــدة ــراقـــبــة أو جتـــربــة ا - إمـــا 
ـتـعــلـقـة بـالـتـحـقق إحــصـائـيـة كـمـا هـو مـبــ في الـنـقـطـة ا

ذكورة أدناه. طابقة ا اإلحصائي من ا

ـطابقة عن طريق مراقبة وجتربة ـطابقة عن طريق مراقبة وجتربة - التحقق من ا 3 - التحقق من ا
كل منتوجكل منتوج

نـتوجات آليا ويـتم إجراء جتارب مالئمة تفحص ا
ـــطــبـــقــة أو جتــارب مـــعــرّفـــة في اخلــصـــوصــيـــات الــفـــنــيــة ا
ـطابـقـة حـسب مـتـطـلـبات تـعـادلـهـا من أجل الـتـحقـق من ا

الالئحة الفنية.

ــؤهـلـة شــهـادة مـطــابـقـة فـيــمـا يـخص تــسـلّم الـهــيـئـة ا
ـراقــبــة والــتــجــارب الـتـي أجـريـت وتـضـع أو تـطــلب أن ا
يـوضـع حتت مـسـؤولـيـتـهـا رقم تـعــريـفـهـا عـلى كل مـنـتـوج
ــطــابـــقــة حتت ــصـــنع شــهـــادات ا مـــصــادق عـــلــيه. ويـــضع ا
ـدة عـشر (10) سـنوات ـؤهـلة  ـراقبـة ا تصـرف مـصـالح ا

نتوج في السوق. ابتداء من تاريخ عرض ا

طابقة طابقة- التحقق اإلحصائي من ا 4 - التحقق اإلحصائي من ا

ـصــنّع جــمـيع االحــتــيـاطــات الـضــروريـة من يــتـخــذ ا
ــتـابـعـة لـهـذه األخـيـرة أجل أن تـكـون طــريـقـة الـتـصـنـيع وا
تـــضــمـن جتــانس كـل حــصـــة مـــصــنـــعــة ويـــقـــدم مــنـــتـــوجــاته

للمراقبة على شكل حصص متجانسة.

تطـلبات  تؤخذ عـينة عـشوائيـا من كل حصـة طبقـا 
الالئحة الفنية. وتفحص كل منتوجات العينة نظاميا.

ويـتم إجراء جتـارب مـناسـبـة مبـينـة في اخلـصائص
طبـقة أو جتارب تـعادلهـا للـتحقق من مـطابقـتها الـفنيـة ا

طبقة ولتحديد قبول أو رفض احلصة.  للمتطلبات ا

في حـــالـــة قـــبــول احلـــصـــة فـــإنّ كل مـــنــتـــوجـــات هــذه
األخيرة تعتبر مـقبولة باستثناء مـنتوجات العينة التي

تب أنها غير مطابقة.

ـطابـقة ؤهـلة شـهادة ا طـابقـة ا تـسلّم هـيـئة تـقيـيم ا
ــراقـبــات والــتـجــارب وتــضع أو تــطـلب أن فــيــمـا يــخص ا
يــوضع حتـت مـســؤولــيــتــهــا رقم تــعــريف عــلى كل مــنــتـوج
ــطــابـــقــة حتت ــصـــنّع شــهـــادات ا مـــصــادق عـــلــيه. ويـــضع ا
ـدة عـشر (10) سـنوات ـؤهـلة  ـراقبـة ا تصـرف مـصـالح ا

نتوج في السوق.  ابتداء من تاريخ عرض ا

طابقة طابقة والتصريح با طابقة - وسم ا طابقة والتصريح با 5 - وسم ا

ـــطــــابـــقـــة كــــمـــا هـــو مــــبـــ في ــــصـــنع وسّـم ا يـــضع ا
ـطـابـقـة الالئـحــة الـفـنـيـة وحتت مـسـؤولـيـة هــيـئـة تـقـيـيم ا
ـؤهلـة. ويـسـجل رقـم التـعـريف عـلـى كل مـنـتوج مـطـابق ا

للمتطلبات احملددة في الالئحة الفنية.
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ـؤهـلـة بـالـوصـول ألغـراض ـصـنّع لـلـهـيــئـة ا يــسـمح ا
الــتـقــيـيم إلى مــواقع الــتـصــمـيم والــتـصــنـيع والــتـفــتـيش
ــــعــــلــــومــــات والــــتــــجــــارب والــــتــــخـــــزين ويــــقــــدم لــــهــــا كل ا

تعلقة بنظام تسييراجلودة اخلاص به. الضرورية ا

ـؤهـلـة بـتـدقـيـقـات دوريـة لـلـتـأكـد من تـقـوم الـهـيـئـة ا
ـصـنّع وتـطـبـيـقـه لـنـظـام اجلـودة وتـقـوم بـإرسـال الــتـزام ا

تقرير التدقيق للمصنّع.

ـــؤهـــلــــة الـــقـــيـــام ـــكن لــــهـــيـــئــــة ا بـــاإلضــــافـــة إلى أنـه 
ــنـاســبـة هــذه الـزيـارات بــزيـارات مــفـاجــئـة لــلـمــصـنّع و
ؤهلة عند االقتضاء إجراء أو طلب إجراء كن للهيـئة ا
نتـوجات للتـحقق من السيـر احلسن لنظام جتـارب على ا
اجلــــودة وتــــقــــدم لــــلــــمـــــصــــنّع تــــقــــريــــر الــــزيــــارة وتــــقــــريــــر

التجارب إن وجدت.

طابقة طابقة والتصريح با طابقة- وسم ا طابقة والتصريح با 3 - وسم ا

ـطـابـقـة الالزم احملدد في ـصنّع بـوضع وسم ا يـقـوم ا
ـؤهــلـة ورقم الـالئـحـة الــفـنــيـة وحتت مــسـؤولــيـة الــهـيــئـة ا
تـطلـبات التـعريف لـهذه األخـيـرة على كل مـنتـوج يلـبي ا

احملددة في الالئحة الفنية.

طابقة يخص كل صنّع تصـريحا كتابيـا با يحرر ا
ـراقـبـة ـوذج لـلـمـنـتـوج ويـضــعه حتت تـصـرف مـصـالح ا
ـدة عـشر (10) سـنـوات ابـتداء مـن تاريـخ عرضه ـؤهـلـة  ا

في السوق.

ــنـتــوج الـذي حـرّر ـوذج ا ـطــابـقــة  يـحــدد تـصــريح ا
من أجله.

ــطــابــقـة حتـت تــصـرف تــوضع نــســخــة من تــصــريح ا
السلطات.

ؤهـلة راقـبـة ا صـنّع حتت تـصرف مـصـالح ا يـضع ا
ـــدة عـــشـــر (10) ســـنـــوات عـــلـى األقل ابـــتــــداء من تـــاريخ

نتج في السوق ما  يأتي : عرض ا

- الوثائق الفنية

تعلقة بنظام اجلودة - الوثائق ا

وافق عليها - التعديالت ا

ؤهلة.  - قرارات وتقارير الهيئة ا

تـــقــــوم الــهـــيـــئـــة الـــمـــؤهـــلـــة بـــإعـالم الـــســـلـــطـــات
اخملــتـصـة بــاعــتــمــادات نــظـــام الــجـــودة الــمــمــنــوحــة أو
الــمـــســحــوبـــة وتــرسـل لـــهــا دوريــا أو بـــطــلـب مـــنــهــا
علقـة أو اخلاضعـة لقيود رفوضـة أو ا قائـمة االعتمـادات ا

أخرى.

ـطـابـقـة ويضـعه ـصـنّع تـصـريـحـا كـتـابـيـا بـا يـحـرّر ا
ـدة عــشـر (10) سـنــوات ابـتـداء حتت تـصــرف الـســلـطــات 

نتوج في السوق. من تاريخ عرض ا

ــنــتــوج الــذي ــوذج ا ــطــابــقــة   يــحــدد الــتــصــريح بــا
حرر من أجله.

طـابقة حتـت تصرف توضع نـسخـة من التـصريح بـا
ؤهلة. راقبة ا مصالح ا

ستوى هـ : الضمان الكامل للجودة  ستوى هـ : الضمان الكامل للجودة  ا  5/ ا

ـــطـــابـــقــــة الـــذي يـــفـي من خالله هـــو إجـــراء تــــقـــيـــيـم ا
صنّع بااللتزامات اآلتية :  ا

    1- التصنيع- التصنيع

ـــصــنـّع نـــظـــام جــودة مـــعـــتــمـــدا لـــلــتـــصـــمــيم يـــطـــبق ا
والــتــصـنــيع والــتــفـتــيش الــنـهــائي لــلــمـنــتــوجـات وجتــربـة

عنية طبقا لنظام تسيير اجلودة. نتوجات  ا ا

ـؤهلة طلب تـقييم  نظام صنّع لدى الـهيئة ا يـودع ا
عنية. اجلودة اخلاص به بالنسبة للمنتوجات ا

يحتوي هذا الطلب على:

صنّع  - اسم وعنوان ا

نتوجات - الوثائق الفـنية لنموذج كل صـنف من ا
وجهة للتصنيع  ا

تعلقة بنظام اجلودة. - الوثائق ا

نتوجـات للمتطلبات يضمن نظام اجلودة مـطابقة ا
احملددة فـي الالئـحة الـفـنـيـة. ويـجب جـمع جـمـيع الـعـنـاصر
صـنّع بـطريـقة ـتـطلـبات واألحـكـام التي وافق عـلـيهـا ا وا
مــــنــــتـــظــــمــــة ومــــنــــظــــمــــة في وثــــائق عــــلى شــــكـل قـــرارات

وإجراءات وتعليمات مكتوبة.

ـــصــــنــّـع أن يـــثــــبـــت إشـــهــــــادا عــــلى يــــجـــب عــــــلـى ا
مــــطـــــــابــــقــــة نـــظــــــام تــــســــيــــيــــر اجلــــودة اخلــــاص به حــــسب
ـــفـــعــول مـن طــرف ـــواصـــفــة NA / ISO 9001 الـــســاريـــة ا ا
ــعـتـمـدة. ويـجب أن تــقـدم لـهـيـئـة ـطـابـقـة ا هــيـئـة تـقـيــيم ا
تـعلقة بنظام اجلودة ؤهلة كل الوثائق ا طابـقة ا تقييم ا
الــــتي تـــســــمح بـــتـــرجــــمـــة مـــوحــــدة لـــبـــرامج ومــــخـــطـــطـــات

وكتيبات وملفات اجلودة.

ؤهلة راقبة حتت مسؤولية الهيئة ا ؤهلة- ا راقبة حتت مسؤولية الهيئة ا 2 - ا

ـصنّع بشكل راقـبة هو ضمـان التزام ا الـهدف من ا
ــصـادق صــحــيح بــالـواجــبـات الــنــاجـمــة عن نــظــام اجلـودة ا

عليه.


