الجمهوريــــــة الجزائريـــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــــة
وزارة التجارة

بالغ من وزارة التجارة

تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المتعاملين اإلقتصااااا وين و المكااااتهل ين أنه قد تم
المصاااااا قة على قرار وزاري مشاااااتر وتضااااامن المصاااااا قة على الن ال التحني ال ي و د
متطلبات األمن ألجهزة الغاز الم ترق وذلك تطبيحا ألح ال الما ة  82من المرساااالل التن ي ي
رقم  464-50المؤرخ في  4ذي الحعدة عال  6486الملافق  6وكاااامبر ساااانة  8550و
المتعلق بتن يم التحييس و سيره .
وهدف ه ا النص التن يمي إلى:
 ت دود متطلبات األمن ألجهزة الغاز الم ترق ؛
 سد ال راغ الحانلني في مجال أمن ه ه األجهزة ؛
 الت م و تدعيم مراقبة المطابحة قصد الم اف ة على ص ة و سالمة األشخاص
و ال يلانات األلي ة.
ال تنطبق أح ال ه ا الن ال التحني على األجهزة الملجهة خصيصا ً لالستعمال الصناعي.
ونص ه ا النص الجدود على األح ال األساسية التالية :
 .1تعروف الم اهيم المكتعملة؛
 .2ت دود الشروط الضروروة لتصميم وتركيب واستعمال أجهزة الغاز الم ترق و وتعلق
األمر :

 باألجهزة مثل أجهزة الطهي و التدفئة و تكخين الماء...إلخ؛
 بالتجهيزات الملجهة لالستعمال اخل جهاز؛
 بالملا و الم لنات المكتعملة لصناعة األجهزة و التجهيزات المعنية؛
 بإرشا ات و معللمات األمن المرتبطة بتركيب وتشغيل الجهاز.
باإلضافة إلى ذلك ولزل ه ا النص المنتج أو المكتلر أن وحدل على األقل شها ة مطابحة
مكلمة من طرف هيئة معتمدة و معترف لها بال اءة و التي تكلم تعهدا م تلبا ودل على أن
المنتلج مطابق للمتطلبات الخاصة.
سيدخل ه ا النص حيز التن ي بعد سنة ( )06واحدة ابتداء من تاروخ نشره في الجرودة
الرسمية.
ل ل معللمات إضافية فإن المتعاملين اإلقتصا وين و المكتهل ين مدعلون إلى التحرب
من المدوروات الجهلوة للتجارة ( )50و المدوروات اللالئية للتجارة ( )42و المركز الجزائري
لمراقبة النلعية و الرزل أو من خالل الملقع اإلل تروني للزارة التجارة :

www.mincommerce.gov.dz

