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 ةأعضاء لجنة المناقش

 رئيسا 20جامعة البليدة  أستاذ بن شويخ الرشيد
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 الملخـــــــص

يحظى التقييس بأهمية بالغة في ضوء التطورات االقتصادية والصناعية واالجتماعية، حيث 
ومعايير محددة للمنتجات على  ظهرت الحاجة إلى ضرورة االهتمام بوضع مواصفات واشتراطات

اختالف أنواعها، والهدف الرئيسي من وضع هذه المواصفات هو السيطرة على إنتاج كميات كبيرة من 
السلع بيسر وسهولة تكون على مستوى عال من الجودة واإلتقان مع انخفاض التكاليف، وهوما يساعد 

دة والصالحية لالستعمال أو االستهالك على تيسير التبادل في األسواق مع ضمان حد أدنى من الجو 
بالنسبة للسلع والخدمات المنتجة وفقا لمقاييس ومواصفات قياسية األمر الذي يكفل المحافظة على 
صحة المستهلكين وتحقيق رغباتهم، كما هو الشأن بالنسبة للمواد الغذائية واألدوية و... إلخ ,باإلضافة 

 طريقة استخدام السلع التي تصاحبها خطورة معينة. إلى توفير عوامل السالمة واألمان عند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Résumé 

La normalisation a acquis une grande importance avec l’évolution 

économique, industrielle et sociale, car une nécessité est apparue pour une 

mise en place de caractéristiques, conditions et critères (normes) précis des 

différents produits, le but principale de l’établissement de ces caractéristiques 

est la maitrise d’une production  facile de grande quantité de produits de haut 

niveau et de qualité avec un coût bas . ce qui aide à faciliter les échanges dans 

les marchés tout en garantissant un minimum de qualité et de validité pour 

l’utilisation ou la consommation des marchandises et des services produits 

selon des normes et des caractéristiques standards. Cela va garantir la 

préservation de la santé des consommateurs et la satisfaction de leurs désirs, 

comme dans le cas des produits alimentaires et des médicaments…etc.,  et 

aussi assurer des facteurs de sûreté et de sécurité lors de l’utilisation de 

marchandises comportant un certain risque. 
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