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ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيــذي رقم مـرســوم تــنـفــيــذي رقم 16-324 مـؤرخ في  مـؤرخ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عــام عــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 13 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2016 يـــعــدلr يـــعــدل
ويـتـمم اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم ويـتـمم اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 05 - -464 اHـؤرخ في اHـؤرخ في
4 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1426 اHوافق  اHوافق 6 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة 2005

واHتعلق بتنظيم التقييس وسيره.واHتعلق بتنظيم التقييس وسيره.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول
rناجمHبناء على تقريـر  وزيـر الصناعة وا  -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتممHعدل واHا rتعلق بالتقييسHوا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14 مـــايــــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-464 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rتعلق بتنظيم التقييس وسيرهHوا

يـرسم  ما يأتـي :يـرسم  ما يأتـي :

اHـــادة األولى : اHـــادة األولى :  يـــعـــدل ويــتـــمـم هـــذا اHــرســـوم بـــعض
أحـكــام اHـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 05-464  اHـؤرخ في 4 ذي
الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنة 2005 واHـتـعلق

بتنظيم التقييس وسيره.

اHــادة اHــادة 2 :  :  تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـواد 4 و8   و10 و23
مـن اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05-464 اHــــؤرخ في 4 ذي
القـعـدة عام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنة 2005 واHـذكور

أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 4 :  يـتــكـون اجملـلس الــوطـني لـلـتــقـيـيس الـذي
يرأسه الوزير اHكلف بالتقييس أو �ثلهr من �ثلي :

rوزير الدفاع الوطني -

rاليةHكلف باHالوزير ا -

rكلف بالطاقةHالوزير ا -

rكلف بالتجارةHالوزير ا -

rائية والبيئةHوارد اHكلف باHالوزير ا -

rكلف بالفالحة والصيد البحريHالوزير ا -

rكلف باألشغال العمومية والنقلHالوزير ا -

rكلف بالصحةHالوزير ا -

rكلف بالبحث العلميHالوزير ا -

- الــوزيـر اHــكـلـف بـالــبـريــد وتـكــنــولـوجــيـات اإلعالم
rواالتصال

rكلف بالسكن والعمرانHالوزير ا -

YـسـتـهـلـكH(2) بـعـنـوان جـمـعـيـات حـمـايـة ا Yـثل� -
rوحماية البيئة

- ثالثــة (3) �ـــثـــلـــY بـــعــنـــوان اجلـــمـــعـــيــات اHـــهـــنـــيــة
وأرباب العمل.

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

"اHادة 8 : تنشأ لكل نشاط ..... ( بدون تغيير) ......
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تـنشأ اللجان الـتقنية الـوطنية للـتقييس �قرر من
اHــديـر الــعـام لــلـمــعـهــد اجلـزائــري لـلــتـقــيــيسr وحتل حـسب

األشكال نفسها.
.........( الباقي بدون تغيير)..........".

"اHادة 10 : تكلف اللـجان ....... ( بدون تغيير حتى)
�ا يأتي:

- إعــداد مـشـاريع اHــواصـفــاتr وفـقـا إلجــمـاع أطـراف
rصلحةHأصحاب ا

.........( الباقي بدون تغيير)..........".
"اHـادة 23 : يـجب تـبلـيغ مـشاريع الـلـوائح الفـنـية أو
التي © نشـرها إلى نـقطـة اإلعالم بشأن الـعوائق الـتقـنية
لـلتـجارة الـتابـعة لـلمـعهـد اجلزائـري للـتقـييس قـصد إعالم
كل األطراف التي يهمها األمر إلبداء اHالحظات احملتملة.
تـــرسل اHـالحـــظــات اHـــتـــحـــصـل عــلـــيـــهـــا إلـى الــوزارة

اHبادرة للمعاجلة".

3 : : تــــعـــــوض تـــســــمـــيـــة " الــــلـــجــــان الـــتـــقــــنـــيـــة اHـــادة اHـــادة 
الوطنيـة " في اHرسوم التنفيذي رقم 05-464 اHؤرخ في
4 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1426 اHــوافق 6 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2005
واHـــذكــور أعالهr بــتــســمــيــة" الــلــجــان الــتــقــنــيــة الــوطــنــيــة

للتقييس".

4 : : تلـغــى أحكــام اHواد 22  و24  و25 و31 و32 اHـادة اHـادة 
مـن اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05-464 اHــــؤرخ في 4 ذي
الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنة 2005 واHـتـعلق

بتنظيم التقييس وسيره.

اHادة اHادة 5 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق
13 ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

    
      

                
              
            

              
        

  
   

       
        

    
      

        
     

     
         
       

    

     
         

    

     
         

     

     
         

      
     

     
          

     
 

     
         

     


