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 القياس واملعايرةنظام الالئحة التنفيذية ل

  تعريفاتاألول:  الباب

 املادة األوىل: 

 يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية أينما وردت يف هذه الالئحة املعاني املبينة أمام كل منها:

 هـ.13/11/1434( وتاريخ 51ايرة الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/النظام: نظام القياس واملع

 : اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة.اهليئة

 املركز الوطين: املركز الوطين للقياس واملعايرة.

اللجنة السعودية: اللجنة املشكلة بقرار جملس إدارة اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس 

 هـ.22/8/1425( وتاريخ 116عتماد يف االجتماع رقم )واجلودة لال

املختربات املعتمدة: املختربات اليت متنحها اهليئة شهادة اعتماد تفيد قدرتها بالقيام ببعض 

 خدمات االختبار أو املعايرة أو كلها.

 احملافظ: حمافظ اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة.

ز القياس للتوزيع أو االستخدام يف السوق من خالل نشاط جتاري، اإلتاحة بالسوق: إتاحة جها

 سواء مبقابل أو جمانًا.

 الطرح يف السوق: إتاحة جهاز القياس يف السوق ألول مرة.

الصانع: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع أيًا من أجهزة القياس حتت امسه أو عالمته 

 التجارية.

 عتباري يتصرف نيابة عن الصانع.املستورد: أي شخص طبيعي أو ا

املوزع: أي شخص طبيعي أو اعتباري، خالف الصانع واملستورد، والذي جيعل جهاز القياس 

 متاحًا يف السوق.
 

 الباب الثاني: أهداف ونطاق تطبيق الالئحة التنفيذية
 

 املادة الثانية: 

ق بأجهزة القياس، ودخوهلا تهدف هذه الالئحة إىل إيضاح األحكام التفصيلية للنظام فيما يتعل

إىل السوق ووضعها قيد االستخدام، مع األخذ يف االعتبار تأثريها على الصحة أو السالمة العامة 

 أو البيئة، أو محاية املستهلك، أو جباية التكاليف، أو التجارة العادلة.
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 املادة الثالثة: 

 : صة ما يأتيختضع ألحكام النظام وهذه الالئحة مجيع أجهزة القياس، وخبا .1

 .عدادات املاء .أ

 .عدادات الغاز .ب

 .أجهزة حتويل احلجم .ج

 عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة. .د

 عدادات الطاقة احلرارية. .ه

 أنظمة القياس املستمرة والديناميكية لكميات السوائل عدا املاء. .و

 أجهزة قياس الوزن األوتوماتيكية. .ز

 عدادات سيارات األجرة. .ح

 أجهزة قياس األبعاد. .ط

 زة قياس الغازات العادمة.أجه .ي

 عدادات مضخات الوقود. .ك

 أي أجهزة قياس أخرى تغطيها املادة الثانية. .ل

ختضع ألحكام النظام وهذه الالئحة أجهزة القياس املستعملة أو اجلديدة املصنعة داخل  .2

 .اململكة، وكذلك أجهزة القياس املستعملة أو اجلديدة املستوردة من خارج اململكة

ام النظام وهذه الالئحة أجهزة القياس املستخدمة لألغراض اآلتية، تستثنى من أحك .3

 شريطة إثبات ذلك، وإمكانية متييزها:

عينات أجهزة القياس املستخدمة ألغراض العرض والدعاية واإلعالن، بشرط عدم  .أ

 توزيعها على اجلمهور سواء مبقابل أو باجملان.

مات العسكرية أو التعليمية أو أجهزة القياس لالستخدامات اخلاصة، مثل االستخدا .ب

 البحثية أو االستخدامات الصناعية اخلاصة.
 

 

 الباب الثالث: اختصاصات اهليئة واملركز الوطين واملختربات

 املادة الرابعة: 

يكون املركز الوطين مسؤواًل عن االعتناء باملعايري الوطنية املسندة إىل املعايري الدولية  .1

 جعية والعاملة مسندة إىل املعايري الوطنية.وتكون معايريه املر .وحفظها
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تكون املختربات اخلاصة مسؤولة عن االعتناء باملعايري املرجعية والعاملة املسندة إىل املعايري  .2

 الوطنية وحفظها وتصنف هذه املختربات كمختربات معتمدة.

ملعايرة جيب على املركز الوطين واملختربات املعتمدة كاًل حسب اختصاصه، توفري خدمة ا .3

 عند طلبها من أحد اخلاضعني ألحكام النظام وهذه الالئحة.
 

  املادة اخلامسة:

لغرض توفري خدمة املعايرة والتحقق  –على املختربات اخلاصة واملعتمدة من اللجنة السعودية 

طبقًا لنظام وهذه الالئحة. استخدام املعايري املرجعية والعاملة للتحقق والفحص وإعادة التحقق 

األوزان واملقاييس املستخدمة يف التجارة الوطنية والدولية واملقاييس املستخدمة ألغراض  من

 .أخرى
 

 املادة السادسة: 

 .تقوم اللجنة السعودية لالعتماد مبنح شهادات االعتماد للمختربات
 

 إجراءات التحقق: الرابع الباب

 املادة السابعة: 

 أنواع التحقق من أجهزة القياس هي:

األولي: هو حتقق يتم إجراؤه على أداة القياس اجلديدة او اليت مت إصالحها وقبل  التحقق .1

 .االذن بإدخاهلا إىل خدمة املقاييس القانونية

التحقق الدوري: هو حتقق يتم إجراؤه على أداة القياس واليت حتت اخلدمة بشكل دوري  .2

 .وعلى فرتات زمنية حمددة

على أداة القياس اليت حتت اخلدمة بشكل مفاجئ التحقق املفاجئ: هو حتقق يتم إجراؤه  .3

 .بهدف التأكد من صحة أداة القياس
 

 املادة الثامنة:

 جيرى التحقق من أجهزة القياس يف أي من األماكن التالية:

 املركز الوطين. .1

 .املختربات املعتمدة .2

 لدى اجلهة املستخدمة للجهاز. .3
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 لدى الصانع. .4

 لدى املستورد. .5

 يانة اجلهاز.لدى اجلهة اليت تتوىل ص .6

 يف أي جهة أخرى توافق عليها اهليئة. .7
 

 املادة التاسعة: 

 تكون مسؤولية إجالة أجهزة القياس للتحقق وفقًا ملا يأتي:

تقوم اهليئة بإجراء التحقق يف املوقع وفقًا جلدول زمين تعده يف هذا الشأن ألجهزة القياس  .1

 .اليت ترى أن يكون التحقق منها يف املوقع

جهاز القياس تقدميه للمركز أو ألي من املختربات املعتمدة قبل طرحها أو  على مستخدم .2

 إتاحتها يف السوق.

املصّنع أو املستورد تقديم أجهزة القياس للمركز أو أي من املختربات املعتمدة قبل على  .3

 طرحها أو إتاحتها يف السوق.

ئة فيجب على تلك املنشآت بالنسبة إىل األجهزة اليت تتم صيانتها يف منشآت معتمدة من اهلي .4

 دمغ تلك األجهزة بعد صيانتها بالدمغة املقبولة من اهليئة.
 

 املادة العاشرة:  

ال يتم استيفاء أي مبلغ إلجراء التحقق املفاجئ، إال يف حال كون جهاز القياس غري مطابق  .1

، ويف هذه احلالة ملتطلبات التحقق الدوري، وبالشكل الذي يؤثر سلبًا على حقوق املتعاملني

 .(1( مخسة أضعاف تكلفة التحقق الدوري املنصوص عليها يف اجلدول رقم )5يتم تقاضي )

يتحمل طالب اخلدمة التكاليف الالزمة لنقل املعايري وأجهزة القياس، وذلك يف حالة إجراء  .2

 .التحقق الدوري
 

 املادة احلادية عشرة: 

خلاضعة للمواصفات القياسية اإللزامية تكون فرتة صالحية التحقق ألجهزة القياس ا .1

 .(1)اللوائح الفنية( كما هي مبينة يف اجلدول رقم )

حتدد فرتة صالحية التحقق ألجهزة القياس غري اخلاضعة للمواصفات القياسية اإللزامية  .2

)اللوائح الفنية( من قبل اجلهات املستخدمة هلا وفقا لدليل حتديد فرتات التحقق ألدوات 
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( واملنظمة OIML D10:2007ادر عن املنظمة الدولية للمرتولوجيا القانونية رقم )القياس الص

 . (ILAC G24:2007الدولية العتماد املختربات )
 

 الباب اخلامس: إجراءات املعايرة

 املادة الثانية عشرة: 

 لنحو اآلتي:تكون مادة املعايرة ملعايري القياس احملتفظ بها يف اهليئة ويف املختربات املعتمدة على ا

ُتعد معايري القياس احملتفظ بها يف اهليئة صاحلة بشكل مستمر، على أن تقوم اهليئة.  .1

من خالل املركز الوطين للقياس واملعايرة بإثبات جمال املعايرة واالرتياب يف القياس من 

ملعرتف خالل املشاركة املستمرة يف برامج املقارنات البينية مع املراكز الوطنية للمرتولوجيا ا

(، وتعترب املسندة إليها CIPM-MRAبها من خالل اتفاقية املكتب الدولي لألوزان واملقاييس )

 .صحيحة ضمن اجملال الذي حتدده نتائج برامج املقارنة البينية

حتدد املختربات املعتمدة صالحية املعايرة للمعايري الثانوية احملتفظ بها لديهم، وفقًا  .2

يرة ألدوات القياس الصادر عن املنظمة الدولية للمرتولوجيا القانونية لدليل حتديد فرتات املعا

 .(ILAC G24:2007املختربات ) العتماد( واملنظمة الدولية OIML D10:2007رقم )
 

 املادة الثالثة عشرة: 

تقوم اهليئة بالتنسيق مع اجلهات احلكومية بضمان حفظ املعايري املرجعية والعاملة يف املختربات 

 . مدة ومعايرتها دوريًااملعت
 

 املادة الرابعة عشرة: 

جيب أن ُيحاط كل من يطلب خدمة املعايرة قبل بدء املخترب املعتمد بإجراءات املعايرة بتقدير 

 .تكاليف املعايرة اليت سيتحملها، على أن يتم حتصيلها منه قبل بدء املعايرة
 

 املادة اخلامسة عشرة: 

جهزة القياس اخلاضعة للمواصفات القياسية اإللزامية تكون تكاليف معايرة اهليئة أل .1

 . (1)اللوائح الفنية( وفقًا للجدول رقم )

تكون تكاليف معايرة اهليئة ألجهزة القياس غري اخلاضعة للمواصفات القياسية  .2

 (.2اإللزامية )اللوائح الفنية( وفقًا للجدول رقم )
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( ريال لكل 200( على أساس )2)حتسب تكاليف املعايرة غري الواردة يف اجلدول رقم  .3

 ساعة عمل.

( سنويًا، أو كلما 2( ورقم )1تراجع اهليئة تكاليف املعايرة الواردة يف اجلدولني رقم ) .4

 دعت احلاجة.

 ة عشرة: سادساملادة ال

ختتم مناذج أجهزة القياس اخلاضعة للمعايرة القانونية بواسطة املراكز أو املخترب املعتمد، 

 يأتي: ويراعى يف ذلك ما

أن يكون هلا شهادة مطابقة سارية املفعول، وصادرة من اهليئة طبقاً لقواعد منح شهادات  .1

 .املطابقة لنماذج أجهزة القياس اليت تصدرها اهليئة

 .أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية اإللزامية )اللوائح الفنية( .2
 

 املادة السابعة عشرة:

 . ماذج أجهزة القياس اخلاضعة للنظامقوم اهليئة مبنح شهادات املطابقة لنت
 

 عشرة: الثامنةاملادة 

جيب أن حيمل كل جهاز قياس العالمات اليت تدل على مطابقته ملتطلبات التحقق احملددة  .1

 يف املواصفات القياسية اإللزامية )اللوائح الفنية(.

 عدد عالمات املطابقة ملتطلبات التحقق )الدمغ( هي: .2

 ين.عالمات إقرار النوع الوط -أ

تأخذ شكاًل هندسيًا مناسبًا، وحتدد اهليئة لون العالمة، وتكون بأبعاد تتناسب مع 

 طبيعة األجهزة اليت سيتم تثبيتها عليها، وحتتوي دون حصر على املعلومات اآلتية:

 ( الذي يرمز إىل اململكة العربية السعودية.KSAالرمز ) .1

 اصفات واملقاييس واجلودة.( الذي يرمز إىل اهليئة السعودية للموSASOالرمز ) .2

رقم متييزي مكون من ثالث خانات يدل على نوع أداة القياس اخلاضعة  .3

 للمواصفات القياسية اإللزامية، ويتم حتدد هذا الرقم من املركز.

 رقم تسلسلي من ثالث خانات، إلقرار النوع يف السنة املعينة. .4

 النوع.رقم من خانتني يدل على رقم السنة اليت منح بها إقرار  .5

 عالمات التحقق األولي والدوري: -ب
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ميكن هلذه العالمة أن تأخذ أشكااًل متعددة، حبسب طبيعة كل جهاز والطريقة 

املثلى إلظهارها، وهي عبارة عن شكل هندسي وحتدد لونها اهليئة، وحتتوي دون 

 حصر على املعلومات اآلتية:

 رمز وشعار اهليئة. .1

 هاز.عبارة تدل على أنه مت التحقق من اجل .2

 رقم اجلهة اليت قامت بتثبيت العالمة. .3

 ( أرقام، وهي السنة اليت تنتهي بها صالحية التحقق.4رقم السنة مكون من ) .4

 عالمة احلماية: -ج

متعددة، حبسب طبيعة كل جهاز والطريقة ميكن هلذه العالمة أن تأخذ أشكااًل 

املثلى حلماية األجزاء اليت تؤثر على نتيجة القياس، وتكون ذات لون حتدده اهليئة، 

 وحتتوي دون حصر على املعلومات اآلتية:

 رمز وشعار اهليئة. .1

 عبارة تدل على أن هذه العالمة هي )عالمة محاية(. .2

 رقم اجلهة اليت قامت بتثبيت العالمة. .3

تسلسلي يشري للشخص الذي قام بتثبيت هذه العالمة، كلما كان ذلك رقم  .4

 ممكنًا.

 عالمة الرفض: -د

هلذه العالمة أن تأخذ أشكااًل متعددة، حبسب طبيعة كل جهاز والطريقة  ُيمكن

املثلى حلماية األجزاء اليت تؤثر على نتيجة القياس، وتكون ذات لون حتدده اهليئة، 

 ات اآلتية:وحتتوي دون حصر على املعلوم

 رمز وشعار اهليئة. .1

 (.رفضعبارة تدل على أن هذه العالمة هي )عالمة  .2

 رقم اجلهة اليت قامت بتثبيت العالمة. .3

رقم تسلسلي يشري للشخص الذي قام بتثبيت هذه العالمة، كلما كان ذلك  .4

 ممكنًا.

 ُتصنع الدمغات بطريقة أو مواد خاصة، حبيث تؤدي إزالتها إىل تلفها. .5
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 التزامات الصانع واملستورد واملوزع واملمثل: ادسالسالباب 

 عشرة: التاسعةاملادة 

 جيب على الصانع االلتزام باآلتي:

أن يضمن، عند طرح أو إتاحة أجهزة القياس يف السوق أو وضعها موضع االستخدام،  .1

أنه مت تصميمها وتصنيعها وفقًا ملتطلبات اهليئة. وعليه إعداد الوثائق الفنية اخلاصة 

 لك األجهزة، والقيام بإجراءات التحقق ذات الصلة، سواء بنفسه أو حتت مسؤوليته.بت

إصدار إعالن مطابقة ألجهزة القياس، وتثبيت عالمة املطابقة عليها، وذلك يف حال  .2

 مطابقة تلك األجهزة ملتطلبات اهليئة.

القياس أو ( سنوات بعد طرح جهاز 10االحتفاظ بالوثائق الفنية وإعالن املطابقة ملدة ) .3

 إتاحته يف السوق.

ضمان وجود إجراءات لسلسلة اإلنتاج مبا يتفق مع النظام والالئحة، ومراعاة ذلك عند  .4

إحداث أي تغيري يف تصميم جهاز القياس أو خصائصه أو مواصفاته، أو غري ذلك من 

 املواصفات الفنية املشار إليها يف إعالن املطابقة جلهاز القياس.

القياس الذي متت إتاحته يف السوق، والتحقق منه إذا لزم األمر.  فحص عينة من جهاز .5

واالحتفاظ بسجل للشكاوى لألجهزة غري املطابقة واالستدعاء، وإبقاء املوزعني على 

 اطالع بهذه اإلجراءات ونتائجها.

ضمان أن أجهزة القياس اليت متت إتاحتها يف السوق حتمل ملصق حيتوي على نوع  .6

ة، والرقم التسلسلي، وأي معلومة أخرى تتيح التعرف على اجلهاز اجلهاز ورقم الدفع

 بسهولة.

ضمان أن أجهزة القياس اليت متت إتاحتها يف السوق مصحوبة بنسخة من )إعالن  .7

املطابقة(، والتعليمات واملعلومات الالزمة، وأن تكون هذه التعليمات واملعلومات 

 لإلزالة.واضحة ومفهومة للمستخدم النهائي، وغري قابلة 

اختاذ التدابري التصحيحية الالزمة يف حال اكتشاف أن جهاز القياس املتاح يف السوق  .8

 من قبله غري مطابق، مبا يف ذلك سحبه أو استدعائه إذا اقتضى األمر.

تزويد اهليئة بناًء على طلبها وبالطريقة اليت حتددها جبميع املعلومات والوثائق الالزمة  .9

 قياس للنظام وهذه الالئحة.إلثبات مطابقة جهاز ال
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التعاون مع اهليئة بناًء على طلبها يف أي من اإلجراءات اليت تتخذها للقضاء على اخلاطر  .10

اليت تشكلها أجهزة القياس اليت أتاحها يف السوق، وإبالغ اجلهات املختصة ــ فورًا يف 

دم حال تضمنت تلك األجهزة خطرًا ما، موضحًا بالتفصيل نوع اخلطر، وحالة ع

 املطابقة، واإلجراءات التصحيحية املتخذة من قبله.
 

 :العشروناملادة 

 للصانع ــ مبوجب وثيقة خطية ــ أن يعني ممثاًل مفوضًا عنه. .1

على املمثل املفوض تنفيذ األعمال املوكلة إليه من الصانع، واليت تسمح له كحٍد أدنى  .2

 القيام مبا يلي:

( 10لفنية وجعلها متاحة حتت تصرف اهليئة ملدة )االحتفاظ بإعالن املطابقة والوثائق ا .أ

 سنوات بعد طرح أو إتاحة جهاز القياس يف السوق.

 تزويد اهليئة جبميع املعلومات والوثائق الالزمة إلثبات املطابقة ألجهزة القياس. .ب

التعاون مع اجلهات املختصة ــ عند طلبها ــ فيما يتصل بأي إجراء يتم اختاذه إلزالة  .ج

 ي تتضمنه/ ُتشكلُه أجهزة القياس الواقعة حتت مسؤوليته.اخلطر الذ
 

 :احلادية والعشروناملادة 

 جيب على املستورد االلتزام باآلتي:

طرح أو إتاحة أجهزة القياس املطابقة للمواصفات أو املتطلبات الفنية اليت حتددها  .1

 اهليئة ــ دون غريها ــ يف السوق.

 إجراؤه من قبل الصانع، وأن الصانع قد أصدر ضمان أن إجراء تقييم املطابقة قد مت .2

الوثائق الفنية اليت حتمل عالمة املطابقة، وأن اجلهاز مرافق له إعالن املطابقة والوثائق 

قد استوفى املتطلبات النظامية وإذا رأى املستورد ــ ألي سبب ــ  ــاملطلوبة، وأن الصانع 

مية فعليه عدم طرحه أو إتاحته يف السوق أن جهاز القياس ال يتطابق مع املتطلبات النظا

 أو وضعه موضع االستخدام، إىل حني التأكد من مطابقته.

 ( سنوات.10االحتفاظ بإعالن املطابقة والوثائق الفنية حتت تصرف اهليئة ملدة ) .3

تثبيت املعلومات اآلتية على جهاز القياس بلغة يسهل فهمها من قبل املستخدمني  .4

 النهائيني.

 ستورد.بيانات امل .أ
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 االسم التجاري. .ب

 العالمة التجارية. .ج

 عنوان بريدي واحد ميكن أن يتم التواصل معه من خالله. .د

ويف حال عدم التمكن من تثبيت هذه املعلومات على اجلهاز، فيجب إرفاق وثيقة حتمل هذه 

 املعلومات باجلهاز.

و ختزينها، ضمان أن أجهزة القياس الواقعة حتت مسؤوليته مل تتأثر نتيجة لنقلها أ .5

 وذلك طيلة فرتة مسؤوليته عنها.

القيام ــ عندما يقتضي األمر ــ بفحص أجهزة القياس املتاحة من قبله باألسواق؛ للتحقق  .6

من أدائها، وحفظ سجل بالشكاوى وحاالت عدم املطابقة واالستدعاء. وعليه إبقاء 

 املوزعني على علم بهذه اإلجراءات ونتائجها.

صحيحية الالزمة يف حال اكتشاف جهاز القياس املطروح أو املتاح يف اختاذ التدابري الت .7

 السوق من قبله غري مطابق، مبا يف ذلك سحبه أو استدعائه إذا اتقضى األمر.

إبالغ الصانع واهليئة فورًا يف حال تضمنت أجهزة القياس املطروحة أو املتاحة من قبله  .8

اخلطر، وحالة عدم املطابقة،  يف السوق خطرًا ما، على أن يوضح بالتفصيل نوع

 واإلجراءات التصحيحية املتخذة من قبله.

تزويد اهليئة واجلهات املختصة ــ بناًء على طلبها وبالطريقة اليت حتددها جبميع  .9

 املعلومات والوثائق الالزمة إلثبات مطابقة جهاز القياس للنظام وهذه الالئحة.

يتصل بأي إجراء يتم اختاذه إلزالة اخلطر  التعاون مع اجلهات املختصة عند طلبها فيما .10

 الذي تتضمنه أجهزة القياس اليت طرحها أو أتاحها يف السوق.
 

 :الثانية والعشروناملادة 

 جيب على املوزع االلتزام باآلتي:

التأكد، قبل طرح أو إتاحة أجهزة القياس يف السوق أو وضعها يف اخلدمة، أنها حتمل  .1

وجود إعالن املطابقة والوثائق والتعليمات واملعلومات  عالمة املطابقة، إضافة إىل

 الالزمة، وأن املصنع واملستورد قد التزما مبتطلباتهما النظامية.

التعامل مع أجهزة القياس املطروحة أو املتاحة يف السوق أو املوضوعة يف اخلدمة؛ بكل  .2

 عناية، مبا يضمن استمرارية مطابقتها للنظام وهذه الالئحة.
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ن أجهزة القياس الواقعة حتت مسؤوليته قد مت ختزينها ونقلها بشكل مل يؤثر ضمان أ .3

 على املتطلبات اليت يفرضها النظام وهذه الالئحة.

اختاذ التدابري الصحيحة يف حال اكتشاف أن جهاز القياس املطروح أو املتاح يف السوق  .4

 مر.من قبله غري مطابق، مبا يف ذلك سحبه أو استدعائه إذا اقتضى األ

إبالغ الصانع واملستورد واهليئة فورًا يف حال تضمنت أجهزة القياس املطروحة أو املتاحة  .5

من قبله يف السوق خطرًا ما، على أن يوضح بالتفصيل نوع اخلطر، وحالة عدم 

 املطابقة، واإلجراءات التصحيحية املتخذة من قبله.

قة اليت حتددها، جبميع تزويد اهليئة واجلهات املختصة بناًء على طلبها وبالطري .6

 املعلومات والوثائق الالزمة إلثبات مطابقة جهاز القياس للنظام وهذه الالئحة.

التعاون مع اجلهات املختصة عند طلبها فيما يتصل بأي إجراء يتم اختاذه إلزالة اخلطر  .7

 الذي تتضمنه أجهزة القياس اليت طرحها أو أتاحها يف السوق.
 

 :الثالثة والعشروناملادة 

 جيب على الصانع أو املستورد أو املوزع تزويد اهليئة ــ عند طلبها ــ مبا يأتي: .1

 اسم ومعلومات اجلهة اليت زودتهم بأجهزة القياس. .أ

 اسم ومعلومات اجلهة اليت قاموا بتزويدها بأجهزة القياس. .ب

مات املشار جيب على الصانع أو املستورد أو املوزع أن يكونوا قادرين على تزويد اهليئة باملعلو .2

( سنوات بعد تزويد أي جهة هلم بأجهزة القياس 10( من هذه املادة ملدة )1إليها يف الفقرة )

 أو تزويدهم ألي جهة بتلك األجهزة.
 

 :الرابعة والعشروناملادة 

إذا مل حتدد املواصفات القياسية اإللزامية )اللوائح الفنية( املتطلبات الوطنية للتحقق، فتقوم  .1

 يد هذه املتطلبات من حيث صالحية التحقق.اهليئة بتحد

 واالختبارات الالزمة لكل عملية حتقق، على أن تتضمن تلك املتطلبات ما يأتي:

 حتديد آليات أخذ العينات، وأسس الرفض والقبول. .أ

 حتديد آلية التحقق، وأماكن إجرائها. .ب

 حتديد أماكن وضع الدمغة )العالمات املرتولوجية(. .ج

 ميكن تفويضها هلذا الغرض وحتديد مهمات هذه اجلهات.حتديد اجلهات اليت  .د
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 حتديد املعايري الالزمة لعمليات التحقق. .ه

 تأهيل الكادر الالزم للقيام مبهمات التحقق. .و

 أي أمور أخرى قد يتطلبها هذا اإلجراء. .ز

ُتعد املواصفات القياسية غري إلزامية يف عملية املعايرة لألدوات غري اخلاضعة للمواصفات  .2

سية اإللزامية )اللوائح الفنية(، إال أنه ميكن الرجوع إليها كأحد املراجعة لعملية القيا

 املعايرة.

ُيعد املركز الوطين األدلة الالزمة لعملية املعايرة استنادًا للمواصفات القياسية السعودية أو  .3

 اخلليجية أو الدولية، أو وفقًا للممارسات الدولية.
 

 :اخلامسة والعشروناملادة 

عد أجهزة القياس مطابقة إذا استوفت املتطلبات الواردة باملواصفات القياسية السعودية ُت .1

 اإللزامية )اللوائح الفنية(.

للمصنع أن خيتار أي حل تقين إلثبات املطابقة الواردة يف هذه الالئحة، وذلك من خالل  .2

 حلول قادرة على إثبات صحتها.
 

 إجراءات الضبط: السابعالباب 

 :ادسة والعشرونالساملادة 

يتوىل موظفون متخصصون ومؤهلون من اهليئة، ووزارة التجارة والصناعة، وأي جهاز  .1

تنفيذي خمتص ويتم تسميتهم بقرار من رئيس اجلهة اليت ينتسبون إليها ــ جمتمعني أو 

 منفردين ضبط خمالفات احكام النظام وهذه الالئحة وإثباتها.

( من هذه املادة، عند مباشرتهم ملهماتهم، 1رة )يعد للموظفون املشار إليهم يف الفق .2

 موظفون هلم صالحية الضبط، ويعملون حتت إشراف اهليئة.

متنح اهليئة املوظف املختص بطاقة حتمل صورته وخمتومة باخلتم الرمسي للهيئة، وذلك  .3

إلثبات صفته الرمسية عند قيامه مبهمات التفتيش والضبط وعلى من تستعني بهم اهليئة 

 جلهات األخرى، إعادة هذه البطاقة عند زوال صفته.من ا
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 :والعشرون السابعةاملادة 

 ،حكام النظام وهذه الالئحةجهزة القياس للتحقق من مطابقتها ألأمعاينة  للموظفني .1

وذلك مبوجب حماضر ضبط حتتوي على مجيع البيانات  ،والتحفظ على املخالف منها

 .وحائزهأومعلومات مالكه  ،واملكان الذي وجد فيه ،ن اجلهازأالالزمة يف ش

و احملالت أودخول املصانع  ،املوظف من مباشرة مهماته يف التفتيش والضبط ــمنع حيظر  .2

املوظف على و .جهزة املخالفةألو التحفظ على اأ ،و غريها من احملالتأو املتاجر أو املخازن أ

 .براز ما يثبت هويتهإ

 .خرآي سبب ألو أو مستندات حبجية السرية أة حجب معلومات أعلى املنشحيظر  .3

و أو املتجر أو املخزن أغالق املصنع إفله حق  ،حالة منع املوظف من مباشرة مهماتهي  .4

 .ىل حني متكينه من مباشرة مهماتهإوذلك  ،احملل

 .ىل اهليئةإحالة املخالفة إجهة الضبط بتقوم  .5
 

 :والعشرون الثامنةاملادة 

 واالدعاءىل هيئة التحقيق إجراءات النظامية إلحالة املخالفة بعد استكمال اإاهليئة تتوىل  .1

حالة مشفوعا بصورة من إلن تزود اهليئة بصورة من خطاب اأو فروعها املختص على العام ا

 .حمضر الضبط

 .ىل اجلهات القضائية املختصة بطلب التعويضإن يتقدم أملن حلقه ضرر حيق  .2
 

 :والعشرون التاسعةملادة ا

 .بهذه الالئحة من تاريخ نشرها باجلريدة الرمسيةيعمل 

 

 اهلل املوفقو

 

 

 

 

 

 

 

 


