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املادة األوىل :

يكون لأللفاظ والعبارات التالية املعاين املبينة أمام كل منها ، ما مل يقتض السياق خالف ذلك :
الهيئة : الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة .	 

المجلس : مجلس إدارة الهيئة .	 

التنظيم : تنظيم الهيئة .	 

الوزير : وزير التجارة والصناعة .	 

الرئيس : رئيس المجلس .	 

المحافظ : محافظ الهيئة .	 

العضو : عضو المجلس .	 

املادة الثانية :

ــتقالل  ــع باالس ــتقلة ، تتمت ــة مس ــخصية اعتباري ــة ذات ش ــة عام ــودة ، هيئ ــس والج ــات والمقايي ــعودية للمواصف ــة الس الهيئ

المالــي واإلداري ، وترتبــط بوزيــر التجــارة والصناعــة ، ومقرهــا الرئيــس فــي مدينــة الريــاض ، ولهــا إنشــاء فــروع أو مكاتــب 

فــي مناطــق المملكــة بحســب الحاجــة .

املادة الثالثة :

تهدف الهيئة يف جمال اختصاصها إىل حتقيق ما يلي :
ــية . 1 ــات القياس ــع المواصف ــق م ــة ، تتواف ــم المطابق ــودة وتقدي ــة الج ــة وأدل ــعودية وأنظم ــية س ــات قياس ــدار مواصف إص

واألدلــة الدوليــة ، وتحقــق متطلبــات اتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة فــي هــذا المجــال ، وتكــون متوافقــة مــع الشــريعة 

اإلســالمية ومحققــة لمصالــح المملكــة .
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توفير الحماية الصحية والبيئية والسالمة العامة ، من خالل المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة من الهيئة .. 2

ضمــان جــودة المنتجــات الوطنيــة مــن خــالل اعتمــاد مواصفــات قياســية ســعودية مالئمــة تمكــن المنتجــات الوطنيــة مــن . 3

المنافســة فــي األســواق المحليــة والدوليــة ، والعمــل علــى حمايــة أســواق المملكــة مــن الســلع المغشوشــة والمقلــدة .

املادة الرابعة :

مــع عــدم اإلخــالل باختصاصــات الجهــات األخــرى المنصــوص عليهــا نظامــًا وبخاصــة المهمــات المتعلقــة بالمنتجــات والمــواد 

المســند اختصاصهــا إلــى الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء ، تباشــر الهيئــة المهمــات التنظيميــة والتنفيذيــة والرقابيــة المتعلقــة 

ــات  ــلع والمنتج ــعودية للس ــية الس ــات القياس ــاد المواصف ــع واعتم ــك وض ــي ذل ــا ف ــودة ، بم ــس والج ــات والمقايي بالمواصف

ــح  ــات من ــرات وجه ــاد المختب ــهاداتها ، واعتم ــح ش ــة ومن ــم المطابق ــراءات تقوي ــرة وإج ــاس والمعاي ــزة القي ــات وأجه والخدم

الشــهادات ألنظمــة الجــودة ، وتحديــد أســاليب أخــذ العينــات وطــرق االختبــار والتفتيــش الفنــي وأنظمــة الجــودة ، وتحديــد 

أســس وشــروط التنفيــذ الفنيــة والتصنيفــات والرســومات الهندســية والمصطلحــات والتعريفــات والرمــوز ، وغيــر ذلــك ممــا 

يصــدره المجلــس فــي مجــال المواصفــات والمقاييــس والمعايــرة والجــودة ، ولهــا فــي ســبيل ذلــك مــا يلــي :

نشــر المواصفــات القياســية التــي تعتمدهــا بالطــرق التــي تراهــا ، وال تعــد نافــذة إال بعــد اإلعــالن عنهــا فــي الجريــدة . 1

ــمية . الرس

إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقًا للمواصفات القياسية التي تعتمدها .. 2

ــية . 3 ــات القياس ــة للمواصف ــتوردة المطابق ــة والمس ــات المحلي ــودة للمنتج ــة الج ــص لعالم ــراءات الترخي ــح إج ــدار لوائ إص

ــح . ــك اللوائ ــق تل ــح حــق اســتخدامها ، وتطبي ــي تعتمدهــا ومن ــة الت الوطني

إصــدار لوائــح إجــراءات منــح شــهادات تســجيل أنظمــة الجــودة وأنظمــة البيئــة والســالمة وغيرهــا مــن األنظمــة التــي . ٤

ــح . ــك اللوائ ــق تل يعتمدهــا المجلــس ، وتطبي

ــة العامــة . 5 ــح عالمــة الجــودة للمنتجــات التــي تدخــل فــي اختصــاص الهيئ ــى أن تمن ــح عالمــة الجــودة للمنتجــات ، عل من

للغــذاء والــدواء التــي يمكــن منــح عالمــة جــودة لهــا بعــد موافقتهــا .

نشر التوعية الالزمة بالمواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة .. 6

تنســيق أعمــال المواصفــات القياســية والجــودة وإجــراءات تقويــم المطابقــة والقيــاس والمعايــرة فــي المملكــة واالعتــراف . 7

المتبــادل مــع الجهــات النظيــرة فــي الــدول األخــرى .

تطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة .. 8

التأكــد مــن تطبيــق المواصفــات القياســية الســعودية ولوائــح إجــراءات تقويــم المطابقــة التــي تعتمدهــا بالتنســيق مــع . 9
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األجهــزة ذات العالقــة .

منح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير .. 10

القيام بجميع أعمال االعتماد بما فيها اعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات ألنظمة الجودة .. 11

إنشاء قاعدة معلومات في مجاالت عمل الهيئة ، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية واإلقليمية والدولية .. 12

إجــراء البحــوث والدراســات ، وتقديــم الخدمــات االستشــارية التــي تتعلــق بأعمالهــا ونشــاطاتها ، والتعــاون مــع الشــركات . 13

والهيئــات والجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي وغيرهــا مــن الجهــات التــي تــزاول أعمــااًل مشــابهة ألعمالهــا .

مراجعــة األنظمــة واللوائــح الرقابيــة ذات العالقــة بمجــاالت عمــل الهيئــة ، وتطويرهــا ، واقتــراح التعديــالت الالزمــة عليهــا، . 1٤

لتواكــب متطلبــات الجــودة والســالمة ، وإحالتهــا إلــى الجهــات المختصــة ، لدراســتها وإصدارهــا وفقــًا للطــرق النظاميــة .

القيام بأعمال جهة اإلخطار ومركز االستفسار إلتفاقية العوائق الفنية للتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية .. 15

االشــتراك فــي المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة المتعلقــة بالمواصفــات والمقاييــس والمعايــرة والجــودة ، وتمثيــل المملكــة . 16

فــي هــذه المنظمــات .

املادة اخلامسة :

يكــون تطبيــق المواصفــات القياســية إلزاميــًا ، ويجــوز بقــرار مــن المجلــس تطبيــق مواصفــات قياســية ســعودية معينــة أو فئــات 

ــار أو  ــًا ، وتراعــي الهيئــة عنــد إعــداد واعتمــاد المواصفــات القياســية الســعودية االختياريــة عــدم اإلخــالل باعتب منهــا اختياري

أكثــر مــن االعتبــارات التاليــة :

المحافظة على السالمة والصحة العامة .. 1

حماية المستهلك .. 2

ضمان المصلحة العامة .. 3

املادة السادسة :

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )الرابعــة( مــن هــذا التنظيــم ، تعــد الهيئــة هــي المرجــع فــي المملكــة فــي كل مــا يتعلــق . 1

بالمواصفــات القياســية ، وإجــراءات تقويــم المطابقــة ، ومنــح عالمــة الجــودة والقيــاس والمعايــرة . وعلــى جميــع القطاعات 

الحكوميــة والخاصــة االلتــزام بالمواصفــات القياســية الســعودية فــي جميــع مشــترياتها وأعمالهــا .

ــعودية إال . 2 ــية الس ــات القياس ــة للمواصف ــلعة مطابق ــأن الس ــد ب ــا يفي ــعار بم ــع ش ــالن أو وض ــارة أو إع ــة عب ــوز كتاب ال يج
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ــة . ــن الهيئ ــة م ــة خطي بموافق

ال يجــوز اســتعمال وحــدات قيــاس غيــر وحــدات القيــاس الــواردة فــي المواصفــات القياســية الســعودية والنظــام الوطنــي . 3

للقيــاس والمعايــرة .

املادة السابعة :

المركــز الوطنــي للقيــاس والمعايــرة التابــع للهيئــة هــو المرجــع الوطنــي المعنــي بالتحقــق مــن دقــة أجهــزة القيــاس واالختبــار 

المســتخدمة فــي المنشــآت الصناعيــة والخدميــة فــي جميــع القطاعــات ومنــح شــهادات المعايــرة لذلــك .

املادة الثامنة :

يكون للهيئة جملس برئاسة وزير التجارة والصناعة وتشكيله على النحو التايل :
المحافظ                        نائبًا للرئيس

عضوًا ممثل عن وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ) الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة (  

عضوًا ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية       

عضوًا ممثل لوزارة الداخلية )اإلدارة العامة للمرور(       

عضوًا ممثل لوزارة التجارة والصناعة        

عضوًا ممثل لوزارة المياه والكهرباء        

عضوًا ممثل لوزارة المالية ) مصلحة الجمارك (       

عضوًا ممثل لوزارة الزراعة         

عضوًا ممثل لوزارة الصحة         

عضوًا ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء        

ثالثة من رجال األعمال ، يرشحهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس

أعضاء إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية ، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء   

على أال تقل مرتبة ممثلي األجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها .

* تم تعديل هذه المادة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم )72( في 1٤3٤/3/16 هـ  المرفق في الصفحة 16 ، 17
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املادة التاسعة :

المجلــس هــو الســلطة المختصــة بــإدارة شــؤون الهيئــة ، وتصريــف أمورهــا ، ويتخــذ جميــع القــرارات الالزمــة لتحقيــق أغراضهــا 

فــي حــدود أحــكام هــذا التنظيــم ، ولــه بوجــه خــاص مــا يلــي :

وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها .. 1

إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ، تمهيدًا لرفع ذلك بحسب اإلجراءات النظامية المتبعة .. 2

إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة .. 3

اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها .. ٤

اعتماد اللوائح الخاصة باألعمال التي تقدمها الهيئة للغير .. 5

تعيين مراجع )أو أكثر( لحسابات الهيئة ، وتحديد أتعابه ، واعتماد تقاريره.. 6

إقرار برامج التعاون الفني بين الهيئة وجهات التقييس المختلفة .. 7

إصدار اللوائح اإلدارية التي تسير عليها الهيئة ، وإصدار اللوائح المالية ، باالتفاق مع وزارة المالية .. 8

النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة .. 9

إقــرار مشــروع ميزانيــة الهيئــة ، وحســابها الختامــي ، وتقريــر مراقــب الحســابات ، والتقريــر الســنوي ، تمهيــدًا لرفــع ذلــك . 10

بحســب اإلجــراءات النظاميــة المتبعــة .

إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ هذا التنظيم .. 11

تحديــد المقابــل المالــي للخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة فــي مجــال اختصاصهــا ، علــى أن يــدرج عائــد هــذه الخدمــات فــي . 12

حســاب مســتقل يصــرف منــه فــي األغــراض التــي يحددهــا ويضــع قواعدهــا المجلــس .

الموافقة على الهبات واإلعانات والمنح والمساعدات والوصايا واألوقاف وفق القواعد المرعية .. 13

للمجلــس أن يشــكل لجانــًا دائمــة أو مؤقتــة مــن بيــن أعضائــه أو مــن ســواهم ، ويعهــد المجلــس إليهــم بمــا يــراه مــن . 1٤

مهمــات ، ويحــدد قــرار تشــكيل كل لجنــة رئيســها وأعضاءهــا واختصاصاتهــا ، ويكــون لهــا االســتعانة بمــن تــراه لتأديــة 

المهمــة المكلفــة بهــا .

للمجلس أن يفوض بعضًا من صالحياته إلى المحافظ ، على أن يكون ذلك بقرار مكتوب .. 15



13تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة

املادة العاشرة :

يجتمــع المجلــس مــرة كل أربعــة أشــهر بنــاًء علــى دعــوة يوجههــا الرئيــس ، ويدعــى لالنعقــاد كلمــا طلــب ذلــك نصــف . 1

أعضــاء المجلــس علــى األقــل ، ويجــب أن تتضمــن الدعــوة بيانــًا بجــدول األعمــال ، وال يكــون اجتمــاع المجلــس صحيحــًا إال 

إذا حضــره أغلبيــة األعضــاء علــى أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس ، وتصــدر القــرارات بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن ، وعنــد 

تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي يصــوت معــه رئيــس الجلســة .

تعقــد اجتماعــات المجلــس فــي مقــر الهيئــة الرئيــس ، ويجــوز عنــد الحاجــة – بقــرار مــن المجلــس – انعقــاد المجلــس فــي . 2

أي مــكان آخــر فــي المملكــة .

يجــوز للمجلــس بعــد موافقــة الرئيــس الســماح لمــن يــراه بحضــور جلســات المجلــس لتقديــم مــا لديــه مــن معلومــات . 3

وإيضــاح دون أن يكــون لــه حــق التصويــت .

ال يجــوز للعضــو تفويــض شــخص آخــر للتصويــت عنــد غيابــه ، وللعضــو تســجيل اعتراضــه وأســباب االعتــراض ضمــن . ٤

محضــر قــرارات المجلــس .

ال يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس .. 5

املادة احلادية عشرة :

يكــون للهيئــة محافــظ بالمرتبــة الممتــازة ، يعيــن بنــاء علــى ترشــيح الرئيــس ، وهــو المســؤول التنفيــذي عــن إدارة الهيئــة ، 

وتتركــز مســؤولياته فــي حــدود مــا ينــص عليــه هــذا التنظيــم ، ومــا يقــرره المجلــس ، ويمــارس االختصاصــات التاليــة :

اقتراح خطط الهيئة وبرامجها واإلشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس .. 1

اإلشــراف علــى إعــداد مشــروع ميزانيــة الهيئــة ، ومشــروع الحســاب الختامــي ، والتقريــر الســنوي ، تمهيــدًا لعرضهــا علــى . 2

المجلــس .

التراخيص بالصرف في حدود اعتمادات الميزانية .. 3

اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على المجلس .. ٤

اإلشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وفقًا للصالحيات الممنوحة له ، وما تحدده اللوائح .. 5

متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس .. 6

تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ، وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة .. 7

تعيين العاملين في الهيئة ، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك .. 8
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تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية األخرى وغيرها ، وله تفويض بعض مسؤولي الهيئة في ذلك .. 9

إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للدراسة والتدريب في الداخل والخارج ، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك .. 10

الموافقــة علــى مشــاركة موظفــي الهيئــة ومنســوبيها فــي المؤتمــرات ، والنــدوات والبرامــج ، والحلقــات ، والزيــارات ذات . 11

العالقــة بأهــداف الهيئــة واختصاصهــا ، فــي الداخــل والخــارج ، وفقــًا لألنظمــة واللوائــح .

الموافقــة علــى عقــد المؤتمــرات والنــدوات واللقــاءات المتعلقــة بمجــاالت الهيئــة وفقــًا لألنظمــة والتعليمــات المنظمــة . 12

لذلــك .

ما يسنده إليه المجلس من مهمات أخرى .. 13

وللمحافظ تفويض بعض صالحياته إىل من يراه من مسؤويل الهيئة بقرار مكتوب وملدة حمددة .

املادة الثانية عشرة :

ــة  ــة ، والســنة المالي تكــون للهيئــة ميزانيــة ســنوية مســتقلة ، تعــد وتصــدر وفقــًا لترتيبــات إصــدار الميزانيــة العامــة للدول

للهيئــة هــي الســنة الماليــة للدولــة .

املادة الثالثة عشرة :

تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية :

االعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .. 1

الهبات واإلعانات والمنح والوصايا واألوقاف والمساعدات التي تقبلها الهيئة وفقًا لقواعد يضعها المجلس .. 2

المقابــل المالــي الــذي يســتوفي مقابــل مــا تصــدره مــن مواصفــات قياســية ولوائــح جــودة وإجــراءات مطابقــة وأعمــال . 3

القيــاس والمعايــرة ومطبوعــات ونشــرات ، ومــا تقدمــه مــن خدمــة للغيــر فــي مجــال اختصاصهــا وفقــًا للوائــح الخاصــة 

بهــا التــي يعتمدهــا المجلــس .

ما تحصل عليه الهيئة من إيرادات لما تملكه وتحوزه من أموال منقولة وغير منقولة .. ٤

الموارد األخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموال الهيئة .. 5
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املادة الرابعة عشرة :

مــع عــدم اإلخــالل بســلطة ديــوان المراقبــة العامــة فــي الرقابــة علــى حســابات الهيئــة ، يعيــن المجلــس مراجعــًا ) أو أكثــر ( 

ــة الذيــن تتوافــر فيهــم شــروط مراجعــي الحســابات ، ويحــدد  ــة أو االعتباري للحســابات مــن األشــخاص ذوي الصفــة الطبيعي

ــى  ــر مراجــع الحســابات إل ــع تقري ــون مســؤولين بالتضامــن . ويرف ــإن تعــدد المراجعــون فإنهــم يكون ــه ، ف ــس مكافآت المجل

المجلــس ، ويــزود ديــوان المراقبــة العامــة بنســخة منــه .

املادة اخلامسة عشرة:

ــة،  ــنة المالي ــاء الس ــخ إنته ــن تاري ــر م ــى األكث ــهر عل ــة أش ــالل ثالث ــوزراء خ ــس ال ــى مجل ــي إل ــابها الختام ــة حس ــع الهيئ ترف

وترفــع كذلــك تقريــرًا ســنويًا عــن أعمالهــا إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء خــالل تســعين يومــا مــن انقضــاء الســنة الماليــة، و يــزود 

ديــوان المراقبــة  العامــة بنســخة مــن الحســاب الختامــي للهيئة.

املادة السادسة عشرة:

يحــل هــذا التنظيــم محــل نظــام الهيئــة العربيــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/10( 

وتاريــخ 1392/3/3 هـــ ، و يعمــل بــه مــن تاريــخ نشــره فــي الجريدة الرســمية.



تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة 16



17تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة



بيان مرفقات

جهة الورودنوعهاالتاريخالرقمعدد



Statement attachments

Number No. History Kind Supply of



Statute of Saudi Standards, Metrology and Quality Organization 13

approved by the Board.

4. Revenues from its movable and immovable property.

5. Other revenues approved by the Board.

Article 14

Without prejudice to the power of the General Auditing Bureau to audit the Organization’s accounts, 

the Board shall appoint one or more auditors of natural or corporate personality who meet auditor 

requirements, and determine their remuneration. In case of multiple auditors, they shall be jointly and 

severely liable. The auditor’s report shall be submitted to the Board and  a copy thereof shall be furnished 

to the General Auditing Bureau.

Article 15

The Organization shall submit its final account to the Council of Ministers within a maximum period of 

three months from the date of the end of the fiscal year. It shall also submit an annual report on its 

activities to the Prime Minister within ninety days from the end of the fiscal year. The General Auditing 

Bureau shall be provided with a copy of the Organization’s final account.

Article 16

This Statute shall supersede the Law of the Saudi Arabian Standards Organization, issued pursuant to 

Royal Decree No. M/10, dated 3/3/1392H, and shall become effective from the date of publication in the 

Official Gazette.
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7. Submit periodic reports to the Board on the Organization’s performance and prepare the annual report 

on the Organization’s activities.

8. Appoint  the Organization’s staff in accordance with applicable rules.

9. Represent the Organization before judicial authorities, government agencies and others. He may 

delegate such power to certain officials in the Organization.

10. Approve scholarships granted to staff for study and training within the Kingdom and abroad, in 

accordance with  applicable rules.

11. Approve staff participation in relevant conferences, symposiums, programs, seminars and visits, 

within the Kingdom and abroad, in accordance with laws and regulations.

12. Approve holding of relevant conferences, symposiums and meetings related to the Organization’s 

fields, in accordance with applicable laws and directives.

13. Other tasks assigned by the Board.

The Governor may delegate certain powers to any official of the Organization, pursuant to a written 

decision and for a specified period.

Article 12

The Organization shall have an independent annual budget, which shall be prepared and issued according 

to procedures for issuance of the State’s public budget. The fiscal year of the Organization shall be that of 

the State.

Article 13

The Organization’s revenues shall consist of the following:

1. Allocations in the State budget;

2. Gifts, subsidies, grants, bequests, endowments and aids accepted by the Organization in accordance 

with rules set by the Board;

3. Revenues from the sale of publications, pamphlets and newsletters on standards, quality regulations, 

conformity procedures, metrology and calibration as well as service fees, as per relevant regulations 
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Article 10

1. The Board shall convene every four months upon a call by the Chairman. It shall also convene upon 

the request of at least half its members. The call for the meeting shall include the agenda. A Board 

meeting shall not be deemed valid unless attended by a majority of members including the Chairman. 

Resolutions shall pass by a majority vote of attending members. In case of a tie, the Chairman of the 

meeting shall have the casting vote.

2. Board meetings shall be held at the Organization’s headquarters and may, if necessary and  pursuant 

to a Board resolution, be held elsewhere in the Kingdom.

3. The Board may, upon the Chairman’s consent, allow others to attend Board meetings to provide 

information and clarifications without having the right to vote.

4. A member may not vote by proxy. A member may state his objection and grounds therefor in the 

minutes.

5. A member may not disclose any confidential information he was privy to by virtue of Board membership.

Article 11

The Organization shall have a governor holding the rank “Grade Excellent” appointed pursuant to a 

nomination by the Chairman. The Governor shall be the executive officer in charge of management of the 

Organization. His responsibilities shall be within the provisions of this Statute and Board resolutions. He 

shall exercise the following powers:

1. Propose plans and programs for the Organization, and oversee their implementation upon the Board’s 

approval.

2. Oversee the Organization’s draft budget and final account as well as annual report, for submission to 

the Board.

3. Authorize disbursement within budget allocations.

4. Propose draft implementing regulations and resolutions relating to the Organization’s performance 

and present the same to the Board.

5. Oversee the Organization’s staff as per the powers vested in him and as specified by the regulations.

6. Pursue implementation of  Board resolutions.
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Representatives of government agencies in the Board shall be of a rank not lower than “Grade Fourteen” 

or its equivalent.

Article 9

The Board shall be the authority in charge of managing the Organization and running its affairs. It shall 

make all decisions necessary to achieve the Organization’s objectives in accordance with the provisions of 

this Statute, and shall in particular:

1. Set the general policy of the Organization, and monitor its implementation;

2. Approve the organizational chart of the Organization for submission, as per applicable procedures;

3. Issue resolutions and implementing regulations relating to the Organization’s performance;

4. Approve Saudi standards and means of implementation thereof;

5. Approve regulations relating to services provided by the Organization;

6. Appoint one or more auditors, determine their fees and approve their  reports;

7. Approve technical cooperation programs between the Organization and other standardization bodies;

8. Issue administrative by-laws for the Organization and issue financial regulations in agreement with 

the Ministry of Finance;

9. Review periodic reports on the Organization’s performance;

10. Approve the Organization’s draft budget, final account, comptroller’s report and annual report for 

submission as per applicable procedures;

11. Issue regulations necessary for implementation of this Statute;

12. Determine charges for services rendered by the Organization. Proceeds from such services shall be 

deposited in an independent account and used according to rules set by the Board;

13. Accept gifts, subsidies, grants, aids, bequests and endowments as per applicable procedures;

14. The Board may form standing or ad hoc committees comprising Board members or others, and entrust 

them with specific tasks. The resolution forming a given committee shall name its head and members 

and specify its powers. A committee may seek the assistance of any person to carry out the task 

assigned thereto.

15. The Board may, pursuant to a written resolution, delegate certain powers to the Governor.
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marks. All public and private sectors shall comply with Saudi standards in all purchases and activities.

2. No phrase, advertisement or affixed logo may indicate conformity to Saudi standards without the 

Organization’s written consent;

3. No metrological units, other than those provided for in Saudi standards and the National Metrology 

and Calibration System, may be used.

Article 7

The Organization’s National Measurement and Calibration Laboratory is the national authority in charge of 

verifying the accuracy of metrological and testing instruments used in industrial and service installations 

in all sectors, and granting of calibration certificates therefor.

Article 8

The Organization shall have a board presided over by the Minister of Commerce and Industry, comprising 

the following:

Governor, Vice-Chairman
A representative of the Ministry of Defense and Aviation and the General Inspectorate 

(Presidency of Meteorology And Environment),

Member

A representative of the Ministry of Municipal and Rural Affairs, Member
A representative of the Ministry of Interior (General Department of Traffic), Member
A representative of the Ministry of Commerce andIndustry, Member
A representative of the Ministry of Water and Electricity, Member
A representative of the Ministry of Finance (Customs Authority), Member
A representative of the Ministry of Agriculture, Member
A representative of the Ministry of Health, Member
A representative of the Food and Drug General Authority, Member
Three businessmen nominated by the Chairman upon coordination with the Chairman 

of the Board of Directors of the Saudi Chambers of Commerce and Industry. Their 

appointment shall be pursuant to a resolution by the Council of Ministers,

Members
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8. Implement the National System of Metrology and Calibration in the Kingdom;

9. Ensure implementation of adopted Saudi standards and conformity assessment procedures, in 

coordination with relevant agencies;

10. Grant conformity certificates to local and export-oriented products;

11. Carry out accreditation works, including accreditation of laboratories and entities granting QMS 

certificates;

12. Establish a database for the Organization and exchange information with local, regional and 

international agencies;

13. Conduct research and studies, provide consulting services, and cooperate with companies, 

organizations, universities, research centers and  other similar entities;  

14. Review laws and control regulations related to the Organization and propose amendments thereto in 

line with quality and safety requirements, and refer the same to competent authorities for review and 

issuance, in accordance with applicable procedures;

15. Act as an inquiry point with regard to WTO Agreement on Technical Barriers to Trade;

16. Join regional and international organizations concerned with standards, metrology,  calibration and 

quality, and represent the Kingdom therein.

Article 5

Implementation of standards shall be mandatory. However, the Board may declare some standards or 

categories optional. When developing and approving optional Saudi standards, the Organization shall not 

undermine:

1. safety and public health;

2. consumer protection; or

3. public interest.

Article 6

1. Subject to Article 4 of this Statute, the Organization shall be the authority in charge of matters relating 

to standards, conformity assessment procedures, and granting of quality, metrology and calibration 
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2. Ensure health, environmental protection and public safety through technical standards and regulations 

approved by the Organization;

3. Ensure quality of national products through the adoption of suitable Saudi standards that enable 

national products to compete in domestic and international markets, and work towards protecting 

Saudi markets against fraudulent and counterfeit commodities.

Article 4

Without prejudice to powers of other agencies as provided for in the law, particularly tasks related to 

products and materials under the jurisdiction of the Food and Drug General Authority, the Organization 

shall assume regulatory, executive and control tasks related to standards, metrology and quality, 

including the setting and adopting of Saudi standards for commodities, products and services, as well 

as metrological and calibration devices, conformity assessment procedures and granting of certificates 

thereof, accreditation of laboratories and entities awarding QMS certificates, in addition to specifying 

sampling techniques, technical testing and inspection methods, and QMSs, as well as specifying technical 

principles and conditions of execution, classifications, blueprints, terms, definitions and codes, as well as 

other matters related to standards, metrology, calibration and quality as decided by the Board. To this end 

the Organization may:

1. Publish approved standards in the manner it deems appropriate. Said standards shall be valid upon 

publication in the Official Gazette;

2. Issue regulations for conformity assessment procedures of commodities, products and services 

pursuant to approved standards;

3. Issue and implement regulations of licensing procedures of local and imported products that conform 

to adopted national standards and grant rights of use thereof; 

4. Issue and implement regulations for procedures of granting registration certificates to QMSs, 

environment and safety systems and other systems adopted by the Board;

5. Grant quality marks for products. However, quality marks for products under the jurisdiction of the 

Food and Drug General Authority shall be granted upon the Authority’s approval;

6. Promote awareness with regard to standards, quality, conformity assessment procedures, metrology 

and calibration;

7. Coordinate efforts pertaining to standards, quality, conformity assessment procedures, metrology 

and calibration in the Kingdom, as well as efforts relating to mutual recognition with counterparts in 

other countries;
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Statute of Saudi Standards,  Metrology and Quality 
Organization

Article 1

The following terms and phrases, wherever mentioned in this Law, shall have the meanings assigned 

thereto unless the context requires otherwise: 

Organization: Saudi Standards, Metrology and Quality Organization.

Board: Board of Directors of the Organization.

Statute: Statute of the Organization.

Minister: Minister of Commerce and Industry.

Chairman: Chairman of the Board.

Governor: Governor of the Organization.

Member: Board member.

Article 2

The Saudi Standards, Metrology and Quality Organization shall be a public organization of independent 

corporate personality, enjoying financial and administrative autonomy, and shall report to the Minister of 

Commerce and Industry. Its headquarters shall be in the City of Riyadh, and it may establish branches or 

offices within the Kingdom as needed.

Article 3

Within its powers, the Organization shall aim to achieve the following:

1. Issue Saudi standards, quality management systems (QMS) and guides thereof and conformity 

procedures which adhere to international standards and guides, satisfy the requirements of the World 

Trade Organization (WTO) Agreement in this regard, comply with Sharia  and serve the interests of the 

Kingdom;
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