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الفصل األول:
املصطلحات واملختصرات والتعاريف
املادة األولى:
ُيقصد بالكلمات والعبارات اآلتية أينما وردت في هذه الالئحة املعاني املبينة أمام كل منها ما لم يقتض
السياق خالف ذلك:
Metrology Law
نظام القياس واملعايرة الصادر باملرسوم امللكي رقم (م)51/
النظام
وتاريخ 1434/11/13هـ.
Executive
الالئحة التنفيذية لنظام القياس واملعايرة (هذه الوثيقة).
الالئحة
Regulation
التنفيذية
Cost Regulation
الئحة تكاليف خدمات القياس واملعايرة.
الئحة
التكاليف
Technical
وثائق فنية ،معتمدة من قبل محافظ الهيئة ،ومرفقة
امللحقات
الفنية
Appendices
بالالئحة ،توضح خصائص أدوات القياس والعمليات املرتبطة
بها وطرق صنعها ،بما في ذلك األحكام السارية املفعول
املطبقة التي يجب االلتزام بها ،والتي تشمل بشكل خاص على
املصطلحات والتعاريف ،واملتطلبات واملواصفات واإلشتراطات
التي يجب اإللتزام بها.
وتعتبر امللحقات الفنية ،جزءا ال يتجزأ من الالئحة التنفيذية.
الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.
الهـيئة
محافظ الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.
املحافظ
املركز الوطني املركز الوطني للقياس واملعايرة.
جهة االعتماد اللجنة السعودية لالعتماد ،أو جهاز اعتماد عضو في
املنظمات الدولية (.)ILAC - IAF
جهة التفتيش الهيئة أو جهة رسمية تخولها الهيئة للقيام نيابة عنها بإجراء
اإلشراف املترولوجي.
موظف جهة التفتيش.
املفتش
جهة التحقق هي جهة تم قبولها من الهيئة إلجراء التحقق األولي أو/و
التحقق الدوري على أدوات القياس وتستطيع القيام بجميع
الفحوصات الواردة في امللحقات الفنية لالئحة التنفيذية.
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هي جهة عامة أو خاصة ترغب في العمل كجهة تحقق
وتتقدم بطلب لهذا الغرض إلى الهيئة ،ويلزم أن تكون
حاصلة على االعتماد.
إتاحة أداة القياس للتوزيع أو االستخدام في السوق من
ً
خالل نشاط تجاري ،سواء بمقابل أو مجانا.
إتاحة أداة القياس في السوق ألول مرة.

أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع أدوات قياس
تحت اسمه أو عالمته التجارية.
أي شخص طبيعي أو اعتباري يضع أداة قياس في السوق
املستورد
باستيرادها من خارج اململكة.
املمثل املفوض أي شخص طبيعي أو اعتباري يتصرف نيابة عن الصانع.
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أي شخص طبيعي أو اعتباري ،خالف الصانع واملستورد،
ً
والذي يجعل أداة القياس متاحة في السوق.
User
 :هي الجهة املالكة أو املستخدمة ألدوات القياس أو التي
بحوزتها هذه األدوات.
Repair and
هي جهة تم قبولها من الهيئة للقيام بتعديل أو إصالح أو
ً
Maintenance
صيانة أدوات القياس وذلك طبقا لالشتراطات الواردة بهذه
Body
الالئحة أو بملحقها الفني الخاص بصنف هذه األدوات.
Legal Metrology
الجزء من علم القياس الذي يختص بوحدات القياس،
وأدوات القياس ،واملتطلبات الفنية والقانونية امللزمة،
بغرض ضمان الحماية العامة ودقة القياس املناسبة،
ويشمل استخدام مصطلح " املعايرة القانونية " بنفس معنى
"املترولوجيا القانونية".
Legal
هي الرقابة على أدوات وطرق القياس ،والظروف التي تم فيها
Metrological
الحصول على نتائج القياس والتعبير عنها واستغاللها ،والتأكد
Control
من مطابقتها للمتطلبات القانونية والفنية املعمول بها،
ويشمل استخدام مصطلح "الضبط القياس ي القانوني" بنفس
معنى "الرقابة املترولوجية القانونية".
Standards
املواصفات القياسية السعودية.
International
التوصيات الصادرة عن املنظمة الدولية للمترولوجيا
Recommendation
القانونية ).(OIML

العالمات
املترولوجية

توضع على أدوات القياس الخاضعة للرقابة املترولوجية
القانونية للداللة على مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها
ملتطلبات النظام وهذه الالئحة ،مع إمكانية السماح للصانع
بتثبيت عالمات أخرى بشرط أال تتعارض مع العالمات
ً
املترولوجية ،أو تشكل تضليال للمتعامل معها.

شهادة
املطابقة

شهادة تمنحها الهيئة أو أي جهة دولية معتمدة ألدوات
القياس بعد اجتيازها الختبارات املطابقة حسب املواصفات
واملعايير املعتمدة ذات العالقة.
هو عبارة عن فحص وتقييم ألداة القياس ،لتحديد مدى
مطابقتها للمتطلبات اإللزامية الخاصة بها.
مالحظة:
إن عملية تقويم املطابقة ال تتوقف على املتطلبات
املترولوجية القانونية ،ولكنها تشمل أيضا:
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ألدوات
القياس
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 السالمة. التوافقية مع األمواج الكهرومغناطيسية (.)EMC البرمجيات. سهولة االستخدام.أداة القياس

صنف أدوات
القياس
العبوة املعبأة
مسبقا

 العالمات التي يجب أن تحملها.ً
أداة تستخدم إلجراء القياس؛ سواء كان منفردا أو مرتبطا
بمعدات أخرى بطريقة منتظمة خالل استخدامها .ويشمل
استخدام مصطلح "جهاز القياس" بنفس معنى "أداة
القياس".
مجموعة محددة من األدوات وفقا لخصائص مترولوجية of
وتقنية فريدة مثل الكمية املقاسة ،ومدى القياس ،وطريقة
القياس.
هي عبارة عن منتج داخل علبة أو مغلف بأي طريقة كانت،
وتم تحديد الكمية اإلسمية أو الفعلية للمنتج على بطاقة
البيان قبل عرضها للبيع ،ويصعب تغيير الكمية الفعلية داخل
العبوة بدون فتحها أو إحداث تعديل ملموس عليها.
وتتكون العبوة املعبأة مسبقا من املنتج ومادة التغليف.

Measuring
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Category
Instruments.
Prepackage

مجموعة العمليات التي تجرى بواسطة املختبرات املعتمدة
املعايرة
وتبين – تحت ظروف وشروط معينة – العالقة بين القيم
املبينة ألداة قياس أو نظام قياس ،والقيم املعلومة املناظرة
للكمية املقاسة.
Verification
مجموعة العمليات التي تتم للتأكد من أن أداة قياس
التحقق
ً
مستوفية لجميع املتطلبات اإللزامية ،ويشمل التحقق كال من
االختبار وعالمة التحقق.
Testing
مجموعة العمليات التي من خاللها يتم التأكد من أداء عينة
االختبار
لسلعة أو منتج ما ،ملعرفة جودتها تحت ظروف محددة.
Examination
مجموعة العمليات التي تجرى للتأكد من أن أداة قياس ما
الفحص
مستوفية للمتطلبات اإللزامية املتعلقة بالتحقق ،أو
التوصيات الواردة في املواصفات ذات العالقة.
Protection Seal
عالمة الحماية هي "ختوم" توضع على أدوات القياس ،بعد إتمام عملية
التحقق واملطابقة ملنع الوصول إلى األجزاء التي تؤثر على نتيجة
القياس.
Traceability
خاصية لنتيجة قياس ما ،حيث يمكن ربط هذه النتيجة
اإلسناد
بمعايير دولية أو وطنية من خالل سلسلة متصلة من
املرجعي
املقارنات.
Type Approval
اعتماد الطراز يهدف إلى اإلقرار بأن نموذج من أداة القياس يستوفي
املتطلبات اإللزامية .ويشمل استخدام مصطلح "إقرار الطراز"
(النوع)
أو "إقرار النوع" أو " إقرار النموذج" بنفس معنى "اعتماد
الطراز".
التحقق األولي هو تحقق يتم إجراؤه على أدوات القياس الجديدة أو التي تم Initial Verification
إصالحها أو صيانتها وقبل اإلذن باستخدامها في املجاالت املشار
إليها باملادة ( )4من هذه الالئحة ،بغرض معاينة مدى مطابقتها
للطراز الذي تم اعتماده واستجابتها للمتطلبات اإللزامية.
Periodic
هو تحقق يتم إجراؤه على أدوات القياس التي هي في حالة
التحقق
Verification
استخدام ،بشكل دوري وعلى فترات زمنية محددة ،لغرض
الدوري
التأكد من خصائصها القانونية ،وإخضاع األدوات التي ال
تتوفر فيها الشروط القانونية للصيانة أو فرض عدم
استخدامها عند االقتضاء.
Calibration

هو تحقق يتم إجراؤه على أدوات القياس بشكل مفاجئ بهدف
التحقق
معاينة مدى تطبيق أحكام النظام وهذه الالئحة التنفيذية
املفاجئ
وللتأكد من صحة أدوات القياس.
ً
هي إجراء رقابي يتم على العبوات املعبأة مسبقا للتثبت من
الرقابة
املحتوى الفعلي املبين على العلبة أو الغالف ،والتثبت كذلك
املترولوجية
على العبوات من خصائص األدوات وطرق القياس والوسائل الفنية
ً
املعبأة مسبقا املستخدمة للحصول على هذا املحتوى.
هي عمليات تقوم بها جهة التفتيش ،للتثبت من مطابقة صنع
اإلشراف
واستيراد وبيع وعرض وصيانة وتركيب واستخدام أدوات
املترولوجي
القياس القانونية للمتطلبات االلزامية املنصوص عليها
بالنظام وهذه الالئحة ،كما تشمل اإلشراف على صحة
ً
املحتوى املبين بالعبوات املعبأة مسبقا ،واستعمال وحدات
القياس القانونية ،واإلعالنات التي تحتوي على نتائج القياس.
التحقق الذاتي هو تحقق يتم إجراؤه على أدوات القياس من قبل الصانع أو
ممثله املفوض أو املوزع أو املستورد ،واإلفصاح عن مطابقة
أدوات القياس الجديدة للمتطلبات املترولوجية القانونية
الخاصة بالتحقق األولي قبل وضعها في السوق؛ بشرط أن
يكون تم قبوله من الهيئة إلجراء هذا التحقق بصفة ذاتية.
أو
هو تحقق يتم إجراؤه على أداة القياس من قبل املالك أو
املستخدم عن مطابقة أدوات القياس التي قيد االستخدام
للمتطلبات املترولوجية القانونية الخاصة بالتحقق الدوري؛
بشرط تم قبوله من الهيئة إلجراء هذا التحقق بصفة ذاتية.
وتسمى هذه الجهة املقبولة من الهيئة "جهة تحقق ذاتي".
لوحة بيانية هي لوحة غير قابلة لإلزالة أو للتلف ملصقة بأداة القياس
وتتضمن البيانات التالية:
 اسم الصانع أو عالمته التجارية؛الرقم التسلسلي لألداة وسنة الصنع؛ -عالمة أو رقم اعتماد الطراز؛
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املادة الثانية :
إذا ظهر نتيجة تطبيق هذه الالئحة التنفيذية أي لبس أو غموض في تفسير مفهوم أي من املصطلحات
الواردة فيها ،فإنه يتم الرجوع إلى النسخة األحدث من املعجم الدولي للمترولوجيا القانونية ()VIML
الصادر عن املنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية ( ،)OIMLأو النسخة األحدث من املعجم الدولي
للمصطلحات العامة والخاصة في املترولوجيا ( )VIMالصادر عن املنظمة الدولية للتقييس ( ،)ISOأو
املمارسات الدولية في هذا املجال.
الفصل الثاني:
أهداف ونطاق تطبيق الالئحة التنفيذية
املادة الثالثة:
تهدف هذه الالئحة إلى إيضاح األحكام التفصيلية والتكميلية لنظام القياس واملعايرة فيما يتعلق بما يلي:
 -1/3تعريف وحدات القياس القانونية وأدوات القياس القانونية من حيث استخدامهما.
 -2/3تعريف وتنظيم شروط الرقابة املترولوجية القانونية بأنواعها.
 -3/3تعريف العبوات املعبأة مسبقا من حيث املحتوى الفعلي.
 -4/3تحديد شروط بيع واستخدام أدوات القياس القانونية.
 -5/3تحديد شروط صنع وتركيب وصيانة وتوريد وتصدير أدوات القياس القانونية.
 -6/3تحديد شروط قبول الجهات املتقدمة للقيام ببعض مهام الرقابة املترولوجية القانونية.
 -7/3تحديد كيفية معاينة مخالفات نظام القياس واملعايرة والالئحة التنفيذية.
املادة الرابعة:
 - 1/4تخضع أدوات القياس التالية للرقابة املترولوجية القانونية ،كما تم تعريفها بالفصل ( )4من هذه
الالئحة وتسمى أدوات قياس قانونية:
أ -أدوات القياس املستخدمة في املبادالت التجارية.
ب -أدوات القياس املستخدمة في مجال صحة املواطنين وسالمتهم.
ج -أدوات القياس املستخدمة في مجال البيئة.
د -أدوات القياس التي يتم عرضها في السوق ووضعها قيد االستخدام ،مع األخذ في االعتبار تأثيرها
على حماية املستهلك ،أو جباية التكاليف.
ه -أي أداة قياس يتم تحديد مجال استخدامها بموجب أنظمة أو لوائح صادرة باململكة.
 - 2/4تستثنى من أحكام هذه الالئحة ،أدوات القياس املستخدمة لألغراض اآلتية ،شريطة إثبات ذلك،
وإمكانية تمييزها:

أ -عينات أدوات القياس املستخدمة ألغراض العرض والدعاية واإلعالن ،بشرط عدم توزيعها على
الجهات التجارية سواء بمقابل أو باملجان.
ب -أدوات القياس لالستخدامات الخاصة ،مثل االستخدامات العسكرية أو التعليمية أو البحثية أو
االستخدامات الصناعية الخاصة أو استخدامات منزلية أو استخدامات يتم تحديدها من قبل
الهيئة ،كلما دعت الحاجة.
 - 3/4يمكن للملحقات الفنية املنصوص عليها باملادة ( )13أو بقرار من الهيئة استثناء بعض أدوات
القياس بشكل دائم أو مؤقت من جميع أو بعض أنواع الرقابة املترولوجية القانونية املشار إليها بالفصل
( )4من هذه الالئحة.
الفصل الثالث:
تعريف وحدات القياس القانونية وضبط شروط استخدامها
املادة الخامسة:
ً
ُيتخذ النظام الدولي للوحدات ( )SI Unitsأساسا لوحدات القياس التي يتم الرجوع إليها في جميع عمليات
القياس في اململكة العربية السعودية وتسمى هذه الوحدات وحدات قياس قانونية.
وتحدد املواصفات القياسية السعودية ذات العالقة تسمية جميع هذه الوحدات وتعريفها وكذلك
مضاعفاتها وأجزائها والرموز التي تمثلها و تضبط هذه املواصفات كذلك:
 -1/5املعطيات الضرورية إلنشاء وصنع وحفظ وإعداد املعايير الوطنية التي تمثل وحدات القياس القابلة
للتجسيم.
 -2/5املتطلبات الضرورية إلنشاء وإصدار القواعد التي تسمح بنسخ وحدات القياس غير القابلة
للتجسيم.
املادة السادسة:
 -1/6يمنع استخدام وحدات قياس غير تلك املشار إليها باملادة ( )5أعاله وذلك بالنسبة إلى:
 -1/1/6أنشطة مختبرات القياس واملعايرة واالختبار.
 -2/1/6أدوات القياس الخاضعة للرقابة املترولوجية القانونية كما تم تعريفها بالفصل ( )4من هذه
الالئحة.
 -3/1/6بيانات املقادير واألبعاد واألحجام الطبيعية أو نسبها ّ
املعبر عنها بوحدات قياس وذلك في:
أ -املبادالت التجارية وقطاع الصحة والسالمة العامة واملواصفات والتعليم.
ب -الوثائق والعقود وجميع الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية أو الخاصة.
ّ
متعلقة بها.
ج -البضائع والعبوات و األوعية وكذلك كل وثيقة
 -2/6متطلبات هذه املادة ال تتعارض مع طباعة واستعمال جداول تطابق بين وحدات القياس القانونية
السعودية ووحدات القياس األجنبية.

املادة السابعة:
 -1/7يمنع نشر أي إعالن يحتوي على إشارات مضللة أو خاطئة لوحدات القياس القانونية .وتعتبر جميع
اإلشارات لوحدات القياس الظاهرة في اإلعالنات التجارية عن طريق أي وسيلة اتصال أو إعالن عامة،
خاضعة ملتطلبات هذه الالئحة ،وعلى الجهة صاحبة اإلعالن تقديم ما يثبت صحة اإلشارات لوحدات
القياس القانونية الظاهرة في إعالناتها خالل الفترة التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.
 -2/7يتحمل صاحب اإلعالن املضلل أو الخاطئ جميع التبعات القانونية املترتبة على إعالنه ،ويحق للهيئة
نشر تصحيح لإلعالن املنشور على نفقة صاحب هذا اإلعالن ،وذلك عبر أي وسيلة إعالن تراها الهيئة
مناسبة.
الفصل الرابع:
أنواع الرقابة املترولوجية القانونية
املادة الثامنة:
تهدف الرقابة املترولوجية القانونية بشكل أساس ي إلى التأكد من :
 -1/8أن أدوات القياس القانونية تلبي املتطلبات اإللزامية الواردة بامللحقات الفنية واملواصفات
والتوصيات الدولية.
 -2/8أن أدوات القياس القانونية املستخدمة في املجال القانوني هي نفس األدوات املصرح باستخدامها.
 -3/8أن أدوات القياس املوضوعة في الخدمة مركبة ومستخدمة وتحمل عالمة حماية بشكل صحيح.
 -4/8أن أدوات القياس تحمل العالمات املترولوجية املطلوبة ومختومة في األماكن املحددة وأن هذه
العالمات سليمة ومقروءة وأن هذه العالمات ليست تالفة.
 -5/8أن أدوات القياس واملعايير املستخدمة ولو بشكل غير دائم محفوظة بشكل جيد وفي ظروف بيئية
مناسبة.
 -6/8أن املعرفة والكفاءة املتوفرة لدى جهات التحقق املعتمدة وجهات الصيانة مناسبة للقيام بالعمل
املطلوب وأنهم يتمتعون بالحيادية والنزاهة والكفاءة والشفافية.
 -7/8أن الكتابة والعالمات الخاصة املثبتة على أدوات القياس والعبوات املعبأة مسبقا مكتوبة باللغة
العربية و/أو االنجليزية وفي املكان املناسب.
املادة التاسعة:
 -1/9يتم اإلشراف املترولوجي بشكل عام من خالل زيارات منظمة أو بطريقة فجائية ،حيث يتحرى
املفتش أثناء هذه الزيارات عن مخالفة النظام وهذه الالئحة التنفيذية وملحقاتها الفنية واملواصفات
اإللزامية املتعلقة بوحدات القياس وأدوات القياس القانونية والكميات املعلنة ،ويضبطون املحاضر
املتعلقة بهذه املخالفات.

 -2/9تتم الزيارات الفجائية من قبل املفتش استجابة للمعلومات واملالحظات والشكاوى الواردة من
املواطنين أو الجهات الرسمية أو أي مصدر آخر أو من خالل عمليات تحليل السوق أو معلومات من
جهات تقويم املطابقة أو غيرها.
املادة العاشرة :
أنواع الرقابة املترولوجية القانونية على أدوات القياس ما يلي:
 -1/10اعتماد الطراز.
 -2/10التحقق األولي.
 -3/10التحقق الدوري.
 -4/10التحقق الذاتي.
 -5/10التحقق بعد الصيانة.
 -6/10اإلشراف املترولوجي ويشمل التحقق املفاجئ والرقابة املترولوجية على أدوات القياس والعبوات
املعبأة مسبقا.
املادة الحادية عشرة :
يتحمل الصانع أو ممثله املفوض أو املوزع أو املستورد أو املستخدم ألدوات القياس القانونية تكاليف
فحوصات الرقابة املترولوجية القانونية التي تجرى على هذه األدوات املنصوص عليها في الئحة التكاليف.
املادة الثانية عشرة :
يمكن للهيئة أن تعهد لجهات أخرى مختصة – عامة أو خاصة  -إجراء التحقق األولي و/أو التحقق
الدوري ،بصفة كلية أو جزئية ،على صنف محدد من أدوات القياس القانونية وذلك شريطة أن يتم
قبولها وفقا ملتطلبات الئحة قبول جهات تقويم املطابقة الصادرة عن الهيئة وأن تلبي االشتراطات الواردة
في النظام وهذه الالئحة وامللحق الفني الخاص بهذا الصنف.
املادة الثالثة عشرة:
 -1/13تضبط امللحقات الفنية لالئحة التنفيذية ما هو آتي:
 -1/1/13املتطلبات القانونية املتعلقة بها ،وهي ثالثة :
 - 1/1/1/13املتطلبات املترولوجية التي تحدد الخصائص املترولوجية ألدوات القياس وخاصة ،مختلف
األخطاء القصوى املسموح بها.
 - 2/1/1/13املتطلبات الفنية التي تحدد الخصائص الجوهرية و العامة وطريقة صنع أدوات القياس.
ّ
 - 3/1/1/13اإلجراءات اإلدارية التي تحدد :
أ -خصائص أدوات القياس فيما يتعلق بتحديدها و مظهرها الخارجي و استخدامها.

ب -طرق فحص أدوات القياس بهدف معاينة مطابقتها ملتطلبات املترولوجيا القانونية.
 -2/1/13القواعد الخاصة باستخدام وتركيب وصيانة أو التحقق من بعض أدوات القياس املنتمية
لنفس الصنف.
 -3/1/13وسائل التحقق واملعايير التي يتعين توفرها إلجراء فحوصات الرقابة املترولوجية القانونية على
أدوات القياس املنتمية لنفس الصنف.
 -4/1/13أنواع الرقابة املترولوجية القانونية التي تخضع لها أدوات القياس املنتمية لنفس الصنف.
 -2/13تعد الهيئة إجراءات عمل إلجراء فحوصات الرقابة املترولوجية القانونية بأنواعها وفقا
للمواصفات والتوصيات أو املمارسات الدولية املقبولة في هذا املجال.
الفصل الخامس:
اعتماد الطراز
املادة الرابعة عشر :
 -1/14يهدف اعتماد الطراز إلى بيان أن أدوات القياس التي تم صنعها طبقا لنموذج هذه األدوات تستوفي
املتطلبات الفنية واملترولوجية املحددة بامللحقات الفنية واملواصفات القياسية املعتمدة لدى الهيئة أو
التوصيات الدولية املتعلقة بصنف هذه األدوات ،و إلى قبول األدوات املطابقة لذات الطراز عند إجراء
التحقق األولي.
 -2/14يمكن أن يشمل اعتماد الطراز أدوات القياس ذاتها أو أجزاؤها األساسية أو األجزاء املكملة لها أو
املتفرعة منها.
 -3/14يجب أن تكون أدوات القياس الخاضعة للرقابة املترولوجية القانونية مطابقة لطراز تم اعتماده
من قبل الهيئة مع مراعاة ما جاء باملادة ( )16من هذه الالئحة.
 -4/14ال تخضع أدوات القياس املعدة للتصدير أو األدوات غير الخاضعة للرقابة املترولوجية القانونية
لوجوبية اعتماد الطراز.
املادة الخامسة عشر:
 -1/15يجب على صانع أدوات القياس القانونية أو ممثله املفوض أو املوزع الراغب في اعتماد الطرازات
الجديدة من قبل الهيئة أن يتقدم إلى الهيئة بطلب "اعتماد الطراز" يتضمن بيانات عنه وعن صنف
األداة ونوعها وخصائصها املترولوجية.
 -2/15يجب أن يرفق بالطلب الوثائق الالزمة ،وبخاصة ما يلي:
أ -وثيقة توضح طريقة صنع األداة وتشرح املبادئ التشغيلية والفنية لألداة وتبرز خصائصها
املترولوجية.

ب -رسم بياني للوحة البيانات ومثال يبين األماكن املخصصة لوضع عالمات الرقابة املترولوجية
القانونية واألماكن التي توضع عليها األختام.
ج -شهادة اعتماد الطراز ببلد املنشأ وعند االقتضاء تقارير االختبارات الصادرة عن املختبرات
املعتمدة واملعترف بها من قبل الهيئة ببلد املنشأ.
 -3/15يمكن للملحق الفني املتعلق بكل صنف من أصناف أدوات القياس إضافة وثائق أخرى.
املادة السادسة عشر:
تقبل الشهادات التالية كشهادة اعتماد طراز باململكة ألدوات القياس شريطة أن يلتزم الصانع بأن هذه
الطرازات مطابقة للمتطلبات اإللزامية الواردة بامللحقات الفنية الخاصة بأصناف هذه األدوات:
 -1/16شهادة مطابقة صادرة عن املنظمة الدولية للترولوجيا القانونية (.)OIML
 -2/16شهادة صادرة عن بلدان يوجد بينها وبين اململكة اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات
اعتماد الطراز.
 -3/16شهادة مطابقة سارية املفعول ،صادرة من الهيئة أو من جهة تقويم مطابقة مقبولة
ً
من قبل الهيئة طبقا لقواعد منح شهادات املطابقة لطرازات أدوات القياس التي تصدرها
الهيئة.
املادة السابعة عشر:
 -1/17يجب على الصانع أو ممثله املفوض أو املوزع إيداع لدى الهيئة وبطلب منها عينة من أدوات
القياس التي تم اعتماد طرازها .ويتم إيداع أجزاء من هذه العينة  -أو نموذج مصغر منها -عندما تكون
هذه األدوات كبيرة الحجم ،أو تكون تكاليفها مرتفعة ،أو عندما تصنع بكميات محدودة.
 -2/17كما يتم حفظ نموذج من هذه األدوات التي تم اعتماد طرازها لدى الصانع أو ممثله املفوض أو
املوزع.
املادة الثامنة عشرة:
 -1/18تجرى االختبارات املترولوجية على طرازات أدوات القياس بغرض اعتماد الطراز في مختبرات الهيئة،
أو في املختبرات الخاصة املعتمدة باململكة.
 -2/18يمكن إجراء هذه االختبارات بمقر الصانع ،أو ممثله املفوض ،أو املوزع ،أو في أي مكان آخر يتم
تحديده من قبل الهيئة عندما تكون أدوات القياس كبيرة الحجم أو تتطلب التجارب عليها تجهيزات
خاصة.
 -3/18في حال عدم وجود شهادة مطابقة أو شهادة اعتماد طراز ببلد املنشأ بالنسبة ألدوات القياس
املستوردة وعدم توفر اإلمكانيات املطلوبة للهيئة إلجراء جميع االختبارات املحددة باملواصفات أو

بالتوصيات ،فإنه يحق للهيئة إرسال طرازات أدوات القياس إلى أي جهة داخل اململكة أو خارجها تراها
مناسبة للحصول على اختبارات اعتماد الطراز ويتحمل الصانع أو ممثله املفوض أو املوزع جميع
التكاليف املترتبة على ذلك.
 -4/18يمكن إجراء اختبارات اعتماد الطراز لدى الصانع خارج اململكة ،أو أي جهة ترى الهيئة أنها مناسبة
إلجراء هذه االختبارات وخاصة عندما تكون أدوات القياس كبيرة الحجم أو تتطلب تجهيزات خاصة،
وعلى أن تتم هذه االختبارات تحت إشراف الهيئة أو من تخوله بذلك.
املادة التاسعة عشر:
 -1/19يتم اعتماد الطراز طبقا للمواصفات والتوصيات أو أي مواصفات مماثلة لها وتمنح شهادات
اعتماد الطراز ألدوات القياس من قبل الهيئة طبقا إلجراءات العمل الخاص بمنح شهادة اعتماد الطراز
املعمول بها بالهيئة.
 -2/19تضبط هذه الشهادة املتطلبات املترولوجية التي يجب االلتزام بها من قبل الصانع عند صنعه
ألدوات القياس املطابقة للطراز الذي تم اعتماده.
 -3/19يمكن لشهادة اعتماد الطراز كلما اقتضت الحاجة تحديد شروط إضافية تتعلق بالتحقق
وباستعمال معايير خصوصية.
 -4/19تحدد هذه الشهادة فترة صالحية اعتماد الطراز على أن ال تتجاوز هذه الفترة خمسة سنوات
ميالدية في أقص ى الحاالت.
 -5/19يجب تجديد هذه الفترة عند انقضائها لفترات ال تتعدى الواحدة منها خمس سنوات ميالدية ،وفي
حالة عدم تجديد فترة اعتماد الطراز تبقى األدوات املطابقة لذات الطراز التي هي في حالة استخدام
مستعملة.
 -6/19يجب إعالم الهيئة بكل تغييرات أو إضافات على الطراز الذي تم اعتماده لها تأثير على نتائج القياس
أو الشروط القانونية الستخدام أدوات القياس املطابقة لهذا الطراز وإيداع طلب اعتماد طراز إضافي
للغرض.
املادة العشرون:
 -1/20يمكن إلغاء شهادة اعتماد الطراز في الحاالت التالية:
أ -عدم مطابقة األدوات املصنوعة للطراز الذي تم اعتماده.
ب -إذا تبين أثناء استخدام األدوات ظهور عيوب تؤثر بصفة واضحة على عمليات القياس.
ج -عندما ال تستجيب األدوات للمتطلبات التي تخضع لها أو لألحكام الجديدة في حالة تحديث تلك
املتطلبات.

ُ
د -ترتب مخاطر تهدد الصحة والسالمة عند استخدام أدوات القياس .كما يتم إصدار منع فوري
الستخدام األدوات التي هي في حالة استخدام .ويتم إلغاء اعتماد الطراز بموجب شهادة من
الهيئة.
 -2/20يمكن أن يحدد قرار إلغاء شهادة اعتماد الطراز مهلة للصانع أو ممثله املفوض أو املوزع لتالفي
العيوب التي تمت معاينتها على األدوات املصنوعة طبقا لشهادة اعتماد الطراز .وبانتهاء هذه املهلة ولم
يتم تالفى العيوب ،فإنه يمنع استخدام هذه األدوات.
 -3/20كما يمكن لقرار اإللغاء وقف صالحية شهادة اعتماد الطراز.
 -4/20يمكن للمفتش القيام باختبارات على أدوات القياس أو على أجزاء منها وتفكيكها لغاية التثبت من
مدى مطابقتها للطراز الذي تم اعتماده .ويوفر الصانع اليد العاملة الضرورية والتجهيزات الالزمة للقيام
بهذه االختبارات وعمليات التفكيك ،إذا تبين أن األدوات غير مطابقة للطراز الذي تم اعتماده.
الفصل السادس:
التحقق األولي
املادة الواحدة والعشرون:
 -1/21يهدف التحقق األولي على أدوات القياس إلى معاينة استجابة هذه األدوات للمتطلبات الواردة
بامللحق الفني املتعلق بصنف هذه األدوات واملواصفات أو التوصيات ذات الصلة وخاصة مطابقتها للطراز
الذي تم اعتماده.
 -2/21ال يمكن قبول أدوات القياس للتحقق األولي إال إذا كانت مطابقة لطراز تم اعتماده من قبل الهيئة
مسبقا وذلك مع مراعاة ما جاء باملادة ( )16من هذه الالئحة.
املادة الثانية والعشرون:
ال يمكن وضع أدوات القياس الجديدة أو املعدلة أو إتاحتها في السوق إال بعد إخضاعها لفحوصات
التحقق األولي .وتعفى من هذا التحقق:
 -1/22األدوات التي تم إجراء التحقق الذاتي عليها طبقا للفصل ( )8من هذه الالئحة.
 -2/22األدوات التي تحمل شارة مطابقة أو مرفقة بشهادة مطابقة وبعد موافقة الهيئة على ذلك.
 -3/22األدوات التي تم استثناؤها بموجب هذه الالئحة التنفيذية أو امللحقات الفنية ذات العالقة.
 -4/22األدوات غير املستعملة واملعروضة باملعارض وقاعات العرض واملتاحف.
 -5/22األدوات املعدة للتصدير.
 -6/22األدوات التي تستجيب للضرورة الفنية لبعض الجهات ومستوى جودتها مرض ي والتي بحكم
طريقة صنعها وشروط استخدامها ال يمكنها أن تستوفي املتطلبات القانونية واملحددة من قبل الهيئة.

املادة الثالثة والعشرون:
ُ -1/23يجرى التحقق األولي بمقر الهيئة أو بإحدى مقرات فروعها في مرحلة واحدة أو على عدة مراحل
وذلك حسب صنف أداة القياس.
 -2/23يمكن أن ُيجري التحقق األولي خارج مقرات الهيئة وبطلب من الصانع ،أو ممثله املفوض ،أو
املوزع ،أو جهة الصيانة ،وبعد موافقة الهيئة ،وتوفر املعايير املالئمة وتزويد املفتش بها.
 -3/23تقوم جهات التحقق طبقا للمادة ( )12من هذه الالئحة بعمليات التحقق األولي بمقراتها أو خارجها.
 -4/23يمكن إجراء التحقق األولي على عينة من أدوات القياس القانونية التي تكون ممثلة لدفعة األدوات
وذلك طبقا للملحقات الفنية عمال باملادة ( )13من هذه الالئحة.
املادة الرابعة والعشرون:
 -1/24يجب على الصانع ،أو ممثله ،املفوض ،أو املوزع أن يودع قائمة من األدوات الجديدة التي
سيخضعها للتحقق األولي لدى الهيئة أو جهات التحقق مع ذكر رقم اعتماد الطراز والخصائص
املترولوجية لهذه األدوات والرقم التسلسلي للصنع لكل أداة.
 -2/24يجب على الصانع ،أو ممثله املفوض ،أو املوزع التأكد قبل تقديم األدوات للتحقق األولي ،أنها
تستوفي لكل الشروط واملتطلبات اإللزامية ،ويمكن تأجيل التحقق إذا تبين عدم استيفائه لهذه الشروط
واملتطلبات.
املادة الخامسة والعشرون:
 -1/25توضع على أدوات القياس التي تثبت مطابقتها إثر التحقق األولي عالمة التحقق األولي وتبقى هذه
األدوات صالحة لالستخدام لفترة زمنية يحددها امللحق الفني الخاص بالصنف الذي تنتمي له وذلك
قبل تقديمها للتحقق الدوري.
 -2/25تسلم شهادة التحقق األولي للمعني باألمر في حالة استحالة وضع عالمة التحقق األولي على هذه
األدوات.
 -3/25عندما يحل التحقق الدوري محل التحقق األولي بموجب امللحق الفني املنظم لصنف أدوات
القياس ،يضع املفتش أو الجهة املعتمدة إلجراء التحقق األولي على أدوات القياس عالمة التحقق الدوري
املنصوص عليها باملادة ( )39من هذه الالئحة.
 -4/25توضع على األدوات التي تم رفضها عالمة الرفض واملشار إليها باملادة ( )39من هذه الالئحة.

الفصل السابع:
التحقق الدوري
املادة السادسة والعشرون:
 -1/26يهدف التحقق الدوري على أدوات القياس إلى التثبت من أن هذه األدوات التي هي في حالة
استخدام تستوفي املتطلبات الواردة بامللحق الفني الخاص بها وذلك في فترات منتظمة.
 -2/26تتم عملية التحقق الدوري بشكل دوري أو بطلب من مستخدم األداة .ويتم التقدم بطلب
التحقق ،حسب الحالة ،إلى الهيئة أو إحدى فروعها أو إلى الجهات املعتمدة إلجراء عمليات التحقق
الدوري.
املادة السابعة والعشرون:
 -1/27ال تقبل أدوات القياس الجديدة أو التي تم تغييرها والتي تخضع للرقابة املترولوجية القانونية
للتحقق الدوري إال إذا كانت تحمل عالمة التحقق األولي أو تحمل شارة مطابقة أو مرفقة بشهادة مطابقة
معتمدة أو مقبولة من الهيئة.
 -2/27يمنع استخدام أدوات قياس تنتمي إلى صنف خاضع للتحقق الدوري ما لم تكن تحمل عالمة
تحقق دوري ساري املفعول.
املادة الثامنة والعشرون:
 -1/28تقوم جهة التفتيش أو جهة التحقق بإجراء التحقق الدوري على أدوات القياس بمقر الهيئة أو
بمقرات فروعها أو بمقرات هذه الجهات أو في األماكن التي توجد فيها هذه األدوات.
 -2/28يجب على مستخدم األداة تسهيل مهمة الجهات املكلفة بإجراء التحقق الدوري ،كما يجب أن
تكون األدوات املقدمة للتحقق الدوري نظيفة وطريقة الوصول إليها سهلة.
 -3/28يتم ضبط فترات التحقق الدوري لكل صنف من أدوات القياس بامللحق الفني الخاص بهذا
الصنف.
املادة التاسعة والعشرون:
 -1/29توضع على أدوات القياس التي ثبتت مطابقتها إثر التحقق الدوري عالمة التحقق الدوري غير قابل
للتلف وفقا للضوابط املحددة باملادة ( )39من هذه الالئحة ،وترفق هذه األدوات بشهادة التحقق الدوري
بطلب من مستخدمها.

 -2/29إذا ثبت عدم مطابقة األداة ،يضع املفتش أو جهة التحقق عالمة الرفض املحددة باملادة ()39
من هذه الالئحة ويسلم مستخدم األداة بطاقة صيانة تتضمن بيانات على مستخدم األداة ونشاطاته
واألدوات املرفوضة.
 -3/29عندما يتطلب تقديم األداة للصيانة ،يجب على مستخدم األداة أن يسلم لجهة الصيانة بطاقة
الصيانة املشار إليها بالفقرة (.)2/29
 -4/29وفي حال عدم تقديم املستخدم األداة املرفوضة للصيانة ،يجب عليه إعالم جهة التفتيش أو
جهات التحقق بذلك ويلتزم بعدم استخدامها إلى حين وضع املفتش أو جهات التحقق األختام الالزمة
عليها ملنع استخدامها.
املادة الثالثون:
 -1/30تعفى من فحوصات التحقق الدوري أدوات القياس التي ليست في حالة استخدام واملعروضة
للبيع وكذلك األدوات املوجودة باألماكن املهيأة للسكن فقط والتي ال تستعمل ولو وقتيا في املجاالت املشار
إليها باملادة ( )4من هذه الالئحة.
 -2/30يمكن أيضا إعفاء األدوات املوجودة باألماكن األخرى ،غير األماكن املهيأة للسكن ،من التحقق
الدوري ،والتي ال يتم استخدامها ولو بصفة وقتية في املجاالت املذكورة باملادة ( )4من هذه الالئحة.
ويجب في هذه الحالة أن تحمل األدوات املعنية بيان واضح وسهل القراءة يشير إلى منع استخدامها في
هذه املجاالت.
الفصل الثامن:
التحقق الذاتي
املادة الواحدة والثالثون:
يجب على الجهة املقبولة من الهيئة لعمل التحقق الذاتي االلتزام بما يلي:
 -1/31الحصول على االعتماد من جهة االعتماد وفقا ملتطلبات املواصفة الدولية  ISO/IEC 17020أو
أي مواصفة أخرى مماثلة توافق عليها الهيئة.
 -2/31التقيد باالشتراطات واملتطلبات الواردة بالنظام وهذه الالئحة التنفيذية وامللحق الفني الخاص
بصنف هذه األدوات واملواصفات والتوصيات ذات العالقة.
 -3/31املحافظة على اإلسناد املرجعي للمعايير املستخدمة في فحوصات التحقق الذاتي مع املعايير
الوطنية أو املعايير التي تحددها الهيئة.

املادة الثانية والثالثون:
 -1/32يجب على جهة التحقق الذاتي التسجيل لدى الهيئة كجهة "تحقق ذاتي" وترسل إلى الهيئة :
أ -طلب قبول يحدد صنف أداة القياس ونوع الرقابة املترولوجية القانونية موضوع طلب إجراء
التحقق الذاتي (تحقق أولي أو تحقق دوري)،
ب -شهادة اعتماد سارية املفعول.
ج -اسم املسؤول األول على التحقق الذاتي.
د -مثال للعالمة املترولوجية املميزة لها ،ونموذج من امللصقات التي ستحمل العالمات املترولوجية.
ه -نموذج من التقارير التي سيتم بها تدوين نتائج التحقق الذاتي على أدوات القياس.
 -2/32يمكن للملحق الفني الخاص بكل صنف من أدوات القياس إضافة وثائق أخرى.
املادة الثالثة والثالثون:
 - 1/33تمنح الهيئة للجهة املسجلة لديها "جهة تحقق ذاتي" على أدوات القياس القانونية شهادة قبول
كجهة تحقق ذاتي وفق متطلبات امللحقات الفنية املعمول بها في اململكة في مجال تقويم ومنح شهادات
املطابقة واملتطلبات الواردة بامللحق الفني الخاص بصنف هذه األدوات.
 - 2/33تقوم الهيئة بعمليات تدقيق دورية للتثبت من التطبيق األمثل لنظم إدارة الجودة املتبع من قبل
جهات التحقق الذاتي ومدى التزامها بالنظام وهذه الالئحة وخاصة املتطلبات اإللزامية الواردة بامللحق
الفني الخاص بصنف هذه األدوات.
 - 3/33يتعين على هذه الجهة تزويد املفتش وعند كل طلب ،بالوثائق التي تثبت إجرائها للتحقق الذاتي
على أدوات القياس املعنية وفق الفترات الزمنية املحددة بشهادة القبول.
 - 4/33في حالة وجود خلل في سير أنشطة جهات التحقق الذاتي أو عدم إيفائها بالتزاماتها يتم توثيق
ذلك في تقرير التدقيق بحضور املسؤول األول على التحقق الذاتي لدى الجهة.
 - 5/33إذا تبين عدم تالفيها لهذا الخلل أو عدم قدرتها على اإليفاء بهذه االلتزامات في الفترات الزمنية
املحددة من قبل الهيئة ،فإنه يحق للهيئة إلغاء أو سحب شهادة القبول بصفة مؤقتة أو نهائية.
 - 6/33تتحمل هذه الجهة تكاليف زيارات التقويم والتدقيق التي تقوم بها الهيئة.

الفصل التاسع:
التحقق بعد الصيانة
املادة الرابعة والثالثون:
يتم إخضاع أدوات القياس بعد صيانتها أو بعد تغييرها إلى إجراءات التحقق األولي املنصوص عليها باملادة
( )21من هذه الالئحة ،وتكون في هذه الحالة التزامات الصانع أو ممثله املفوض أو املوزع على جهة
الصيانة ،وتوضع على هذه األدوات عالمة التحقق الدوري.
املادة الخامسة والثالثون:
يمكن إعادة استعمال األداة قبل فحصها من قبل الهيئة أو جهة التحقق إذا كانت األداة مجهزة بأختام
تضمن عدم خرق آليات حمايتها ،ويتعين في هذه الحالة أن تتم عملية الصيانة بمكان تثبيت األداة وأن
تضع جهة الصيانة أختام تحمل عالمتها املميزة تمنع تفكيك األداة وأن تخطر الهيئة أو جهة التحقق
بذلك خالل خمسة أيام من عملية الصيانة.
الفصل العاشر:
التحقق املفاجئ
املادة السادسة والثالثون:
ُ - 1/36يجرى التحقق املفاجئ على جميع الجهات العاملة في مجال صنع واستيراد وبيع وتأجير واستخدام
وصيانة أدوات القياس القانونية لبيان مدى مطابقتها للنظام وهذه الالئحة التنفيذية وملحقاتها الفنية
ُ
املنفذة له ،وكذلك على جميع أدوات القياس عند صنعها وصيانتها وترويجها واستخدامها وخاصة معاينة
أنها ال تزال تؤدي وظيفتها بصفة جيدة ،وأنه يتم استخدامها بطريقة صحيحة ونزيهة .ويتم هذا التحقق
في شكل زيارات فجائية ،وذلك في مقرات هذه الجهات أو في أماكن صنع وتركيب واستخدام أدوات
القياس.
 – 2/36يتحرى املفتش أثناء هذه الزيارات عن مخالفة النظام وهذه الالئحة التنفيذية وملحقاتها الفنية
املنفذة له واملتطلبات املتعلقة بوحدات وأدوات القياس القانونية والكميات املعلنة بالعبوات املعبأة
مسبقا ويقوم بضبط املحاضر املتعلقة بهذه املخالفات.

الفصل الحادي عشر:
الرقابة املترولوجية على العبوات املعبأة مسبقا
املادة السابعة والثالثون:
ً
ُ
 - 1/37تجرى الرقابة املترولوجية على العبوات املعبأة مسبقا واملعدة لغرض البيع للمستهلكين بوحدات
الوزن أو الحجم أو الطول أو املساحة أو العدد ،من قبل جهة التفتيش .وتشمل هذه الرقابة:
أ -كمية املنتج في العبوات املعبأة مسبقا.
ب -أدوات وطرق القياس والوسائل الفنية املستعملة للحصول على كمية املنتج في هذه العبوات
أو لغرض قياسها أو اإلشارة إليها أو ضمان قيمتها والتحقق منها.
 - 2/37تعتبر املتطلبات الواردة بامللحق الفني الخاص بالعبوات املعبأة مسبقا إلزامية التطبيق لجميع
املنتجات املباعة ضمن هذه العبوات ،ما لم يوجد قواعد فنية أو لوائح خاصة باملنتج املحدد تنص على
خالف ذلك ،كما يستثنى منها العبوات التي تستخدم ألغراض مهنية متخصصة فقط وال تباع إال ألصحاب
االختصاص.
 - 3/37يحدد امللحق الفني الخاص بالرقابة املترولوجية على محتوى العبوات املعبأة مسبقا ما يلي:
املصطلحات والتعاريف الخاصة بالعبوات املعبأة مسبقا.
أ -متطلبات بطاقة البيان.
ب -وحدات القياس املستخدمة في مجال العبوات املعبأة مسبقا.
ج -الكمية اإلسمية للمنتج في العبوات املعبأة مسبقا.
د -السعة اإلسمية للعبوات املعبأة مسبقا.
ه -الرقابة اإلحصائية على العبوات املعبأة مسبقا.
و -العبوات املضللة.
ز -مسؤولية املعبئ واملستورد.
ح -املخالفات واإلجراءات اإلدارية املصاحبة لها.

الفصل الثاني عشر:
العالمات املترولوجية
املادة الثامنة والثالثون:
 - 1/38يجب أن تحمل أدوات القياس الخاضعة للرقابة املترولوجية القانونية لوحة بيانية لوضع
البيانات والعالمات املترولوجية املحددة بالنظام وهذه الالئحة وشهادة اعتماد الطراز وذلك بصرف النظر
عن الشروط الخاصة واملحددة بامللحقات الفنية املتعلقة بأصناف أدوات القياس.
 - 2/38يجب أن تحمل هذه اللوحة البيانية كلما اقتضت الحاجة عالمات جهات الصيانة لهذه األدوات
وجهات التحقق املعتمدة إلجراء التحقق املترولوجي.
 - 3/38يجب أن تكون هذه اللوحة البيانية غير قابلة لإلزالة أو التلف ،ومثبتة بطريقة تسمح بالتأكد
منها دون تحريك األدوات في وضعها العادي لالستخدام.
املادة التاسعة والثالثون:
 - 1/39العالمات املترولوجية املتعلقة بمتطلبات الرقابة املترولوجية القانونية هي:
ً
ً
ً
 -1/1/39عالمة اعتماد الطراز :تأخذ شكال هندسيا مناسبا ،وتحدد الهيئة لون العالمة ،وتكون بأبعاد
تتناسب مع طبيعة أداة القياس التي سيتم تثبيتها عليها ،وتحتوي دون حصر على املعلومات اآلتية:
أ -الرمز ) (KSAالذي يرمز إلى اململكة العربية السعودية.
ب -الرمز ) )SASOالذي يرمز إلى الهيئة.
ج -رقم تمييزي مكون من ثالث خانات يدل على صنف أداة القياس القانونية ،ويتم تحديد هذا
الرقم من الهيئة.
د -رقم تسلسلي من ثالث خانات ،العتماد الطراز في السنة املعينة.
ه -رقم من خانتين يدل على رقم السنة التي منح بها اعتماد الطراز.
ً
 -2/1/39عالمة التحقق األولي :يمكن لهذه العالمة أن تأخذ أشكاال متعددة ،بحسب طبيعة كل أداة
والطريقة املثلى إلظهارها ،وهي عبارة عن شكل هندس ي وتحدد لونها الهيئة ،وتحتوي دون حصر على
املعلومات اآلتية:
أ -رمز وشعار الهيئة.
ب -عبارة تدل على أنه تم التحقق األولي من األداة.
ج -رقم الجهة التي قامت بتثبيت العالمة.
د -رقم السنة مكون من ( )4أرقام ،وهي السنة التي تمت فيها التحقق األولي.

ً
 -3/1/39عالمة التحقق الدوري :يمكن لهذه العالمة أن تأخذ أشكاال متعددة ،بحسب طبيعة كل أداة
والطريقة املثلى إلظهارها ،وهي عبارة عن شكل هندس ي وتحدد لونها الهيئة ،وتحتوي دون حصر على
املعلومات اآلتية:
أ -رمز وشعار الهيئة.
ب -عبارة تدل على أنه تم التحقق الدوري على األداة.
ج -رقم الجهة التي قامت بتثبيت العالمة.
د -رقم السنة مكون من ( )4أرقام ،وهي السنة التي تنتهي بها صالحية التحقق الدوري.
ً
 -4/1/39عالمة الحماية :يمكن لهذه العالمة أن تأخذ أشكاال متعددة ،بحسب طبيعة كل أداة والطريقة
املثلى لحماية األجزاء التي تؤثر على نتيجة القياس ،وتكون ذات لون تحدده الهيئة ،وتحتوي دون حصر
على املعلومات اآلتية:
أ -رمز وشعار الهيئة.
ب -عبارة تدل على أن هذه العالمة هي عالمة حماية.
ج -رقم الجهة التي قامت بتثبيت العالمة.
ً
د -رقم تسلسلي يشير إلى الشخص الذي قام بتثبيت هذه العالمة ،كلما كان ذلك ممكنا.
 -5/1/39عالمة الرفض :عالمة تثبت على أداة القياس بشكل واضح لتبين أن هذه األداة ال تلبي
املتطلبات اإللزامية الخاصة بها وتلغي هذه العالمة أي عالمة تحقق سابقة مثبتة على أداة القياس،
وتكون ذات لون تحدده الهيئة ،وتحتوي دون حصر على املعلومات اآلتية:
أ -رمز وشعار الهيئة.
ب -عبارة تدل على أن هذه العالمة هي عالمة رفض.
ج -رقم الجهة التي قامت بتثبيت العالمة
ً
د -رقم تسلسلي يشير للشخص الذي قام بتثبيت هذه العالمة ،كلما كان ذلك ممكنا.
 -2/39ال يجوز وضع عالمات الرقابة املترولوجية القانونية على أدوات القياس إال من قبل جهة التفتيش
أو جهة التحقق املعتمدة من الهيئة للقيام بهذا العمل طبقا ملتطلبات النظام وهذه الالئحة التنفيذية
وملحقاتها الفنية واألنظمة واللوائح األخرى ذات الصلة.
 -3 /39تكون العالمات املترولوجية املشار إليها بالفقرة ( )1/39من هذه املادة على شكل ملصقات
ُ
تصنع بطريقة ،أو من مواد خاصة ،بحيث تؤدي إزالتها إلى تلفها.

الفصل الثالث عشر:
في بيع واستخدام أدوات القياس القانونية
املادة األربعون:
 - 1/40يمنع عرض أو استيراد أو بيع أو تأجير أو تسليم أو استخدام كل أداة قياس في املجاالت املشار
اليها باملادة ( )4من هذه الالئحة ،ليس لها الصفة القانونية أو تنتمي لصنف غير خاضع للرقابة
املترولوجية القانونية.
 - 2/40ال تنطبق أحكام الفقرة ( )1/40من هذه املادة على األدوات التي تحمل كتابة بأحرف واضحة
ومحاذية لنتائج القياس ،تشير بوضوح إلى منع استخدامها في املجاالت املشار إليها باملادة ( )4من هذه
الالئحة.
 - 3/40يجب على الصانع أو املستورد أو املوزع ألدوات القياس تسليم املشتري دفتر مترولوجي لكل أداة
يتم بيعها إذا كان ذلك ممكنا ويحدد امللحق الفني الخاص بكل صنف من أصناف أدوات القياس شكل
الدفتر املترولوجي والبيانات الدنيا التي يجب أن يتضمنه.
املادة الواحدة واألربعون:
 -1/41تفقد أداة القياس صفتها القانونية في الحاالت التالية:
أ -عند انتهاء فترة صالحية التحقق الدوري.
ب -عند تلف أو فقدان أو طمس أي عالمة من العالمات املترولوجية أو شهادة التحقق.
ج -عندما يطرأ عليها تغيير من شأنه أن يؤثر على خصائصها املترولوجية.
د -عند استخدام هذه األداة في مجاالت غير املجاالت املحددة في شهادة اعتماد الطراز أو بامللحق
الفني الخاص بصنف هذه األداة.
ه -عندما تصبح غير صحيحة رغم أنها تحمل عالمات الرقابة املترولوجية القانونية أو عندما لم
تعد تستجيب بصفة أو بأخرى للمتطلبات القانونية.
و -عند ربط أداة القياس بأي أجهزة أو ملحقات غير مرخص باستخدامها مع هذه األداة.
 -2/41يمكن للمفتش أو جهة التحقق إعادة الصفة القانونية ألداة القياس التي تم رفضها أثناء الرقابة
املترولوجية القانونية وذلك بعد أن تصبح هذه األداة مطابقة للمتطلبات اإللزامية الخاصة بها .ويتم
إعادة الصفة القانونية بتجديد العالمات املترولوجية أو بإصدار شهادة تحقق جديدة.
املادة الثانية واألربعون:
 - 1/42يعتبر مستخدم أداة القياس املعدة لالستعمال في املجاالت املشار إليها في املادة ( )4من هذه
ً
الالئحة مسؤوال عنها وعن سالمة استخدامها وتقديمها للتحقق الدوري قبل انتهاء صالحية التحقق

املترولوجي ،باإلضافة إلى مسؤوليته عن العالمات املترولوجية املثبتة عليها ،كما أن عليه أن يلتزم
بتعليمات االستخدام والصيانة الصادرة عن الصانع ألداة القياس.
 - 2/42في حال عدم إمكانية تحديد مالك األداة ،فإن الشخص أو الجهة التي ُيضبط لديها هذه األداة،
ً
يعتبر مالكا لها .كما يتعين عليه كذلك:
أ -التأكد من صحة وحسن صيانة والسير الصحيح واالستعمال القانوني ألدوات القياس التي
يستخدمها في نطاق نشاطه.
ّ
ب -وضع أداة القياس بطريقة تمكن من االستعمال الصحيح لهذه األداة ،وجعلها على مرأى ومقربة
من املشترين حتى يتسنى لهم معاينة عالمات التحقق ونزاهة عمليات القياس بسهولة.
ج -عدم اإلخالل أو التحريف بأية طريقة كانت ،أو بأي شكل من األشكال ،حركة أداة القياس.
املادة الثالثة واألربعون:
 - 1/43يمكن ملستخدم االحتفاظ بأداة قياس في موقع نشاطه وهي ال تحمل عالمة التحقق األولي أو
التحقق الدوري ،بشرط عدم استخدامها ،وأن يتقدم بطلب لهذا الغرض إلى الهيئة حتى يضع املفتش
األختام على هذه األدوات بطريقة تمنع استخدامها.
 - 2/43يتعين على مستخدم األداة التي تم ختمها طبقا للفقرة ( )1/43من هذه املادة ،االحتفاظ بها
تحت مسؤوليته الكاملة ،وتعتبر األداة التي تمت إزالة أختامها في حالة استخدام.
 - 3/43يمكن للهيئة ،بطلب من مستخدم األداة ،أن تأذن بإزالة األختام .ويتم ذلك إما من قبل املفتش،
أو من قبل إحدى جهات صيانة أدوات القياس.
 - 4/43يتعين إخضاع األدوات التي تمت إزالة أختامها للتحقق الدوري قبل إعادة استخدامها.
الفصل الرابع عشر:
في صنع وتركيب وصيانة وتوريد وتصدير أدوات القياس القانونية
املادة الرابعة واألربعون:
 - 1/44يتعين على كل صانع أو مورد إخضاع طرازات من أدوات القياس الخاضعة للرقابة املترولوجية
القانونية مسبقا العتماد الطراز املشار إليه باملادة ( )14من هذه الالئحة وذلك قبل القيام بأي عملية
صنع أو استيراد لهذه األدوات.
 - 2/44يتعين إخضاع أدوات القياس التي تم صنعها أو استيرادها طبقا للطراز الذي تم اعتماده ،للتحقق
األولي ،وذلك قبل عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها أو تأجيرها أو تسليمها أو استخدامها.

املادة الخامسة واألربعون:
 – 1/45يتعين على كل جهة راغبة في القيام بنشاطات صيانة صنف من أصناف أدوات القياس التي
تخضع للرقابة املترولوجية القانونية التسجيل لدى الهيئة كـجهة صيانة ويتم قبول هذه الجهة بموجب
شهادة تصدر من الهيئة بعد استيفاء كامل بيانات طلب القبول ،وتتمثل شروط القبول للقيام بهذه
النشاطات في ما يلي:
 – 1/1/45الحصول على جميع املوافقات والتراخيص من الجهات الرسمية ذات العالقة.
 – 2/1/45إثبات أن األشخاص املكلفين بالصيانة مؤهلين (مثل وجود شهادة صادرة عن الصانع تبين
بأن هذا الشخص قادر على نشاط صيانة صنف أدوات القياس املطلوب ،أو حاصال على شهادة علمية
معترف بها وتؤهله ملمارسة هذا النشاط أو أن يكون قد مارس هذا النشاط ملدة ال تقل عن سنة ميالدية
وفقا لشهادات الخبرة التي تقدمها الجهة الراغبة في الصيانة).
 – 3/1/45توثيق نشاطات الصيانة بشكل يسهل الرجوع إليها للتأكد من أن هذه النشاطات تتم بالشكل
الصحيح ،بما في ذلك توفير سجل يحتوي على خصائص أدوات القياس التي تمت صيانتها واسم عنوان
مستخدمها والتاريخ واسم الشخص الذي قام بعملية الصيانة ،ويجب تقديم هذا السجل للهيئة أو جهة
التفتيش فور طلبه ودون أي تأخير.
 – 4/1/45الحصول على شهادة نظم إدارة الجودة آيزو  9001سارية الصالحية.
 – 5/1/45إشهار قائمة أسعار خدمات الصيانة بشكل مرتب وواضح.
 – 6/1/45توفير عالمة و  /أو أختام مميزة خاصة بجهة الصيانة ،توافق عليها الهيئة ،توضع على كل أداة
قياس تم صيانتها من قبل جهة الصيانة .وأن تكون هذه العالمات مسجلة رسميا لدى الدوائر الرسمية،
وتقديم نموذج من هذه العالمات واألختام لحفظها لدى الهيئة.
 – 7/1/45االلتزام بقواعد وأحكام املنافسة املشروعة املطبقة باململكة.
 – 8/1/45تقديم تعهد بما يلي:
أ -تقديم الخدمة لكل من يطلبها بكل شفافية وحيادية ونزاهة وكفاءة وبالسرعة القصوى.
ب -عدم القيام بإجراء أي تعديل على أدوات القياس أو استخدام قطع غيار غير معتمدة من قبل
الصانع.
ج -عدم وضع أي عالمات أو إشارات أو تقديم وثائق من شأنها أن تحدث لبسا حول تعريف نوع
أداة القياس.
د -توفير وسيلة اتصال هاتفي بشكل دائم.

ً
ه -إبالغ الهيئة عن أي معلومات تطرأ على طلب القبول ،وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ
التغيير.

و -إبالغ الهيئة عن أي توقف دائم أو جزئي في تقديم الخدمة ،وذلك في موعد أقصاه أسبوع من
تاريخ التوقف.
 – 2/45في حال اكتمال الطلب ،تقوم الهيئة بتشكيل لجنة مختصة للتدقيق على الطلب املقدم.
 – 3/45في حال تلبية الجهة الراغبة في الحصول على الترخيص للقيام بنشاطات الصيانة الشروط
ً
املحددة في الالئحة وملحقاتها الفنية ،تمنح جهة الصيانة ترخيصا ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد وفق
الشروط املوضحة في هذه الالئحة.
ً
 – 4/45يجدد الترخيص سنويا في حال االلتزام بالشروط التالية:
أ -االستمرار بتحقيق املتطلبات واالشتراطات التي تم منح الترخيص بناء عليها ،وكذلك االلتزام بأي
ً
تعليمات تصدرها الهيئة الحقا.
ب -تسديد التكاليف املترتبة على منح الترخيص أو تجديده من قبل الهيئة واملحددة بالئحة التكاليف.
 – 5/45يتم سحب أو إلغاء أو توقيف الترخيص ملدة محددة أو بشكل دائم في الحاالت التالية:
 – 1/5/45يتم توقيف الترخيص مؤقتا ولحين تصحيح الوضع أو للفترة التي تحددها الهيئة وذلك في
الحاالت التالية:
أ -اإلخالل بأحد شروط منح الترخيص.
ب -انتهاء ترخيص جهة الصيانة أو عدم تسديد التكاليف املالية.
ج -وجود مخالفات رئيسية واردة من جهة التفتيش.
د -عدم تقديم الخدمة بشكل مرض ي.
ه -تكرار حاالت عدم املطابقة بعد إجراء عملية الصيانة أو تكرار الشكاوى على جهة الصيانة
املرخص لها.
و -بناء على طلب خطي من صاحب العالقة.
ز -إجراء أعمال الصيانة من قبل أشخاص غير مشمولين ضمن الترخيص.
 – 2/5/45يتم وقف الترخيص بشكل دائم في الحاالت التالية:
أ -في حال تكرار املخالفات أو الحصول على إنذارين أو أكثر خالل السنتين األخيرتين.
ب -التالعب بأدوات القياس.
ج -تبين وجود مخالفات رئيسية لشروط منح الترخيص.
د -تقديم معلومات مضللة قصدا.
ه -استغالل الترخيص ألغراض تتنافى مع طبيعة العمل ،أو استغالل حاجة األفراد.
و -عدم إمكانية االستمرار بتقديم الخدمة.
ز -اإلخالل بأحد بنود التعهد املقدم أو أكثر.
ح -بناء على طلب خطي من صاحب العالقة.

ط -صدور قرار بوقف الترخيص بشكل مؤقت لثالث مرات خالل الخمس سنوات األخيرة.
 – 3/5/45للهيئة اتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير لضمان إيقاف نشاط جهة الصيانة املرخص لها لحين
إزالة املخالفة.
 – 6/45إذا لم يتم املباشرة بالعمل بالترخيص املمنوح لغرض صيانة أدوات القياس القانونية خالل
ً
ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص ،فيعتبر هذا الترخيص ملغى حكما.
املادة السادسة واألربعون:
يتعين على جهة الصيانة ألصناف معينة من أدوات القياس حسب ما جاء باملادة ( )45من هذه الالئحة
وكذلك على صانع ومستورد أدوات القياس وممثله املفوض واملوزع ما هو آتي:
 -1/46امتالك الوسائل الفنية الالزمة ملمارسة نشاطاتهم،
 -2/46إخضاع أدوات القياس واملعايير التي يستخدمونها أو التي بحوزتهم للرقابة املترولوجية القانونية،
 -3/46وضع عالمتهم املميزة على جميع األدوات الجديدة أو التي تمت صيانتها عند تقديمها للتحقق األولي
وذلك بعد التأكد من استجابتها للمتطلبات اإللزامية،
 -4/46االمتناع عن التصريح بمعلومات أو وضع إشارات أو تقديم وثائق من شأنها أن تحدث لبسا حول
تعريف نوع أداة القياس،
 -5/46عدم تسليم أدوات القياس التي تعهد إليهم للصيانة إلى مالكيها إال بعد إخضاعها من جديد
للتحقق من قبل جهة التفتيش أو جهات التحقق ،مع مراعاة أحكام املادة (.)35
املادة السابعة واألربعون:
في حال كانت متطلبات صنع أداة القياس الواردة بمواصفة قياسية أو توصية دولية مختلفة عن
املتطلبات الواردة بالنظام أو هذه الالئحة التنفيذية أو ملحقاتها الفنية الخاصة بصنف هذه األداة،
فيجب أن تلبي هذه األداة جميع املتطلبات املنصوص عليها في تلك املواصفة أو التوصية ،مع ضرورة أن
تكون اإلشارة إلى هذه املواصفة أو التوصية مثبتة على األداة بشكل غير قابل لإلزالة أو التلف.
املادة الثامنة واألربعون:
 - 1/48يمكن إخضاع أدوات القياس املعدة للتصدير :
أ -للمواصفات أو املتطلبات املعمول بها وفقا لنظام البلد املستورد.
ب -للشروط الخاصة الواردة باالتفاقيات التجارية املتعلقة بها.

ً
كتابيا بذلك ّ
مسبقا.
 - 2/48غير أنه يتعين في كلتا الحالتين ،على الصانع أو املصدر إخطار الهيئة

الفصل الخامس عشر:
في معاينة مخالفات نظام القياس واملعايرة والالئحة التنفيذية
املادة التاسعة واألربعون:
تقع مسئولية وصالحيات معاينة وضبط مخالفة أحكام النظام وهذه الالئحة من قبل جهة التفتيش،
وتمنح لكل مفتش بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للهيئة ،وذلك إلثبات صفته الرسمية
عند قيامه بمهمات معاينة وضبط املخالفات ،ويخول لهم :
 -1/49الدخول خالل أوقات العمل إلى املحالت التجا ية والصناعية واملستودعات ّ
وتفقد املركبات
ر
التجارية.
 -2/49فيما يخص الذين يمارسون التجارة أو الصناعة في الفترات املسائية ،فيمكن القيام بالزيارات
خالل كامل األوقات التي تكون فيها محالتهم مفتوحة للعموم ،أو عندما تكون بصدد إنتاج أو صنع أو
تحويل أو تعبئة أو تعليب أو تغليف أو تخزين أو نقل أو تسويق.
 -3/49القيام بكل املعاينات الضرورية والحصول عند الطلب على الوثائق واملستندات والسجالت الالزمة
إلجراءات بحثهم وأخذ نسخ منها.
 -4/49حجز ما هو ضروري من الوثائق واملستندات وأدوات القياس إلثبات املخالفة أو للبحث عن معاوني
املخالف أو عن املشاركين معه.
املادة الخمسون:
 - 1/50يتعين على املفتشين املكلفين بمعاينة وضبط املخالفات ،أن يقوموا بحجز أدوات القياس غير
ً
املطابقة ،مقابل إيصال استالم وفقا للنموذج املعتمد لهذا الغرض :
أ -أدوات القياس الخاطئة ،أو غير الصحيحة أو املزورة ،
ب -أدوات القياس غير الحاملة للعالمات الخاصة بالرقابة املترولوجية القانونية،
ج -أدوات القياس التي يعتبر استخدامها مخالفا ألحكام النظام وهذه الالئحة التنفيذية ،وملحقاتها
الفنية ،واالشتراطات واملعايير الفنية ذات العالقة.
 - 2/50تؤمن أدوات القياس املحجوزة لدى الجهة التي تستخدمها ويتم وضع أختام على هذه األدوات
بغرض منع استخدامها وتبقى املحافظة على األختام واألدوات املحجوزة على مسؤولية مستخدمها.

املادة الواحدة والخمسون:
 – 1/51ال يحق ملستخدم أدوات القياس القانونية:
أ -منع أي من املفتشين املكلفين بمعاينة وضبط مخالفات أحكام النظام وهذه الالئحة من مباشرة
مهامهم ،أو من دخول املصانع أو املحالت أو املخازن أو املتاجر أو غيرها من املحالت وعلى املفتشين
تقديم ما يثبت هويتهم قبل الشروع في عمليات املعاينة.
ب -حجب معلومات أو مستندات بحجية السرية أو ألي سبب آخر.
ّ
 - 2/51تتولى الهيئة إحالة املخالفات التي تتم معاينتها من قبل املفتشين بعد استكمال اإلجراءات
النظامية إلى النيابة العامة أو فرعها املختص.
الفصل السادس عشر:
أحكام عامة
املادة الثانية والخمسون:
 -1/52ال تنطبق األحكام املتعلقة باعتماد الطراز والتحقق األولي على أدوات القياس التي هي قيد
االستخدام قبل تاريخ نشر هذه الالئحة بالجريدة الرسمية.
 -2/52وتخضع هذه األدوات إلى التحقق الدوري ويتعين على مستخدمها تقديم املؤيدات التي تثبت
استخدامه لهذه األدوات قبل التاريخ املبين بالفقرة ( )1/52من هذه املادة وذلك خالل تقديمه ألول طلب
للتحقق الدوري لدى الهيئة أو لدى جهة تحقق معتمدة من الهيئة.
 -3/52في صورة استحالة مطابقة هذه األدوات لالشتراطات الواردة بامللحقات الفنية لهذه الالئحة ،فإنها
تعتبر أدوات قياس غير قانونية وال يمكن إعادة استخدامها في املجاالت املشار إليها باملادة ( )4من هذه
الالئحة.
املادة الثالثة والخمسون:
إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه الالئحة ،أو نشأ أي خالف في تطبيقها ،فإن
الهيئة هي الجهة املختصة بتفسير وإصدار القرار الذي تراه مناسبا بشأن تلك الحالة.
املادة الرابعة والخمسون:
تحل هذه الالئحة التنفيذية وملحقاتها الفنية ،والئحة التكاليف ،محل الالئحة التنفيذية – السابقة -
لنظام القياس واملعايرة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( )156بتاريخ 1437/9/16هـ
املوافق . 2016/6/21
املادة الخامسة والخمسون:
يعمل بهذه الالئحة بعد ( )90يوم من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

