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 ١٢من  ٢الصفحة 
 

  ):1املادة (

الدالالت واملعاني املبينة أمامها، ما لم يقتِض سياق النص  -عند تطبيق هذه الالئحة  -تكون للمسميات والعبارات أدناه  - 1/1
  خالف ذلك. 

ر - 1/2 راطات  ُتعت ا املتعلقة باالش ي الالئحة التنفيذية وملحقا ي نظام القياس واملعايرة و املصطلحات والتعاريف الواردة 
  ال يتجزأ من هذه الالئحة. جزًءاالفنية ألصناف أدوات القياس، 

 

    ):2املادة (

  هذه الالئحة التكاليف التالية: ُتحّدد
  .للقياس واملعايرة املركز الوطالخدمات املقدمة من تكاليف   -أ
 .املعايرة القانونيةي مجال  )أو من يمثلها( الهيئةخدمات تكاليف   -ب

  
    ):3املادة (

ي املادة ( -3/1 ر املستخدمة للقيام بفحص ومعايرة أدوات القياس2ال تشمل التكاليف الواردة  ر ذلك ) تكاليف نقل املعاي  وغ
ا  ي الهيئة لإلجراءات وفًقامن التكاليف املنصوص عل ا    .املعمول 

ى التكاليف  ُيضاف -3/2 ي املادة (إ ي اململكة.) من هذه الالئحة2الواردة  ا    ، الضرائب املفروضة بموجب أي أنظمة معمول 
ي حالة طلب صاحب الخدمة إعادة  -3/3 ي هذه الالئحة  ا  يحق للهيئة استيفاء أي تكاليف إضافية عدا املنصوص عل

ي مجال الفحص واملعايرة ألدوات القياس.الفحص أو  ي حالة االستعانة بأي جهة اخرى متخصصة     املعايرة أو 

 

  ):4املادة (

 ).1للجدول رقم ( وفًقاألدوات القياس الدوري تكون تكاليف التحقق  -4/1
ى 1ألدوات القياس ال لم يتم ذكرها بالجدول رقم (الدوري التحقق تكون تكاليف  – 2/4 ريال لكل ساعة ) 100أساس () ع

ر الجزء من الساعة ساعة كاملة   .عمل ويعت
ي  -4/3  أو الواردة )1(رقم لواردة بالجدول اضعف التكاليف ألدوات القياس  والتحقق بعد الصيانةتكون تكاليف التحقق األو

  .)4/2بالفقرة (

 ).2للجدول رقم ( وفًقااملعايرة املقدمة من املركز الوط  خدماتتكون تكاليف  - 4/4

ي الجدول رقم ( ،املقدمة من املركز الوط خدمات املعايرة تكاليف ُتحسب -4/5 ر الواردة  ى أساس ( ،) 2غ ) ريال لكل 200ع
رساعة عمل   .الجزء من الساعة ساعة كاملة وُيعت

ي األ تحقق الشهادة  إصدار تكون تكاليف خدمات  -4/6 ) من قيمة تكاليف %10(القياس بنسبة  أو التحقق الدوري ألدواتو
ذه الالئحة وذلك التحقق    األدوات. لهذه املالك أو املستخدمأو  بطلب من الصانع أو املستورداملحددة 

  
  

  
  

  ):5املادة (
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 ١٢من  ٣الصفحة 
 

ى أساس (املقدمة من الصانع أو املورد الطلبات تكاليف استالم ودراسة  ُتحّدد -5/1 للحصول  عن كل طراز ) ريال5,000ع
ى شهادة  ا وُتضاف ،الطراز اعتمادع  :كاليف الخدمات التاليةت إل

رتبة   -أ ن امل ى التنقل وتذاكر السفر واإلقامةتكاليف الفني  .وخالفه ع
رات ال تحددها الهيئة  -ب ى املخت  .تكاليف نقل وفحص العينات املسحوبة من الصانع أو األسواق إ
ي   -ج رات الهيئةتكاليف فحص واختبار العينات   .مخت

ي حال عدم تقديمه لشهادة طبقا للمادة ( -5/2 رتبة 16يتحمل الصانع أو املورد،  ) من الالئحة التنفيذية، جميع التكاليف امل
ى فحوصات  ، سواء تمت هذه الفحوصات داخل أو خارج اململكة، ويتم إجراء هذه الفحوصات لدى جهات الطراز اعتمادع

ي هذه الالئحةتحددها الهيئة وباإلضا ى التكاليف الواردة    .فة ا

 

  ):6املادة (

ىمنسوبي الهيئة أو ممثلهم وصول ي حال  -6/1 تقديم الخدمة املطلوبة نتيجة ألي عذر من  وتعّذر موقع التحقق أو املعايرة،  إ
ي ) من %25(من طالب الخدمة  يتم استيفاءفألي سبب كان،  عدم جاهزية أدوات القياسأو لالخدمة،  طالبقبل  قيمة إجما

ى أي تكاليف التحقق أو املعايرة ى موقع  تكاليف، باإلضافة إ ن إ ر أو األدوات أو الفني لتحقق أو اأخرى متعلقة بنقل املعاي
  .املعايرة

  

 ):7املادة (

ى جهات التحقق - 1/7 من ) 3/4بالفقرة (و ) 2/4) والتكاليف الواردة بالفقرة (1التكاليف الواردة بالجدول ( اعتماد يجب ع
ا كذلك إعالم الهيئة  مسبًقا) من هذه الالئحة وإعالم الهيئة 4املادة ( ن عل ا ويتع بقائمة التكاليف اإلضافية مقابل خدما

  بكل مراجعة لهذه القائمة.

ا لعمليات صيانة أدوات القياس الخاضعة للرقابة  - 2/7 ا مقابل إجرا ى جهات الصيانة إعالم الهيئة بتكاليف خدما يجب ع
رولوجية القانونية ا كذلك إعالم الهيئة بكل مراجعة لهذه التكاليف. ،امل ن عل   ويتع

  
 ):8املادة (

  ،) ريال2000جهات التحقق ( املقدمة منامللفات استالم ودراسة ي  الهيئة تكاليفتكون  - 1/8

ي  تكاليفتكون  - 8/2 اريال  )2000( تجديدال لغرض تالية عملية تقييمالهيئة    .سنويًّ

ي املوعد املحدد،  -3/8 رة افي حال تخّلفت جهة تحقق عن التقدم لتجديد قبولها  رتبة عن الف ل يتم استيفاء التكاليف امل
ا.   تخّلفت ع

   ريال. )1000الصيانة (جهات  املقدمة منامللفات استالم ودراسة ي  الهيئة تكاليفتكون  -4/8  

اريال  )1000تجديد (ال لغرض تالية عملية تقييمي  الهيئة تكاليفتكون  -5/8   .سنويًّ

رة ال  تخّلفتي حال  - 6/8 رتبة عن الف ي املوعد املحدد، يتم استيفاء التكاليف امل جهة صيانة عن التقدم لتجديد قبولها 
ا.  تخّلفت   ع
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 ١٢من  ٤الصفحة 
 

 
 ):9املادة (

ي  ُتراِجع االالئحة هذه الهيئة التكاليف الواردة    .بقرار من قبل محافظ الهيئة ، أو كلما دعت الحاجةسنويًّ
 

 ):10املادة (

ام بما يصدر عن الهيئة من للهيئة فقط حق  ى جميع املستفيدين من تطبيق هذه الالئحة االل ر مواد هذه الالئحة، وع تفس
رات.   تفس
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 ١٢من  ٥الصفحة 
 

  التحقق الدوريتكاليف خدمات ) 1( جدول 

  

  التكلفة  املدى  أداة القياس

ر املوازين  ا فئةالتلقائية غ  دق
     I      أوII    أوIII  

ان و (  )القصوى الحمولة حسب لكل م

 kg 300 30ح  

ر من   kg 500 60وح   kg 30أك

ر من   kg  800 200وح  kg 60 أك

ر من  ton  1700 1وح    kg 200 أك

ر من   ton  4000 5وح  ton 1 أك

  مضخات الوقود
ولكل نوع وقود وحسب  )موزعمضخة ((لكل  

(   التدفق األق

ر مكعب/ 10 ح   الساعةم
ر  (167   )الدقيقة /ل

300 

ر مكعب/ 10 ما فوق    الساعةم
ر مكعب  100 ح   الساعة /م

ر  167( ر  1667   ح   الدقيقة /ل   )الدقيقة /ل

500 

ر مكعب/ 100 ما فوق    الساعةم
ر مكعب/ 400    ح    الساعةم

ر 1667 ( ر  6667ح    دقيقةال /ل  دقيقة)ال / ل

1000 

ر مكعب/ 400ما فوق    الساعةم
ر 6667(  دقيقة)ال / ل

2000 
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 ١٢من  ٦الصفحة 
 

   
  ): تكاليف خدمات املعايرة باملركز الوط2جدول (

  

   Weights      األوزان

  (بالريال) التكلفة  الفئة الكتلة  

1000 kg  
  

F11400  
F21200 
M1000 

500 kg 
 

F11200 
F21000 
M800 

100kg-200 kg 
 

F11000 
F2800 
M700 

50 kg  
E1,E21200  
F1,F2 800  

M600 

10 kg-20Kg  

  

E1,E2 1000  
F1,F2700 

M500 

2kg-5kg 
  

E1,E2 800 
F1,F2 600 

M400 

1mg-1kg  

  ( للقطعة الواحدة ) 

E1,E2  600  
F1,F2500  

M 300 

ي حالة طلب معايرة حجم     الفئة.من قيمة معايرة الوزنة حسب  % 75 ُيعادل ُيضاف ما األوزانكثافة  أومالحظة: 

     Balance   املوازين   

  (بالريال) تكلفة إعادة املعايرة )بالريال( تكلفة املعايرة املدى  جهاز القياس

 املوازين 
 

ان    kg600 400 10من  أقلم
ان (   10kg - 500kg(700  500م
ان (   500kg - 1ton(1000 500م
ان (   ton - 10ton(2000 800 1م
ان  رم   ton4500 2000 10من  أك

  Forceالقوة      

  مالحظات (بالريال) التكلفة  املدى  القياس

 مع خلية الحمل 1500 (ضغط)  200KNأقل من  جهاز اختبار املواد 
 مع خلية الحمل 1800(شد)  200KNأقل من 

ر  الحملمع خلية  2500 (ضغط)  200KNمن  أك
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 ١٢من  ٧الصفحة 
 

ر  مع خلية الحمل 2800(شد)  200KNمن  أك
   100KN  1500من  أقل خلية حمل

ى  100KNمن    1000KN 2300ا
ى  1000KNمن    5000KN 3600ا

 Pressureالضغط      

  مالحظات (بالريال) التكلفة  القياس

 2000 الحمل الساكن
ي حال كان  مع مكبس واحد 

ر  1000من مكبس يتم دفع  أك
ي  ريال عن كل مكبس إضا

  400  خاصة للحمل الساكن أوزان
للوزنة الواحدة بحيث ال يقل 

  وزنات 3العدد عن 
  400  ساعة ضغط تناظرية

رونيةمحوالت ضغط    500 إلك

  600  (ضغط مطلق) إلكترونيةمحوالت ضغط 

ر    600 باروم

 Gravityالجاذبية األرضية                      
  (بالريال)التكلفة  القياس

  10000  الجاذبية األرضية ( نقطة واحدة ) 

ردد             Time and Frequency  الوقت وال

 (بالريال) التكلفة  القياس
يوم  4000ساعة ذرية س
ر تردد ذرة الربيديوم  Rb4000معاي
ر تردد الكوارتز  4000معاي
 8000مولدات إشارة
 8000محلل أطياف

 3500عداد
 500قياس سرعة الدوران

 300ساعة إيقاف

ازات                     Acoustics and vibrationsالصوتيات وااله
 (بالريال) التكلفة املدى   القياس 

1" Laboratory Standard Microphone2 Hz - 10 kHz  1600 
1/2" Laboratory Standard Microphone 2 Hz - 25 kHz 1600 

Condenser Microphone 20 Hz - 50 kHz 1050 
Sound Calibrator  250 Hz or 1 kHz, 94 dB, 104 dB, 

114 dB  
1050 

Multifunction Acoustical Calibrator  31,5 Hz - 16 kHz, 94 dB, 104 dB, 
114 dB 

1400 

Sound Level Meter IEC 616672-3 2000 
Noise Dose Meter IEC 61652 550 

Audiometer 125 Hz - 8 kHz 1400 
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 ١٢من  ٨الصفحة 
 

Laboratory Standard Accelerometer  
5 Hz - 10 kHz 

Sensor with mass up to 200 gram 
Nominal at 50 m/s2

1650 

Vibration Measuring Chain  
5 Hz - 10 kHz 

Sensor with mass up to 200 gram 
Nominal at 50 m/s2

1250 

ICP Type Accelerometer 
5 Hz - 10 kHz 

Sensor with mass up to 200 gram 
Nominal at 50 m/s2

1100 

Piezoresistive  Accelerometer  
5 Hz - 10 kHz 

Sensor with mass up to 200 gram 
Nominal at 50 m/s2 

1100 

Vibration Exciter 
5 Hz - 10 kHz 

Level and frequency depend on 
DUT 

1050 

Vibration Meter  
5 Hz - 10 kHz 

Level and frequency depend on 
DUT 

1250 

Conditioning Amplifier5 Hz - 10 kHz 1100 

  Microwaveامليكروويف       
 (بالريال) التكلفة املدى   القياس 

power meter -70 dBm - +44dBm2170 

Power Sensor type N 100 KHz -18 GHz 
  

6009 
 

Power Sensor type 3.5 10 MHz -26.5GHz 
  

5793 

Power Sensor type 2.4 10 MHz - 50GHz 
 

5714 

Fixed Attenuator  N type 
 

3478 
 

Fixed Attenuator 3.5 Type 
 

3394 
 

Fixed Attenuator  2.4  type 
 

3460 
 

 Step Attenuator  N type 
 

4165 
 

 Step Attenuator   3.5 Type 
 

4081 
 

Directional Coupler N type 
 

4860 
 

Directional Coupler 3.5 Type 
 

4776 

  Voltage  الجهد              

 (بالريال) التكلفة جهاز القياس
 4000 )8,5مقياس رقم متعدد(دقة 
(دقة   2600  )6,5مقياس متعدد رقم
(دقة   1500  )3,5مقياس متعدد رقم

(دقةمصدر متعدد   9000 ) 8,5رقم
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 ١٢من  ٩الصفحة 
 

(دقة  7000 )_طريقة مرجعية 6,5مصدر متعدد رقم
(دقة  4000 )_طريقة مباشرة 6,5مصدر متعدد رقم

 2000   (10Hz-1MHz)محول حراري عياري 
ردد  10Hz-100kHz( 2000عياري( مجزء تيار م

 2000 خلية جهد عيارية
ر)  1800 مقياس جهد  مستمر(نانوفولتمي

رونيمحول جهد   10000 عياري  إلك
ردد عياري   9000 مقياس جهد م
 1800 مصدر طاقة مستمر

 10Hz-1GHz( 2500راسم ذبذبات(
 Impedance  املمانعة              

 (بالريال) التكلفة جهاز القياس
 2000مقاومات مرجعية 
 750مقاومات ثانوية
 900املكثفات املرجعية
 600املكثفات الثانوية
 2000مقياس مقاومات 
 1000مقياس ممانعة 

 900امللفات 

 Electromagneticالكهرومغناطيسية              
 (بالريال) التكلفة املدى جهاز القياس

Magnetic Field Probes 30 Hz – 1 MHz 1950 
Electromagnetic Probes 30 Hz – 500 MHz 4200 
Electromagnetic Probes 500 MHz - 18 GHz 6350 

  Power & Energyالقدرة والطاقة             
 (بالريال) التكلفة املدى جهاز القياس

 60V-120V-240V  / 0.1 A-10A4500 معايرة مصدر طاقة
 PQA  0.01-10A / 1V-300V 4500معايرة 

ر  W 3000 2400-0 معايرة الوات مي
 Kv 2500 36-0 معايرة محوالت الجهد
 A  2500 4000-0 معايرة محوالت التيار

 500V  /  0-6000 W 2500-30  معايرة عدادات الطاقة

   Volume & Densityالكثافة والحجوم 

 (بالريال) التكلفة املدى  جهاز القياس

ى  0.6(  مقياس كثافة السوائل  1000 ) جم/مل 2.0ا
ى (  مقياس لكثافة السوائل رقم  800 جم/مل  ) 3.0إ

 (بالريال) التكلفة املدى  النوع  جهاز القياس

  ممصات (زجاجية)
 عالمة واحدة

 300  مل 100ح 
ر من   350  مل (1000)أك

 مدرجة
 400  مل 100ح 

 450  ) مل1000ح  100(



 ٠١-٠٩-١٩-١٧٠-م.إ
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ر من   500  مل (1000)أك

  دوارق (زجاجية)

  عالمة واحدة
(تفريغ محتوى)

 300  مل (1000)ح 
ر  400  مل (1000)من  أك

  مدرجة
 (تفريغ محتوى)

 400  مل 100ح 
 450  ) مل1000ح  100(

ر من   550  مل (1000)أك

 مدرجة  سحاحة مدرجة (زجاجية)

 400  مل 100ح 
 450  ) مل1000ح  100(

ر من   550  مل (1000)أك

  مكابس حجمية
  تفريغ محتوى            

  ( قناة واحدة )

ر (1000-1)   ميكرو ل
رو  مل 100مل ح  1من أك

500 

ر  600  مل  100من  أك

ر حجمية معدنية  تفريغ محتوى   معاي
ر (20)ح   800  ل
ر ر (20)من  أك ي  10ريال لكل  150  ل ر إضا   ل

      Viscosityاللزوجة       

 (بالريال) التكلفة املدى   جهاز القياس

  mm²/s – 100000 mm²/s,  600 0.5  لزوجة السوائل

ر اللزوجة   mm²/s² - 100 mm²/s²  1000 0.001 معاي

  mm²/s² - 2000 mm²/s²  400 1.6 أكواب التدفق

  mPa.s – 100000 mPa.s 0.5  بدرجات دورانية (محور دوران واحد)  قياس اللزوجةأجهزة 
800 

  ريال  200ويضاف 
ي   لكل محور أضا

 Torque and hardnessالعزوم والصالدة              

 (بالريال) التكلفة املدى   جهاز القياس

  خلية حمل عيارية
ى   1من  ر ا نيوتن  50نيوتن م

ر  1650 م

  خلية حمل عيارية
ى  100من  ر ا  1000نيوتن م

ر  2350 نيوتن م

  ذراع عزم دوراني أوخلية حمل 
ى  1000من  ر ا  5000نيوتن م

ر  1550 نيوتن م

  ذراع عزم دوراني أوخلية حمل 
ى  100من  ر ا  1000نيوتن م

ر  1400 نيوتن م

  ذراع عزم دوراني أوخلية حمل 
ى  1من  ر ا نيوتن  50نيوتن م

ر  1300 م

 1300  --------- عدسات مكائن الصالدة

 1600  فيكرز   -روكويل  الصالدة إبرة

 1000  مايكروفيكرز  قالب صالدة
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 1300  روكويل قالب صالدة

 1850  برينل-فيكرز  صالدةقالب 

  Lengthاألبعاد              
  (بالريال) التكلفة املدى  القياس

ر   ميكروم
 400 مم 0-100

 450 مم100-300
ر من   550 مم 300أك

 قدمة قياس
 400 مم 0-300
 450 مم600 -0
 550 مم0-1000

ّن  400 مم15ح قياس ُمب

رة   )mm  )0.5 - 100امليكانيكية  بالطريقة  قوالب قياس القص

 ( مربعة ، مستطيلة ) 0فئة 

100  
  للقطعة الواحدة  

كما يجب أال تقل التكاليف عن 
300  

 ( مربعة ، مستطيلة ) 1فئة 

100 
  للقطعة الواحدة 

كما يجب أال تقل التكاليف عن 
300  

 ( مربعة ، مستطيلة ) 2فئة 

100   
  للقطعة الواحدة

كما يجب أال تقل التكاليف عن 
300  

  ( مربعة ، مستطيلة ) )mm  )125 - 1000بالطريقة امليكانيكية  طويلةقوالب قياس 
700     

  للقطعة الواحدة  

رةقوالب قياس  ر  قص   ( مربعة ، مستطيلة )  )mm  )0.5 - 100بالل
300     

 للقطعة الواحدة 

ر  طويلةقوالب قياس    ( مربعة ، مستطيلة )  )mm  )125 - 1000بالل
1300   

 للقطعة الواحدة

 500 0.01 مقياس السماكة

  عدسة زوايا
Angular Interferometer and 

Angular Reflector 
800   

 للعدسة الواحدة
ر زوايا    Autocollimator 1200  ل

ان استواء  -  م
950   

ن   للقطعت

 -  قوالب قياس زوايا
350   

  للقطعة الواحدة

   1000 -  قياس مكعب

  -  مضلع زوايا
350     

  للوجه الواحد

   3300  -  طاولة زوايا

   2500  -  قياس ارتفاعات
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 ١٢من  ١٢الصفحة 
 

   1600  -  قياس خطوة

ر ( هيليوم   3300 - نيون ) -جهاز الل

  مساطر وأشرطة قياس 

  1000 م 5ح  
  1500 م 10ح 
  2000 م 20ح 
  2500 م 30ح 
  4000 م 50ح 

 Temperatureالحرارة    

 املدى  القياس
 التكلفة (للنقطة الواحدة)

  (بالريال)

ي انواع  رات رقمية وبا رموم ر مقاومة بالتي ومزدوجات حرارية، ث ثرموم
رات واألجهزة الحرارية  رموم  ال

ى  -190(    )  1600ا
   

300  
 

 TPW 2500 النقطة الثالثية للماء
 MP Ga 2500 نقطة تجمد الجاليوم 

ي لقياس درجة الحرارة (لكل نقطة) ي السلم الدو ي النقاط الثابتة    با
TP Ar, TP Hg, FP In, FP Sn, FP 

Zn, FP Al, FP Ag 
 

3000 
 

                         Humidity الرطوبة
 RH 300 أجهزة قياس الرطوبة والحرارة الجوية (لكل نقطة رطوبة او حرارة)

                         Photometry قياسات الضوء

 املدى  القياس
 التكلفة (للنقطة الواحدة)

  (بالريال)
 750 (0.1lx-5000lx)  االستضاءةمقياس 

 850 (1cd-10000cd)  شدة إضاءة املصباح

 750 (5lm-5000lm)  فيض اإلضاءة

 750 (15cd/m2-2800cd/m2)  مصدر سطوع

 850 (1cd/m2-1000cd/m2)  مقياس سطوع

 850 (0.0002nA/lx- 10mA/lx)  مقياس ضوئي

ر  nm 800(488/515/532/633/1064)  مقياس قدرة الل

 800 (250nm-1100nm)  استجابة الطيف
 800 (250nm-1100nm)  الطيف انعكاسية

 800 (250nm-1100nm)  نفاذية الطيف
 900 (250nm-1100nm)  جهاز قياس التحليل الطيفي

  
  

  


