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 وتعديالته 2222( لسنة 22قانون رقم )

 قانون معدل لقانون املواصفات واملقاييس

 

 (1ادة )ـــــــــــــــامل

  ويعمل به بعد ثالثني يومًا من نشره يف اجلريدة الرمسية(.  0222)قانون املواصفات واملقاييس لسنة  يسمى هذا القانونو

 

 فــــــــــــتعاري

 (2)املـــــــــــــــادة 

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا القانون املعاني املخصصة هلا ادناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك:

 وزير الصناعة والتجارة : ــــــــرـــــــــالوزيـــ

 مؤسسة املواصفات واملقاييس : ةــــــــــــــــاملؤسســ

 ادارة املؤسسة جملس : س ـــــــــــــــاجمللـــ

 رئيس اجمللس : ســـــــــــــالرئيــــــ

 مدير عام املؤسسة : امـــــــــر العــــــاملدي

 لالستخدام اإلدارةظمة أنو اإلنتاجطرق  وأو املنتج أو خصائص اخلدمة أرشادات إ أووثيقة حتدد قواعد  : ةـــــــاملواصفة القياسي

املصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العالمات ومتطلبات بطاقة يضا أالعام واملتكرر، وقد تشمل 

 .إلزاميةي منها وتكون املطابقة هلا غري أو تقتصر على أنتاجه إو طرق أعلى املنتج  البيان اليت تطبق

 ضًا املصطلحاتأي، وقد تشمل اإلدارةنظمة أو اإلنتاجو طرق أو املنتج أوثيقة حتدد فيها خصائص اخلدمة  : ةـــــــــدة الفنيـــالقاع

والرموز والبيانات والتغليف ووضع العالمات ومتطلبات بطاقة البيان اليت تطبق على املنتج أو طرق 

 لزامية.إأي منها وتكون املطابقة هلا  نتاجه أو تقتصر علىإ

لألنشطة أو نتائجها وتكون مطابقة هلا غري إلزامية وثيقة حتدد القواعد أو اإلرشادات أو اخلصائص  : يــــــةسالتقييالوثيقة 

 كالتقارير الفنية واألدلة وال تشمل املواصفة القياسية.

أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غري مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات املواصفات القياسية أو الوثائق  : ةــــاجراء تقييم املطابق

أخذ العينات أو الفحص أو التفتيش أو  إجراءاتأو القواعد الفنية ذات العالقة مبا يف ذلك  سيةيالتقي

 التقييم أو التحقق أو ضمان املطابقة.

 اســـــــــــعلم القي : ا(ــاملقاييس)املرتولوجي

 النظام الدولي لوحدات القياس أو اليت تعتمدها املؤسسة. وحدة تكون مرجعيتها : ةـوحدة القياس القانوني

 خرىأدوات أالقياس اليت ميكن استخدامها منفردة أو مع  ألغراضاملعدة  األداةاجلهاز التقين أو اآللة أو  : اســـــــــــــــداة القيأ

 مكملة.

 وات القياس والقيم املناظرة هلا احملددة بواسطةأدالعمليات اليت تبني العالقة بني القيم احملددة بواسطة  : رةــــــــــــــــــــاملعاي

 املعايري املرجعية.

 قياس اخرى. أدوات داة قياس أو مادة مرجعية خمصصة لتعريف وحدة ما تستخدم للمقارنة معأ : ارــــــــــــــــــــــاملعي

معيار تتوافر فيه أعلى اخلصائص املرتولوجية يف موقع ما ويكون مرجعًا للقياسات اليت تتم يف ذلك  : يـــــــــاملعيار املرجع

 املوقع.
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عالمة مطابقة تدل على أن خصائص املنتج حتقق متطلبات أعلى فنيًا من متطلبات املواصفات القياسية أو  : ودةــــــــــــعالمة اجل

 تضعها املؤسسة.حتقق متطلبات أخرى 

إشارة يتم منحها ملنتج معني وتدل على أن املنتج مطابق ملتطلبات القاعدة الفنية أو املواصفة القياسية أو  : ةــــــــــــعالمة املطابق

 يسية. يالوثيقة التق

 شخص للقيام مبهام معينة.و أباعتماد كفاءة هيئة  ي جهة خمتصة قانونًاأو أاملؤسسة  اعرتاف : االعتمــــــــــــــــــاد

 .االعتمادخمترب املعايرة الذي مت منحه  أو واالختبارخمترب الفحص  : دــــــــــاملخترب املعتم

 

 ةــــــــــــاملؤسس

 (3)املـــــــــــــــادة 

هذا القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بأي من أعمال التجارة مبا فيها التوزيع أو التصنيع أو إجراء أي  أحكامتسري 

 تعديل على املنتج يؤثر على سالمته. 

 

 (4)املـــــــــــــــادة 

 ( من هذا القانون مبا يلي:3يلتزم األشخاص املذكورين يف املادة ) - أ
 القاعدة الفنية املقررة وضمان كونه آمنًا لالستخدام يف حال عدم وجود قاعدة فنية.ضمان مطابقة املنتج مع  .1
إعالم املستهلك جبميع املعلومات الضرورية والتحذيرات اليت متكنه من تقييم املخاطر املرتتبة على استخدام املنتج، إذا  .0

 اختاذ االحتياطات الضرورية لتجنب هذه املخاطر.كانت هذه املخاطر غري واضحة دون توافر هذه التحذيرات، والعمل على 
هذا القانون لضمان سالمة املنتج واالحتفاظ بالوثائق اخلاصة بذلك، ووضع  حكامتقييم املطابقة وفقًا أل إجراءاتالقيام ب .3

ها اجمللس هلذه عالمة املطابقة املعرتف بها من املؤسسة على املنتج إذا اشرتطت القاعدة الفنية ذلك، وفقًا لتعليمات يصدر

 الغاية.
عدم عرض أي منتج يف السوق أو استرياده أو بيعه أو توزيعه ما مل حيمل عالمة املطابقة املعرتف بها من املؤسسة إذا  .4

اشرتطت القاعدة الفنية ذلك، ويف حال خضوع املنتج ألكثر من قاعدة فنية جيب وضع عالمة املطابقة إذا اشرتطت أي من 

 ذلك.  تلك القواعد الفنية
 عدم وضع عالمة املطابقة املعرتف بها من املؤسسة على املنتج إذا مل تشرتط القواعد الفنية ذلك. .5
عدم وضع أكثر من عالمة مطابقة على املنتج إال إذا كانت واضحة وحبيث ال تشكل لبسًا بينها وبني عالمة املطابقة  .6

 املعرتف بها من املؤسسة.
البيانات الالزمة ملدة سنتني إال إذا تطلبت طبيعة املنتج غري ذلك لتمكني املؤسسة من تنفيذ االحتفاظ بالوثائق واملعلومات و .7

هذا القانون مبا يف ذلك تلك املتصلة بتسلسل املنتج وصواًل إىل مصدره وتقديم هذه الوثائق واملعلومات  أحكامواجباتها وفق 

 والبيانات عند الطلب.
قام بالتعديل عليه بشكل يؤثر على سالمته بأن يثبت عليه امسه أو عالمته التجارية أو أي  يلتزم كل من قام بتصنيع أي منتج أو - ب

 إشارة أخرى تتيح معرفته.
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 ( 5)املـــــــــــــــادة 

أن وهلا  اإلداري واملالي، وباالستقالل االعتباريةتنشأ يف اململكة مؤسسة تسمى )مؤسسة املواصفات واملقاييس( تتمتع بالشخصية  -أ

العقود، وهلا أن  تقوم بهذه الصفة جبميع التصرفات واألعمال القانونية مبا يف ذلك متلك األموال املنقولة وغري املنقولة، وإبرام

 .هلذه الغاية القانونية والقضائية املتعلقة بها احملامي العام املدني أو أي حمام توكله جراءاتتنيب عنها يف اإل

 .فروعا هلا يف أي مكان يف اململكة ئلمؤسسة يف عمان، وهلا أن تنشيكون املركز الرئيسي ل -ب

 

 (6)املـــــــــــــــادة 

 تهدف املؤسسة اىل حتقيق ما يلي:

 .تبين نظام وطين للمواصفات واملقاييس وفقا للممارسات الدولية املتبعة -أ

 .املختربات واعتمادمواكبة التطور العلمي يف جماالت املواصفات واملقاييس وتقييم املطابقة  -ب

املعتمدة من قبل  توفري احلماية الصحية والبيئية والسالمة العامة للمواطنني من خالل التأكد من أن املنتجات مطابقة للقواعد الفنية - ج

 .املؤسسة

 باعتماد مواصفات قياسية اردنية مالئمة متكن هذه املنتجات من املنافسة يف االسواق احملليةضمان جودة املنتجات الوطنية  -د 

 .والدولية وبالتالي دعم االقتصاد الوطين

   

 (7)املـــــــــــــــادة 

 :مراعاة ما ورد يف هذا القانون تتوىل املؤسسة يف سبيل حتقيق أهدافها املهام والصالحيات التالية مع -أ

ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها، وذلك جلميع  والوثائق التقييسية واعتمادهاإصدار املواصفات القياسية والقواعد الفنية    -1

 املنتجات الصيدالنية واألدوية البشرية والبيطرية واألمصال واملطاعيم. باستثناء اخلدمات واملنتجات

 تطبيقه.وضع نظام وطين للقياس واإلشراف على    -2

تبين القواعد الفنية أو املواصفات القياسية أو الوثائق التقييسية الصادرة عن دول أخرى أو منظمات عربية أو إقليمية أو     -3

 دولية شريطة أن تكون صادرة باللغة العربية أو اإلجنليزية.

 معايرة ادوات القياس وضبطها ومراقبتها.   -4

 طنية واملرجعية ملعايرة أدوات القياس.معايري القياس الو اعتماد    -5

مراقبة جودة مصوغات املعادن الثمينة واألحجار الكرمية واجملوهرات حسب العيارات املقررة وفحص املصوغات   -6

 ودمغها. واجملوهرات

 مبا فيها عالمة اجلودة األردنية. للمواصفات القياسية منح شهادات املطابقة   -7

وفقًا ملمارسات الدولية وهيئات التفتيش واملعايرة واجلهات املاحنة لشهادات املطابقة  واالختبارحص خمتربات الف اعتماد  -8

 املتبعة.

 تنفيذ عمليات مسح األسواق لضمان مطابقة املنتج للقواعد الفنية والتحقق من كونه آمنًا لالستخدام.    -9

 واملؤسسات العلمية وذلك لتمكني املؤسسة من حتقيق اهدافها والقياماالستفادة من االمكانات احمللية للجهات احلكومية  -10

 مبهامها وصالحياتها.
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يف  دعم الدراسات والبحوث وتشجيعها فيما يتعلق باملواصفات واملقاييس وادارة اجلودة وتقييم املطابقة وعقد دورات تدريبية -11

 جماالت اختصاصها.

مبا فيها  ربية واالجنبية واالقليمية والدولية بشأن االعرتاف املتبادل بشهادات املطابقةاالتفاق مع اهليئات واملنظمات الع -12

 عالمات اجلودة، وشهادات اعتماد املختربات وكفاءة اهليئات املاحنة هلا.

واملقاييس  اصفاتالتعاون والتنسيق مع اهليئات واملنظمات العربية واالجنبية واالقليمية والدولية اليت تعمل يف جماالت املو -13

 واجلودة وتقييم املطابقة واالعتماد، واالنتساب اليها، حيثما يكون ذلك مناسبًا.

 خرى وعنأريها من الوثائق الصادرة عن دول قبول املواصفات القياسية او القواعد الفنية او االدلة أو التوصيات او غ -14

 و االجنليزية.أمنظمات عربية واقليمية ودولية واعتمادها، حيثما يكون ذلك مناسبًا، شريطة ان تصدر باللغة العربية 

 نشر املطبوعات املتعلقة باملواصفات القياسية والقواعد الفنية املعتمدة الصادرة عن املؤسسة، او عن املنظمات العربية -15

 رى وتوزيعها وبيعها.والدولية أو الدول األخ واالقليمية

أن  ، وجيوز هلاواالعتماد دنيةرواملقاييس وعالمة اجلودة األتكون املؤسسة املرجع الوحيد يف اململكة يف كل ما يتعلق باملواصفات  -ب

 .تسرتشد بآراء الوزارات والدوائر احلكومية األخرى وتنسيباتها يف هذه اجملاالت

 

 ةـــــادارة املؤسس

 (: 8)املـــــــــــــــادة 

 يتوىل ادارة املؤسسة جملس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: -أ

 نائبًا للرئيس/ املدير العام   .1

 ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة  .0

 مدير عام املؤسسة العامة للغذاء والدواء  .3

 ممثل عن وزارة االشغال العامة واالسكان  .4

 الطاقة والثروة املعدنيةممثل عن وزارة   .5

 ثل عن وزارة املياه والريمم  .6

 ممثل عن وزارة الزراعة  .7

 ممثل عن املؤسسة العامة حلماية البيئة  .8

 عن دائرة اجلماركممثل   .9

 ثل عن اجلمعية العلمية امللكيةمم  .12

 عن غرفة جتارة األردنممثل   .11

 غرفة صناعة األردنممثل عن   .10

 الوطنية حلماية املستهلكاجلمعية ممثل عن   .13

 مجعية اجلودة االردنيةممثل عن   .14
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ن ذوي ـــادة ان يكونوا مـــعضاء اجمللس من ممثلي اجلهات املنصوص عليها يف الفقرة )أ( من هذه املأيشرتط يف  -1  -ب

من الفقرة )أ( من هذه  (12( إىل )4( والبنود مــــــــن )0البند ) واالختصاص ويتم تسمية املنصوص عليهم يف اخلربة

 .املعنيني حسب مقتضى احلال الرؤساءأو  ادة من قبل الوزراء أو املدراءــــــامل

 يكون تعيني االعضاء ملدة سنتني قابلة للتجديد ملرة واحدة وجيوز استبدال أي منهم بالطريقة اليت مت تعيينه فيها.   -0  

 الوزراء بناء على تنسيب الوزير.حتدد مكافآت اعضاء اجمللس بقرار من جملس  -ج

 

 (9)املـــــــــــــــادة 

 يعقد اجمللس اجتماعاته مرة واحدة على االقل كل شهر وعند احلاجة اىل ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون -أ

 بينهم.االجتماع قانونيًا اذا حضره تسعة اعضاء على االقل على ان يكون الرئيس أو نائبه من 

اصوات احلاضرين واذا تساوت االصوات يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس  بأكثريةأو  باإلمجاعيصدر اجمللس قراراته  -ب

 .االجتماع

ن يكون له حق أمن ذوي اخلربة واالختصاص حلضور اجتماعاته لالستئناس برأيه دون  ن يدعو من يراه مناسبًاأ للمجلس -ج 

 .التصويت

 .مني سر اجمللسأ بأعمالحد موظفي املؤسسة للقيام أيعني املدير العام  -د 

 

 (10)املـــــــــــــــادة 

 يتوىل اجمللس املهام والصالحيات التالية:

 وضع السياسة العامة للمؤسسة. -أ

 وتعديل أو إلغاء أي منها أو وقف العمل بها أو بأي من بنودها. إقرار املواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية -ب

 .اقرار اهليكل التنظيمي للمؤسسة -ج 

 .اقرار مشروع موازنة املؤسسة -د 

 .اقرتاح مشروعات القوانني واالنظمة املتعلقة باملؤسسة -هـ

 .حتديد مكافآت اخلرباء يف اللجان الفنية املتخصصة -و 

 .املطبوعات اليت تتضمن املواصفات القياسية واملطبوعات االخرىحتديد امثان  -ز 

 .عمال املؤسسةأاصدار التعليمات املتعلقة ب -ح 

 

 (11)املـــــــــــــــادة 

 ميارس املدير العام املهام والصالحيات التالية: -أ

 تطبيق السياسة العامة اليت يضعها اجمللس. -1

 يصدرها اجمللس.تنفيذ التعليمات والقرارات اليت  -0

والتعليمات  هذا القانون واالنظمة حكامادارة اعمال املؤسسة واالشراف على موظفيها وشؤونها الفنية واالدارية واملالية وفقا أل -3

 الصادرة مبقتضاه.

 ذها.اعداد الربامج واخلطط اليت من شأنها حتقيق اهداف املؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس ومتابعة تنفي -4
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 احالة اقرتاحات اللجان الفنية فيما يتعلق بأي مواصفات قياسية أو قواعد فنية جديدة أو أي تعديالت عليها اىل اجمللس -5

 القرارات بشأنها. إلصدار

 االستعانة بآراء املؤسسات العلمية املتخصصة واملستشارين واخلرباء وغريهم من ذوي االختصاص يف جمال اعمال املؤسسة. -6

 اخرى يكلفه اجمللس بها أو ختوهلا له االنظمة الصادرة مبقتضى هذا القانون.أي مهام  -7

 .يًا من صالحياته اىل أي من موظفي املؤسسة على ان يكون التفويض خطيًا وحمددًاأللمدير العام ان يفوض  -ب

     

 اعداد املواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها وتطبيقها

 (12)املـــــــــــــــادة 

 وتعديلها على النحو التالي:والوثائق التقييسية يتم اعداد املواصفات القياسية والقواعد الفنية  -أ

 مشروعات املواصفات القياسية ومراجعة املواصفات القياسية والقواعد إلعداديشكل املدير العام جلانًا فنية دائمة ومتخصصة  -1

 وتعديل أي منها.التقييسية والوثائق الفنية 

 اجمللس مع تنسيباته بشأن اعتمادها إىليه بعد دراستها من قبل اللجان الفنية إليرفع املدير العام املشروعات احملالة  -0

 .أو وثائق تقييسية مواصفات قياسية او قواعد فنية

املقرتحة اليت ال يوافق اجمللس عليها أو القواعد الفنية  اللجنة الفنية ذات العالقة مشروعات املواصفات القياسية إىلتعاد  -3

 دراستها. إلعادة

ة يتم إقرار القواعد الفنية واملواصفات القياسية والوثائق التقييسية بقرار من اجمللس بناًء على تنسيب املدير العام املستند إىل توصي -ب

 .اللجنة الفنية وبأكثرية أصوات أعضائها احلاضرين

 .رب القواعد الفنية واملواصفات القياسية والوثائق التقييسية اليت يتم إقرارها نافذة من التاريخ الذي حيدده اجمللستعت -ج 

 

 (13)املـــــــــــــــادة 

الوصفية  على متطلبات أداء املنتج وليس على متطلبات التصميم أو اخلصائص يتم وضع املواصفات القياسية والقواعد الفنية بناًء -أ

 .حيثما يكون ذلك مناسبًا وممكنًا

 من الوطين ومنع الغش ومحاية سالمةيتم اعتماد القواعد الفنية اذا كانت ضرورية لتحقيق اهداف مشروعة كاحلفاظ على األ -ب

 خماطر، على احليوان أو النبات ومحاية البيئة، مع مراعاة ما قد يرتتب على عدم وجود مثل هذه القواعد من وصحة االنسان أو

احلماية  هداف املشروعة أو مستوىال بالقدر الالزم لتحقيق األإصفات القياسية املعتمدة التجارة ن ال تقيد القواعد الفنية واملواأ

 .املطلوب

القياسية  املواصفاتال اذا كانت إن وجدت، إعلى املواصفات القياسية الدولية،  يتم اعداد املواصفات القياسية والقواعد الفنية بناًء -ج 

جغرافية أو ملشاكل  الدولية غري فاعلة أو غري مالئمة لتحقيق االهداف املشروعة أو مستوى احلماية املطلوب أو لعوامل مناخية أو

 .تقنية أو لتلبية حاجات اململكة املالية أو التنموية أو التجارية

 

 

 

 

  (14)املـــــــــــــــادة 
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ردنية هداف القواعد الفنية األأنها حتقق أذا تبني إردنية، عادلة للقواعد الفنية األخرى مأتبار القواعد الفنية لبلدان اعجيوز  -أ

 بصورة كافية.

يتم مراجعة املواصفات القياسية والقواعد الفنية بشكل دوري أو بناء على طلب أي جهة معنية، ويوقف العمل بالقاعدة الفنية اذا  -ب

الظروف أو االهداف اليت ادت اىل اعتمادها مل تعد قائمة أو اصبح من املمكن مواجهة الظروف املتغرية بطريقة اقل تقييدًا تبني أن 

 للتجارة.
 

 (15)املـــــــــــــــادة 

وتطبيقها" ويتم  املمارسات اجليدة يف اعداد املواصفات القياسية واعتمادها ئمباد" هذا القانون تطبق املؤسسة أحكامىل ما ورد يف إضافة إ

 اصدارها مبوجب تعليمات يضعها اجمللس هلذه الغاية.

 

 تقييم املطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية

 (16)املـــــــــــــــادة 

الدولية  دلة أو التوصياتذا كانت األإال إن وجدت، إ ،التوصيات الدوليةعلى االدلة أو  تقييم املطابقة بناًء إجراءاتيتم اعداد  -أ

أو احليوان  من الوطين ومنع الغش ومحاية سالمة وصحة االنسانغري فاعلة أو غري مالئمة لتحقيق غايات معينة كاحلفاظ على األ

حاجات اململكة  مشاكل يف البنية التحتية أو لتلبيةأو النبات ومحاية البيئة أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو مشاكل تقنية أو 

ن ال تقيد أعلى  من خماطر، جراءاتاملالية أو التنموية أو التجارية، مع مراعاة ما قد يرتتب على عدم وجود مثل هذه اإل

 .ال بالقدر الالزم لتحقيق الغايات املرجوة منهاإتقييم املطابقة املعتمدة التجارة  إجراءات

 .تقييم املطابقة على املنتجات احمللية واملستوردة املماثلة دون متييز غري مربر جراءاتإتطبق  -ب

ن هذه أ ذا تبني للمؤسسةإاملطبقة يف اململكة  جراءاتقة يف بلدان اخرى معادلة لتلك اإلتقييم املطاب إجراءاتتعترب نتائج  -ج 

 .حتقق املطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية جراءاتاإل

 

 (17)املـــــــــــــــادة 

للقيام  تقييم املطابقة مبوجب تعليمات تصدرها املؤسسة أو اجلهة الرمسية املختصة حتدد فيها املعلومات املطلوبة إجراءاتتصدر  -أ

خبصوص  جور، وكيفية معاجلة الشكاوي املقدمة، األجراءاتلإلتقييم املطابقة على أن تقتصر على املعلومات الالزمة  إجراءاتب

 .جراءاتتطبيق هذه اإل

يقتصر  جراء أي تغيري على خصائص منتج أو طريقة انتاج مت التأكد من مطابقته مع املواصفات القياسية أو القواعد الفنيةإعند  -ب

أو طريقة  جري عليه على ما هو ضروري للتحقق من استمرارية مطابقة املنتجأيم املطابقة للمنتج أو طريقة االنتاج الذي اجراء تقي

 .االنتاج للقواعد الفنية أو املواصفات القياسية املعنية، كلما كان ذلك عمليًا

 .تقييم املطابقة سرية إجراءاتبتعترب املعلومات اليت تتعلق  -ج 

     

 (18)املـــــــــــــــادة 

ىل اململكة إمادة  تطبق القواعد الفنية على املنتجات احمللية واملستوردة املماثلة دون متييز غري مربر، وال جيوز استرياد أي منتج أو -أ

املتعلقة بذلك املنتج أو  الفنية أو انتاجها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تداوهلا بأي شكل آخر يف اململكة ما مل تكن مطابقة للقواعد

 املادة.

 .سباب مربرة لذلكأهذه املادة يف حاالت خاصة وعند وجود  أحكامن يعفي أي منتج من أللمجلس  -ب
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أو  جراء الكشف والتفتيش على أي مصنع أو حمل جتاري أو مرفقإللمدير العام ان يفوض خطيًا أيًا من موظفي املؤسسة للقيام ب -ج 

أو  دوات القياس وخملفات الصناعة املوجودة فيه أو اليت يتم انتاجهاأخذ عينات من املنتجات واملواد وأومستودع أو سوق، 

 صنعها فيه أو تنتج عنها، وذلك لفحصها واختبارها وحتليلها ومعايرتها للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية.

 

 (19)املـــــــــــــــادة 

عند قيامها  احلكومية واملؤسسات الرمسية العامة واجملالس البلدية واحمللية التقيد بالقواعد الفنية، وذلكعلى الوزارات والدوائر  -أ

 عماهلا ومشاريعها ويف شروط العطاءات اخلاصة بها ويف مشرتياتها من املنتجات واملواد.أب

فيها  يتعلق بالسلع اليت تنتجها واملواد املستخدمة تكون الشركات واملؤسسات الصناعية مسؤولة عن التقيد بالقواعد الفنية فيما -ب

 وطرق االنتاج.

والصحة  على مجيع املؤسسات والشركات الصناعية والتجارية التقيد التام بالقواعد الفنية املعتمدة يف جمال احملافظة على البيئة -ج 

 والسالمة املهنية.

 

 (20)املـــــــــــــــادة 

بعملهم  ن تقدم ملوظفي املؤسسة املفوضني من قبل املدير العام كل مساعدة للقيامأمنية وغريها من اجلهات املختصة جهزة االعلى األ

 القانون. خرى لتحقيق غايات هذااندة للدوائر واجلهات الرمسية األمبجرد طلبهم ذلك، كما تقوم املؤسسة بتقديم الدعم واملس

  

 (21)املـــــــــــــــادة 

 لرئيس الوزراء تشكيل جلنة وطنية تهدف إىل التنسيق بني اجلهات الرمسية ذات العالقة بعمليات مسح األسواق.  -أ

 يصدر اجمللس تعليمات حيدد فيها كيفية اعتماد خمتربات الفحص واالختبار وخمتربات املعايرة واجلهات املاحنة لشهادات -ب

 املخترب ت الدولية املتبعة، وحتديد اجور املقيمني الذين يتم االستعانة بهم لتقييماملطابقة وتقييمها ومراقبتها وفقًا للممارسا

 عضاء جلان االعتماد الفنية.أواملكافآت املالية للخرباء من 

   خرى مبوجب اتفاقيات اعرتاف متبادل.أكفاءة اهليئات املاحنة يف بلدان يتم االعرتاف ب -ج 

 

 (22)املـــــــــــــــادة 

 املطابقة وفقًا على نتائج تقييم ردنية وشهادات املطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية بناًءعالمة اجلودة األ متنح املؤسسة -أ

 عليها. جور املالية املرتتبةمة اجلودة وشهادات املطابقة واألسس منح عالألتعليمات يصدرها اجمللس حتدد فيها 

 وفقًا ي جهة داخل اململكة أو خارجها تعرتف بها املؤسسةشهادات املطابقة اليت متنحها املؤسسة ألجيوز تفويض صالحية منح  -ب

 الدولية املتبعة. لألدلة

 خرى.أجيوز عقد اتفاقيات لالعرتاف بكفاءة اهليئات اليت تصدر شهادات املطابقة من بلدان  -ج 

بها  ة هلذه الشهادات، واليت تكون معتمدة من قبل هيئة اعتماد معرتفجيوز قبول شهادات املطابقة الصادرة عن هيئات ماحن  -د 

  الدولية. لألدلةلدى املؤسسة وفقا 

 

 

 (23)املـــــــــــــــادة 
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 حجار الكرمية واجملوهرات حسب العيارات املقررة وفحص املصوغاتجودة مصوغات املعادن الثمينة واألمراقبة  إجراءاتتنظم 

   مبوجب تعليمات يصدرها اجمللس هلذه الغاية. واجملوهرات ودمغها

 

 (24)املـــــــــــــــادة 

 ال جيوز استعمال وحدات قياس غري وحدات القياس القانونية املعتمدة يف اململكة.

 

 تقييم املطابقة إجراءاتاالعالن عن املواصفات القياسية والقواعد الفنية و

 (25)املـــــــــــــــادة 

ال  تقييم املطابقة إجراءاتإذا مل يكن هناك مواصفات أو توصيات أو أدلة دولية أو إذا كان احملتوى الفين للقواعد الفنية أو  -أ

املطابقة  تقييم إجراءاتيتطابق مع احملتوى الفين للمواصفات أو االدلة أو التوصيات الدولية، وكانت تلك القواعد الفنية أو 

 رة، فعلى املؤسسة وغريها من اجلهات الرمسية ذات العالقة القيام مبا يلي:املقرتحة تؤثر على التجا

 تقييم مطابقة جديدة مقرتحة. إجراءاتاإلعالن يف نشرة أخبارها يف مرحلة مبكرة عن إعداد أي قاعدة فنية أو  -1

أو   ستغطيها القواعد الفنيةإخطار منظمة التجارة العاملية يف مرحلة مبكرة بواسطة اجلهة الوطنية املختصة باملنتجات اليت -0

 . وتؤخذ بعني االعتبارجراءاتموجز عن اهداف هذه القواعد أو اإلتقييم املطابقة اجلديدة املقرتحة أو املعدلة، مع  إجراءات

دون متييز أي مالحظات خطية ترد من أعضاء املنظمة بعد اعطائهم الوقت املعقول إلبداء مالحظاتهم بشأنها. وتدرج هذه 

 ، حيثما يكون ذلك مناسبا.جراءاتيف النسخة النهائية لتلك القواعد أو اإل حظاتاملال

 .تقييم املطابقة املقرتحة إجراءاتإتاحة الفرصة للجهات املعنية عند الطلب لالطالع على مشروع القاعدة الفنية أو  -3

واسعارها وتاريخ  القياسية والقواعد الفنية وعناوينها تقييم املطابقة وارقام املواصفات إجراءاتتنشر يف اجلريدة الرمسية تعليمات  -ب

 وذلك بعد اعتمادها بشكل نهائي حبيث يسري مفعوهلا بعد ثالثة اشهر على االقل من تاريخ نشرها. ،نفاذها

ذلك اسباب  تقييم املطابقة يف احلال اذا استدعت إجراءاتعلى الرغم مما ورد يف هذه املادة، يتم اعتماد وتطبيق القواعد الفنية أو  -ج 

 من الوطين أو مبتطلبات السالمة العامة والبيئة والصحة شريطة مراعاة ما يلي:ملحة تتعلق باأل

أو  اخطار منظمة التجارة العاملية بواسطة اجلهة الوطنية املختصة فورًا بذلك وباملنتجات اليت ستغطيها هذه القواعد الفنية -1

 عضاء املنظمة بهذا الشأن.أوموجز عن اهدافها على ان تؤخذ بعني االعتبار املالحظات اخلطية اليت يبديها  اتجراءاإل

 تقييم املطابقة يف اجلريدة الرمسية. إجراءاتنشر عناوين القواعد الفنية وتعليمات  -0

 قييم املطابقة املعتمدة.ت إجراءاتاتاحة الفرصة للجهات املعنية عند الطلب لالطالع على القاعدة الفنية أو  -3

    

 (26)املـــــــــــــــادة 

تقييم  إجراءاتهذا القانون املتعلقة بالقواعد الفنية أو  أحكامعلى الرغم مما ورد يف أي تشريع آخر، تلتزم اجلهات الرمسية ب -أ 

 .املطابقة عند اعدادها واعتمادها وتطبيقهما مبقتضى تشريعاتها اخلاصة

التعارض مع  تقييم املطابقة لتاليف إجراءاتيتم التنسيق بني املؤسسة واجلهات الرمسية عند إعداد وإصدار القواعد الفنية أو   -1 -ب

 .تقييم مطابقة قائمة إجراءاتقواعد فنية أو 

 .تعترب هذه القواعد الفنية سارية املفعول من التاريخ الذي حتدده أي من هذه اجلهات  -0 

 

 (27)املـــــــــــــــادة 
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 االستعالم التابعة هلا مبا يلي: تلتزم املؤسسة بواسطة وحدة

الفنية  اإلجابة على أي استفسار من أي جهة ذات عالقة من داخل اململكة أو خارجها يتعلق باملواصفات القياسية والقواعد  -1 -أ 

 .تقييم املطابقة املقرتحة واملطبقة يف اململكة إجراءاتواملقاييس و

تزويد أي جهة من هذه اجلهات بأي معلومات عن انتساب املؤسسة وغريها من اجلهات الرمسية اىل اهليئات واملنظمات   -0 

أو  املطابقة واالعتماد،واالقليمية والدولية اليت تعمل يف جماالت املواصفات واملقاييس والقواعد الفنية واجلودة وتقييم  العربية

 املشاركة بأنشطتها، وأي اتفاقيات معقودة مع تلك اهليئات واملنظمات بشأن االعرتاف املتبادل.

( و 1) تقديم نسخ عن الوثائق املتوافرة لديها عند طلبها من أي هذه اجلهات واملتعلقة بأي من االمور املذكورة يف البندين  -3 

 وذلك مقابل سعر حيدد بناًء على تكلفة الوثائق املقدمة مبوجب تعليمات يصدرها اجمللس( من هذه الفقرة، أن امكن، 0)

 هلذه الغاية.

من  ( من هذه الفقرة خالل مدة ال تتجاوز مخسة واربعني يومًا3( و )0( و )1الواردة يف البنود ) جراءاتيتم استكمال اإل  -4 

 تاريخ ورود االستفسارات اىل املؤسسة.

خالل  تقييم املطابقة إجراءاتاجلهات الرمسية ذات العالقة بتزويد املؤسسة باملعلومات والوثائق اخلاصة بالقواعد الفنية وتلتزم  -ب

( 4البند ) الالزمة خالل املدة احملددة يف جراءاتمدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ طلبها وذلك ليتسنى للمؤسسة اختاذ اإل

 دة.من الفقرة )أ( من هذه املا

 

 (: 28)املـــــــــــــــادة 

للرئيس بتنسيب من املدير العام إصدار القرار باملوافقة على طلبات اجلهات املعتمدة لتقييم املطابقة اليت تتقدم إىل املؤسسة لغايات  -أ

 إبالغ الدول اليت ترتبط مع اململكة باتفاقيات اعرتاف متبادل عن كفاءتها.

 املرج الوحيد يف اململكة لغايات ذلك اإلبالغ.تكون املؤسسة هي  -ب

االت سحبه ومراقبة أداء جهات تقييم املطابقة وحتديد حاإلبالغ و إجراءاتحتدد مبوجب تعليمات يصدرها اجمللس أسس و -ج 

 التزاماتها.

 

 موازنة املؤسسة ومواردها املالية

 (29)املـــــــــــــــادة 

 القانونية املتبعة. لألصوليكون للمؤسسة موازنة خاصة بها يتم اعدادها واقرارها وفقًا  -أ

 تتبع املؤسسة يف تنظيم حساباتها وسجالتها االصول احملاسبية التجارية املتعارف عليها. -ب

خالل مدة  الوزراء مع امليزانية العموميةعلى املؤسسة يف نهاية كل سنة مالية اعداد تقرير سنوي عن اعماهلا يتم رفعه اىل جملس  -ج 

 ال تتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة.

  ختضع حسابات املؤسسة لتدقيق ديوان احملاسبة وهلا تعيني مدقق حسابات هلا. -د 
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 (30)املـــــــــــــــادة 

 واملعايرة والدمغ اليت جتريها املؤسسة جور اخلدمات والفحص واالختبار والتحليلأحتدد مبوجب تعليمات يصدرها اجمللس  -أ

االجور من  للمنتجات واملواد وأدوات القياس املستوردة اىل اململكة أو املصدرة منها أو اليت مت انتاجها أو صنعها فيها، وتدفع تلك

 قبل اجلهات اليت اجريت عمليات الفحص واالختبار والتحليل واملعايرة ملصلحتها.

واالعتماد والتأكد من املنتجات املقلدة وتدفع جور منح عالمة اجلودة وشهادات املطابقة أت يصدرها اجمللس حتدد مبوجب تعليما -ب

 تلك األجور من اجلهات اليت أجريت ملصلحتها عمليات التقييم بهدف منحها عالمة اجلودة أو شهادة املطابقة أو االعتماد.

 .ها املؤسسة عن خدماتها متناسبة مع تكلفة اخلدمات املقدمةن تكون االجور واالمثان اليت تتقاضاأتراعى  -ج 

 على الرغم مما ورد يف أي تشريع آخر، ال تعفى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رمسية عامة أو أي شخص طبيعي أو -د 

وذلك  واخلدمات اليت تقوم بها املؤسسة،معنوي من الرسوم والتكاليف املالية و االجور وبدل االنتفاع اليت تفرض مقابل االعمال 

    هذا القانون أو االنظمة الصادرة مبقتضاه أو التعليمات الصادرة عن اجمللس. حكامأل وفقًا

 

 (:31)املـــــــــــــــادة 

 موارد املؤسسة املالية مما يلي: تتكون

 خدماتها.جور وبدل اخلدمات واالمثان اليت تتقاضاها املؤسسة مقابل األ -أ

 األموال املخصصة هلا يف املوازنة العامة. -ب

 القروض واهلبات والتربعات واملساعدات اليت تقدم للمؤسسة ويوافق عليها اجمللس. -ج 

  أي إيرادات اخرى يوافق عليها اجمللس. -د 

 

 (:32)املـــــــــــــــادة 

 للوزارات والدوائر احلكومية. تتمتع املؤسسة جبميع التسهيالت واإلعفاءات املقررة -أ

 تعترب اموال املؤسسة أموااًل أمريية عامة يتم حتصيلها مبقتضى قانون حتصيل األموال األمريية النافذ املفعول. -ب

 

 والعقوبات جراءاتاإل

 (:33)املـــــــــــــــادة 

يعترب موظفو املؤسسة املفوضون من الرئيس من رجال الضابطة العدلية وهلم تفتيش أي مكان يتم فيه إنتاج أو عرض أو بيع أو  -أ

 النقل وأخذ العينات الالزمة لفحصها. وسائطتداول أو ختزين أو توزيع أو تعديل أي منتج مبا يف ذلك 

جيوز بقرار من املدير العام ضبط املنتجات احملتمل خمالفتها للقواعد الفنية أو غري اآلمنة لالستخدام أو اليت حتمل عالمات  -ب

يومًا على األكثر وجيوز مخسة عشر جتارية مقلدة أو مزورة ومجيع املواد املستعملة يف ارتكاب املخالفة مبا فيها واسطة النقل ملدة 

ة بقرار من الرئيس بناًء على تنسيب املدير العام، وحيق ملن ضبطت منتجاته أن خيتار جهات تقييم املطابقة متديدها ملدة مماثل

 املعتمدة إلجراء فحص العينة اليت حتددها املؤسسة شريطة موافقة املدير العام على هذه اجلهة.

قرة )ب( من هذه املادة ومجيع املواد املستعملة يف ارتكاب ملوظفي املؤسسة املفوضني من الرئيس إبقاء املنتجات املذكورة يف الف -ج 

املخالفة يف مكان وجودها أو نقلها إىل أي مكان يرونه مناسبًا وال حيق ملن ضبطت تلك املنتجات أو املواد لديه التصرف بها بأي 

مالية تقبل املؤسسة بها وللمدير العام شكل من األشكال أو نقلها من مكانها إال مبوافقة مسبقة من املؤسسة ومقابل تقديم ضمانه 

 فحص تلك املنتجات. إجراءاتإغالق احملل أو املكان املضبوطة فيه تلك املواد يف حال عدم تقديم الضمانة املالية إىل حني امتام 



12 

زورة أو ميكن أن يشكل الفنية أو غري آمن لالستخدام أو حيمل عالمة جتارية مقلدة أو م للقواعدإذا ثبت أن املنتج غري مطابق  -د 

 خطرًا على الصحة أو السالمة العامة أو البيئة جيوز للمؤسسة القيام مبا يلي:

املخالف املستورد من عرض املنتج أو بيعه أو تأجريه أو توزيعه مبا يف ذلك التوزيع اجملاني وإلزامه بإعادته املستورد منع  -1

 نتائج الفحوصات النهائية.خالل مدة ال تزيد عن تسعني يومًا من تاريخ ظهور 
 السماح للمستورد املخالف بتعديل بطاقة البيان اخلاصة باملنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية اخلاصة به. -0
 التصنيعية جلعل املنتج مطابقًا للقواعد الفنية وآمنًا لالستخدام. جراءاتإتاحة الفرصة للمصنع احمللي املخالف الختاذ اإل -3
املخالف خطيًا بضرورة االلتزام بسالمة املنتج أو منع بيعه أو تداوله أو عدم طرحه يف السوق أو سحبه منه وعلى إنذار  -4

 املخالف تصويب املخالفة خالل املدة احملددة يف اإلنذار.

املدير العام بناًء على تنسيب املدير إذا مت توجيه إنذار للمخالف ومل يقم بتصويب املخالفة خالل املدة احملددة له يف اإلنذار فعلى  -هـ

 املختص إغالق احملل أو املكان الذي حيتوي على املنتج للمدة اليت يراها مناسبة وإحالة املخالف للمحكمة املختصة.

ة جتارية مقلدة أو إتالف املنتج إذا كان خمالفًا للقواعد الفنية أو غري آمنًا لالستخدام أو كان حيمل عالمو على املدير العام مصادرة -و 

 مزورة .

 إتالف أي أداة قياس غري مطابقة للقواعد الفنية أو التعليمات الصادرة عن املؤسسة.وعلى املدير العام مصادرة  -ز 

 حيق للمؤسسة وضع أي إشارة على األداة أو املنتج املخالف أو املكان الذي حيتوي على املنتج املخالف إىل حني تصويب املخالفة. - ح

املنصوص عليها يف هذه املادة مبا يف  جراءاتيتحمل املخالف كافة النفقات واملصاريف الالزمة أو املرتتبة على اختاذ أي من اإل -ط 

 .جراءاتذلك أجور التحقق والفحص والتأكد من املنتج املقلد وإعادة هذه اإل

هذه املادة أو للطعن فيه  أحكامالقضائية الالزمة لطلب وقف تنفيذ أي قرار صادر عن املؤسسة وفق  جراءاتللمتضرر مباشرة اإل -ي

 التشريعات النافذة. أحكاموفق 

 

 :(43)املـــــــــــــــادة 

آالف عشرة دينار وال تزيد على  ألفدون اإلخالل بأي عقوبة اشد منصوص عليها يف أي قانون آخر يعاقب بغرامة ال تقل عن  -أ

للعقوبة يف  ن حيكم باحلد األعلىأعقوبتني على الدينار أو باحلبس مدة ال تقل عن أربعة اشهر وال تزيد على ستة اشهر، أو بكلتا 

 فعال التالية:حالة التكرار، كل من اقدم على ارتكاب أي من األ

 أو التعليمات الصادرة عن املؤسسة. صنع أداة قياس أو قام ببيعها أو استعماهلا بصورة خمالفة للقواعد الفنية -1

 تالعب بأداة القياس أو أساء استخدامها بطريقة تؤدي إىل تغيري قراءتها أو استخدام أدوات قياس غري مسموح بها.  -0

 عرض أي عبوة معبأة مسبقًا خمالفة للتعليمات الصادرة عن املؤسسة أو خمالفة للقواعد الفنية أو بيعها أو ختزينها.  -3

 .هذا القانون من القيام بواجبه أو أعاق عمله.  أحكامف املفوض مبقتضى منع املوظ -4

 التالعب بأي ختم أو دمغة أو عالمة أو تقرير أو شهادة تستعملها املؤسسة أو صادرة عنها. -5

 التالعب بأوزان املنتجات أو املواد أو أحجامها. -6

غري آمنة لالستخدام يف األسواق أو احملال التجارية أو  أو خزن أو وزع منتجات غري مطابقة للقواعد الفنية أوطرح أو عرض  -7

 .أي مكان آخر

 التالعب باملعلومات الواردة على بطاقة البيان، والقيام بطباعة عبوات أو بطاقات بيان مقلدة أو مزورة. -8

 صول على موافقةتدوين أي عبارة على بطاقة البيان توحي بأنها مطابقة للمواصفات القياسية أو للقواعد الفنية دون احل -9

 خطية من املؤسسة أو اجلهة ذات العالقة.
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وخلط  خداع املستهلك أو غشه من خالل اإلعالن املضلل عن املنتجات أو املواد اليت ينتجها أو يستوردها أو يعرضها للبيع، -12

  احملروقات وما شابه ذلك من اعمال.

 أو إعادة طباعتها أو نشرها بأي وسيلة دون موافقة املؤسسة.نسخ أي مواصفة قياسية أو وثيقة تقييسيه صادرة عن املؤسسة  -11
 إزالة اي عالمة أو ختم عن أدوات القياس أو فك احلماية عنها. -10

 
هذا القانون أو األنظمة أو  أحكاماالمتناع عن تقديم أي وثائق أو بيانات أو معلومات تطلبها املؤسسة لغايات تطبيق  -13

 التعليمات الصادرة مبقتضاه أو قام بتقديم أي منها بصورة مضللة.

هذا القانون قبل إجازة التصرف بها من قبل املؤسسة وفقًا  حكامالتصرف بأي صورة كانت مبنتجات مستوردة خمالفة أل -14

 ه.حكامأل

قلد ختما  ن العقوبات كل من زور أي دمغة أو ختم أو عالمة أو شهادة، أويعاقب بعقوبة التزوير اجلنائي املنصوص عليها يف قانو -ب

أو ختما مزورا  هذا القانون وأي نظام صادر مبقتضاه، أو استعمل دمغة أو عالمة أو شهادة أحكامتستعمله املؤسسة لغايات تطبيق 

 .أو مقلدًا

هذا القانون مل يرد عليها نص يف الفقرة )أ( من هذا املادة بغرامة ال تقل عن احلد  حكاميعاقب كل من يرتكب أي خمالفة أل -ج 

 األدنى املنصوص عليه فيها ويف مجيع األحوال ال جيوز األخذ باألسباب املخففة التقديرية.

 حيق للمؤسسة نشر أمساء احملكومني يف وسائل األعالم املختلفة. -د 

     

 عامة أحكام

 (43)املـــــــــــــــادة 

واملوظفني يف  هذا القانون، مبا يف ذلك االنظمة اخلاصة بالشؤون املالية واللوازم أحكامجمللس الوزراء اصدار االنظمة الالزمة لتنفيذ 

 املؤسسة.

 

  (: 43)املـــــــــــــــادة 

 ُيصدر اجمللس التعليمات الالزمة ملا يلي:

 القانونية.حتديد وحدات القياس  -أ

 تنظيم الشؤون اخلاصة باملقاييس يف اململكة على أن تتضمن تشكيل جلنة وطنية للمقاييس وحتديد أسس عملها. -ب

أسس االعرتاف باجلهات العاملة يف جمال املقاييس وحفظ املعايري الوطنية والشروط الالزم توافرها يف األشخاص الذين يعملون يف  -ج 

 والرقابة على تلك اجلهات واألشخاص.جمال املقاييس 

 الرقابة على وحدات القياس القانونية وأدوات القياس القانونية ومجيع األمور املرتبطة بأي منها. -د 

 الرقابة على العبوات املعبأة مسبقًا. -هـ

 ة واإلعالنات اخلاصة بها.العالمات والوثائق والشهادات واألختام املستخدمة للرقابة على وحدات القياس القانوني -و 

 االعتماد. إجراءاتضمان حيادة  -ز 

 أي أمور أخرى مشابهة ملا ورد يف هذه املادة. -ح
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 (:43)املـــــــــــــــادة 

تاريخ قل من األ على ليها يف هذا القانون يف اجلريدة الرمسية وتصبح سارية املفعول بعد مرور ثالثني يومًاإيتم نشر التعليمات املشار 

   نشرها.

 

 (:43)املـــــــــــــــادة 

ىل املدى إ نظمة والتعليمات والقرارات الصادرة مبوجبهلعمل باألن يستمر اأ( على 1994( لسنة 15يلغى )قانون املواصفات واملقاييس رقم )

   ه.حكامألستبدال غريها بها وفقًا او أن يتم الغاؤها أىل إهذا القانون،  أحكامالذي ال تتعارض فيه مع 

 

 (:43)املـــــــــــــــادة 

 هذا القانون. أحكامرئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق 

 


