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الف�صل الأول

اأهداف النظام والتعريفات

املادة الأولى: 

 – يق�ص���د بالكلمات والعبارات الآتية 
اأينم���ا وردت يف ه���ذا النظ���ام – املعاين 
املبينة اأمامها، ما مل يقت�ض ال�صياق خالف 

ذلك:
النظام: نظام القيا�ض واملعايرة. 

الالئحة: الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

للموا�ص���فات  ال�ص���عودية  الهيئة  الهيئة: 

واملقايي�ض واجلودة.
املرتولوجيا: علم القيا�ض.

القيا���س: جمموع���ة العملي���ات بغر�ض 

اإيجاد قيمة كمية ما.
املعاي��رة: جمموعة العملي���ات التي تبني  

حتت ����روط معينة – العالق���ة بني القيم 
املبينة بوا�صطة جهاز قيا�ض اأو نظام قيا�ض، 

والقيم املعلومة املناظرة للكمية املقي�صة.
�شهادة املعايرة: وثيقة ت�ص���جل فيها نتائج 

املعايرة.
املعاي��رة القانونية: جزء من املرتولوجيا 

الذي يخت�ض بوح���دات القيا�ض وطرقه، 
واأجهزت���ه، وذلك فيما يتعل���ق باملتطلبات 
الفنية والقانونية امللزمة، ل�ص���مان احلماية 
العام���ة، من حي���ث الأمان ودق���ة القيا�ض 

املنا�صبة.
معيار قيا�س: معيار مادي اأو جهاز قيا�ض، 

اأو نظام قيا�ض؛ ي�ص���تخدم لتحديد وحدة 
اأو اإنتاجه���ا، اأو حفظه���ا، اأو اإعطائها قيمة 
معلوم���ة اأو اأكرث من كمية م���ا؛ لنقلها اإلى 

اأجهزة قيا�ض اأخرى.
الأوزان واملقايي���س: كل معايري القيا�ض، 

في���ه؛  امل�ص���تخدمة  العملي���ات  وكذل���ك 
واملتعلقة باملعايرة القانونية.
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جه��از القيا���س: اأداة ت�ص���تخدم لإجراء 

القيا����ض؛ �ص���واء اأكان منف���رداً اأو مربوطاً 
اأخ���رى بطريقة منتظم���ة خالل  مبع���دات 

ا�صتخدامها.
النظام الدويل للوح��دات: نظام مرتابط 

للوحدات، تبن���اه املوؤمتر الع���ام لالأوزان 
واملقايي�ض، واأو�صى به.

معيار اأويل: معيار لكمية، تتوافر فيه اأعلى 

درجات اجلودة املرتولوجية يف جمال ما.
معي��ار وطن��ي: معي���ار معرتف ب���ه بقرار 

وطني ر�سمي ب�س���فته �أ�سا�ساً لتثبيت قيمة 
جميع املعايري الأخ���رى للكمية املعنية يف 
بلد ما، ويكون  م�صنداً اإلى املعيار الدويل.
معيار دويل: معيار معرتف به باتفاق دويل 

ي�س���تخدم دولياً �أ�سا�ساً لتثبيت قيمة جميع 
املعايري الأخرى للكمية املعنية.

معي��ار مرجعي: معيار تتواف���ر فيه اأعلى 

م�ص���تويات اجل���ودة املرتولوجية يف مكان 
حمدد.

معي��ار عام��ل: معي���ار مت معايرت���ه على 

معيار مرجعي، ي�ص���تخدم بانتظام ملعايرة 
اأو لفح����ض املقايي����ض املادي���ة، اأو اأجهزة 

القيا�ض.
الإ�شناد: خا�ص���ية لنتيجة قيا�ض ما، حيث 

ميك���ن ربط ه���ذه النتيج���ة مبعاي���ري دولية 
اأو وطنية من خالل �صل�ص���لة مت�ص���لة من 

املقارنات.
التحق��ق: جمموعة العمليات التي جترى 

بوا�صطة املختربات املعتمدة للتاأكد من اأن 
جهاز القيا�ض اأو اأداة القيا�ض م�صتوٍف متاماً 
متطلب���ات التحقق، وي�ص���مل التحقق كاًل 

من الختبار والدمغ.
حتق��ق اأويل: التحق���ق الأول الذي يجرى 

لأول م���رة جله���از قيا�ض جديد مل ي�ص���بق 
�إجر�ء حتقق له.

الفح�س: جمموعة العمليات التي جترى 

للتاأك���د من اأن جه���از قيا�ض ما م�ص���توٍف 
املتطلبات القانونية املتعلق���ة بالتحقق، اأو 
التو�صيات الواردة يف املوا�صفات الفنية.

الدم��غ: و�ص���ع عالم���ات عل���ى اأجهزة 
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القيا����ض، ت���دل عل���ى املطابق���ة ملتطلبات 
التحقق.

الختب��ار: جمموع���ة العمليات التي من 

خاللها يتم التاأكد م���ن اأداء العينة، ملعرفة 
جودتها حتت ظروف حمددة.

تقرير قيا���س اأو اختب��ار: وثيقة حتتوي 

على نتائج القيا�ض اأو الختبار، وعلى اأي 
معلومة اأخرى متعلقة بهذه النتائج.

الرتي��اب يف القيم: تقدير ي�ص���ف مدى 

القي���م التي تقع �ص���منها القيم���ة احلقيقية 
للكمية املقي�صة.

النموذج: الت�صميم النهائي جلهاز قيا�ض، 

يتم فيه �لتحديد �ملنا�س���ب ل���كل �لعنا�ر 
التي توؤثر على خ�صائ�صه املرتولوجية.

عالمة اجل��ودة: عالمة يرخ����ض بها ملنتج 

وطن���ي، بع���د قي���ام الهيئ���ة بالتحقق من 
مطابقته للموا�ص���فات القيا�صية ال�صعودية 

ذات العالقة.
�شه��ادة املطابقة: �س���هادة متنح بو��س���طة 

الهيئة اأو م���ن جهة دولية معتمدة ملجموعة 

اإنت���اج معين���ة، بع���د اإج���راء اختب���ارات 
املطابقة عليها؛ وفقاً للموا�صفات القيا�صية 

ال�صعودية اأو الدولية املعتمدة.
املرك��ز الوطني: املرك���ز الوطني للقيا�ض 

واملعايرة.
املخت��رات املعتم��دة: املخت���ربات التي 

متنحها �لهيئة �س���هادة �عتم���اد تفيد قدرتها 
بالقيام ببع�ض خدمات الختبار اأو املعايرة 

اأو كلها.
املادة الثانية:

يهدف هذا النظام اإلى الآتي:
-توحي���د جه���ة القيا����ض واملعايرة يف 

اململكة.
- التم�ص���ي مع النظام العاملي للقيا�ض 

واملعايرة.
- ت�ص���هيل عمليات التب���ادل التجاري 
لل�صلع بني اململكة ودول العامل فيما يتعلق 

بالقيا�ض واملعايرة.
- تغطية املقايي����ض واملعايري للمجالت 

التجارية، وال�صناعية، والعلمية.
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الف�صل الثاين

وحدات القيا�س

املادة الثالثة:

اأ�صا�صاً  ُيتخذ النظام الدويل للوحدات 
لوح���دات القيا����ض التي يرج���ع اإليها يف 
جمي���ع القيا�ص���ات يف اململك���ة العربي���ة 
�ل�سعودية. ويجب على جميع �ملخترب�ت 
 SI( ا�ص���تخدام وحدات النظام الدويل
على  مبنية  الوحدات  وهذه   ،)Units

الوحدات الأ�صا�صية الآتية:
1- وحدة الطول: املرت.

2- وحدة الكتلة: الكيلوغرام.
3- وحدة �لزمن: �لثانية.

4-وحدة درجة احلرارة: الكلفن.
5- وحدة �سدة �لتيار �لكهربائي:�لأمبري.

6- وحدة كمية املادة: املول.
7- وحدة �سدة �لإ�ساءة �ل�سمعة.

املادة الرابعة:

حتدد وحد�ت �لنظام �لدويل ورموزها 
والوحدات امل�ص���تقة منها امل�ص���تخدمة يف 

كل جمال من خالل املوا�صفات القيا�صية 
التي تعتمدها الهيئة.

املادة اخلام�صة:

يكون قيا�ض ومعايرة اخل�صائ�ض الكمية 
للب�صائع امل�صتوردة وامل�صنعة حملياً مبكان 
ظاه���ر على ال�ص���لعة وبوح���دات النظام 

الدويل.
الف�صل الثالث

ت�صنيف املختربات واإ�صناد معايري 

القيا�س

املادة ال�صاد�صة:

ت�ص���نف خمت���ربات القيا����ض واملعايرة 
على النحو التايل:

1-املركز الوطني.
2-املختربات املعتمدة.

املادة ال�صابعة:

ي�سرتط لإ�سناد معايري �لقيا�س �لآتي:
1-�أن تكون �س���هاد�ت �ملعايرة �خلا�سة 
باملعاي���ري الوطني���ة املحفوظ���ة يف املرك���ز 
الوطني �ص���ارية ال�ص���الحية، واأن تت�صمن 
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الرتي���اب يف القيم، واأن تكون �ص���ادرة 
من �ملكتب �ل���دويل ل����أوز�ن و�ملقايي�س 
)BIPM( اأو اأي خمترب معايرة معرتف 
به دولي���اً؛ لتاأكيد اإ�ص���ناديتها اإل���ى املعايري 

الدولية.
2- اأن تعاي���ر معاي���ري املرك���ز الوطني 
املرجعية والعاملة داخ���ل املركز الوطني، 
واأن يك���ون الرتياب يف القيم مرافقاً لها؛ 

لتاأكيد اإ�صناديتها اإلى املعايري الوطنية.
3- اأن تعاير املعايري العاملة للمختربات 
املعتمدة داخل هذه املختربات، واأن يكون 
الرتي���اب يف القي���م مرافقاً له���ا؛ لتاأكيد 

اإ�صناديتها اإلى املعايري الوطنية.
4- �أن تت�سمن �سهاد�ت �ملعايرة �خلا�سة 
القيا����ض  ملخت���ربات  املرجعي���ة  باملعاي���ري 
واملعاي���رة التي تعتمدها الهيئ���ة الرتياب 
يف القي���م، واأن تكون �ص���ادرة من املركز 
الوطن���ي؛ لتاأكيد اإ�ص���ناديتها اإل���ى املعايري 

الوطنية.

الف�صل الرابع

مهمات اجلهات املخولة بالقيا�س 

واملعايرة

املادة الثامنة:

اأ- مهمات الهيئة:
الهيئة  باخت�صا�صات  مع عدم الإخالل 
املن�ص���و�ض عليها نظاماً تتول���ى الهيئة ما 

ياأتي:
1-اإق���رار النموذج طبقاً للموا�ص���فات 
القيا�ص���ية ال�ص���عودية اأو تو�صيات املنظمة 
 ،)OIML( القانونية  للمعايرة  الدولية 
ومنح �س���هاد�ت �إقر�ر �لنم���وذج لأجهزة 

القيا�ض والتحقق الأويل.
2-اعتماد خمتربات القيا�ض واملعايرة.

3- التن�ص���يق مع اجلهات ذات العالقة 
يف  املرجعي���ة  املعاي���ري  حف���ظ  ل�ص���مان 
املختربات املعتمدة، وكذلك حفظ املعايري 
العامل���ة بحالة جيدة يف تل���ك املختربات 
ومعايرته���ا دولياً، باإ�ص���نادها اإلى وحدات 
النظام ال���دويل واملعايري الوطنية للقيا�ض، 
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املحفوظة يف املركز الوطني.
4- منح �سهاد�ت �ملطابقة لنماذج �أجهزة 

القيا�ض اخلا�صعة للمعايري القانونية.
ب-مهمات املركز الوطني:

1- العتناء باملعايري الوطنية، واملعايري 
املرجعي���ة، واملعاي���ري العامل���ة، وحفظها؛ 
�لنظ���ام �لدويل  و�لت���ي متث���ل وح���د�ت 
م�صندة  وتكون  واأجزاءها.  وم�ص���اعفاتها 
�إل���ى �ملعايري �لدولية م���ع حتديد �لرتياب 

يف القيم.
2- معاي���رة املعايري املرجعي���ة والعاملة 
القيا����ض للمخت���ربات الأخرى  واأجه���زة 

دورياً.
معاي���ري  يف  والتطوي���ر  البح���ث   -3
�لقيا����س، وحتقيق وحد�ت �لنظام �لدويل 

وم�صاعفاتها واأجزائها.
4- رفع تقارير اختب���ار اأجهزة القيا�ض 
وفح�سها �إلى �لهيئة؛ ملنح �سهاد�ت مطابقة 
النموذج، واإجراء التحقق الأويل لأجهزة 

القيا�ض.

5- تقدمي امل�ص���ورة الفنية للهيئة يف 
�إعد�د م�روعات �ملو��سفات �لقيا�سية 
�ل�سعودية، ويف منح �سهاد�ت �لعتماد 
عالم���ات  من���ح  ويف  للمخت���ربات، 

اجلودة.
6- اإبداء امل�صاعدة وامل�صورة، يف جمال 
القيا����ض واملعايرة، للجه���ات واملختربات 

�لتي تطلب ذلك.
القانوني���ة  بالوح���دات  العتن���اء   -7

لأجهزة القيا�ض وحفظها ومعايرتها.
ج- مهمات املختربات املعتمدة:

1- حف���ظ املعاي���ري املرجعي���ة واملعايري 
العاملة، امل�صندة اإلى املعايري الوطنية.

2- معاي���رة اأجهزة القيا�ض التابعة لهذه 
املختربات دورياً.

3- حف���ظ املعاي���ري املرجعي���ة واملعايري 
العاملة ملعاي���رة اأجهزة القيا����ض والتحقق 

منها.
4- الفح����ض والتحق���ق م���ن اأجه���زة 
القيا�ض التي تخ�صع لهذا النظام ولئحته، 
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وذلك وفق���اً لعياراتها اأو اأوزانها اأو اأكيالها 
اأو مقا�ص���اتها، والتاأكد من عدم ا�صتعمال 
طرق �أو و�س���ائل من �ساأنها جعل ذلك غري 

�صحيح.
املعاي���رة والختبار،  5- توفري خدم���ة 
للوفاء مبتطلب���ات املعايرة داخل املخترب اأو 

خارجه.
املادة التا�صعة:

يق���وم املرك���ز الوطن���ي واملخت���ربات 
املعتمدة بالآتي:

1- �إجر�ء حتق���ق �أويل لأجهزة �لقيا�س 
�جلدي���دة بعد منحها �س���هادة �ملطابقة وقبل 
ا�ص���تخدامها. وتبني الالئح���ة كيفية ذلك 
واملواقع التي يتم فيها التحقق وم�صوؤولية 
وف���رتات  للتحق���ق  الأجه���زة  اإحال���ة 

ال�صالحية.
2- حت�س���يل تكالي���ف معاي���رة م���ن 
طالبي �خلدم���ة، وحت���دد �ل�ئحة تلك 

التكاليف.

الف�صل اخلام�س

قواعد العتناء مبعايري القيا�س 

امل�صتخدمة لأغرا�س املعايرة القانونية 

وحفظها واإ�صنادها

املادة العا�صرة:

اأ- قواعد العتناء مبعايري القيا�ض:
1- يجب �أن حتمل �ملعايري �لوطنية �لتي 
يعتني به���ا �ملركز �لوطني �س���هادة معايرة 
�ص���ارية ال�ص���الحية م�ص���ندة اإل���ى املعايري 
�لدولي���ة �لتي حتق���ق يف �ملرك���ز �لوطني 
�أوتل���ك �ملحفوظ���ة يف �ملكت���ب �ل���دويل 
ل���الأوزان واملقايي����ض )BIPM( اأو يف 

خمتربات املعايرة الدولية املعرتف بها.
2- تعاي���ر املعاي���ري املرجعي���ة واملعايري 
العاملة داخلياً، وتدرج قيمها مرافقة لقيمة 

الرتياب يف قيمها.
3-يج���ب �أن حتم���ل �ملعاي���ري �ملرجعية 
�س���هادة معايرة �سارية �ل�س����حية مع ذكر 
الرتياب يف قيمها، واأن تكون �صادرة من 

الهيئة.
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4- يج���ب �أن تعاي���ر �ملعاي���ري �لعاملة 
قيمه���ا  تك���ون  واأن  املرجعي���ة،  باملعاي���ري 

حمددة، مع ذكر الرتياب يف القيم.
5- يج���ب �أن متث���ل وح���د�ت �لقيا�س 
فيزيائياً  متثي���ً�  و�أجز�وؤه���ا  وم�س���اعفاتها 
بو�صاطة املعايري الوطنية واملعايري املرجعية 

وكذلك املعايري العاملة.
ب- مدة املعايرة وطريقة الدمغ:

1-حتدد �ل�ئح���ة مدة �ملعاي���رة جلميع 
معاي���ري القيا����ض املحتفظ به���ا يف الهيئة، 

وغريها من املختربات املعتمدة.
2- ي�صمم الدمغ طبقاً لالإجراءات التي 

حتددها �ل�ئحة.

الف�صل ال�صاد�س 

املتطلبات املرتولوجية لأجهزة القيا�س

املادة احلادية ع�صرة:

1-تطبق املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية 
اخلا�ص���ة مبتطلبات اأجه���زة القيا�ض وطرق 

معايرتها. وتبني الالئحة كيفية ذلك.

القيا�ص���ية  املوا�ص���فات  تعتم���د   -2
اأ�صا�ص���اً عل���ى  ال�ص���عودية ذات العالق���ة 
للمعاي���رة  الدولي���ة  املنظم���ة  تو�ص���يات 

.)OIML( القانونية

الف�صل ال�صابع

ال�صبط والتحقيق واملحاكمة

املادة الثانية ع�صرة:

يتول���ى �ص���بط خمالفات اأح���كام هذا 
واإثباتها، موظفون خمت�ص���ون،  النظ���ام 

وحتدد �ل�ئحة �لآتي:
1- اجله���ة اأو اجله���ات امل�ص���وؤولة عن 

ت�صميتهم.
2- ال�ص���الحيات واملهم���ات املخول���ة 

لهم.
املادة الثالثة ع�صرة:

العام  التحقي���ق والدعاء  تخت�ض هيئة 
بالتحقي���ق والدعاء الع���ام يف املخالفات 

الواردة يف هذا النظام.
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املادة الرابعة ع�صرة:

تتولى املحكمة املخت�ص���ة الف�ص���ل يف 
جميع �ملخالفات ودعاوى �ملطالبة �لنا�سئة 

عن تطبيق هذا النظام.

الف�صل الثامن

العقوبات

املادة اخلام�صة ع�صرة:

1-مع مراعاة ما يق�صي به نظام مكافحة 
�لغ�س �لتجاري، �أو �أي نظام �آخر، يعاقب 

من يخالف اأحكام هذا النظام بالآتي:
اأ – غرام���ة ل تزيد عل���ى )مائة األف( 
ري���ال، ملن خالف اأحكام امل���واد "�لثالثة" 

و"الرابعة" و"اخلام�صة" من هذا النظام.
ب- غرامة ل تزيد على )مائتي األف( 
ريال، ملن حاز اأو ا�ص���تخدم اأجهزة قيا�ض 

خمالفة ملا يق�صي به النظام.
2- يرتت���ب – يف جمي���ع الأحوال – 

عل���ى حيازة اأو ا�ص���تخدام اأجه���زة قيا�ض 
خمالف���ة لأحكام هذا النظام؛ اأن تق�ص���ي 

املحكمة املخت�صة مب�صادرتها اأو اإتالفها.

الف�صل التا�صع 

اأحكام ختامية

املادة ال�صاد�صة ع�صرة:

ي�ص���در جمل�ض اإدارة الهيئ���ة الالئحة، 
ويعم���ل بها بعد )مائة وثمان���ني( يوماً من 

تاريخ �صدور هذا النظام.
املادة ال�صابعة ع�صرة:

يحل ه���ذا النظام حمل نظ���ام املعايرة 
واملقايي�ض، ال�ص���ادر باملر�صوم امللكي رقم 
)29( وتاري���خ 1383/9/13ه�، ويلغي 

كل ما يتعار�ض معه من اأحكام.
املادة الثامنة ع�صرة:

يعمل به���ا النظام بعد )مائ���ة وثمانني( 
يوماً من تاريخ ن�ره يف �جلريدة �لر�سمية.


