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نظام (قانون) القياس الموحد
للدول األعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اعتمد هذا النظام ( القانون) من مقام مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في

اجتماعه رقم ( ، )13الـذي عقـد بتاريخ 1431/11/26هـ  ،الموافـق 2010/11/03م ،ووافق مجلس إدارة هيئة

في اجتماعه رقم ( ، )14الـذي عقـد بتاريخ  /09رمضان1432/هـ  ،الموافـق  /09اغسطس2011/م على تعديل
البند " "7من المادة "13

أغسطس 2011
صفحة  1من 16

نظام القياس الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

األسباب الموجبة
برزت الحاجة إلى إصدار نظام (قانون) قياس موحد للدول األعضاء بعد الدراسة التي قامت بها

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتشريعات المترولوجية في الدول األعضاء

والتي خلصت إلى التوصية بإعداد نظام ( قانون ) قياس موحد يتوافـق مع التشريعات الدولية ويلبي
حاجات الدول األعضاء.
ويهدف النظام إلى ضمان صحة القياسات التي تجرى على مستوى الدول األعضاء ويزيد الثقة في
نتائج الفحص واإلختبار ويمهد الطريق إلى اإلعتراف الدولي المتبادل.
ويعتبر وجود نظام قياس موحد ترجمة لرؤية الدول األعضاء في توحيد األنظمة والقوانين التي من

شانها أن تسهم في إزالة العوائق الفنية وتسهل التجارة البينية بينها من جهة وبين دول العالم من جهة

أخرى  ،إضافة إلى حماية صحة وسالمة األفراد في الدول األعضاء مما ينعكس بشكل إيجابي على
رفاهية ومستوى المعيشة.

ويسهم وجود نظام قياس إلى نشر الطمأنينة بين أفراد المجتمع من خالل ضمان العدالة في التعامل

التجاري وفي تحسين جودة المنتجات والعمليات الصناعية وحمـاية صحة وسالمة األفراد  ،إضافة إلى
حماية البيئة وفرض القوانين واألنظمـة بشكل عادل في القضايا التي تتطلب إلى عمليات قياس.

ونظ ًار للتطورات التي يشهدها العالم ومحاوالت اإلنفتاح الدولي للوصول إلى سوق عالمية يتم من
خالله إنسياب البضائع بشكل سهل وتلعب به اإلعترافات الدولية المتبادلة باألنظمة والقوانين التي

تتماشى مع الممارسات الدولية دو اًر هاماً .ولما فرضته اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ( ،)WTOفإن
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن خالل اللجنة التوجيهية للقياس المعايرة
المشكلة بموجب قرار المجلس الفني في إجتماعه العاشر الذي عقد في مدينة الرياض خالل الفترة

/ 28- 27فبراير2007/م  ،قامت بإعداد مسودة هذا النظام .
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نظام (قانون) القياس الموحد

للدول األعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الفصل األول
تعاريف

مــادة ( ) 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ( النظام )  ،يقصد بالمصطلحات والعبارات المعاني الموضحة قرين كل

منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك :
الدول األعضاء :

ال ـ ـدول األعضـ ــاء فـ ــي هيئـ ــة التقيـ ــيس لـ ــدول مجلـ ــس التعـ ــاون لـ ــدول
الخليج العربية

الهيئة :

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

مجلس اإلدارة :

مجلس إدارة الهيئة.

المجلس الفني :

المجلس الفني للهيئة .

األمين العام :

أمين عام الهيئة .

جهاز التقييس :

جهاز التقييس في كل دولة عضو في الهيئة .

المقاييس (المترولوجيا) :

علـ ــم القياسـ ــات الـ ــذي يتضـ ــمن الجوانـ ــب النظريـ ــة والعمليـ ــة وكـ ــذلك

مختبر المعايرة :

ارتياب القياس في حقول العلوم والتقنية وتطبيقاتها .
منشـ ــأة لمعـ ــايرة أداة أو جهـ ــاز قيـ ــاس معـ ــين أو التحقـ ــق منهـ ــا تحـ ــت

ش ــروم ي ــتم تحدي ــدها وفق ــا لش ــروم االس ــتخدام المتوقع ــة له ــذ األداة
ويقــوم عل ـى حف ـ معيــار (معــايير) القيــاس وذلــك حســب التعليمــات
الخاصة باعتماد المختبرات وفقاَ للمتطلبات الدولية .
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اللجنــة التوجيهي ـة للقيــاس والمعــايرة  :لجنــة مشــكلة مــن متخصصــين فــي مجــال القيــاس والمعــايرة ترشــحهم
أجه ـ ـزة التقي ـ ــيس الو نيـ ــة اوالجه ـ ــة المسـ ــئولة ف ـ ــي الـ ــدول األعض ـ ــاء

وتعمل وفق دليل عمل اللجنة.
القياس :

عملية تجريبية تهدف إلى تحديد القيمة لكمية ما.

أداة القياس القانونية:

أداة القياس المطابقة لجميع المتطلبات القانونية اإللزامية وبخاصة
فيما يتعلق بالمتطلبات المترولوجية القانونية.

معيار القياس:

مقياس مباشر (مادي) ،أو أداة قيااس ،أو منظوماة للقيااس ،أو ماادة
مرجعيااة معاادة لتحقيااق رعريااف ميااة معينااة بقيمااة ومقاادار اررياااب
قياس محددين بهدف استخدامه مرجع قياس.

معيار خليجي:

معيار قياس معترف به بموجب قرار رسمي من مجلس اإلدارة كــي
يكـ ــون األسـ ــاس فـ ــي الـ ــدول األعضـ ــاء لتثبيـ ــت قـ ــيم جمي ـ ـع المعـ ــايير

األخرى الخاصة بكمية معينة ويمكن أن يكون معيار قياس أولي.
معيار وطني :

معيار قياس معترف به من قبل جهاز التقييس الو ني أو الجهــات

المســئولة ليكــون األســاس فــي إحــدى الــدول األعضــاء لتثبيــت جميــع
قيم المعايير األخرى الخاصة بكمية معينة.

معيار دولي :

معيار قياس معترف به دوليًا بموجــب اتفاقيــة دوليــة ليكــون األســاس
لتثبيت قيمة جميع المعــايير الو نيــة األخــرى الخاصــة بكميــة معينــة
.

معيار أولي:

معيااار قياااس مصاامل ليحااوي أعلااى الخااوال المترولوجيااة وقيمتااه
مقبولة دون الرجوع إلى معايير أخرى من نفس النوع

معيار مرجعي:

معيار قياس يستخدم لمعايرة معــايير العمــل فــي موقــع معــين أو فــي

معيار العمل :

مؤسسة أو هيئة معينة .
معيــار قيــاس يســتخدم بشــكل اعتيــادي لمعــايرة أو فحــص المقــاييس
المباشرة (المادية) أو أدوات القياس العادية  ،أو المواد المرجعية.
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السلسلة في القياس:

ص ــفة لنتيجـ ــة القي ــاس يمكـ ــن بواس ــطتها رب ـ ـ ه ــذ النتيجـ ــة بم ارجـ ــع

القيـ ـ ــاس  ،وذلـ ـ ــك عـ ـ ــن ريـ ـ ــق سلسـ ـ ــلة متصـ ـ ــلة مـ ـ ــن المعـ ـ ــايرات أو
المقارنات تكون فيها قيم ارتياب القياس معروفة لكل مرحلة.

معايرة:

عميلــة ي ـتم مــن خاللهــا تحديــد العالقــة بــين قيمــة معيــار قيــاس مــع

القيمـ ــة التـ ــي تعطيهـ ــا منظومـ ــة قيـ ــاس .تـ ــتم تحـ ــت ـ ــروف محـ ــددة

وتتضمن تحديد قيمة االرتياب بالقياس.
تحقق :
إقرار النوع ( النموذج ) :

التأكــد مــن خــالل الفحــص لمــادة معينــة ومــن خــالل الــدليل المــادي
بأنها تفي بمتطلبات معينة متعارف عليها.
قرار تتخذ الجهة المسئولة ،بناء علـى تقرير تقيــيم النــو (النمــوذ )

ب ـ ـ ـأن هـ ـ ــذا النـ ـ ــو مـ ـ ــن أدوات القيـ ـ ــاس يلبـ ـ ــي االشـ ـ ــت ار ات اإللزاميـ ـ ــة
الخاصـ ـ ــة بـ ـ ــه ومناسـ ـ ــب لالسـ ـ ــتخدام فـ ـ ــي المجـ ـ ــاالت التـ ـ ــي تحكمهـ ـ ــا
تش ـ ـريعات معينـ ــة بحيـ ــي تعطـ ــي أداة القيـ ــاس نتـ ــائج قيـ ــاس مو وقـ ــة

خالل فترة زمنية محددة..
ختم رسمي :

جمي ـ ــع العملي ـ ــات الت ـ ــي ته ـ ـ ـدف إل ـ ــى وض ـ ــع عالم ـ ــات عل ـ ــى أدوات

القيــاس للداللــة علــى مطابقتهــا لالشــت ار ات الفنيــة اإللزاميــة ،ويمكــن
أن تحمي هذ العالمــات أجـزاء معينــة م ـن أداة القيــاس مــن الت ييــر

أو التعديل بعد التحقق من مطابقتها.
عبوة معبأة مسبقا:

المنتج ومادة الت ليف التي يتم تعبئة المنتج فيها  ,والتي تــم تعبئتهــا
وت ليفه ــا وتحدي ــد كمي ــة المن ــتج ب ــداخلها قب ــل عرض ــها للبي ــع ,والت ــي

يصــعب ت ييــر كميــة المنــتج بــداخلها بــدون فــت العبــوة أو تعرضــها
لت يير ملحوظ في أي حالة.
النظام الدولي لوحدات القياس) :( SI UNITSنظام مترابط لوحدات القياس والذي ربناه وأوصى به
المؤرمر العام لألوزان والمقاييس.
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الفصل الثاني
نظام القياس الموحد

مـادة ()2

 -1تلتــزم الــدول األعضــاء باألحكــام واإلجـراءات والمواصــفات القياســية واللـوائ الفنيــة الصــادرة بموجــب هــذا
القانون (النظام) فيما يخص :

أ .نظام الوحدات الدولي ). (SI UNITS
ب .تحديد معايير القياس الخليجية وتحديد التسلسل الهرمي لهذ المعايير ومستويات ضبطها وأماكن
حفظها والجهات المسئولة عنها .
 .ضمان مبدأ السلسلة في القياس.
د .اعتماد مختبرات القياس والمعايرة مــن خــالل نظــام االعتمــاد الخليجــي أو أي نظــام اعتمــاد معتــرف
به دوليًا.
 -2تلتزم الدول األعضاء بتقديم الدعم وتوفير الموارد لتطوير البنية التحتية لنظام القياس مع مراعاة ما يلي
:
أ -التطور العلمي والتقني
ب -دعم االقتصاد الو ني.
ت -ضمان العدالة في التعامل التجاري وتحسين جودة المنتجات والعمليات الصناعية .
ث -حماية صحة وسالمة أفراد المجتمع والمحافظة على البيئة.
ج -رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم وإكسابهم المهارات والخبرات التــي تســهم فــي تطــوير أنشــطة
المترولوجيا في الدول األعضاء .
ح -االعتراف الدولي المتبادل بنتائج القياس والفحص والمعايرة .
 -3تت ــولى الهيئ ــة القي ــام بمتابع ــة تطبي ــق ه ــذا النظ ــام (الق ــانون) بع ــد اعتم ــاد بالتع ــاون والتنس ــيق م ــع أجهـ ـزة
التقييس او الجهة المسئولة في الدول األعضاء بمــا يكفــل حفـ معــايير القيــاس الخليجيــة وفــق الشــروم
والمتطلبات الخليجية المعتمدة.
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الفصل الثالث
البنية التحتية للقياس في الدول األعضاء

مـادة () 3
تتألف البنية التحتية للقياس (المترولوجيا) في الدول األعضاء مما يلي :
 .1التشريعات واألنظمة ذات العالقة بالقياس في الدول األعضاء
 .2أجهزة التقييس الو نية والجهات األخرى المسئولة في الدول األعضاء.
 .3مختبرات ومعاهد القياس التي تحتف بمعايير القياس الخليجية والو نية.
 .4معايير القياس الخليجية وتسلسلها الهرمي ومستويات االرتياب فيها.
 .5نظــام االعتم ـاد الخليجــي الموحــد العتمــاد مختب ـرات القيــاس والمعــايرة وجهــات التحقــق والتفتــي

ومــن

الشهادات .
 .6الجهات التي تقوم على نشر المعرفة وتعزيــز كفــاءة العــاملين فــي مجــال علــم القيــاس كجهــات التــدريب
والتعليم واالستشارات.
 .7الجهــات الخدميــة المخول ــة بتقــديم خ ــدمات مترولوجيــة لقطــا الص ــناعة والتجــارة مث ــل خدمــة المع ــايرة
وإقرار النموذ والتحقق والصيانة والتدريب واالستشارات.
 .8أنظمة وتقنية المعلومات والموارد الالزمة لدعم أجهزة التقييس في الدول األعضاء.
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الفصل الرابع

معايير القياس الخليجية
مــادة ( ) 4
 -1تصــدر عــن الهيئــة تش ـريعات تحــدد بموجبهــا معــايير القيــاس المعتمــدة كمعــايير قيــاس خليجيــة حســب
احتياجات الدول األعضاء والمختبرات المعتمدة لحف هذ المعايير .
 -2تـ ـ ـرتب مع ـ ــايير العم ـ ــل والمع ـ ــايير الو ني ـ ــة والمع ـ ــايير المرجعي ـ ــة بسلس ـ ــلة متص ـ ــلة م ـ ــن المع ـ ــايرات أو
المقارنات ذات قيم ارتياب معرفة مع معايير القياس الخليجية.
 -3إذا كان المعيار الخليجي ليس معيا ًار أوليًا فيجب على المختبر القائم على حف المعيار ضــمان مبــدأ
السلسلة من خالل عمل المقارنة مع معايير أولية تحتف بهــا دول أخــرى معتــرف بهــا بموجــب برنــامج
االعتراف الدولي المتبادل التابع للمكتب الدولي لألوزان والمقاييس .
 -4تحدد الهيئة التسلسل الهرمي للمعايير الخليجية ومستويات االرتيــاب فيهــا بــدءا مــن المعــايير الخليجيــة
وانتهاء بأدوات القياس العادية وذلك وفقا لمبدأ السلسلة في القياس.
 -5تصدر عن الهيئة تشريعات تحدد فيها المتطلبات واالشــت ار ات الخاصــة بالجهــات التــي تقــوم بإصــدار
وتسجيل شهادات المواد المرجعية .

الفصل الخامس
مختبرات القياس الخليجية والوطنية
مـادة ( ) 5
يعد المختبر الو ني الذي يقوم على حف معايير القياس الخليجية مختبر قياس خليجي يقوم بالمهام التالية:
 -1توفير وحف وتطوير معايير القياس الخليجية والو نية ونشر وحدات القياس القانونية وفق احتياجات
الدول األعضاء .
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 -2تقـ ــديم المشـ ــورة والـ ــدعم الالزم ـ ـين فـ ــي مجـ ــال القيـ ــاس للحكومـ ــات والقطاعـ ــات االقتصـ ــادية فـ ــي الـ ــدول
األعضاء .
 -3تقديم أسس القياس المناسبة لدعم نظام االعتماد الخليجي في الدول األعضاء .
 -4القيــام باألعمــال الفنيــة المترولوجيــة فيمــا يتعلــق بفحــص واختبــار النم ـوذ والتحقــق مــن أدوات القيــاس
القانونية ومس ومراقبة األسواق بالتنسيق مع أجهزة التقييس الو نية .
 -5المشاركة وتمثيل الهيئة في األنشطة الدولية في مجال القياس.
 -6الســعي للحصــول علــى االعت ـراف الــدولي المتبــادل مــن خــالل المشــاركة ببرنــامج االعت ـراف المتبــادل
التابع للمكتب الدولي لألوزان والمقاييس أو أي برامج اعتراف دولية أخرى

 -7توفير خدمات المعايرة للجهات التي تطلبها.
 -8القيام بعقد برامج مقارنة لمعايير القياس الخليجية األولية مع معايير قياس أولية لــدول أخــرى معتارف
بها بموجب ارفاقيات االعتراف المتبادل أو من خالل المكتب الدولي لألوزان والمقاييس .
 -9دعم عملية التطوير العلمي والتكنولوجي للتقييس في الدول األعضاء من خــالل البحــي والتــدريب فــي
مجال القياس.
 -10التعـ ــاون والتنسـ ــيق مـ ــع المنظمـ ــات اإلقليميـ ــة والدوليـ ــة المما لـ ــة لتطـ ــوير إمكاناتهـ ــا الفنيـ ــة ورفـ ــع كفـ ــاءة
العاملين لديها.
الفصل السادس
وحدات القياس القانونية
مــادة ( ) 6
 .1تعد وحدات " النظام الدولي للوحدات " وحدات قياس قانونية في الدول األعضاء .
 .2تصدر أجهزة التقييس الو نية أو الجهات المسؤولة فــي الــدول األعضــاء التشـريعات الخاصــة بتطبيــق
النظام الدولي للوحدات والمجاالت المستثنا منها.
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 .3تصــدر أجهـزة التقيــيس الو نيــة أو الجهـات المســؤولة فــي الــدول األعضــاء أدلــة فنيــة خاصــة بتعري ـ

المض ــاعفات والمض ــاعفات الفرعي ــة واألجـ ـزاء والبـ ـوادا لنظـ ــام ال ــدولي للوح ــدات و ــرق التعبي ــر ع ـ ـن
الكميات المقاسة.
الفصل السابع
الشفافية في معلومات القياس
مــادة ( ) 7

 -1تعــد جميــع المعلومــات والنتــائج الخاصــة بعمليــات القيــاس متاحــة للعامــة وعلــى الجهــات المســئولة فــي
الدول األعضاء عند الطلب إ بات مدى صحة نتائج القياس .
 -2يجــوز لألفـ ـراد أو الجه ــات المعني ــة اال ــال عل ــى نت ــائج القي ــاس المتعلقــة بمج ــال االقتص ــاد والص ــحة
والسـ ــالمة العامـ ــة وحمايـ ــة البيئـ ــة بشـ ــرم عـ ــدم األض ـ ـرار بمصـ ــال األف ـ ـراد أو المؤسسـ ــات أو الجهـ ــات

األخرى .

 -3علــى أجه ـزة التقيــيس فــي الــدول األعضــاء تــوفير مصــدر حيــادي ومســتقل لتقــديم المشــورة للعامــة عــن
صحة معلومات القياس .
الفصل الثامن
المقاييس القانونية
مــادة ()8
تصــدر أجهـزة التقيــيس الو نيــة أو الجهــات المســئولة فــي الــدول األعضــاء التشـريعات الخاصــة بــأدوات القيــاس

القانونيــة و ــرق القيــاس والعبـوات المعبئــة مســبقا وتقيــيم المطابقــة وشــروم التخويــل لــبعض المهــام المترولوجيــة
مع مراعاة توافق هذ التشريعات مع إجراءات المطابقة وتوصيات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية وذلك

بهدف :
 -1حماية مصال األفراد والمؤسسات والشركات.
 -2حماية المصال الو نية للدول األعضاء .
 -3حماية صحة وسالمة أفراد المجتمع والمحافظة على البيئة .
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 -4الوفاء بمتطلبات التجارة الدولية .

الفصل التاسع
الرقابة على القياس
مـادة ( ) 9
تصدر عن أجهزة التقييس الو نية أو الجهات المسئولة في الدول األعضاء تشريعات لتحديد ما يلي :
 .1الكميــات و ــرق البيــع الخاصــة بهــا كأســاس فــي التعامــل التجــاري والرقابــة علــى األس ـواق وإعــداد

قائمة بالقياســات الخاضـعة للرقابــة المترولوجيــة علــى ان تحــدد عنــد الضــرورة والســتخدامات معينــة

ما يلي :
أ) المتطلبات المتعلقة باألفراد أو الجهات التي تقوم بأعمال القياس .
ب) توفير وتقديم السجالت الخاصة بعمليات وسلسلة القياس الخاضعة للرقابة لالجهزة الرقابية.
) متطلبات إصدار شهادات لنتائج القياسات .
د) متطلبـ ــات الرقابـ ــة المفروضـ ــة علـ ــى األشـ ــخاأل أو الجهـ ــات الممارسـ ــة ألعمـ ــال القيـ ــاس مـ ــن قبـ ــل
لألجهزة الرقابية .
 -2المتطلبــات المترولوجيــة وأحكــام الرقابــة واإلشـراف الخاصــة بالقياســات الخاضــعة للرقابــة المترولوجيــة
بهدف ضمان الثقة في نتائج القياس.
 -3ــرق القي ــاس ومج ــاالت اس ــتخدام أدوات القي ــاس الخاضــعة للرقاب ــة المترولوجي ــة ومتطلب ــات اختي ــار
أدوات القياس.
 -4تصـ ــدر أجه ـ ـزة التقيـ ــيس الو نيـ ــة أو الجهـ ــات المسـ ــئولة فـ ــي الـ ــدول األعضـ ــاء التش ـ ـريعات الخاصـ ــة

بالكميات وأساليب البيــع علــى أن تفــرض بعــض القياســات لتكــون هــي أســاس النظــام فــي المعــامالت
وأنشطة انفاذ القوانين باإلضافة إلى تحديد قائمة بالقياسات المعمول بهــا فــي الــدول األعضــاء والتــي
تخضع للمتطلبات القانونية للقياسات واألغراض المبينة فــي المــادة الثانيــة مــن هــذا النظــام (القــانون)

.
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الفصل العاشر
الرقابة على العبوات
مـادة ()10
تص ـ ــدر أجهـ ـ ـزة التقي ـ ــيس الو ني ـ ــة أو الجه ـ ــات المس ـ ــئولة ف ـ ــي ال ـ ــدول األعض ـ ــاء تشـ ـ ـريعات تح ـ ــدد المتطلب ـ ــات

المترولوجية وأحكام الرقابة والتحقق من العبـوات المعبــأة مســبقًا والمعروضــة للبيــع مــع م ارعــاة الممارســة الدوليــة
وتوصيات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية على أن تتضمن ما يلي :

أ) إعــالن الكميــة االســمية لمقــدار العبــوة علــى العبــوة نفســها وأن يــتم التعبيــر عنهــا بوحــدات القيــاس
القانونية.
ب) التفاوتات المسموح بها للقيم االسمية للعبوات ومتطلبات تقييم المطابقة للعبوات بما فيها األســاليب
اإلحصائية إذا لزم ذلك.
) شروم القبول والرفض للكمية الصافية للعبوة بما فيهــا ريقــة أخــذ العينــات واألســاليب اإلحصــائية
أو أية أدلة يتم االسترشاد بها.
د) أجهزة وأدوات القياس المستخدمة في عملية التعبئة والرقابة على العبوات.
المصنع أو المستورد بتــوفير وتقــديم الســجالت الخاصــة بعمليــات المراقبــة والتحقــق التــي تقــوم
ه) إلزام
ّ
بها األجهزة الرقابيه في الدول األعضاء.
و) وضع عالمات لبيان مدى مطابقة العبوة للمتطلبات القانونية.
ز) تسجيل الصانع أو المســتورد للعبـوات لــدى أجهـزة التقيــيس الو نيــة أو الجهــة المســئولة فــي الـدول
األعضاء
ح) إخطــار المسـتورد ألجهـزة التقيــيس الو نيــة أو الجهــة المســئولة فــي الــدول األعضــاء قبــل االســتي ارد
لتسهيل عملية التحقق .
م) إلـزام الصــانع أو المســتورد بتــوفير وتقــديم الســجالت الخاصــة بعمليــات المراقبــة والتحقــق التــى يقــوم
بها لمسؤولي الرقابة في الدول األعضاء.
المصنع أو المستورد (إذا لزم األمر) .
ي) تطبيق نظم الجودة على
ّ
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ك) تطبي ــق إجـ ـراءات ومتطلب ــات الرقاب ــة القانوني ــة المترولوجي ــة الت ــي يمارس ــها مس ــئولي الرقاب ــة عل ــى
العبوات والبائعين والمصنعين والمستوردين لهذ العبوات.
ل) ضــمان مبــدأ السلســلة لنتــائج القيــاس الخاصــة بــأدوات القيــاس أو معــايير القيــاس المســتخدمة فــي
مراقبة العبوات إلى معايير القياس الخليجية.
م) اعتراف أجهزة التقييس الو نية بشهادات المطابقة أو عالمــات المطابقــة لــدول أخــرى وفقـاَ ألحكــام
نظام المطابقة للدول األعضاء .

الفصل الحادي عشر
الرقابة على ادوات القياس
مـادة ()11
تصــدر عــن أجهـزة التقيــيس أو الجهــة المســئولة فـي الــدول األعضــاء تشـريعات تحــدد فيهــا قائمــة أدوات القيــاس
الخاضعة للرقابة المترولوجية على أن يراعى ما يلي :
 -1التعبيرعن نتائج القياس بوحدات القيــاس القانونيــة وفقـاَ لالحكــام المنصــوأل عليهــا فــي المــادة ( )6مــن
هذا النظام (القانون) مع ضمان مبدأ السلسلة في القياس.
-2

تطبيــق الشــروم الفنيــة ومتطلبــات االداء ألدوات القيــاس الخاضــعة للرقابــة المترولوجيــة مــع م ارعــاة
توصيات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية.

 -3تنفيذ أعمال الرقابة القانونية واإلشراف المترولــوجي وإقـرار النمــوذ (النــو ) ألدوات القيــاس الخاضــعة
للرقابة المترولوجية واإلجراءات المالئمة بهدف:
أ) ضمان مالئمتها ل رض االستخدام مــع اســتمرار اســتيفائها لمتطلبــات األداء المترولوجيــة وتمتعهــا
بالحماية الكافية لمنع سوء االستخدام والتعبير الخا ئ لنتائج القياس والتدليس.
ب) التحقق من مطابقة أدوات القياس األولية لالشت ار ات المترولوجية القانونيــة فــي م ارحــل التصــميم
والتصنيع .
) ضمان محافظة أدوات القياس أ ناء االســتخدام علــى خواصــها المترولوجيــة ضــمن ــروف مقبولــة
من االستخدام وتقادم األداة .
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د) ضمان صحة تركيب واستخدام وتش يل أدوات القياس ضمن الظروف البيئة الصحيحة .
ه) وضع األختام الرسمية التي تبين حالة المطابقة ألداة القياس للمتطلبات القانونيــة فــي حــين توســم
أدوات القيــاس التــي ال تســتوفي المتطلبــات المترولوجيــة بعالمــة الـرفض أو إ ازلــة عالمــة المطابقــة

ليتم إصالحها أو سحبها من السوق أو منع استخدامها .

و) ضمان متطلبات الرقابة لمنع الدخول غير المصرح به ألجزاء أو و ائف معينة ألداة القياس.
ز) م ــن الص ــالحية الجهـ ـزة التقي ــيس الو ني ــة أو الجه ــات المس ــئولة ف ــي ال ــدول األعض ــاء لالعتـ ـراف
بالمطابق ــة ألدوات القيـ ــاس بموجـ ــب تش ـ ـريعات و نيـ ــة ت ارعـ ــي التش ـ ـريعات الدوليـ ــة األخـ ــرى ضـ ــمن

اتفاقيات االعتراف المتبادل.
ح) تحديد الشروم الالزمة لتســجيل القــائمين بأعمــال التركيــب والضــب والصــيانة ألدوات القيــاس مــع
مراعاة أي تشريعات رقابية اخرى.
م) إلزام البائع بإخطار المشتري بالمتطلبات المترولوجية والوضع القانوني ألداة القياس عنــد عرضــها
للبيع أو تداولها ل ايات االستخدام الخاضع للرقابة.
ي) حظر استخدام اية ادوات قياس خاضعة للرقابة المترولوجية ال تحمل عالمات التحقق.
ك) قيــام االفـراد او الجهــات المســئولة عــن أداة القيــاس الخاضــعة للرقابــة بالمحافظــة علــى مطابقــة اداة
القي ــاس للمتطلب ــات المترولوجي ــة أ ن ــاء االس ــتخدام م ــع م ارع ــاة تعليم ــات الص ــانع عن ــد تشـ ـ يلها أو
استعمالها أو صيانتها.
ل)
الفصل الثاني عشر
التخويل بالقيام بأعمال التحقق
والتفتيش على أدوات القياس القانونية والعبوات
مــادة () 12
 )1ألجهزة التقييس الو نية الحق فــي تخويــل جهــات للقيــام بأعمــال التحقــق والتفتــي
واللوائ الفنية واإلجراءات الصادرة عنها

وفقـَا للتشـريعات
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نظام ( قانون ) القياس الموحد للدول األعضاء في هيئة
التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 )2يجــب أن تتمتــع الجهــة المخولــة باألهليــة والكفــاءة والحياديــة بحيــي تقــوم بالمهــام المنو ــة بهــا دون
تمييــز وأن يجــري اعتمــاد الجهــة بموجــب نظــام االعتمــاد الخليجــي أو أي نظــام اعتمــاد معتــرف بــه

دوليًا.
الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية
مــادة ()13
-1

تتولى أجهزة التقييس الو نيــة أو الجهــة المســئولة فــي الادول األعضااء إصــدار التشـريعات التــي تحــدد

-2

تصدر عن الهيئة أو أجهزة التقييس الو نية في الــدول األعضــاء تشـريعات تحــدد بمقتضــاها تكــاليف

التدابير واإلجراءات والعقوبات الواجب اتخاذها عند ضب أي مخالفة ألحكام هذا النظام (القانون)

الخدمات المترولوجية التي تتقاضــاها عــن الخــدمات التــي تقــدمها الهيئــة أو أجهـزة التقيــيس أو الجهــات

المخولة بموجب هذا النظام (القانون) .
-3

ـاء علــى توصــيات المجلــس الفنــي واللجنــة التوجيهيـة للقيــاس والمعــايرة  ،الصــالحية
لمجلــس اإلدارة وبنـ ً
في إقـرار أو إيقــاف إقـرار أي معــايير قيــاس خليجيــة فــي حالــة عــدم التـزام الجهــة المعتمــدة بالتشـريعات
واللوائ الفنية الصادرة عن الهيئة.

-4

يحق للهيئة من مختبرات ومعاهد القياس الو نية مهلة ال تزيد عن سنتين للوفاء بمتطلبــات االعتمــاد
الخليجي وذلك اعتبار من تاريخ اعتماد المعايير لديه كمعايير قياس خليجية.

-5

يص ـ ــدر مجل ـ ــس إدارة الهيئ ـ ــة وأجهـ ــزة التقي ـ ــيس الو ني ـ ــة أو الجه ـ ــات المس ـ ــئولة ف ـ ــي الـ ـ ـدول األعض ـ ــاء

-6

يع ــرض ه ــذا النظ ــام (الق ــانون) بع ــد موافق ــة مجل ــس ادارة الهيئ ــة علي ــه عل ــى ال ــدول األعض ــاء التخ ــاذ

التشريعات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام (القانون)

اإلجـراءات الو نيــة حســب األنظمــة األساســية المعمــول بهــا فــي كــل دولـة لتنفيــذ وتطبيقــه إعتبــا اًر مــن
تاريخ إيدا و يقة التصديق لدى األمانة العامة للهيئة .

-7

ُيعرض أي تعديل ألحكام هذا النظام (القانون) على الدول األعضاء لإلتفاق عليه ،ويدخل التعديل
حيز التنفيذ بعد إعتماد من قبل مجلس إدارة الهيئة وإتخاذ الدول األعضاء اإلجراءات الو نية
الالزمة إلقرار .
BD-101306
أغسطس 2011

صفحة  16من16

