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قانـون القيـا�س واملعايـرة
الف�صل الأول
التعاريف والأحكام العامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـوزيـر :
وزير التجارة وال�صناعة .
 - 2الــوزارة :
وزارة التجارة وال�صناعة .
 - 3املديريـة :
املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س .
 - 4املدير العام :
مدير عام املديرية .
 - 5املقاييـ�س (املرتولـوجيا) :
حقل املعرفة املتعلق بالقيا�س " علم القيا�س " .
( - 6املرتولوجيـا القانونيـــة) :
جمموعــة الإج ــراءات الت�شريعي ــة والإداري ــة والفني ــة الالزمــة التــي تتخذهــا الدول ــة
فـي حتديد و�ضمان م�ستوى مقبول للجودة وامل�صداقية فـي عمليات القيا�س املتعلقة
بالرقابة الر�سمية فـي جماالت التجارة وال�صحة وال�سالمة والبيئة .
 - 7الرقابة (املرتولوجية) القانونيـة :
رقاب ــة متار�سهـ ــا املديري ــة ل�ضم ــان دقــة القيا�ســات التي ت�ؤثر على �سالمة و�صحة
وحقوق امل�ستهلك والبيئة  ،وت�شمـل �أدوات القيا�س القانونيـة  ،والفحو�صـات القانونية ،
وعمليات الإ�ش ــراف (املرتولوجي)  ،والقائميـن على عملية القيـا�س والرقاب ــة على
العب ــوات املعبـ ـ ـ�أة م�سبقا .
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� - 8أداة القيـــــا�س :
�أي �أداة �أو جهاز ي�ستخدم للوزن � ،أو القيا�س � ،أو العد .
� - 9أداة القيـا�س القانونيـة :
�أداة القيا�س التي تعمل وفق املتطلبات الإلزامية القانونية .
 -10الفحــ�ص القانونــي :
فح�ص يجرى وفق املتطلبات الإلزامية القانونية .
 -11الإ�شـراف ( املرتولوجـي ) :
العمليات التي ت�ضمن مطابقة عمليات ت�صنيع وا�سترياد وت�صدير وبيع وعر�ض
و�صيانة و�إ�ص ــالح وتركيـ ــب وا�ستعمـ ــال �أدوات القيـ ــا�س القانوني ــة  ،للمتطلبات
الإلزامية املن�صو�ص عليها فـي القوانني واللوائح الفنية اخلا�صة بها  ،وي�شمل
الإ�شراف على �صحة الكميات املبينة على العبوات املعب�أة م�سبقا  ،وا�ستعمال وحدات
القيا�س القانونية  ،والإعالنات التي حتتوي على نتائج القيا�سات .
 -12العبـوة املعبـ�أة م�سبقا :
عبوة يتم تعبئة املنتج بداخلها  ،وتغليفها  ،وحتديد كمية املنتج فـيها قبل عر�ضها
للبيع .
 -13وحـدة القيـا�س القانونيـة :
وحدة قيا�س مرخ�ص با�ستخدامها قانونا .
 -14النظام الدويل لوحدات القيا�س :
نظام مرتابط لوحدات القيا�س مبني على الوحدات الأ�سا�سية التي تبناها �أو �أو�صى
بها امل�ؤمتر العام للأوزان واملقايي�س .
 -15التحقــق (املرتولوجــي ) :
جميـع العمليــات التــي جتريهــا املديريــة �أو من تخول ــه للت�أكــد من �أن �أداة القيـ ــا�س
القانونية تفـي باملتطلبات القانونية .
 -16املعـايــــــرة :
جمـيــع العمليـ ــات التـي يتـ ــم القي ــام بهــا حتــت ظــروف حمـ ــددة  ،بغر�ض حتدي ـ ــد
الأخطــاء فـي �أدوات القيا�س ومقــدار االرتيــاب بها وحتقيــق ال�سل�سل ــة بالإ�ضافـ ــة �إىل
تعييــن بع�ض اخل�صائ�ص الأخرى عند الطلب .
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 -17معيار القيا�س الأويل :
معيار قيا�س يتم حتديد قيمته ومقدار االرتياب فـيه دون معايرته مع معيار قيا�س
�آخر  ،حيث يعترب معيار القيا�س الأويل �أعلى معيار قيا�س فـي هرم املعايرة  ،وعادة ما
يتم مقارنته مع معايري قيا�س �أولية �أخرى من النوع نف�سه  ،ويجب �أن يت�صل املعيار
الأويل مع تعريف وحدة القيا�س املعنية  ،وب�شكل خا�ص مع النظام الدويل للقيا�س .
 -18معيار القيا�س :
معيار معرتف به مبوجب قرار من الوزير �أو من يفو�ضه  ،ويكون الأ�سا�س فـي تثبيت
قيمة جميع معايري القيا�س الأخرى اخلا�صة بكمية معينة فـي ال�سلطنة .
 -19ال�سـل�سـلـة :
ارتباط نتيجة القيا�س �أو املعايرة مبعايري القيا�س الوطنية �أو معايري القيا�س الأولية ،
وذلك عن طريق �سل�سلة غري منقطعة من املعايرات �أو املقارنات يكون مقدار االرتياب
فـيها معروفا لكل مرحلة .
 -20املنتــــــج :
ناجت عملية ت�صميم �أو ت�صنيع �أو ترميم �أو تهيئة (�أداة  ،عبوة  ،جهاز)  ،وي�شمل فقط
�أدوات القيا�س والعبوات املعب�أة م�سبقا .
 -21ال�صـانـــع :
ال�شخـ�ص الطبيعي �أو االعتبـاري الذي يقوم بت�صميـم �أو ت�صنيـع �أو توزيـع �أو ترميـم
�أو �إعادة تهيئة املنتج  ،والذي يقوم بتثبيت ا�سمه وعالمته التجارية �أو �أي عالمة مميزة
على املنتـ ــج  ،ويعترب امل�ستـورد �أو املــوزع هو ال�صانـع فـي حالة قيامــه ب إ�جــراء حتوي ــل
�أو تعديل على املنتج بطريقة قد ت�ؤثر فـي مطابقة املنتج للمتطلبات الإلزامية .
 -22التـاجــر :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يقوم با�سترياد املنتج �أو طرحه فـي ال�سلطنة .
 -23املــــــــــوزع :
ال�شخــ�ص الطبيعي �أو االعتب ـ ــاري الـذي يعمل �ضمن �سل�سلة توريد املنتـ ــج وطرحـ ــه
فـي ال�سلطنة .
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 -24املوا�صفة القيا�سية :
قواعــد �أو �إر�ش ــادات �أو خ�صائ�ص اخلدمة �أو املنتج �أو طرق الإنتاج و�أنظمة الإدارة
لال�ستخ ــدام الع ـ ــام واملتك ـ ــرر  ،وقد ت�شمــل �أي�ضــا امل�صطلحــات والرم ــوز والبيان ـ ــات
والتغليف وو�ضع العالمات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على املنتج �أو طرق
�إنتاجه � ،أو تقت�صر على �أي منها وتكون املطابقة لها غري �إلزامية .
 -25املتطلبات الإلزامية :
جمموعة العنا�صر الالزمة قانونا ل�صحة و�شفافـية وم�صداقية القيا�س ووحداته
و�أدواته والقائمني عليه .
 -26اللوائـح الفنيــة :
قواعــد �أو �إر�ش ــادات �أو خ�صائ ــ�ص اخلدم ــة �أو املنت ــج �أو طـ ــرق الإنت ـ ــاج والإجـ ــراءات
الإداري ــة  ،وقد ت�شمـ ـ ــل �أي�ضا امل�صطلحــات والرم ــوز والبيان ــات والتغليــف وو�ضـ ــع
العالمات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على املنتج �أو طرق �إنتاجه � ،أو تقت�صر
على �أي منها وتكون املطابقة لها �إلزامية .
� -27شهادة التحقق :
�شهــادة متنــح من املديريـ ــة للجهـ ــاز �أو �أداة القي ـ ــا�س القانوني ـ ــة  ،بعد �إجـ ــراء التحقـ ــق
(املرتولوجي ) .
املــادة ( ) 2
للمديري ــة �أن ت�ستوف ــي من ذوي ال�ش ـ�أن الر�س ــوم املقــررة لإج ــراء القيــا�س �أو املعايـرة طبقــا
لأحكام املادة (  ) 13من هذا القانون .
املــادة ( ) 3
ي�ص ــدر قـ ــرار من وزي ــر الع ــدل مبن ــح املوظفـي ــن الذين يحددهــم الوزيــر �صفــة ال�ضبطيــة
الق�ضائية فـي ما يتعلق بتطبيق �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له .
املــادة ( ) 4
تقدم �شرطة عمان ال�سلطانية وغريها من اجلهات املخت�صة الدعم وامل�ساندة مل�أموري
ال�ضبط الق�ضائي امل�شار �إليهم فـي املادة ال�سابقة مبجرد طلبهم ذلك  ،وي�شمل ذلك حالة
�ضبط الأ�شخا�ص املتجولني الذين ال ي�ستخدمون �أدوات القيا�س القانونية �أو العبوات
ب�شكل �صحيح  ،كما تقوم املديرية بالتعاون مع الدوائر واجلهات الر�سمية الأخرى لتحقيق
غايات هذا القانون .
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املــادة ( ) 5
ي�ص ــدر الوزيـ ــر اللوائ ــح الفني ــة الالزم ــة لتنفـي ــذ �أحك ــام هــذا القانــون وتنظيــم الأعمال
والفعاليات والأن�شطة (املرتولوجية) فـي ال�سلطنة  ،وتن�شر هذه اللوائح فـي اجلريدة
الر�سمية  ,وت�صبح �سارية املفعول من اليوم التايل لتاريخ ن�شرها .
الف�صل الثاين
اخت�صا�صـات املديـريـة
املــادة ( ) 6
تقوم املديرية بتطبيق �أحكام هذا القانون على النحو الآتي :
� - 1إعداد املوا�صفات القيا�سية .
� - 2إعداد اللوائح الفنية ومراقبة تطبيقها فـي املجاالت ذات ال�صلة .
 - 3ح�صر املنتجات والعبوات املعب�أة م�سبقا و�أدوات القيا�س امل�صنعة حمليا  ،وكذا امل�ستوردة .
 - 4ن�شــر املعلومات والوثائق املتعلقة باملوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية ال�صادرة
من ال ــوزارة  ،واملنظمـ ــات العربي ــة والأجنبي ــة الإقليميــة والدولي ـ ــة �أو عن الهيئ ــات
الدوليــة الأخرى وتوزيعها وبيعها ح�سب االتفاقيات التي توقع مع تلك املنظمات
والهيئات  ،فـي ما يتعلق مبجال (املرتولوجيا) .
 - 5الإ�شراف على جميــع اجله ــات العامل ــة فـي جم ــال (املرتولوجي ـ ــا) القانوني ــة ،
ويح ــق للمديرية تخويل بع�ض �أن�شطة الإ�شراف ( املرتولوجي) للجهات التي تراها
منا�سبة  ،وذلك مبوجب اتفاقيات خا�صة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 6التن�سيق مع اجلهـات وامل�ؤ�س�سات العلمية احلكومية واخلا�صة بهدف حتقيق �أغرا�ض
هذا القانون .
 - 7دعم الدرا�سات والأبحاث والأن�شطة والدورات (املرتولوجية)  ،وامل�شاركة فـي الأن�شطة
الإقليمية والدولية .
 - 8اقرتاح االتفاقيات مع الهيئات واملنظمات العربية والأجنبيــة  ،الإقليمي ــة والدوليــة
ب�ش�أن االعت ــراف املتبـ ــادل  ،وكفاءة الهيئـات فـي املجـاالت ذات ال�صلـة بعم ــل املديري ــة ،
ومتثيــل ال�سلطنة فـي هذه الهيئات واملنظمات .
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 - 9التعاون والتن�سيق مع الهيـئات واملنظم ــات العربي ــة والأجنبي ــة  ،الإقليمي ــة والدوليــة
التي تعمل فـي جماالت املقايي�س (املرتولوجيا)  ،واالنت�ساب �إليها .
 -10تطبيق املوا�صفات القيا�سية �أو اللوائح الفنية �أو الأدلة �أو التو�صيات ال�صادرة عن دول
�أخرى وعن منظمات عربية و�أجنبية � ،إقليمية ودولية  ،فـي احلاالت التي تقدرها ،
�شريطة �أن تكون �صادرة باللغة العربية �أو الإجنليزية .
 -11القيـ ــام بالفح ــ�ص الـ ــدوري علـى العينـ ــات امل�أخ ـ ــوذة من ال�سـ ــوق للت�أكـ ــد من مــدى
التزامهـا باللوائح واملوا�صفات املحددة .
 -12امل�ساهمــة فــي توعيــة امل�ستهلكيــن والتجــار وامل�صنعيــن فــي املجــاالت املتعلقــة بالقيــا�س
واملعايرة .
 -13تلقي ال�شكاوى املتعلقة بالقيا�س واملعايرة وبحثها .
 -14امل�ساهمة فـي دعم االقت�صاد الوطني  ،ورفع جودة املنتجات الوطنية .
الف�صــل الثالث
القيـا�س واملعايـرة
املــادة ( ) 7
حتدد وحدات القيا�س القانونية على النحو الآتي :
أ�  -وحدة الوزن هي الكيلو جرام  ،وم�ضاعفاته  ،و�أجزا�ؤه الع�شرية .
ب  -وحدة الطول هي املرت  ،وم�ضاعفاته  ،و�أجزا�ؤه الع�شرية .
ج  -وحدة الزمن هي الثانية  ،و�أجزا�ؤها .
د  -وحدة �شدة التيار الكهربائي هي الأمبري .
هـ  -وحدة درجة احلرارة الرثموديناميكية هي الكلفن .
و -وحدة �شدة الإ�ضاءة هي القنديلة .
ز  -وحدة كمية املادة هي املول .
وي�صدر الوزير الئحة ب�ش�أن وحدات القيا�س املكملة وامل�شتقة و�أجزائها وم�ضاعفاتها
ورموزها وطريقة التعبري عنها وكتابتها ا�ستنادا �إىل النظام الدويل لوحدات القيا�س .
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املــادة ( ) 8
تقوم الوزارة مبا ي�أتي :
أ� � -إن�شاء خمترب وطني (للمرتولوجيا) يعنى بحفظ معايري القيا�س الوطنية واملواد
املرجعية و�إدامتها و�سل�سلتها للنظام الدويل لوحدات القيا�س  ،وتقدمي خدمة
املعايرة  ،و�أي مهام �أخرى يحددها الوزير .
ب  -ت�أ�سي�س مراكز حتق ــق (مرتولوج ــي) من �أدوات القيــا�س القانونيـ ــة  ،وفقا حلاجة
كل حمافظة والإمكانات املتوفرة .
املــادة ( ) 9
تقوم املديرية ب�إعداد معايري القيا�س الوطنية واملواد املرجعية املحفوظة لديها �أو لدى �أي
جهة �أخرى تخولها املديرية بذلك  ،وحتديد واجبات هذه اجلهات املخولة و�صالحياتها ،
وفقا للوائح التي ت�صدر فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 10
تعد املديرية اللوائح الفنية اخلا�صة بتنظيم �أعمال (املرتولوجيا) فـي ال�سلطنة وت�شمل
ما ي�أتي :
 - 1ال�سيا�سة الوطنية (للمرتولوجيا) .
 - 2مكونات النظام الوطني (للمرتولوجيا) .
� - 3شفافـية وحيادية ونزاهة النظام الوطني (للمرتولوجيا) .
 - 4ت�شكيل جلنة وطنية (للمرتولوجيا)  ،وحتديد اخت�صا�صاتها .
 - 5اال�شرتاطات الواجــب توافره ــا ف ــي اجلهـات العاملة فـي (املرتولوجيـ ــا) القانونيــة
وم�س�ؤولياتها و�صالحياتها وواجباتها .
 - 6ال�سل�سلة (املرتولوجية)  ،ومعايري القيا�س الوطنية .
 - 7املراكز (املرتولوجية) املعرتف بها فـي ال�سلطنة .
 - 8اال�شرتاطات الواجب توافرها فـي اجلهات العاملة فـي جمال املعايرة .
 - 9الرقابة (املرتولوجية) القانونية .
 -10العالمات (املرتولوجية) .
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� -11أدوات القيــا�س اخلا�ضعـ ـ ــة للرقاب ــة (املرتولوجيــة) القانونيـ ــة و أ�نــواع التحـ ـقـق
(املرتولوجي) املطلوب لكل �أداة .
 -12املتطلبات الإلزامية لأدوات القيا�س القانونية .
 -13التحقق من �أدوات القيا�س القانونية .
� -14صناعة وا�سترياد وت�سويق وبيع وت�أجري وعر�ض �أدوات القيا�س القانونية .
� -15صيانة و�إ�صالح وتركيب �أدوات القيا�س القانونية .
 -16ت�صدير �أدوات القيا�س القانونية .
 -17امتالك وا�ستعمال �أدوات القيا�س القانونية .
 -18الفحو�صات والقيا�سات القانونية .
 -19املتطلبات العامة للفحو�صات  ،والقيا�سات القانونية .
 -20الوقف والتحفظ وال�سحب والإعادة لأدوات القيا�س القانونية .
 -21القيا�سات الظاهرة فـي الإعالنات .
 -22املخالفات (املرتولوجية) والإجراءات املتخذة بحق املخالفـني .
� -23أي �أعمال �أخرى تتعلق بعلم القيا�س .
الف�صل الرابع
الرقابـة على امل�شتقـات النفطيـة
املــادة ( ) 11
تقوم املديرية بالرقابة على امل�شتقات النفطية كما ونوعا منذ حلظة خروجها من امل�صفاة
�أو من عنـد امل ــزود الرئي�ســي � ،إىل حني و�صولـها للم�ستهـلك � ،سواء عن طريق ال�صهاريــج
�أو الأنابيب �أو اخلزانات �أو حمطات التوزيع .
املــادة ( ) 12
ي�صدر الوزير اللوائح الفنية للرقابة على امل�شتقات النفطية  ،على �أن تت�ضمن �إجراءات
الرقابة  ،وحتديد الغرامات التي تفر�ض على خمالفة تلك الإجراءات  ،ب�شرط �أال تزيد
على احلد الأق�صى املن�صو�ص عليه فـي املادة ( ) 14من هذا القانون .
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الف�صل اخلام�س
الر�ســـــوم
املــادة ( ) 13
ي�صدر الوزير قرارا بتحديد الر�سوم مقابل اخلدمات التي تقدمها املديرية تطبيقا لأحكام
هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له  ,وذلك بعد موافقة وزارة املالية .
الف�صل ال�ساد�س
�إجراءات التفتي�ش والرقابة و�ضبط املخالفـني
املــادة ( ) 14
ي�صدر الوزير الئحة ب�إجراءات التفتي�ش والرقابة و�ضبط املخالفـني لأحكام هذا القانون ،
ويجوز للوزير فر�ض عقوبات وغرامات �إدارية على �أال تتجاوز قيمة الغرامة ( )100مائة
ريال عماين  ،وتت�ضاعف فـي حال تكرار ارتكاب املخالفة .
الف�صل ال�سابع
العقوبــــــــــات
املــادة ( ) 15
أ�  -مع عــدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي قانون �آخـر  ،يعاقب بال�سجن مدة
ال تزيد على �سنة  ،و بغرامة ال تزيد على(� )6000ستة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني كل من ارتكب �أيا من الأفعال الآتية :
 - 1ا�سترياد �أو ت�صنيع �أو تركيب �أو �صيانة �أو �إ�صالح �أو بيع �أو ا�ستعمال �أو حيازة �أدوات
قيـا�س خمالفـة للمتطلبـات الإلزاميـة دون احل�صـول على الرتاخيــ�ص الالزمــة
من املديرية .
 - 2ا�ستخدام �أدوات القيا�س على نحو ي�ؤدي �إىل تغيري قراءاتها �أو العبث بنتائج
القيــا�س � ،أو االمتنـاع عن تقدمي �أدوات القيا�س للتحقــق منها قبل ا�ستخدامهــا
�أو تقدميها بعد االنتهاء من �صالحية التحقق منها � ،أو �إجراء القيا�سات بوا�سطة
�أ�شخا�ص غري م�ؤهلني .
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 - 3ت�صنيع �أو توزيع �أو بيع �أي عبوة ال تلبي املوا�صفات � ،أو عر�ض العبوات بطريقة
م�ضللة �أو و�ضع بطاقــة البيانــات فـي �أماكن ي�صعب على امل�ستهلك الو�صول �إليها
�أو قراءتها .
 - 4من ــع �أي من م أ�مــوري ال�ضبــط الق�ضائــي �أو املخت�صيــن بتنفـيــذ �أحكــام هذا القانــون
من القيام بواجباتهم � ،أو �إعاقة �أي منهم عن دخول �أي من امل�صانع �أو املحالت
التجارية �أو امل�ستودعات �أو �أي مرافق �أخرى لغايات الك�شف والتفتي�ش و�أخذ العينات
و�إجراء الفح�ص والتحقق من �أي منتج �أو �أداة قيا�س .
� - 5إ�ساءة ا�ستخدام �أي ختـم �أو دمغـة �أو عالمـة �أو تقريـر �أو �شهادة ت�ستعملهـا املديريــة
�أو �إتالف �أختام املديرية .
 - 6الغ�ش فـي امل�شتقات النفطية �سواء كان هذا الغ�ش فـي كميتها �أو نوعها �أو درجة
تركيزها .
 - 7تغيري املعلومات الواردة على بطاقة البيان �أو حجبها �أو ت�شويهها � ،أو القيام بطباعة
عبوات �أو بطاقات مقلدة .
 - 8تقدمي وثائق م�ضللة � ،أو غري مطابقة للحقيقة � ،أو �إخفاء الوثائق ال�صحيحة التي
تطلبها املديرية لغايات تطبيق �أحكام هذا القانون .
 - 9طرح �أو عر�ض مواد غري مطابقة للوائح الفنية � ،أو مواد مغ�شو�شة .
 -10بيع �أو عر�ض منتجات م�ستوردة �أو طرحها للتداول قبل �إجازتها من قبل املديرية .
 -11تبديد �أو �إخفاء منتجات �أو �أدوات قيا�س مت التحفظ عليها � ،أو حجزها من قبل
املديرية .
ب  -فـي حال تكرار ارتك ــاب �أي من الأفع ــال الــواردة بالبن ــد ال�ساب ــق يحكـ ــم باحلـ ــد الأق�صى
املقرر للعقوبة .
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املــادة ( ) 16
يعاقب بعقوبة التزوير املن�صو�ص عليها فـي قانون اجلزاء العماين كل من زور �أي دمغة
�أو ختم �أو عالمة �أو تقرير �أو �شهادة � ،أو قلد ختما ت�ستعمله املديرية لغايات تطبيق �أحكام
هذا القانون � ،أو ا�ستعمل دمغة �أو عالمة �أو تقريرا �أو �شهادة �أو ختما مزورا �أو مقلدا مع
علمه بذلك .
الف�صل الثامن
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 17
ي�صدر وزير التجارة وال�صناعة اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام هذا القانون ,
و�إىل حيــن �صــدور تلك اللوائـح والقـرارات  ،ي�ستمـر العمــل باللوائـح والقــرارات القائمــة
فـي ما ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 18
يلغى القانون الوطني للقيا�س واملعايرة القانونية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .90/74
املــادة ( ) 19
يعمل بهذا القانون بعد م�ضي �شهر من تاريخ ن�شره .
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