مرسوم بقانون احتادي رقم (  ) 20لسنة 2020
بشأن املواصفات واملقاييس
حنن خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة،

 بعد االطالع على الدستور، وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات الو ازرات وصالحيات الوزراء ،وتعديالته، وعلى القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  1987بإصدار قانون العقوبات ،وتعديالته، وعلى القانون االتحادي رقم ( )24لسنة  2006بشأن حماية المستهلك ،وتعديالته، وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  2009في شأن المدخالت والمنتجات العضوية ،وتعديالته، وعلى القانون االتحادي رقم ( )15لسنة  2009في شأن مكافحة التبغ، وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2015في شأن الهيئة االتحادية للجمارك، وعلى القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  2015في شأن الرقابة علىى االتجىار فىي ااحجىار اات القيمىة والمعىادنالثمينة ودمغها،

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )14لسنة  2016في شأن المخالفات والجزاءات اإلدارية في الحكومة االتحادية، وعلى القانون االتحادي رقم ( )19لسنة  2016في شأن مكافحة الغش التجاري، وعلى القانون االتحادي رقم ( )14لسنة  2017بشأن تداول المواد البترولية، وعلى القانون االتحادي رقم ( )9لسنة  2017بشأن المستحضرات البيطرية، وعلى القانون االتحادي رقم ( )10لسنة  2018بشأن سالمة المنتجات، وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2019بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدالنية، وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ،وموافقة مجلس الوزراء،أصدرنا املرسوم بقانون اآلتي:
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املادة ()1
التعريفات

ف ىىي تطبي ىىه احك ىىا

ى ى ا المرس ىىو بق ىىانون ،يقص ىىد بالكلم ىىات والعب ىىارات التالي ىىة المع ىىاني الموض ىىحة قى ىري

ى ى منه ىىا،

ما لم يقض سياق النص بغير الك:
الدولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 :اإلمارات العربية المتحدة.

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 :وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا
الجهةةةةةةةني ال

ةةةةةةة

أدواي الق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن

ال ختبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن

 :و ازرة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

 :الجهات الحكومية االتحادية او المحلية المعنيىة بشىوون المواصىفات والمقىاييس والمعىايرة
واالعتماد والمطابقة.
 :اآلالت واادوات وااجهزة المعدة اغراض القياس ،وتشم المقاييس المباشرة ىالموازي
والمكاييى ى وااطى ىوال والوح ىىدات العياري ىىة وغير ىىا ،م ىىا تش ىىم المق ىىاييس غي ىىر المباشى ىرة
كمقاييس الح اررة والضغط وعدادات الماء والكهرباء وغير ا.
 :الجهة التي تقو باالختبار والمعايرة.
 :العمليات التي تجرى لتحديد وضبط فاءة ودقة ادوات القياس واجهزته.

ال اصةة الق نةةة  :وثيقىىة تحىىدد صىىفات السىىلعة او المنىىت او المىىادة او الخدمىىة او ى مىىا يخض ى للقيىىاس
او اوص ى ىىافها او خصاأص ى ىىها او مس ى ىىتوى جودته ى ىىا او ابعاد ى ىىا ومقاييس ى ىىها او متطلب ى ىىات
السالمة واامان فيهىا ،مىا تشىم المصىطلحات والرمىوز وطىرق االختبىار واخى العينىات
والتغليف وبطاقات البيان والعالمات.
ال اصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ني  :المواصىىفات التىىي تعتمىىد ا الىىو ازرة ،ويشىىار لهىىا بعبىىارة مواصىىفات قياسىىية لدولىىة اإلمىىارات
العربية المتحدة ويرمز لها ( ق /ا ع ).
الق نةةةةة ال ت ةةةةد
الالئحةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةة

:

الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن

:

تق ةةةةةةةةة ة ال ن قةةةةةةةةة

:

جهةةةةةةةةةةةةني تق ةةةةةةةةةةةة ة :
ال ن قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

قرار م مجلس الوزراء يحدد متطلبات فنية ،إما مباشىرة او عى طريىه اإلشىارة او التضىمي ،
لمحتويات مواصفة قياسية او مواصفة تقنية او ممارسة ،لها صفة إلزامية التطبيه.
اي رسىىم او عالمىىة او رمىىز او دمغىىة او نقىىش او صىىورة تىىدل علىىى الىىو ازرة او مىىا يصىىدر
عنهىىا فىىي شىىأن المواصىىفات والمقىىاييس والجىىودة والمطابقىىة او تىىدل علىىى ايىىة جهىىة دوليىىة
اات عالقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.
اي نشىىاي يسىىتخد بشىىك مباشىىر او غيىىر مباشىىر للتحقىىه مى اسىىتيفاء السىىلعة او المنىىت
او المادة او الخدمة للمتطلبات الفنية اات العالقة.
الجهة المسجلة او المعتمدة او المقبولىة مى الىو ازرة للقيىا بىإجراءات تقيىيم المطابقىة ،وتشىم
مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجىدارة وجهىات مىنل الشىهادات
لألنظمىىة او ااف ىراد او المنتجىىات ،وتسىىتثنى م ى الىىك المختب ىرات الطبيىىة ومختب ىرات البح ى
والتطوير والمختبرات التي تستخد اغراض شخصية او تدريبية او تعليمية.
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املادة ()2
اختصاصات الوزارة

تختص الو ازرة بما يأتي:
 .1إعداد المواصفات القياسية واعتماد ا ونشىر ا ومراجعتهىا وتعىديلها ،بالتنسىيه مى الجهىات المعنيىة ،ويصىدر قىرار
م الىوزير بتطبيىه المواصىفات القياسىية المعتمىدة ،ويسىتثنى مى الىك اادويىة البشىرية والبيطريىة واامصىال ومىا

في حكمها.
 .2اقتراح وإعداد نظا وطني للقياس والمعايرة ،بالتنسيه م الجهات المعنية ،واعتماده م مجلس الوزراء.
 .3اقتراح وإعداد نظا وطني للمطابقة ،بالتنسيه م الجهات المعنية ،واعتماده م مجلس الوزراء.
 .4اقتىراح وإعىداد انظمىىة وطنيىىة بشىىأن الرقابىىة علىىى تطبيىىه اللىواأل الفنيىىة لضىىمان سىىالمة المنتجىىات والسىىل والمىواد،
بالتنسيه م الجهات المعنية ،واعتماد ا م مجلس الوزراء.

 .5اقتراح وإعداد نظا وطني لتسجي المنتجات والسىل والمىواد وتحديىد المواصىفات والمعىايير المكونىة لهىا واعتمىاده
م قب الوزير بعد التنسيه م الجهات المعنية.
 .6اقتى ىراح وإع ىىداد نظ ىىا وطن ىىي لتس ىىجي واعتم ىىاد وتعي ىىي جه ىىات تقي ىىيم المطابق ىىة ،بالتنس ىىيه مى ى الجه ىىات المعني ىىة،
واعتماده م مجلس الوزراء.
.7

اقتراح وإعداد نظا وطني للقيمة المحلية المضافة ،بالتنسيه م الجهات المعنية ،واعتماده م مجلس الوزراء.

 .8تطوير وتوحيد وساأ وطرق القياس ومعايرتها وضبطها ومراقبتها.
 .9مواأمىىة المواصىىفات القياسىىية م ى المواصىىفات القياسىىية الدوليىىة او اإلقليميىىة او الخليجيىىة ويصىىدر بهىىا ق ىرار م ى
الوزير وبعد التنسيه م الجهات المعنية.
 .10تبني المواصفات الدوليىة او اإلقليميىة او الخليجيىة مواصىفات قياسىية معتمىدة وإصىدار ا بإحىدى اللغتىي العربيىة
او اية لغة اخرى او بهما معا ويصدر بها قرار م الوزير وبعد التنسيه م الجهات المعنية.

 .11التنسىىيه م ى الجهىىات المعنيىىة لالحتفىىاب بم ارج ى القيىىاس ااساسىىية المعتمىىدة وحفظهىىا وصىىيانتها السىىتخدامها فىىي
عمليات المراقبة والمراجعة والمعايرة اجهزة وادوات القياس وتنظيم إصدار شهادات المعايرة.
 .12تشىىغي المختب ىرات والمعا ىىد الالزمىىة إلج ىراء الفحىىوا واالختبىىارات والتحالي ى والبحىىو الخاصىىة بالمواصىىفات
والمقىىاييس وفحىىص واختبىىار الم ىواد والمنتجىىات ومعىىايرة اجه ىزة ومعىىدات القيىىاس ،والتعاقىىد م ى مختب ىرات محليىىة
او خارجية معتمدة.
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 .13م ىىنل او االعتى ىرات بش ىىهادات المطابق ىىة للمواص ىىفات القياس ىىية المعتم ىىدة والش ىىارات وتحدي ىىد ا وتنظ ىىيم إص ىىدار ا
وضوابط استخدامها.
 .14إصدار ونشر وتوزي وبي المطبوعات الخاصة بالمواصفات القياسية المعتمدة والمطبوعات المتعلقة بالتقييس.
 .15االتفىىاق م ى المنظمىىات والهيئىىات الخليجيىىة واإلقليميىىة والدوليىىة بشىىأن االعت ىرات المتبىىادل بالمواصىىفات القياسىىية
والشارات وشهادات المطابقة وفه اإلجراءات والتشريعات السارية بعد التنسيه م الجهات المعنية.
 .16إعىىداد وإصىىدار متطلبىىات الفحىىص واالختبىىار والمعىىايير الفنيىىة للمنتجىىات المبتكىرة بمىىا فيهىىا المنتجىىات التكنولوجيىىة
المتقدمة وإجراءات مواءمتها م المعايير الدولية بالتنسيه م الجهات المعنية.
 .17تشكي المجالس واللجان الفنية المختصة في مجال انشطة المواصفات والمقاييس والمعايرة واالعتمىاد والمطابقىة
والقيمة المحلية المضافة.
املادة ()3
املواصفات القياسية

.1

تصدر الو ازرة بصفتها المرج الوحيد في الدولة المواصفات القياسية لدولىة اإلمىارات العربيىة المتحىدة ،وال يجىوز

ايىىة جهىىة اخىىرى وضى او إصىىدار ايىىة مواصىىفات قياسىىية او اسىىتخدا او وضى او رسىىم اي شىىارة تحىىوي عبىىارة

(مواصفات دولة اإلمارات العربية المتحدة) او (مواصفات قياسية لدولىة اإلمىارات العربيىة المتحىدة) او مىا يشىابه
ه العبارة او رمز ا باللغة العربية او بغير ا او يعطي اات مدلولها إال بترخيص م الو ازرة.
 .2لل ىىوزير اعتم ىىاد مواص ىىفات قياس ىىية اختياري ىىة عل ىىى ان ي ارعى ىى عن ىىد إقرار ىىا ب ىىالتطبيه االختي ىىاري ع ىىد اإلخ ىىالل
باالعتبارات اآلتية:
ا .المحافظة على السالمة والصحة العامة والبيئة.
ب .حماية المستهلك.
ج .ضمان المصلحة العامة.

د .دعم االقتصاد الوطني وسياسات واستراتيجيات القطاع الصناعي والتجاري.

 .3يك ىىون تطبي ىىه المواص ىىفات القياس ىىية المعتم ىىدة إلزاميى ىا بقى ىرار مى ى مجل ىىس ال ىىوزراء بن ىىاء عل ىىى اقتى ىراح مى ى ال ىىوزير
ويتم اإلشارة إليها بعبارة (الأحة فنية).
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املادة ()4
تسجيل الشارات

الىىو ازرة ىىي الجهىىة الوحيىىدة المعنيىىة بتنظىىيم اسىىتخدا الشىىارات ،وتقىىو الىىو ازرة بتسىىجي الشىىارات ويعىىرت الىىك لىىه بعبىىارة
(شىىارات الىىو ازرة) ،وللىىو ازرة حىىه مىىنل وتجديىىد ووقىىف وإلغىىاء اسىىتخدا شىىاراتها وتسىىجيلها خىىارج الدولىىة وفق ىا للقواعىىد التىىي
تصدر بقرار م الوزير ،وفي جمي ااحوال يتم نشر الشارات بعد إصدار ا او اعتماد ا في الجريدة الرسمية.
املادة ()5
اجلرائم والعقوبات

ال تحول العقوبات الواردة في

ا المرسو بقانون دون توقي اي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر.
املادة ()6

يعاقىىب بىىالحبس ال ى ي ال تق ى مدتىىه ع ى سىىنة وبغ ارمىىة ال تق ى ع ى ( )30,000ثالثىىي الىىف در ىىم او بإحىىدى ىىاتي
العقوبتي
.1

م اتى فعال م اافعال اآلتية:

انتحال صفة احد موظفي الو ازرة المخولي صفة الضبط القضاأي.

إصدار او استخدا اي شارة دون ترخيص م الو ازرة.

.2

املادة ()7

يعاقىىب بىىالحبس وبالغ ارمىىة التىىي ال تق ى ع ى ( )10,000عش ىرة آالت در ىىم او بإحىىدى ىىاتي العقىىوبتي

ى م ى من ى

او اعاق او تهرب م التفتيش او امتن ع إعطاء بيانات او ادلى ببيانات مخالفة للحقيقة.
املادة ()8

يعاقب

م خالف اللواأل الفنية الصادرة وفقا له ا المرسو بقانون بالحبس وبالغرامة التىي ال تقى عى ()30,000

ثالثي الف در م او بإحدى اتي العقوبتي م مصادرة المواد والمنتجات موضوع المخالفة.
املادة ()9

يعاقىىب بىىالحبس وبالغ ارمىىة التىىي ال تقى عى ( )30,000ثالثىىي الىىف در ىىم او بإحىىدى ىىاتي العقىىوبتي

ى مى اعلى

او عرض او بىاع مىادة او منتجىا علىى انىه يحمى صىفة المواصىفات القياسىية المعتمىدة ،والىك خالفىا للحقيقىة وتصىادر
في

ه الحالة جمي المواد موضوع المخالفة.

مرسوم بقانون احتادي بشأن املواصفات واملقاييس

5

املادة ()10

للمحكمة في حالة العود ،إضافة إلى مضاعفة العقوبة المقررة الحكم بسحب ترخيص المنشأة نهاأيا.
املادة ()11

م يخالف اي حكم م احكا الق اررات الصادرة تنفي ا له ا المرسو بقانون بالحبس وبالغ ارمىة التىي ال تقى

يعاقب

ع ( )25,000خمسة وعشري الف در م او بإحدى اتي العقوبتي .
أحكام ختامية
املادة ()12
تفويض اجلهات املعنية

لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تفويض الجهات الحكومية او الخاصة لتولي تنفي بعىض اختصاصىات الىوزارة
الواردة في

ا المرسو بقانون ،ووفقا للضوابط التي يقرر ا في

ا الشأن.

املادة ()13
الضبطية القضائية

يك ىىون لم ىىوظفي ال ىىو ازرة الى ى ي يص ىىدر بتحدي ىىد م قى ىرار مى ى وزي ىىر الع ىىدل بالتنس ىىيه مى ى ال ىىوزير ص ىىفة م ىىأموري الض ىىبط
القضاأي بالنسبة إلى الجراأم التي تق في داأرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظاأفهم.
املادة ()14
القرارات التنفيذية

م مراعاة االختصاصات المناطة لمجلس الوزراء ،يصدر الوزير الق اررات الالزمة لتنفي احكا

ا المرسو بقانون.

املادة ()15
اإللغاءات

حكم يخالف او يتعارض م احكا

ا المرسو بقانون.

.1

يلغى

.2

يسىىتمر العم ى بىىاللواأل واانظمىىة والق ى اررات السىىارية بشىىأن المواصىىفات والمقىىاييس والمعىىايرة واالعتمىىاد والمطابقىىة

لحي استصدار ما يح محلها بموجب
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املادة ()16
نشر املرسوم بقانون والعمل به

ينشر

ا المرسو بقانون في الجريدة الرسمية ،ويعم به م تاريخ صدوره.

األصل موقع من صاحب السمو الشيخ

خليفةةةةةة بةةةةةن زايةةةةةد آل نهيةةةةةان
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة

_________________________
صد ع ن في قص ال ئنة أب ظبي :
بتن خ  / 10 :ص
ال افق27 :

 /ةبت ب

 1442 /هة
 2020 /م

مرسوم بقانون احتادي بشأن املواصفات واملقاييس
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