
م0222( لسنة 6قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم )  
 

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اإلطالع على 
قرار رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية الصادر يف تونس بتاريخ 4991/4/82م 
باملصادقة على قانون مؤسسة املواصفات واملقاييس، وبناء على عرض وزير الصناعة، وبناء على مشروع 
القانون املقدم من جملس الوزراء، وبناء على ما أقره اجمللس التشريعي يف جلسته املنعقدة بتاريخ 
 :8222/6/82م أصدرنا القانون التايل

 
  الفصل األول

 تعاريف وأحكام عامة
 (مادة )4

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدّل القرينة على 
مؤسسة  :وزيــر الصناعـــة. املؤسســـة :السلطة الوطنية الفلسطينية. الوزيــــر :خالف ذلك: السلطة الوطنية
رئيس جملس اإلدارة.  :جملس إدارة املؤسسة. رئيس املؤسسة :املواصفات واملقاييس الفلسطينية. اجملــلـس
صفات السلعة أو املادة أو اخلدمة أو خصائصها  :مدير عام املؤسسة. املواصفة الفلسطينية :املديـر العـام
أو مستوى جودهتا أو مقدار أبعادها أو مقاييسها أو متطلبات السالمة فيها وتشمل املصطلحات 
والرموز وطرق اإلختبار وطرق أخذ العينات والتغليف ووضع السمات أو بطاقات البيان املعتمدة من 
السلعة أو املادة أو اخلدمة. التعليمات الفنية اإللزامية: الوثيقة اليت حتدد خصائص  :اجمللس. املـنـتـج
املنتجات أو العمليات املر تبطة هبا واليت يكون اإللتزام هبا إجبارياً، كما ميكن أن تتضمن أو تتناول 
املصطلحات الفنية أو الرموز أو التغليف، أو حتديد السمات املميزة، أو متطلبات إعداد بطاقة البيان مبا 
أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غري  :ينطبق على املنتج، أو طريقة اإلنتاج. إجراء تقييم املطابقة

مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات املواصفات أو التعليمات الفنية ذات العالقة، وإجراءات أخذ 
العينات واإلختبار واملعاينة والتقييم والتحقق من أجل ضمان املطابقة والتسجيل إلصدار الشهادة أو 



اإلعتماد. وحدات القياس القانونية: وحدات النظام الدويل )النظام املرتي احلديث( املستعملة. أدوات 
اآلالت واألدوات واألجهزة التقنية املعدة ألغراض القياس وتشمل املقاييس املباشرة كاألوزان  :القياس
واملكاييل واألطوال وغريها كما تشمل املقاييس غري املباشرة كميزان احلرارة وعداد املاء ومقياس الضغط 
عالمة مسجلة تصدر وفقاً لقواعد ونظم منح الشهادات  :وعداد الكهرباء وغريها. عالمـة املطابقة
وثيقة  :تشهد بأن املنتج احملدد أو النشاطات أو اخلدمات تطابق وتوافق مواصفة حمددة. شهادة املطابقـة
تصدر طبقاً لقواعد ونظم منح الشهادات، وتشهد بأن املنتج احملدد أو النشاطات أو اخلدمات تطابق 
العمليات اليت حتدد مقادير احنراف أدوات القياس والفحص. املخترب  :وتوافق مواصفة حمددة. املعـايــرة
 .خمترب الفحص واإلختبار أو املعايرة الذي منح االعتماد من قبل املؤسسة :املعتمد
 
 

 (مادة )8
تنشأ مبقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية، تتمتع  -1

بالشخصية اإلعتبارية وهلا ذمة مالية مستقلة ويكون هلا موازنتها اخلاصة ضمن املوازنة العامة للسلطة 
الوطنية الفلسطينية. 8- تكون املؤسسة هي املرجع الوحيد يف فلسطني يف كل ما يتعلق بإعداد واعتماد 
املواصفات واملقاييس ومنح عالمات املطابقة، وجيوز هلا أن تسرتشد برأي املؤسسات العامة واخلاصة 
والدوائر األخرى الوطنية أو األجنبية العاملة يف هذا اجملال. 3- يكون املقرُّ الرئيس للمؤسسة يف مدينة 
 .القدس، وهلا أن تنشئ فروعاً أخرى يف أي مكان آخر يف فلسطني
 

 
 الفصل الثاني 
 (مادة )3

هتدف املؤسسة إىل حتقيق األهداف التالية: 4- اعتماد أنظمة معينة للمواصفات واملقاييس تقوم على 
أسس علمية حديثة ومواكبة التطور العلمي يف جمال أنشطة املواصفات واملقاييس وضبط اجلودة. 8- 
املسامهة يف توفري احلماية الصحية واإلقتصادية والبيئية للمستهلك من خالل اعتماد املواصفات واملقاييس 



الفلسطينية ومنح شهادات وعالمات املطابقة. 3- دعم اإلقتصاد الوطين وخطط التنمية االقتصادية 
 .واملسامهة يف تأهيل الصناعة وتطويرها مع املؤسسات املختصة يف فلسطني
 
 

 (مادة )1
ختتص املؤسسة باملهام والصالحيات اآلتية: 4- إعداد واعتماد املواصفات واملقاييس الفلسطينية للسلع 
واملواد واخلدمات وغريها، ومراجعتها وتعديلها واستبداهلا ونشرها، ويستثىن من ذلك األدوية البشرية 
والبيطرية والطعوم واألمصال. 8- وضع نظام وطين للقياس. 3- توحيد وسائل وطرق القياس وتطويرها، 
ومعايرة أدوات القياس وضبطها. 1- منح عالمات وشهادات املطابقة اليت يقرها اجمللس. 5- اعتماد 
مراجع القياس األساسية الوطنية ملعايرة أدوات القياس لدمغها أو ختمها. 6- اعتماد خمتربات الفحص 
واإلختبار وخمتربات املعايرة املؤهلة واملتخصصة يف إجراء الفحوص والتحاليل واإلختبارات على السلع 
واملواد لغايات تطبيق املواصفات واملقاييس. 7- إعتماد بطاقات البيان اخلاصة بالسلع. 2- التعاون مع 
املؤسسات احمللية لدى اجلهات احلكومية واملؤسسات العلمية، لتحقيق أهداف املؤسسة، والقيام مبهامها 
وصالحياهتا. 9- دعم وتشجيع الدراسات واألحباث يف خمتربات الفحص واإلختبار املعتمدة يف اجملاالت 
اليت تتعلق باملواصفات واملقاييس وضبط اجلودة، وعقد الدورات التدريبية ذات العالقة مبجاالت 
اختصاص املؤسسة. 42- اإلتفاق مع املؤسسات واهليئات العربية واإلقليمية والدولية، بشأن اإلعرتاف 
املتبادل بعالمات وشهادات املطابقة، على أن يتضمن اتفاق الكشف املسبق واملستمر على السلع واملواد 
املشمولة باإلتفاق للتأكد من مطابقتها للمعايري والشروط الفنية املعتمدة. 44- التعاون مع املؤسسات 
واملنظمات العربية واإلقليمية والدولية اليت تعمل يف جمال املواصفات واملقاييس، والتنسيق معها أو 
اإلنتساب إليها. 48- نشر وتوزيع املطبوعات املتعلقة باملواصفات واملقاييس الصادرة عن املؤسسة وعن 
 .املنظمات العربية واإلقليمية والدولية
 



 
 الفصل الثالــث 
 إدارة املؤسسة
 (مادة )5

يتوىل إدارة املؤسسة جملس إدارة ويكون على النحو التايل: أ- وزير الصناعة ب- ممثل عن وزارة  -1
الصناعة ج- ممثل عن وزارة الصحة د- ممثل عن وزارة االقتصاد والتجارة هـ- ممثل عن وزارة املالية و- 
ممثل عن وزارة التموين ز- ممثل عن وزارة اإلسكان ح- ممثل عن وزارة الزراعة ط- ممثل عن وزارة شؤون 
البيئة ي- ممثل عن اجلامعات الفلسطينية بتنسيب من اجمللس اإلستشاري للتعليم العايل ك- نقيب 
املهندسني ل- ممثل عن احتاد الغرف التجارية م- رئيس االحتاد العام للصناعات الفلسطينية ن- ممثل 
عن احتاد املقاولني 8- يشرتط يف أعضاء جملس اإلدارة املكون من ممثلي اجلهات املنصوص عليها يف 
الفقرة )4( من هذه املادة أن يكونوا من ذوي اخلربة واالختصاص، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس السلطة 
الوطنية بناًء على تنسيب الوزير، وبرتشيح من وزرائهم أو رؤساء اجملالس واهليئات التابعني هلا، على أال 
تقل درجة ممثلي الوزارات عن درجة مدير عام. 3- يكون رئيس اإلحتاد العام للصناعات الفلسطينية نائباً 
 .لرئيس املؤسسة
 
 

 (مادة )6
تكون مدة العضوية يف اجمللس سنتني، وعند انتهاء عضوية أحد األعضاء ألي سبب، قبل انتهاء املدة 
 .احملددة لعضويته، يعني عضو آخر مكانه إلكمال املدة الباقية
 
 

 (مادة )7



يعقد اجمللس جلساته العادية مرة واحدة كل شهرين على األقل بدعوة من رئيسه. 8- يعقد اجمللس  -1
جلساته غري العادية كلما دعت احلاجة إىل ذلك بناًء على دعوة رئيسه أو بناًء على طلب يقدمه لرئيس 
 .اجمللس أو نائبه يف حال غيابه، ثلث األعضاء على األقل
 
 

 (مادة )2
يكون انعقاد اجمللس صحيحاً حبضور األغلبية املطلقة )52%+4( على أن يكون من بينهم رئيس  -1
اجمللس أو نائبه. 8- تصدر قرارات اجمللس بأغلبية أصوات أعضائه احلاضرين، فإذا تساوت األصوات 
 .يرجح اجلانب الذي منه رئيس اجللسة
 
 

 (مادة )9
للمجلس أن يدعو من يراه مناسباً من ذوي اخلربة واالختصاص، حلضور جلساته، لإلستئناس برأيه يف 
 .أي موضوع معروض عليه، دون أن يكون له حق التصويت
 
 

 (مادة )42
باإلضافة إىل ما ورد هبذا القانون من مهام وصالحيات لرئيس اجمللس، يتوىل املهام والصالحيات اآلتية:- 
4- رئاسة اجللسات وإدارهتا. 8- متثيل اجمللس يف احملافل الرمسية. 3- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات 
 .اجمللس. 1- اإلشراف على أعمال وشئون املؤسسة كافة
 
 

 (مادة )44



يتوىل اجمللس املهام والصالحيات اآلتية:- 4- وضع السياسة العامة للمؤسسة واإلشراف على تنفيذها. 
8- اعتماد املواصفات واملقاييس، وتعديلها، أو إلغاءها واستبداهلا. 3- اعتماد أنظمة منح الشهادات 
وعالمات املطابقة، واعتماد املختربات وتعديلها أو إلغائها واستبداهلا وذلك حسب األسس اليت يقررها 
اجمللس. 1- املوافقة على مشروع املوازنة. 5- إعداد مشاريع األنظمة والقوانني املتعلقة باملؤسسة. 6-

إعداد اهليكل التنظيمي والنظام الداخلي للمؤسسة. 7- إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية واملالية 
واإلدارية والفنية للمؤسسة مبا يكفل حتقيق أغراضها. 2- املوافقة على التعاقد مع املؤسسات العلمية 
املتخصصة واملستشارين واخلرباء وغريهم من ذوي االختصاص لتقدمي اخلدمات والدراسات املتعلقة 
 .بأهداف املؤسسة وغاياهتا. 9- حتديد أولويات القضايا
 
 

 (مادة )48
 .يعني مدير عام للمؤسسة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناًء على تنسيب رئيس املؤسسة
 
 

 (مادة )43
ميارس املدير العام الواجبات والصالحيات التالية: 4- تطبيق السياسة العامة للمجلس وتنفيذ القرارات 
اليت يصدرها. 8- إدارة أعمال املؤسسة واإلشراف على موظفيها وشؤوهنا الفنية وفقاً لنصو ص هذا 
القانون والتعليمات الصادرة مبقتضاه. 3- تطوير الربامج اليت من شأهنا حتقيق أهداف املؤسسة ومهامها 
وتقدمي التوصيات بشأهنا للمجلس. 1- املشاركة يف جلسات اجمللس دون أن يكون له حق التصويت 
فيها. 5- يعد كل سنة، ويف موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ انتهائها ميزانية املؤسسة وحساهبا 
اخلتامي، كما عليه أن يعد تقريراً عن نشاط املؤسسة وأعماهلا عن السنة املالية املنتهية، وعليه أن يرفع 
ذلك إىل جملس اإلدارة للموافقة عليه، وعلى اجمللس أن يرفع نسخة من هذه التقارير إىل جملس الوزراء. 
6- يعد قبل انتهاء السنة املالية بثالثة أشهر على األقل مشروع املوازنة للعام القادم ويعرضه على اجمللس 



للموافقة عليه لريفع من رئيس اجمللس للجهات الرمسية إلقراره. 7- أية صالحيات أخرى حيددها له 
 .اجمللس، أو تناط به مبقتضى هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة مبقتضاه
 

 
 الفصل الرابع 

 إعداد واعتماد املواصفات
 (مادة )41

يشكل اجمللس جلنة فنية أو أكثر إلعداد مشاريع املواصفات واملقاييس وذلك من اجلهات  -1
املتخصصة بإعداد تلك املشاريع، ويشرتط يف عضو اللجنة أن يكون من ذوي اخلربة واالختصاص يف 
جمال العمل املناط باللجنة. 8- يرفع املدير العام مشاريع املواصفات واملقاييس احملالة إليه من اللجان 
الفنية إىل اجمللس مع توصياته بشأهنا. 3- يقوم اجمللس بدراسة ومناقشة مشروعات املواصفات وإجراء 
أي تعديالت عليها يراها مناسبة وتعترب املواصفات واملقاييس اليت يوافق عليها اجمللس مواصفات 
فلسطينية، وتصدر اختيارية، وتعترب سارية املفعول من التاريخ الذي حيدد لذلك، وتنشر يف اجلريدة الرمسية 
ويف صحيفتني حمليتني البيانات اخلاصة بأرقامها، والتاريخ احملدد لنفاذها، وعناوينها وأمثاهنا. 1- إذا رفض 
 .اجمللس أحد املشروعات املرفوعة إليه يعاد املشروع اىل اللجنة الفنية إلعادة دراسته
 
 

 (مادة )45
تنظم إجراءات وضع املواصفات واملقاييس، وحتدد املكافآت املالية للخرباء من أعضاء اللجان الفنية 
 .املتخصصة وموظفي املؤسسة مبوجب تعليمات يضعها اجمللس هلذه الغاية
 

 
 الفصل الخامس 

 التعليمات الفنية اإللزامية



 (مادة )46
بالتنسيق مع الوزير املختص يصدر رئيس املؤسسة التعليمات الفنية اإللزامية اخلاصة بتطبيق املواصفات 
 .واملقاييس الفلسطينية
 
 

 (مادة )47
ال جيوز استرياد أية سلعة أو مادة وإدخاهلا إىل فلسطني أو إنتاجها فيها ما مل تكن مطابقة  -1
ملتطلبات املواصفة احملددة يف التعليمات الفنية اإللزامية لتلك السلعة، ولرئيس املؤسسة بالتنسيق مع الوزير 
املختص أن يعفي أية سلعة من أحكام هذه املادة يف حاالت خاصة. 8- يرتتب على الوزارات والدوائر 
احلكومية واملؤسسات الرمسية العامة وجمالس اهليئات احمللية التقيد يف أعماهلا ومشاريعها ووثائق العطاءات 
اخلاصة هبا ومشرتياهتا من السلع واملواد واخلدمات باملواصفات واملقاييس الفلسطينية كحد أدىن جلودهتا. 
3- على أصحاب املصانع القائمة التقيد بالتعليمات الفنية اإللزامية للسلع واملواد اليت تنتج يف مصانعهم 
ويف مجيع األعمال واملواد اليت يستخدموهنا، ومينع اإلدعاء أو اإلعالن أو كتابة عبارة "مطابق للمواصفات 
واملقاييس الفلسطينية"، على بطاقة البيان ألي سلعة أو استخدام هذه العبارة يف أي جمال إال مبوافقة 
 .خطية من املؤسسة
 
 

 (مادة )42
للمجلس بناًء على تنسيب من املدير العام أن يوافق يف حاالت خاصة على متديد أو بدء سريان مفعول 
املواصفة ملدة إضافية حمددة لسلعة أو مادة على أن تقدم اجلهة الطالبة للتمديد املربرات الفنية لطلب 
التمديد، على أال تتجاوز مدة التمديد أو جمموع مدد التمديد اليت متنح يف أي حالة من احلاالت سنة 
 .واحدة ويصدر قرار بذلك من رئيس املؤسسة
 
 



 (مادة )49
 .ال جيوز استعمال وحدات القياس غري املعتمدة يف فلسطني
 
 

 (مادة )82
يتم اعتماد خمتربات الفحص واإلختبار وخمتربات املعايرة وتقييمها ومراقبتها حسب األسس اليت يصدرها 
 .اجمللس وحيدد فيها أسلوب تقييم واعتماد املختربات ومراقبتها
 
 

 (مادة )84
حتدد مبوجب نظام يصدره اجمللس، الرسوم وأجور الفحص واإلختبار والتحليل واملعايرة والتدقيق والتفتيش 
على شهادات اجلودة وما يتبعها، واخلدمات األخرى اليت تقدمها املؤسسة، وتدفع تلك األجور من 
 .اجلهات اليت أجريت اخلدمات ملصلحتها
 
 

 (مادة )88
تصدر املؤسسة شهادات وعالمات مطابقة خاصة هبا، وهلا أن متنح منتج أي سلعة أو مادة يف داخل 
فلسطني أو خارجها تصرحياً باستعمال هذه الشهادة أو العالمة، وذلك وفقاً لنظام يصدر هلذه الغاية 
 .مبقتضى أحكام هذا القانون
 
 

 (مادة )83
حتدد اجلهات املختصة بالرقابة والتفتيش على التعليمات الفنية اإللزامية بقرار من جملس الوزراء، مع 
 .مراعاة ما ورد يف القوانني األخرى



 
 

 (مادة )81
لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة مبقتضاه، يكون للعاملني باجلهة املختصة بالرقابة 
 .على التعليمات الفنية اإللزامية صفة مأموري الضبط القضائي كل يف دائرة اختصاصه النوعي واملكاين
 
 

 (مادة )85
تتكون املوارد املالية للمؤسسة من: 4- األموال املخصصة هلا يف املواز نة العامة. 8- القروض واهلبات 
 .والتربعات واملنح واملساعدات اليت تقدم للمؤسسة واليت يوافق عليها جملس الوزراء
 
 

 (مادة )86
خالفاً ملا ورد يف أي تشريع آخر، ال تعفى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رمسية عامة أو أي 
شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والتكاليف املالية واألجور وبدالت االنتفاع اليت تفرض مقابل 
األعمال واخلدمات اليت تقوم هبا املؤسسة أو تتحقق هلا مبقتضى هذا القانون أو األنظمة الصادرة مبقتضاه 
 .إال مبوجب إعفاءات خاصة يصدرها اجمللس
 
 

 (مادة )87
تعترب أموال املؤسسة أموااًل عامة. 8- تتمتع املؤسسة باإلعفاءات والتسهيالت اليت تتمتع هبا  -1
 .الوزارات واهليئات واملؤسسات والدوائر احلكومية
 
 



 (مادة )82
تورد مجيع إيرادات املؤسسة للخزينة العامة ويكون هلا موازنة خاصة ضمن املوازنة العامة السنوية للسلطة 
الوطنية وختضع للرقابة والتدقيق من اجلهات الرقابية املختصة يف فلسطني وفق أحكام تنظيم املوازنة واملالية 
 .العامة
 
 

 (مادة )89
على املؤسسة أن تتبع يف تنظيم حساباهتا وسجالهتا أصول ومباديء احملاسبة املوحدة املعمول هبا يف 
 .فلسطني
 
 

 (مادة )32
إذا كانت السلعة أو املادة اليت ختضع للتعليمات الفنية اإللزامية غري مطابقة لتلك التعليمات ، فعلى 
اجلهات الرقابية املختصة أن تصدر أمراً مبصادرة تلك السلعة أو املادة أو إتالفها أو إعادة تصديرها أو 
إعادة تصنيعها يف صورة تطابق تلك التعليمات، وإرسال إنذار خطي إىل صاحب تلك السلعة أو املادة 
 .أو منتجها، تطلب إليه التقيد بتلك التعليمات خالل املدة اليت حتددها له اجلهة املسئولة أو املعنية
 

 
 الفصل السادس 

 العقوبات
 (مادة )34

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 4- يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال 
تزيد على سنة، أو بغرامة ال تقل عن ألف دينار أردين وال تزيد على عشرة آالف دينار أردين أو ما 
يعادهلا بالعملة املتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتني معاً ومصادرة األدوات املخالفة، كل من ارتكب أيا من 



األفعال التالية: أ- صناعة أية أدوات قياس غري قانونية أو بيعها أو التالعب هبا بقصد الغش. ب- 
استعمال أية أدوات قياس غري مدموغة أو خمتومة من قبل اجلهات املختصة. ج- منع أو عرقلة أي من 
املوظفني املخولني مبقتضى هذا القانون من ضبط أية أدوات قياس غري قانونية سواًء كانت له أو لغريه. 
د- رفض السماح ألي من املوظفني املخولني مبقتضى أحكام هذا القانون بدخول أي مصنع أو حمل 
جتاري أو مستودع أو أي مكان لغايات الكشف والتفتيش. هـ- التالعب بأي ختم أو دمغة أو تقرير أو 
شهادة تستعملها اجلهة املختصة أو صادرة عنها. و- التالعب بأوزان أو أحجام املواد بقصد الغش. ز- 
طرح أو عرض مواد غري مطابقة للتعليمات الفنية اإللزامية يف األسواق أو احملال التجارية. ح- التالعب 
باملعلومات الواردة يف بطاقة البيان بقصد الغش. ط- تدوين عبارة "مطابق للمواصفات الفلسطينية" أو 
وضع عالمة من عالمات مطابقة املواصفات على بطاقة البيان دون احلصول على موافقة خطية من 
املؤسسة. ي- أية أفعال يكون من شأهنا خداع أو غش املستهلك كاإلعالن املضلل عن السلعة أو املادة 
اليت ينتجها أو يستوردها أو يعرضها للبيع. 8- يف حالة العود تضاعف العقوبة. 3-- جيوز للجهة 
 .املختصة نشر بيانات السلع املخالفة يف وسائل اإلعالم املختلفة
 

 
 الفصل السابع 

 أحكام ختامية
 (مادة )38

يتم إعداد واعتماد املواصفات والتعليمات الفنية اإللزامية وإجراءات تقييم املطابقة يف ضوء املواصفات 
واألدلة والتوصيات الدولية إن وجدت، إال إذا كانت هذه املرجعيات غري فاعلة أو غري مالئمة لتحقيق 
األهداف املشروعة كاحلفاظ على األمن الوطين ومحاية اإلنسان أو احليوان أو النبات أو البيئة أو لعوامل 
مناخية أو جغرافية أو مشاكل يف البنية التحتية أو لتلبية حاجات فلسطني املالية أو التنموية أو التجارية، 
 .على أن ال تقيد التجارة إال بالقدر الالزم لتحقيق هذه األهداف أو توفري مستوى احلماية املطلوب
 
 



 (مادة )33
عند إعداد املواصفات أو التعليمات الفنية اإللزامية أو إجراءات تقييم املطابقة واليت قد تؤثر على 
التجارة، فعلى املؤسسة أو اجلهة املختصة اإلعالن واإلخطار عن هذه املواصفات أو التعليمات الفنية 
اإللزامية أو إجراء تقييم املطابقة يف ضوء األسس اليت حتددها منظمة التجارة العاملية أو األدلة أو 
 .التوصيات الدولية
 
 

 (مادة )31
جيــوز لرئيــس املؤســسة تفويــض منح شهادات املطابقة ومنح صالحية اعتماد املختربات ألية جهة يوافق 
 .عليها اجمللس يف ضوء املمارسات الدولية املتبعة
 
 

 (مادة )35
وفقاً ألحكام هذا القانون ولغايات فض النزاعات يعترب التقرير الذي تصدره املؤسسة بناًء على نتائج 
اختبارات وحتاليل أجريت على سلعة أو مادة حول مطابقتها للمواصفات واملقاييس تقريراً هنائياً غري قابل 
 .للطعن أمام أي جهة قضائية أو إدارية
 
 

 (مادة )36
يصــدر جملــس الــوزراء بنــاًء على اقرتاح جملس اإلدارة اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر 
 .رئيس املؤسسة القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذه
 
 

 (مادة )37



 .يلغى كل حكم خيالف أحكام هذا القانون
 
 

 (مادة )32
على مجيع اجلهات املختصة، كل فيما خيصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني يوماً من 
 .تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
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