
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحذاث انقياص
 2003 َىفًبز 11صيغت يحيُت بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

يٍ ربيع اآلخز  28صادر في  1.85.193 ظهيز شزيف رقى

( بتُفيذ انقاَىٌ 1986ديظًبز  31) 1407

 انًتعهق بىحذاث انقياص  2.79 رقى

 كًا تى تعذيهه:

اٌّرعٍك تٛحذاخ  2.79اٌماضٟ ترغ١١ش ٚذر١ُّ اٌمأْٛ سلُ  22.33 اٌمأْٛ سلُ  

ِٓ سِضاْ  16اٌظادس تراس٠خ  1.33.236اٌم١اط؛ اٌظادس ترٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف سلُ 
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يٍ ربيع اآلخز  28صادر في  1.86.193 ظهيز شزيف رقى

( بتُفيذ انقاَىٌ 1986ديظًبز  31) 1407

انًتعهق بىحذاث انقياص  2.79 رقى
1

 

  

 وحده؛الحمد هلل 

 بداخله : -الطابع الشرٌؾ

 هللا ولٌه( )الحسن بن محمد بن ٌوسؾ بن الحسن

  

 ٌعلم من ظهٌرنا الشرٌؾ هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا :

 منه؛ 26بناء عل الدستور والسٌما الفصل 

 أصدرنا أمرنا الشرٌؾ بما ٌلً:

اٌّرعٍك   2.79 ٠ٕفز ٠ٕٚشش تاٌجش٠ذج اٌشع١ّح عمة ظ١ٙشٔا اٌشش٠ف ٘زا اٌمأْٛ سلُ

 (.1986ِاٞ  28)  1436ِٓ سِضاْ  19تٛحذاخ اٌم١اط اٌزٞ ألشٖ ِجٍظ إٌٛاب فٟ 

  

 (.1986دٌسمبر  31) 1437من ربٌع اآلخر  28ً وحرر بالرباط ف

  

 :وقعه بالعطؾ

 الوزٌر األول

 : الدكتور عز الدٌن العراقً اإلمضاء
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 قاَىٌ يتعهق بىحذاث انقياص

 وحذاث انقياص: انجشء األول

 أحكاو عايت: انباب األول

 1انًادة 

ٌحول ذلك دون بعده، من ؼٌر أن  15ٌمنع فً الحاالت المنصوص علٌها فً المادة 

تطبٌق االتفاقات الدولٌة المنشورة بطرٌقة قانونٌة، استخدام وحدات للقٌاس ؼٌر وحدات 
النظام المتري العشري، المشتمل على سبع وحدات أساسٌة والمسمى "النظام الدولً 

( " والوحدات الخارجة عن وحدات النظام الدولً المبٌنة أسماؤها وتعرٌفاتها S:Iللوحدات )
 بعده. 12ادة فً الم

التساهل فً استعمال  ؼٌر أنه ٌجوز، إذا دعت ضرورة التجارة الدولٌة إلى ذلك،
بٌانات تتضمن وحدات مخالفة بشرط كتابة ما ٌقابلها من الوحدات القانونٌة بحروؾ ال ٌقل 

  حجمها عن حجم حروؾ الوحدات األجنبٌة.

 2انًادة 

األساسٌة والوحدات المكملة والوحدات ٌشتمل النظام المتري العشري على الوحدات 
  بعده. 11المشتقة، المبٌنة أسماؤها وتعرٌفاتها فً المادة الثالثة وما ٌلٌها إلى ؼاٌة المادة 

 انىحذاث األطاطيت: انباب انثاَي

3انًادة 
2

 

 تبٌن فٌما ٌلً أسماء للوحدات األساسٌة وتعرٌفاتها:

المسافة التً ٌقطعها الضوء فً الفراغ فً مدة  : ٌساوي طولالمتر
 من الثانٌة. 1299.792.458/1

 وحدة قٌاس الكتلة ؛ الكٌلوؼرام، -

                                                           

 18ٚ 17ٚ 14ٚ 11ٚ 13ٚ 9ٚ 7 ٚ( اٌصاٌصح اٌفمشج) 5 ٚ 4 ٚ( ٚاٌغاتعح اٌصا١ٔح اٌفمشج) 3 اٌّٛاد ٚذر١ُّ ذغ١١ش ذُ -2

 اٌّادج مرضٝتّ ،(األٌٚٝ اٌفمشج) 31 ٚ 33 ٚ( اٌصاٌصح اٌفمشج)  29 ٚ 28ٚ 25 ٚ( األٌٚٝ اٌفمشج) 24 ٚ 23 ٚ 19 ٚ

ترٕف١زٖ  اٌظادس اٌم١اط تٛحذاخ اٌّرعٍك 2.79  سلُ اٌمأْٛ ٚذر١ُّ ترغ١١ش اٌماضٟ 22.33 سلُ اٌمأْٛ ِٓ األٌٚٝ

 عذد اٌشع١ّح اٌجش٠ذج ؛(2333 ٔٛفّثش 11)1424 سِضاْ ِٓ 16 تراس٠خ 1.33.236 سلُ اٌشش٠ف اٌظ١ٙش
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 الثانٌة، وحدة قٌاس الزمن ؛ -

 األمبٌر، وحدة قٌاس شدة التٌار الكهربائً ؛ -

 الكلفن، وحدة قٌاس درجة الحرارة الثرمودٌنامٌة ؛ -

 القندٌلة، وحدة قٌاس شدة اإلضاءة ؛ -

  ل، وحدة قٌاس كمٌة المادة.المو -

ٌساوى كتلة النموذج من الببلتٌن الممزوج باالٌرٌدٌوم المتفق علٌه فً  :الكيلوغرام 
والمحتفظ به فً المكتب الدولً  1889المؤتمر العام للموازٌن والمقاٌٌس المنعقد سنة 

 للموازٌن والمقاٌٌس بسٌفر.

ع المناظر لبلنتقال بٌن المستوٌٌن دورة لئلشعا 9.192.631.773تساوي مدة  : الثانية
 .133فوق الدقٌقٌن للحالة األساسٌة لذرة السٌزٌوم 

شدة التٌار الكهربائً الثابت الذي إذا بقً فً موصلٌن متوازٌٌن ٌساوي  :األمبير
مستقٌمٌن ال نهائٌٌن مقطوعة مساحتهما فً شكل دائري صؽٌر، بحٌث ٌمكن إهماله 

منهما عن اآلخر بمسافة متر واحد نشأت عنه بٌنهما قوة  فراغ ٌبعد فٌه كلفً وموضوعٌن 
نٌوتن لكل متر طولً مع العلم أن النٌوتن هو وحدة القوة المحددة فً  x 7-13 2 مقدارها

 من هذا القانون. 9الوحدات المشتقة بالمادة 

من  273،16/1وتساوي :  من وحدة قٌاس درجة الحرارة الترمودٌنامٌة :الكلفن 

درجة الحرارة الترمودٌنامٌة للنقطة الثبلثٌة للماء وٌمكن التعبٌر عن الفرق فً درجة 
 273،15الحرارة كذلك بدرجة سلسٌوس التً تساوي درجة الكلفن وٌقابل الصفر فٌها 

 كلفنا.

: تساوي شدة اإلضاءة الصادرة فً اتجاه ما، عن مصدر ٌرسل إشعاعا ذا القنديلة 
واط فً كل  683/1هرتز وتبلػ شدة الطاقة فً هذا االتجاه  543.1312لون واحد بتردد 

 ستٌرادٌان.

هو وحدة قٌاس كمٌة المادة الموجودة فً نظام ٌحتوي على عدد من الوحدات  : المول
 .12كٌلوؼرام من الكاربون  3.312األولٌة ٌساوي عدد الذرات الموجودة فً 

ٌان الوحدات األولٌة التً ٌمكن أن تكون ذرات أو وٌجب عند استخدام المول ب 
  جزٌئات أو أٌونات أو الٌكترونات أو هتامات أو مجموعات معٌنة من هذه الهتامات.

 انىحذاث انًكًهت: انباب انثانث

 4انًادة  

 هً:الوحدات المكملة 

 رادٌان وهً وحدة الزاوٌة المسطحة ؛ -



 

 ستٌرادٌان وهً وحدة الزاوٌة المجسمة. -

 ٌساوي الزاوٌة المسطحة بٌن شعاعً دائرة ٌقطعان على محٌطها رادٌان :
 قوسها ٌعادل طوله الشعاع ؛

 ٌساوي الزاوٌة المجسمة لمخروط ٌكون رأسه فً مركز كرة ستٌرادٌان :
 وٌقطع مساحة من سطح الكرة تعادل مربعا ٌبلػ ضلعه شعاع الكرة.

 انىحذاث انًشتقت :انباب انزابع

 5انًادة 

جبرٌا عن الوحدات المشتقة انطبلقا من الوحدات األساسٌة وذلك فً شكل رموز ٌعبر 
 .1بعبلمات الضرب للوحدات األساسٌة أو الوحدات المكملة فً عامل عددي ٌساوي 

وٌمكن أن تستخدم الوحدات المشتقة التً أطلق علٌها اسم خاص أو حدد لها رمز 
طة من التعبٌر عنها انطبلقا من الوحدات معٌن للتعبٌر عن وحدات مشتقة بكٌفٌة أكثر بسا

 األساسٌة أو المكملة.

بإدخال الؽاٌة من هذا وتبٌن فً المادة السادسة وما ٌلٌها إلى المادة الحادٌة عشرة 
القانون، وكذلك فً المعاٌٌر الوطنٌة المعتمدة وفق النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المعمول 

التً أطلقت علٌها أسماء خاصة والوحدات المشتقة  ةبها، أسماء وتعرٌفات الوحدات المشتق
 األخرى المستخدمة لقٌاس بعض الكمٌات.

 6انًادة 

 انىحذاث انهُذطيت

وحدة قٌاس المساحة هً المتر المربع أي مساحة مربع ٌبلػ ضلعه مترا  :المساحة
 واحدا.

 وٌجوز، فً قٌاس مساحات األراضً الزراعٌة، أن ٌطلق اسم آر على الدٌكامتر
المربع )أي مساحة مربع ٌبلػ ضلعه عشرة أمتار( واسم هكتار على المضاعؾ العشري 

 الذي ٌساوي عشرة آالؾ متر مربع.

وحدة قٌاس الحجم هً المتر المكعب أي حجم مكعب ٌبلػ ضلعه مترا وحدا.  :الحجم
وٌجوز فً قٌاس السوائل والحبوب والمواد المسحوقة أن ٌطلق اسم اللتر على الدٌسمتر 

 المكعب.

 7انًادة 

 وحذاث انكتهت

 ٌمكن أن ٌطلق اسم الطن على المضاعؾ العشري الذي ٌساوي ألؾ كٌلوؼرام.



 

: وحدة قٌاس الكتلة الحجمٌة هً الكٌلوؼرام فً المتر المكعب الكتلة الحجمية  -
 وتساوي الكتلة الحجمٌة لجسم متجانس كتلته كٌلوؼرام وحجمه متر مكعب ؛

ٌاس الكتلة الخطٌة هً الكٌلوؼرام فً المتر وتساوي : وحدة قالكتلة الخطية  -
 الكتلة الخطٌة لجسم متجانس ذي مقطع موحد كتلته كٌلوؼرام وطوله متر ؛

: وحدة قٌاس تركٌز جسم معٌن فً عٌنة ما هً الكٌلوؼرام فً المتر  التركيز -
متجانسة تحتوي على كٌلوؼرام من الجسم  المكعب وتساوى تركٌز عٌنة

 حجم ٌبلػ مجموعه مترا مكعبا.المقصود فً 

 8انًادة 

 وحذة قياص انشيٍ

: ٚحذج ل١اط اٌرشدد ٟ٘ اٌٙشذض ٚذغاٜٚ ذشدد ظا٘شج دٚس٠ح ذغرغشق ِذذٙا  انتزدد -

  شا١ٔح ٚاحذج.

 9انًادة 

 انىحذاث انًيكاَيكيت

: ٚحذج ل١اط اٌغشعح ٟ٘ اٌّرش فٟ اٌصا١ٔح ٚذغاٚٞ عشعح ِرحشن فٟ ٔغك انظزعت -

 اٌصا١ٔح؛ِٛحذ ٠مطع ِغافح ِرش فٟ 

: ٚحذج ل١اط اٌعجٍح ٟ٘ اٌّرش فٟ اٌصا١ٔح اٌّشتعح، ٚذغاٜٚ عجٍح ِرحشن فٟ  انعجهت -

 ٔغك ٠رغ١ش تى١ف١ح ِٛحذج ٚذخرٍف عشعرٗ، فٟ اٌصا١ٔح، تّرش فٟ اٌصا١ٔح ؛

ط اٌمٛج ٟ٘ ا١ٌٕٛذٓ ٚذغاٚٞ لٛج ذّىٓ ورٍح ذعادي و١ٍٛغشاِا ِٓ : ٚحذج ل١ِا انقىة -

 فٟ وً شا١ٔح ؛ عجٍح ِرش فٟ اٌصا١ٔح،

: ٚحذج ل١اط اٌشغً ٚاٌطالح ٚو١ّح اٌحشاسج ٟ٘  انحزارة انشغم وانطاقت وكًيت -

اٌجٛي، ٚذغاٚٞ اٌشغً اٌزٞ ٠ٕرجٗ ١ٔٛذٓ ٚاحذ ذٕرمً ٔمطح اسذىاصٖ تّرش ٚاحذ فٟ 

 اذجاٖ اٌمٛج ؛

 : ٚحذج ل١اط اٌمذسج ٟ٘ اٌٛاط ٚذغاٚٞ اٌمذسج اٌرٟ ٠ٕرجٙا اٌجٛي فٟ اٌصا١ٔح ؛ ذرةانق -

٠ّٚىٓ أْ ٠طٍك عٍٝ ٚحذج ل١اط اٌمذسج اعُ " اٌفٌٛد أِث١ش"، ٌم١اط اٌمذسج اٌظا٘شج  -

 ٌر١اس وٙشتائٟ ذٕاٚتٟ، ٚاعُ " اٌفاس " ٌم١اط اٌمذسج اٌىٙشتائ١ح اٌشد٠ح ؛

: ٚحذج ل١اط اٌضغظ ٟ٘ " اٌثاعىاي"، ٠ّٚصً اٌضغظ اٌّٛحذ اٌزٞ  اإلجهاد وانضغط -

إرا أرشش فٟ ِغاحح ِغر٠ٛح ٌّرش ِشتع أحذز لٛج ِجّٛعٙا ١ٔٛذٓ ٚاحذ فٟ االذجاٖ 

  اٌعّٛدٞ ٌٍّغاحح اٌّزوٛسج.

 وٌمكن أن ٌطلق اسم البار على المضاعؾ العشري الذي ٌساوى مائة ألؾ باسكال .

 

 



 

: ٚحذج ل١اط اٌٍضٚجح اٌذ٠ٕا١ِح ٟ٘ اٌثاعىاي فٟ اٌصا١ٔح اٌز٠ٓ ٠ّصً  انهشوجت انذيُاييت -

اٌٍضٚجح اٌذ٠ٕا١ِح ٌغائً ِرجأظ ذرغ١ش ف١ٗ اٌغشعح تى١ف١ح ِٛحذج فٟ اذجاٖ رٞ صا٠ٚح 

لائّح ِع ِجشٜ اٌغ١الْ ِع ذغ١ش لذسٖ ِرش فٟ اٌصا١ٔح عٍٝ ِغافح ِرش ٚاحذ ٠ٚحذز 

 ف١ٙا جٙذ ذماطعٟ تمٛج تاعىاي ٚاحذ.

ً ص: ٚحذج اٌٍضٚجح اٌحشو١ح ٟ٘ اٌّرش اٌّشتع فٟ اٌصا١ٔح اٌزٞ ٠ّ شوجت انحزكيتانه -

اٌٍضٚجح اٌحشو١ح ٌغائً ِرجأظ ذثٍغ ٌضٚجرٗ اٌذ٠ٕا١ِح تاعىاال فٟ اٌصا١ٔح ٚورٍرٗ 

 اٌحج١ّح و١ٍٛغشاِا فٟ اٌّرش اٌّىعة.

 10انًادة 

 انىحذاث انكهزبائيت ووحذاث اإلشعاعاث األيىَيت

 ١ح ؛اٌٛحذاخ اٌىٙشتائ -

 اٌمٛج اٌّحشوح اٌىٙشتائ١ح ٚفشق اٌجٙذ )أٚ اٌرٛذش(. -

فشق اٌجٙذ اٌّٛجٛد ت١ٓ ٚحذج اٌمٛج اٌّحشوح اٌىٙشتائ١ح ٚفشق اٌجٙذ ٟ٘ اٌفٌٛد ٚذغاٚٞ 

عٍه ِٛطً ٠ّش تٗ ذ١اس شاتد ِٓ أِث١ش ٚاحذ عٕذِا ذغاٚٞ اٌمذسج اٌّثذدج ت١ٓ  ٔمطر١ٓ ِٓ

  ٚاطا ٚاحذا. إٌمطر١ٓ اٌّزوٛسذ١ٓ

: ٚحذج ل١اط اٌّماِٚح اٌىٙشتائ١ح ٟ٘ األَٚ ٚذغاٚٞ اٌّماِٚح اٌّٛجٛدج ت١ٓ  انًقاويت -

ٔمطر١ٓ ِٓ عٍه ِٛطً عٕذِا ٠شذىض فشق جٙذ شاتد ِٓ فٌٛد ٚاحذ ت١ٓ إٌمطر١ٓ 

اٌّزوٛسذ١ٓ ف١ٌٛذ فٟ ٘زا اٌّٛطً ذ١اسا وٙشتائ١ا ِٓ أِث١ش ٚاحذ، ِع اٌعٍُ أْ 

 شتائ١ح.اٌّزوٛس ١ٌظ ِشوضا أل٠ح لٛج ِحشوح وٙ اٌّٛطً

: ٚحذج ل١اط اٌّٛاطٍح ٟ٘ اٌغ١ّٕظ ٚذغاٚٞ ِٛاطٍح ِٛطً ذثٍغ  انًىاصهت -

 ِماِٚرٗ اٌىٙشتائ١ح أِٚا ٚاحذا ؛

: ٚحذج ل١اط و١ّٗ اٌىٙشتاء ٟ٘ اٌىٌِٛٛة ٚذغاٚٞ و١ّح اٌىٙشتاء  انكهزباء كًيت -

 اٌرٟ ٠ٕمٍٙا فٟ اٌصا١ٔح ذ١اس وٙشتائٟ ِٓ أِث١ش ٚاحذ ؛

اط اٌغعح اٌىٙشتائ١ح ٟ٘ اٌفاساد، ٚذغاٚٞ ععح ِىصف : ٚحذج ل١ انكهزبائيت انظعت -

وٙشتائٟ ٠ظٙـش ت١ٓ أجضائٗ اٌّٛطٍح فشق جٙذ ِٓ فٌٛد ٚاحذ عٕذِا ٠شحٓ تى١ّح 

 وٙشتائ١ح ِٓ وٌِٛٛة ٚاحذ ؛

: ٚحذج ل١اط اٌرأش١ش اٌىٙشتائٟ ٟ٘ إٌٙشٜ، ٚذغاٚٞ ذأش١ش ِجاي  انكهزبائي انتأثيز -

ٓ فٌٛد ٚاحذ عٕذِا ٠رغ١ش، تى١ف١ح ِٛحذج تأِث١ش ِغٍك ذٌٛذ ف١ٗ لٛج ِحشوح وٙشتائ١ح ِ

 ٚاحذ فٟ اٌصا١ٔح، اٌر١اس اٌىٙشتائٟ اٌزٞ ٠ّش فٟ اٌّجاي اٌّزوٛس ؛

: ٚحذج ل١اط اٌرذفك اٌّغٕط١غٟ ٟ٘ اٌٛت١ش، ٚذغاٚٞ اٌرذفك  انًغُطيظي انتذفق -

اٌّغٕط١غٟ اٌزٞ ٠ّش تّجاي ٌٌٛثح ٚاحذج ف١ٌٛذ ف١ٙا لٛج ِحشوح وٙشتائ١ح ِٓ فٌٛد 

 حذ إرا أع١ذ إٌٝ اٌظفش فٟ شا١ٔح عٓ طش٠ك ذٕالض ِٛحذ ؛ٚا

: ٚحذج ل١اط اٌحس اٌّغٕط١غٟ ٟ٘ اٌرغال، ٚذغاٚٞ اٌحس  انًغُطيظي انحث -

اٌّغٕط١غٟ اٌّٛحذ اٌزٞ إرا أرشش تى١ف١ح عاد٠ح فٟ ِغاحح ِرش ِشتع ٌٚذ ِٓ خالي 

 اٌّغاحح اٌّزوٛسج ذذفما ِغٕط١غ١ا ٠ثٍغ ِجّٛعٗ ٚت١شا ٚاحذا ؛

 ٚحذاخ اإلشعاعاخ األ١ٔٛ٠ح :     -



 

: وحدة قٌاس النشاط اإلشعاعً لمصدر مشع هً البكرٌل وتساوي  النشاط اإلشعاعي
النشاط اإلشعاعً لمصدر مشع ٌمٌل فٌه حاصل قسمة القٌمة المحتملة لعدد االنتقاالت 

االت إلى النووٌة العفوٌة أو االنتقاالت المتساوٌة على المدة الزمنٌة التً تظهر فٌها االنتق
 إلى الثانٌة. S، حٌث ترمز S /1نهاٌة 

: ألكري هً الكمٌة الممتصة فً عنصر مادة كتلته كٌلوؼرام واحد  الكمية الممتصة
تصل إلٌه طاقة قدرها جول واحد بواسطة إشعاعات أو ٌساوي فٌها مجموع الطاقات 

اقة ثابت فً جول متولدة عن دقائق أٌونٌة مشحونة فً حالة فٌض ط 1الحركٌة األولٌة 

  كلتً الحالتٌن.

 11انًادة 

 وحذاث قياص انضىء

 ٚحذج ل١اط اٌرذفك اٌضٛئٟ ٟ٘ اٌٍِٛٓ ٚذغاٚٞ.انتذفق انضىئي :  -

اٌرذفك اٌضٛئٟ اٌّرٌٛذ فٟ عٕظش صا٠ٚح ِجغّح لذسٖ عر١شاد٠اْ ٚاحذ عٓ ِظذس دل١ك  -

 ِٛحذ ذثٍغ لٛذٗ اٌضٛئ١ح لٕذ٠ٍح ٚاحذج.

ٚحذج ل١اط اإلضاءج ٟ٘ اٌٍىظ، ٚذغاٚٞ إضاءج ِغاحح ذرٍمٝ عادج ذذفما ضٛئ١ا  اإلضاءة : -

 ِٕرششا تى١ف١ح ِٛحذج ذثٍغ لٛذٗ ٌِٕٛا ٚاحذا فٟ اٌّرش اٌّشتع ؛

ٚحذج ل١اط شذج اإلضاءج ) أٚ اٌٍّعاْ ( ٟ٘ اٌمٕذ٠ٍح فٟ اٌّرش  شذة اإلضاءة )أو انهًعاٌ( : -

ِغرٛ ٠عادي ِرشا ِشتعا ح١س ذثٍغ لٛج  اٌّشتع ٚذغاٚٞ ٌّعاْ ِظذس ِرعاِذ ِع عطح

 اٌضٛء فٟ ٘زا اٌغطح لٕذ٠ٍح ٚاحذج.

ٚحذج ل١اط اٌرماسب فٟ ٔظاَ تظشٞ ٟ٘ اٌّرش فٟ اٌمذسج  انتقارب في األَظًت انبصزيت : -

ٔالض ٚاحذ ٚذغاٜٚ اٌرماسب فٟ ٔظاَ تظشٞ ذثٍغ ِغافرٗ اٌثؤس٠ح ِرشا فٟ ٚعظ ذثٍغ دسجح 

 ترشٞ(.حذج وزٌه اٌٛحذج االٔىغاس٠ح )د٠ٛأىغاسٖ ٚاحذا، ٚذغّٝ ٘زٖ اٌٛ

 انىحذاث انخارجت عٍ انُظاو انذوني: انباب انخايض

 12انًادة 

مل الوحدات المسماة "الوحدات الخارجة عن وحدات النظام الدولً " الوحدات تش
 اآلتٌة:

 : انىحذاث انهُذطيت

 المستوٌة؛وحدات الزاوٌة  -

الزاوٌة المستقٌمة : الزاوٌة المستقٌمة هً الزاوٌة المؤلفة من خطٌن مستقٌمٌن  -
 تنشأ عن تقاطعهما زواٌا متجاورة متساوٌة.



 

من الزاوٌة المستقٌمة اسم درجة مئوٌة )أو جون( وٌساوى  وٌطلق على الجزء المائة
 433/1رأسها فً مركز دائرة وتقطع من محٌطها قوسا ٌعادل طولها  الزاوٌة التً ٌكون

 من الدائرة المذكورة.

ئرة وتقطع من وتساوي الدرجة الستٌنٌة الزاوٌة التً ٌكون رأسها فً مركز دا
 ل المحٌط المذكور.من طو 363/1طولها  محٌطها قوسا ٌعادل

 من الدرجة. 63/1وتعادل دقٌقة الزاوٌة 

 من الدقٌقة. 63/1وتعادل ثانٌة الزاوٌة 

اٌذٚسج ٟ٘ اٌضا٠ٚح اٌرٟ ٠ىْٛ سأعٙا فٟ ِشوض دائشج ٚذمطع ِٓ ِح١طٙا لٛعا  اٌذٚسج:

 ٠عادي طٌٛٙا طٛي اٌّح١ظ اٌّزوٛس.

 ٚحذج ل١اط اٌطٛي. -

ِرشا، اٌّغافح اٌفاطٍح ت١ٓ ٔمطر١ٓ  1852ا١ًٌّ، اٌّحذد طٌٛٗ االططالحٟ ب  ٠طاتك

ِٓ ِغاحح األسع ذمعاْ فٟ خظ طٛي ٚاحذ ٠ٚخرٍف خطا عشضّٙا تضا٠ٚح ِٓ دل١مح 

 ٚاحذج.

 ٚحذج ل١اط اٌىرٍح. -

 اٌىرٍح :

فً المعامبلت المتعلقة  ٌمكن أن ٌطلق اسم القٌراط المتري على ضعؾ الدسٌؽرام
 بالماس والآللئ واألحجار الكرٌمة.

من كتله ذرة الكاربون 12/1الكتلة الذرٌة : تعادل وحدة قٌاس الكتلة الذرٌة الكسر 
  كٌلوؼرام على وجه التقرٌب. x -2710 1566356 ، وتساوى وحدة قٌاس الكتلة الذرٌة12

 وحدة الزمن :

 شا١ٔح؛١ٓ اٌذل١مح ِٓ اٌضِٓ ذغاٜٚ عر      -

 دل١مح؛اٌغاعح ذغاٜٚ عر١ٓ       -

  ا١ٌَٛ ٠غاٜٚ أستعا ٚعشش٠ٓ عاعح.      -

 ا١ٌّىا١ٔىا:ٚحذاخ ل١اط 

 اٌغشعح ؛      -

  اٌعمذج ٟ٘ اٌغشعح اٌّٛحذج اٌرٟ ذطاتك ١ِال ٚاحذا فٟ اٌغاعح.      -

 وال ٌسوغ استخدامها أال فً المبلحة البحرٌة أو الجوٌة.

  الشؽل والطاقة وكمٌة الحرارة والقدرة.     -

 الواط الساعة هً الطاقة المتولدة فً ساعة عن قدرة واط واحد.

  واط الساعة. 1.333جول، وٌساوى كٌلواط الساعة  3633وٌساوي 



 

 واطا. 735،49875وٌمكن كذلك استخدام الحصان البخاري الذي ٌساوى 

لمستخدم فً الفٌزٌاء النووٌة اإللٌكترون فولت : ٌساوي اإللٌكترون فولت ا -
الطاقة التً ٌحصل علٌها إلٌكترون معجل تحت فرق جهد من فولت واحد فً 

  جول على وجه التقرٌب.13 13-×1،63219الفراغ وٌساوي 

 : انىحذاث انكهزبائيت

أمبٌر الساعة هو كمٌة الكهرباء التً ٌنقلها فً ساعة تٌار من أمبٌر واحد وٌساوى 
  كولومب. 3633

 دات قٌاس اإلشعاعات األٌونٌة.وح

إٌشاط اإلشعاعٟ : اٌىٛسٞ ٘ٛ إٌشاط اإلشعاعٟ ٌى١ّح ٠ٚٛٔح ِشعح ٠ثٍغ ف١ٙا عذد 

13اٌرح٠ٛالخ ا٠ٌٕٚٛح اٌعف٠ٛح 
-13 

x3,7 .فٟ اٌصا١ٔح 

 x ٠ٚ357غاٜٚ اٌىٛسٞ 
13-

 تىش٠ً.13

 التعرض الضوئً.

هو التعرض الضوئً الذي ٌحصل علٌه من شحنة لجمٌع االٌونات ذات  الرونتجن
كولومب عندما تتوقؾ  x2,58 4-13رمز واحد المتولدة فً الهواء تعادل بالقٌمة المطلقة 

فً الهواء تماما اإللٌكترونات ) السلبٌة والموجبة( المتولدة عن الفوتونات بكٌفٌة موحدة فً 
كولومب فً الكٌلو  x2,58 4-13دا. وٌساوى الرونتجن واح كتلة هواء تعادل كٌلوؼراما

 ؼرام.

 الكمٌة الممتصة

الزاد هو الكمٌة الممتصة فً ِعنصر مادة كتلته كٌلوؼرام واحد توصل إلٌه 
  كرى. 2-13جول وٌساوى الراد  3.31اإلشعاعات األٌونٌة بكٌفٌة موحدة طاقة قدرها 

 أحكاو يشتزكت: انباب انظادص

 13انًادة 

تقبل إال القسمة العشرٌة للوحدات، ؼٌر أنه ال ٌتعٌن االقتصار على هذه القسمة فٌما  ال
 ٌخص وحدات قٌاس الزاوٌة والزمن.

وٌجب، حٌن ٌتعلق األمر بمقاٌٌس الوزن أو الكٌل أو تقسٌم المقاٌٌس إلً درجات، أن 
دونها تكون كل وحدة من وحدات القٌاس أو مضاعفاتها أو أقسامها العشرٌة ضعؾ ما 

 ونصؾ ما فوقها.

وال ٌجوز بٌان وحدات القٌاس ومضاعفاتها وأقسامها إال بأسمائها أو رموزها 
  القانونٌة.



 

  14انًادة  

تحدد فً المعاٌٌر الوطنٌة المعتمدة وفق النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري بها 
لوحدات العمل، أسماء مضاعفات وأقسام وحدات القٌاس والرموز التً تمثل هذه ا

 ومضاعفاتها وأقسامها.

 حاالث اطتخذاو وحذاث انقياص :انثاَي انجشء

 15انًادة 

 أعبله:ال ٌجوز أن تستخدم إال وحدات القٌاس المشار إلٌها فً المادة األولى 

فً المعامبلت التجارٌة والعملٌات الرامٌة إلى تحدٌد األجور أو أثمان الخدمات  .1
ت المتعلقة بالضرائب وبوجه عام فً كل وأعمال الخبرة القضائٌة والعملٌا

 األطراؾ؛عملٌة تستوجب االستماع إلى 

 فً السجبلت التجارٌة واإلعبلنات و المعلقات والفاتورات والقوائم ؛ .2

 والفهارس؛فً المواصفات والمخططات والمسمٌات  .3

 واألوعٌة؛على البضائع واللفائؾ  .4

 ؛اإلدارٌةفً الوثائق الرسمٌة مثل الِنصوص والعقود  .5

فً العقود الرسمٌة أو العرفٌة وكذا فً المحررات الخاصة األخرى عندما  .6
ٌدلى بها للمحاكم، ما لم تكن العقود أو المحررات المذكورة قد وضعت أو 

 حررت بالخارج.

انًكزرة 15انًادة  
3

 

 المعاٌٌر الوطنٌة.

 ٌحدث نظام للمعاٌٌر الوطنٌة لتمثٌل كمٌات نظام الوحدات القانونٌة.

 ربط هذه المعاٌٌر الوطنٌة بالمعاٌٌر الدولٌة.وٌتم 

وتحفظ هذه المعاٌٌر وتصان من لدن الوزارة المكلفة بالقٌاسة أو من لدن الهٌئات 
الخاضعة للقانون العام أو الخاص المعٌنة لهذا الؽرض من طرؾ اإلدارة وفق الشروط 

 المحددة بنص تنظٌمً.

 انًكزرة يزتيٍ 15انًادة 

 ات :ٌجب على هذه الهٌئ

                                                           

 اٌّىشسج 31 ٚ ِشذ١ٓ اٌّىشسج 15 ٚ اٌّىشسج 15 تاٌّٛاد 2.79 سلُ أعالٖ إ١ٌٗ اٌّشاس اٌمأْٛ أحىاَ ذر١ُّ ذُ -3

 اٌغاٌف اٌزوش. 22.33سلُ  اٌمأْٛ ِٓ اٌصا١ٔح اٌّادج تّٛجة اٌرا١ٌح

 



 

الحرص على أن ٌكون مستوى الدقة القٌاسٌة للمعاٌٌر التً فً حوزتها قادرا على أن 
 االقتصادٌة؛ٌلبً دائما الحاجات العلمٌة والصناعٌة و 

 الدولٌة؛ضمان ربط هذه المعاٌٌر بالمعاٌٌر  -

المشاركة بطلب من الوزارة المكلفة بالقٌاسة فً الدارسات الوطنٌة أو الدولٌة  -
 بالقٌاسة ؛المتعلقة 

 صُع انًقاييض واطتيزادها وحياستها وبيعها: انجشء انثانث

 16انًادة 

 ٌمنع :

صنع مقاٌٌس ؼبر مطابقة ألحكام النصوص التشرٌعٌة و التنظٌمٌة وإدخالها  -
 واستخدامها؛للمؽرب وعرضها و تقدٌمها للبٌع و بٌعها وتسلٌمها 

المعامل والمؤسسات حٌازة المقاٌٌس المذكورة فً المخازن و الدكاكٌن و  -
الصناعٌة أو التجارٌة ومرافقها وفً األوراش والموانئ والمحطات 
والمطارات والطرق العامة وفً األسواق وبوجه عام فً جمٌع األماكن التً 

  تستخدم فٌها المقاٌٌس ألؼراض عامة.

وال ٌطبق المنع المنصوص علٌه أعبله علً المقاٌٌس المستوردة وفق نظام جمركً 
 ، من أجل أن تقوم المصلحة المختصة باختبارها.واقؾ

 إدارٌة:وال ٌطبق كذلك على األشٌاء اآلتً بٌانها بشرط أن تستفٌد من رخصة 

 فنً؛األشٌاء التً لها طابع تارٌخً أو  -

المقاٌٌس التً ال تتوافر فٌها الشروط القانونٌة نظرا إلى مبدأ صنعها أو لكٌفٌة  -
لك للمتطلبات التقنٌة لبعض المؤسسات، استخدامها، ولكنها تستجٌب مع ذ
  بشرط أال تستخدم ألؼراض عامة.

 يزاقبت انًقاييض: انجشء انزابع

 17انًادة 

تحدد بمقتضى نص تنظٌمً الممٌزات القٌاسٌة والتقنٌة الواجب توافرها فً كل صنؾ 
 من المقاٌٌس.

وٌتم إثبات مطابقة المقاٌٌس للممٌزات القٌاسٌة والتقنٌة، المنصوص علٌها أعبله، عن 
طرٌق الفحوصات والمراقبات والمعاٌرات المجراة من طرؾ اإلدارة وفق الشروط المحددة 

 بنص تنظٌمً.



 

وٌمكن أن تجري هذه الفحوصات والمراقبات والمعاٌرات، كبل أو بعضا، من طرؾ 
ون العام أو الخاص تتوفر على الوسائل التقنٌة والكفاءات وضمانات هٌئات خاضعة للقان

 النزاهة الضرورٌة ومعتمدة، فً هذا الشأن من طرؾ اإلدارة.

وتحدد بمقتضى نص تنظٌمً الشروط الواجب توافرها فً هذه الهٌئات وكذا كٌفٌات 
 اعتمادها.

ى أعبله بؽٌة التأكد من وتخضع للحراسة أنواع المقاٌٌس المشار إلٌها فً الفقرة األول
أنها قد خضعت لعملٌات الفحص والمراقبة والمعاٌرة المطلوبة وأنها صالحة لبلستخدام 

 .وتستعمل استعماال صحٌحا وأمٌنا

 18انًادة 

أعبله إلى  17تهدؾ عملٌات الفحص والمراقبة والمعاٌرة المنصوص علٌها فً المادة 

 ما ٌلً :

 س للشروط الواردة فً النصوص التنظٌمٌة ؛إثبات المطابقة األولٌة للمقاٌٌ -

 التحقق من استجابة المقاٌٌس المستخدمة للممٌزات القٌاسٌة. -

تقٌٌم المطابقة األولٌة للمقاٌٌس، ٌمكن أن تؤخذ بعٌن االعتبار تقارٌر االختبارات  عند
الصادرة عن الهٌئات التً أبرمت معها اتفاقات االعتراؾ المتبادل أو التً تكون طرفا فً 

 اتفاقٌة دولٌة ٌعتبر المؽرب طرفا فٌها.

ات المطابقة المنصوص وٌتم إثبات دقة المقاٌٌس ومطابقتها للقوانٌن وذلك بوضع عبلم
 علٌها لهذا الؽرض.

تاوة لفائدة الدولة، ٌحدد مبلؽها بموجب أوٌترتب على وضع عبلمة المطابقة، قبض 
 نص تنظٌمً.

وتوضع عبلمة الرفض على كل مقٌاس ؼٌر مطابق ألحكام النصوص التشرٌعٌة 
 والتنظٌمٌة.

 وتحدد العبلمات المذكورة بنص تنظٌمً.

 انًقاييض و يصهحىهاصاَعى : انجشء انخايض

  19انًادة  

ٌجب الحصول على رخصة إدارٌة لمزاولة مهنة صناعٌة المقاٌٌس الخاضعة للمراقبة 
 أعبله وتركٌبها وإصبلحها. 17المنصوص علٌها فً المادة 



 

  إثباث انًخانفاث: انجشء انظادص

 20انًادة 

أن ٌثبت المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبٌقه مأمورون  ٌجوز
أن  مؤهلون لذلك بوجه خاص، ٌجب أن ٌكونوا محلفٌن وحاملٌن وثٌقة تكلٌؾ خاصة ٌمكن

  ٌكون موضوعه عاما أو محدودا.

وٌجوز للمأمورٌن المشار إلٌهم فً الفقرة السابقة أن ٌلجوا، خبلل مزاولة مهامهم، 
أعبله. وٌجب على مبلك األماكن المذكورة ومدٌرٌها أن  16اكن المبٌنة فً المادة األم

 ٌٌسروا لهم سبل القٌام بمهامهم.

وٌمكنهم دخول المتاجر ومصانع الحرفٌٌن والمعامل خبلل ساعات العمل بها أو 
 للجمهور، سواء باللٌل أو النهار.ساعات فتحها 

أعبله لم  16أحد األماكن المبٌنة فً المادة  وإذا منع المأمورون المذكورون من ولوج

ٌجز لهم دخولها إال بمحضر ضابط للشرطة القضائٌة ٌمكنهم طلب مساعدته مباشرة، وإذا 
 ن ٌوقعه الضابط الذي حضر تحرٌره.حرر محضر فً هذه الصورة، وجب أ

 وتعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجٌل.

  ا ٌخالفها.وٌعتمد علٌها إلى أن ٌثبت م

 21انًادة 

أعبله عندما ٌعاٌنون وجود  23ٌجب على المأمورٌن المحلفٌن المشار إلٌهم فً المادة 

مخالفة أن ٌسلموا إلى المخالفٌن أو ٌوجهوا إلٌهم فً رسالة إعبلما كتابٌا ٌتضمن عزمهم 
 على تحرٌر محضر وكذا بٌان موضوع المخالفة.

س المرتكبة المخالفة بشأنها أن ٌسلموا وصبل وٌتعٌن علٌهم عندما ٌحجزون المقاٌٌ
 بذلك.

ؼٌر أن المقاٌٌس التً ٌصعب نقلها تترك فً حراسة حائزٌها وفً هذه الحالة ٌجب 
على المأمورٌن الذٌن حرروا المحضر أن ٌضعوا علٌها أختاما أو عبلمة خاصة ألجل 

 التعرٌؾ بها ومنع استخدامها.

لؤلختام واألشٌاء المحجوزة وٌسلم إلٌهم إعبلم وٌكون حائزو المقاٌٌس حٌنئذ حراسا 
 بذلك على الفور أو فً رسالة موصى بها إن اقتضى األمر ذلك.

وٌجب أن تحرر المحاضر وتوقع فً أجل ال ٌتجاوز عشرٌن ٌوما تاما بعد معاٌنة 
المخالفة وأن تسلم مع المقاٌٌس المحجوزة عند االقتضاء إلى المصلحة المختصة التً 

ما عدا فً حالة صلح إلى نٌابة المحكمة المخصصة خبلل العشرٌن ٌوما التالٌة توجهها، 
 لتسلمها.



 

الذٌن حرروا المحاضر على القرارات المتخذة بشأن  المأمورٌنوتطلع المحاكم تلقائٌا 
  محاضرهم.

 انصهح: انجشء انظابع

 22انًادة 

أن تقترح السلطة اإلدارٌة المختصة إجراء صلح فً حالة المخالفة ألحكام  ٌمكن
 3و  2أعبله أو ارتكاب إحدى المخالفات المشار إلٌها فً الفقرتٌن رقم  16و  15المادتٌن 

 من هذا القانون. 23من المادة 

 ؼٌر أنه ال ٌمكن اقتراح الصلح إال قبل تحرٌك الدعوى العامة.

كتابة فً عدد من النسخ األصلٌة ٌساوي عدد األطراؾ الذٌن  وٌجب أن ٌثبت الصلح
  لهم مصلحة مستقلة.

  انعقىباث: انجشء انثايٍ

 23انًادة 

إلى  1.333ٌحكم بعقوبة االعتقال من ٌوم إلى خمسة عشر ٌوما وبؽرامة من 
 درهم أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن فقط : 13.333

 أعبله ؛ 16و  15األشخاص الذٌن ٌخالفون أحكام المادتٌن  .1

من هذا القانون  15األشخاص الذٌن ٌستخدمون فً الحاالت المبٌنة فً المادة  .2
منه مقاٌٌس ثبت بعد التحقق منها  16أو ٌحوزون فً األماكن المعٌنة فً المادة 

قرره المحقق  عدم مطابقتها للشروط القانونٌة دون أن ٌدخل علٌها التعدٌل الذي
 أو تكون موضوع عملٌة تحقق جدٌدة ؛

 األشخاص الذٌن ٌخالفون أحكام النصوص الصادرة بتطبٌق هذا القانون. .3

األشخاص الذٌن ٌستخدمون فً األعمال المنظمة مقاٌٌس ال تتوفر على عبلمة  .4
 المطابقة أو مدموؼة بعبلمة انتهت مدة صبلحٌتها.

 ٠ّٚىٓ حجض اٌّما١٠ظ ِٚظادسذٙا.

ب الحكم بعقوبة االعتقال عندما تثبت مخالفة جدٌدة ألحد أحكام هذا القانون خبلل وٌج
ٌوما التالٌة لصدور حكم باإلدانة أو إلجراء صلح من أجل المخالفة ألحد األحكام  365

 المذكورة.



 

 24انًادة 

من شهر إلى سنة أو بإحدى درهم وبحبس  133.333إلى  533ٌعاقب بؽرامة من 

ن فقط األشخاص الذٌن توجد فً حوزتهم لؽٌر سبب مشروع بأحد األماكن هاتٌن العقوبتٌ
أو الذٌن ٌفسدون عمدا  أعبله مقاٌٌس مزٌفة عن عمد 16المنصوص علٌها فً المادة 

  . خصائص مقاٌٌسهم

 25انًادة 

درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى  53.333إلى  5.333ٌعاقب بؽرامة من 
 هاتٌن العقوبتٌن فقط :

ن ٌزاولون مهنة صنع المقاٌٌس أو تركٌبها أو إصبلحها من ؼٌر أن ٌكونوا م -
 أعبله ؛ 19قد حصلوا سلفا على الرخصة المنصوص علٌها فً المادة 

مصلحو المقاٌٌس الذٌن ٌسلمون المقاٌٌس المعهود إلٌهم بإصبلحها من ؼٌر  -
 تقدٌمها لمراقبة المصلحة أو الهٌأة المختصة.

 وجوبا بالحبس فً حالة العود. وٌحكم

على أنه ٌجوز للمصلحة المختصة إذا لم تستطع تلبٌة طلب المصلح فورا أن تأذن له 
فً أن ٌسلم تحت مسؤولٌته المقٌاس، وٌمكن استخدامه فً هذه الحالة إلى أن ٌتم التحقق 

 منه.

 26انًادة 

ن الجنائً على من مجموعة القانو 383تطبق العقوبات المنصوص علٌها فً الفصل 

  كل من انتحل لمؽالطة الؽٌر صفة مأمور للمصلحة المكلفة بمراقبة المقاٌٌس.

 27انًادة 

من مجموعة القانون الجنائً على  349تطبق العقوبات المنصوص علٌها فً الفصل 

كل من استخدم عمدا مطبوعات من شأنها أن تحدث لبسا بٌن مؤسسته والمصلحة 
  المذكورة.

 28انًادة 

من مجموعة القانون  347و  346تطبق العقوبات المنصوص علٌها فً الفصلٌن 

الجنائً على كل من زور أو استخدام عبلمات المطابقة للمصلحة المكلفة بمراقبة المقاٌٌس 
    أو اختلس عبلمتها.

 29انًادة 

ٌمكن أن تقرر السلطة اإلدارٌة المختصة سحب الرخصة المنصوص علٌها فً المادة 
 عبله وأن تأمر بإؼبلق المؤسسة مدة ال ٌجوز أن تتجاوز ثبلثة أشهر:أ 19



 

إذا ثبتت مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبٌقه خبلل  .1
األربعة والعشرٌن شهرا التالٌة لصدور حكم نهائً باإلدانة أو إلجراء صلح 

 المذكورة؛من أجل مخالفة لؤلحكام 

  أعبله. 25إذا ثبتت مخالفة للمادة  .2

وٌمكن خبلل مدة اإلؼبلق المؤقت أن ٌلزم المخالفة أو المؤسسة باالستمرار فً أداء 
أجور المستخدمٌن والتعوٌضات والمنافع كٌفما كان نوعها التً كانوا ٌستفٌدون منها فً 

 تارٌخ إؼبلق المؤسسة.

خبلل  وٌمكن أن تسحب الرخصة نهائٌا إذا ثبتت مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون
الستة والثبلثٌن شهرا التالٌة لصدور حكم نهائً باإلدانة أو إلجراء صلح من أجل مخالفة 

أو إذا أخل المستفٌد من الرخصة بالتزاماته أو إذا تم اإلخبلل بأحد الشروط التً  25 للمادة

 تم على أساسها تسلٌم الرخصة.

 30انًادة 

ظمة إذا كانت ؼٌر مطابقة للنماذج تحجز وتصادر المقاٌٌس الداخلة فً األصناؾ المن
 الموافق علٌها.

وإذا كانت األشٌاء المصادرة قابلة لبلستخدام، جاز للمحكمة وضعها رهن تصرؾ 
 اإلدارة قصد بٌعها لفائدة الخزٌنة بعد إصبلحها ووضع عبلمات المطابقة علٌها.

 وتتلؾ األشٌاء ؼٌر القابلة لبلستخدام.

 31انًادة 

درهم أو  53.333إلى  1.333ٌعاقب بالحبس من ثبلثة أشهر إلى سنتٌن وبؽرامة من 

بإحدى هاتٌن العقوبتٌن فقط األشخاص الذٌن ٌعرقلون بأٌة وسٌلة كانت تنفٌذ هذا القانون 
 والنصوص الصادرة بتطبٌقه وٌمنعون بذلك المكلفٌن بمراقبة المقاٌٌس من مزاولة مهامهم.

بات المذكورة فً حالة العود أو إذا وقعت مقاومة المأمورٌن وٌمكن أن تضاعؾ العقو
بمساعدة عدة أشخاص أو بعنؾ، على أن تطبق عند االقتضاء العقوبات التً ٌتعرض لها 

 من أجل ارتكاب أفعال أشد خطورة.

 انًكزرة 31انًادة 

تم  أعبله، بالشروط التً 17المعتمدة ، وفقا ألحكام المادة الهٌئات عندما تخل إحدى 

بالتقٌد بالشروط المذكورة داخل  اإلدارة إعذارا  إلٌها منحها الرخصة على أساسها ، توجه
المضروب ، ٌمكن   أجل تحدده. وإذا لم تتقٌد هذه الهٌأة بالشروط المذكورة فً األجل

 لئلدارة أن توقؾ الرخصة او تسحبها.



 

 أحكاو يتُىعت: انجشء انتاطع

 32انًادة  

األحكام المتعلقة بالمواضٌع المنصوص علٌها فً هذا القانون كما وقع تؽٌٌرها  تنسخ
أؼسطس  29) 1342من محرم  16أو تتمٌمها والسٌما أحكام الظهٌر الشرٌؾ الصادر فً 

 ( بإحداث النظام العشري للموازٌن والمقاٌٌس المسمى "النظام المتري".1923

لمنسوخة بموجب هذه المادة ٌبقى العمل على أن النصوص الصادرة بتطبٌق األحكام ا
 جارٌا بها إلى أن تنسخ صراحة.

1071019171 
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