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 قانون األوزان واملقاييس واملكاييل 
 1947 لسنة 2رقم 

- 
 : وهو يقضي بتعديل وتوحيد التشاريع املتعلقة باألوزان واملقاييس واملكاييل من املندوب السامي لفلسطني، بعد استشارة الس االستشاري، ما يلي

 
  1املادة 

  التسمية
 . 1947س واملكاييل لسنة يطلق على هذا القانون اسم قانون األوزان واملقايي

 
  2املادة 

  التعاريف
 : يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة يف هذا القانون، املعاين املخصصة هلا أدناه

 . من املادة السادسة) 1(مراقب األوزان واملقاييس واملكاييل الذي يعينه املندوب السامي مبقتضى الفقرة " املراقب"تعين لفظة 
 . من املادة السادسة) 1(نائب مراقب األوزان واملقاييس واملكاييل الذي يعينه املندوب السامي مبقتضى الفقرة " نائب املراقب"ة وتعين عبار

 . فحص أو اختبار أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان خالف التحقق أو إعادة التحقق من صحته" املعاينة"وتعين لفظة 
 . من املادة السادسة) 2(فوض باالضطالع مبهام مفتش األوزان واملقاييس واملكاييل مبقتضى الفقرة أي شخص ي" املفتش"وتعين لفظة 
 . أية آلة من آالت القياس أعدت لقياس الطول أو السطح أو السعة" املقياس"تشمل لفظة 

ة وحداا يف املادة الثالثة من هذا القانون مع مضاعفاا وأجزائها األوزان واملقاييس واملكاييل املعين" األوزان واملقاييس واملكاييل املترية"ويقصد بعبارة 
 . العشرية

 . أي مكان يستعمل للتجارة، سواء أكان حانوتاً أم بناية أم مركبة أم حمالً يف اخلالء، مكشوفاً كان أو حماطاً بسور أو سياج" حمل"وتشمل لفظة 
خالف الوزن أو (فحص واختبار أي وزن أو مكيال أو مقياس أو ميزان " ياس أو املكيال أو امليزانإعادة التحقق من صحة الوزن أو املق"ويراد بعبارة 

 . من املادة السابعة) 4(يربز إىل املراقب مبقتضى الفقرة ) املكيال أو املقياس أو امليزان غري املدموغ أو املصلح أو املغري
عن طريق الوزن أو املقياس أو الكيل، أو عقد صفقة، أو إجراء بيع، أو مساومة أو كل تصرف بأرض أو بأي شيء آخر " التجارة"ويراد بلفظة 

معاملة تتعلق بشغل يراد القيام به أو إجراؤه أو مت االتفاق عليها أو بضائع يراد بيعها أو تسليمها أو مت االتفاق على بيعها أو تسليمها عن طريق الوزن 
 . أو القياس أو الكيل

 
فحص واختبار أي وزن أو مقياس أو مكيال أو " حقق من صحة الوزن أو املقياس أو املكيال أو امليزان غري املدموغ أو املصلح أو املغريالت"وتعين عبارة 

 .ميزان بقصد دمغه بدمغة تثبت صحته وفقاً للصورة املقررة
 . الوزنأي ميزان أو كفة أو ذراع أو قبان أو آلة أخرى تستعمل لتقدير " امليزان"وتشمل لفظة 
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  3املادة 
  عيارات األوزان واملقاييس واملكاييل

 :تكون عيارات األوزان واملقاييس واملكاييل كما يلي
 . الكيلو غرام، كعيار للوزن، وتكون زنته زنة الكيلو غرام النظامي الدويل املودع يف املكتب الدويل لألوزان واملقاييس واملكاييل ) أ(
 .  طول املتر النظامي الدويل املودع يف املكتب الدويل لألوزان واملقاييس واملكاييلاملتر كمقياس للطول ويكون طوله ) ب(
 .اللتر كعيار للسعة، وتكون سعته سعة اللتر النظامي الدويل املودع يف املكتب الدويل لألوزان واملقاييس واملكاييل) ج
 . ني نظاميني للسطحاملتر املربع والدومن املتري الذي يتألف من ألف متر مربع كمقياس) د(
 . القرياط املتري، كعيار لوزن احلجارة الكرمية، وتكون زنته مساوية ملائيت مليغرام) هـ(

 
  4املادة 

  العيارات الفلسطينية
ة تلك األوزان يعمل املندوب السامي، على يئة ما تستوجبه احلاجة من األوزان واملقاييس واملكاييل املترية النموذجية، وجيري التحقق من صح) 1(

 . واملقاييس واملكاييل يف دائرة العيارات التابعة لوزارة التجارة يف إنكلترا قبل وضعها موضع االستعمال
تكون األوزان واملقاييس واملكاييل اليت يأ على هذا الوجه، هي األوزان واملقاييس واملكاييل النموذجية لفلسطني وتعترب بصورة قاطعة أا ) 2(

 . ضبوطة حتقيقاً جلميع املقاصد والغاياتصحيحة وم
توضع العيارات يف عهدة املراقب، وجيري التحقق من صحتها بني حني وآخر يف دائرة العيارات التابعة لوزارة التجارة يف إنكلترا، وفقاً ملا يوعز ) 3(

 . به املندوب السامي
 . بعدم استعماله بتلك الصفةجيوز للمندوب السامي أن يلغي أي عيار، مىت شاء، وأن يأمر ) 4(

 
  5املادة 

  العيارات النموذجية
يعمل املندوب السامي على يئة ما يستصوبه من العيارات النموذجية أو أي منها، ويتخذ التدابري للتحقق من صحة تلك النماذج أو التحقق من ) 1(

 . ق على هذه العيارات كعيارات منوذجية بالطريقة اليت يستصواصحتها من قبل املراقب أو أي مفتش يفوضه بذلك، ويتخذ التدابري للتصدي
 . تعترب احملاكم قانونية العيارات النموذجية اليت مت تصديقها على الوجه اآلنف الذكر) 2(
 . جيوز للمندوب السامي أن يلغي، مىت شاء، أية عيارات منوذجية وأن يأمر بعدم استعماهلا بتلك الصفة) 3(
 . ارات النموذجية يف املكان الذي يقرره املراقب وتستعمل للغايات اليت يعينها بني احلني واآلخرحتفظ العي) 4(
يربز املراقب، بعد تبليغه إشعاراً قبل مدة معقولة، ولدى دفع الرسوم املقررة، الوحدات النموذجية ألي شخص يقدم إليه طلباً خطياً بإبرازها ) 5(

ال أو ميزان ا أو اختباره من قبل املراقب أو من قبل املفتش املفوض منه ذا الشأن يف املكان احملفوظة فيه تلك ملقارنة أي وزن أو مقياس أو مكي
 . العيارات، أو يف مكان آخر يراه مالئماً لتلك الغاية بعد دفع أية نفقات إضافية تنفق يف ذلك السبيل
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  6املادة 
  املراقبون واملفتشون

 
سامي مراقباً ونائب مراقب لألوزان واملقاييس واملكاييل ويتمتع املراقب ونائب املراقب بكافة الصالحيات املنوطة مبفتش األوزان يعني املندوب ال) 1(

 . واملقاييس واملكاييل
يف مجيع أحناء جيوز للمراقب أن يفوض كتابة أي شخص مبمارسة مجيع أو بعض الصالحيات املنوطة مبفتش األوزان واملقاييس واملكاييل إما ) 2(

 . فلسطني أو يف أي قسم منها، ومن مث حيق لذلك الشخص أن ميارس الصالحيات املنوطة به على الوجه املذكور
جيوز للمفتش، يف مجيع األوقات املعقولة، أن يعاين أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان إذا كان لديه ما حيمله على االعتقاد بأنه يستعمل أو ) 3(

 لشؤون التجارة أو للبيع أو موجود يف أي حمل الستعماله يف شؤون التجارة أو البيع، وجيوز له، من أجل القيام بتلك املعاينة، أن يدخل حيتفظ به
ويفتش أي مكان إذا كان لديه سبب معقول حيمله على االعتقاد بوجود أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان كهذا يف ذلك املكان وأن يضبط 

أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان إذا كان لديه ما حيمله على االعتقاد بارتكاب جرم خالقاً ألي حكم من أحكام هذا القانون فيما يتعلق وحيجز 
 . به

  7املادة 
  التحقق وإعادة التحقق

 
ق من صحته، ومع مراعاة أية تعليمات قد يتوىل املفتش فحص كل وزن أو مقياس أو مكيال متري وكل ميزان يربز له للتحقق أو إعادة التحق) 1(

يصدرها املراقب بصورة عامة أو يف أية حالة خاصة، يقوم باختبار ذلك الوزن أو املقياس أو املكيال أو امليزان بالطريقة املقررة ويدمغه، إن كان غري 
ع أو اخلامس أو السادس، أو ألي نظام صادر مبقتضى املادة مدموغ، بالطريقة املقررة إذا وجده مطابقاً لألصول املقررة يف الذيل الثالث أو الراب

114 . 
يسلم املفتش إىل الشخص الذي أبرز له الوزن أو املقياس أو املكيال أو امليزان شهادة حمررة بالصيغة املقررة أو يدرج يف الشهادة اليت لدى ذلك ) 2(

عادة التحقق من صحة الوزن أو املقياس أو املكيال أو امليزان، حسب مقتضى الشخص، إن كان قد حصل على شهادة فيما سبق، نتيجة التحقق أو إ
 . احلال، ويوقع على الشهادة بإمضائه ويؤرخها

تعترب الشهادة مبثابة سجل لكافة األوزان واملقاييس واملكاييل واملوازين املوجودة يف حيازة ذلك الشخص الستعماهلا يف شؤون التجارة، ويدون ) 3(
 الشهادة نتائج التحقق أو إعادة التحقق والتفتيش الذي أجراه، وكل تغيري طرأ على مفردات األوزان واملقاييس واملكاييل واملوازين املفتش يف

ظ املوجودة لدى ذلك الشخص، وجيب أن تعرض هذه الشهادة يف مكان بارز يف احملل املوجودة فيه األوزان أو املقاييس أو املكاييل أو املوازين، وحيتف
 . املفتش بنسخة من الشهادة للمراقبة

يترتب على كل من يوجد يف حيازته أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان الستعماله يف شؤون التجارة أن يربزه للمفتش إلعادة التحقق من ) 4(
 : رة أخرى يستصوا املراقبصحته يف املكان والتاريخ اللذين يعينهما املراقب بإعالن ينشر يف الوقائع الفلسطينية أو بأية صو

 . ويشترط يف ذلك أن ال يعاد التحقق من صحة أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان أكثر من مرة واحدة يف السنة
ن أو تدفع الرسوم املقررة مقابل التحقق من صحة أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان أو دمغها أو إعادة التحقق من صحتها، سواء أوجد الوز) 5(

املقياس أو املكيال أو امليزان عند الفحص مضبوطاً أم غري مضبوط أم عائباً، وسواء أجرى دمغه أم مل جير، ويدون املفتش يف الشهادة قيداً جبميع 
 . الرسوم اليت دفعت
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  8املادة 
  استعمال العيارات من قبل دوائر احلكومة والسلطات احمللية

 
ئر احلكومة وكل جملس بلدية أو سلطة حملية أخرى، أن تستعمل، يف الوزن أو القياس، األوزان أو املقاييس أو يترتب على كل دائرة من دوا) 1(

املكاييل أو املوازين املترية فقط وفقاً للنظام املتري، وأن تستعمل مضاعفات األوزان أو املقاييس املترية فقط عند وزن أو قياس أو كيل أي شيء يراد 
 :  كيلهوزنه أو قياسه أو

 : ويشترط يف ذلك ما يلي
ليس يف هذه الفقرة ما يؤثر يف صحة أي حق أو معاملة تصرف متت أو عقد عقد بشأن أية أرض عينت مساحتها يف تاريخ نفاذ قانون األوزان ) أ(

 . ستعمال يف ذلك التاريخواملقاييس واملكاييل على أساس الدومن، خالف الدومن املتري، أو على أساس مقياس آخر للسطوح كان شائع اال
جيوز للمندوب السامي يف الس أن يعفي بصورة عامة أو خاصة مبرسوم يصدره أية معاملة أو صنف من املعامالت من أحكام هذه الفقرة إما ) ب(

 . يف فلسطني بكاملها أو يف أي قسم منها
من املادة العاشرة، ويعترب استعمال أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ) 2(ضى الفقرة اعتباراً من التاريخ الذي يعلن يف األمر أو املرسوم الصادر مبقت) 2(

ميزان مل جير التحقق منه ودمغه بالطريقة املقررة يف أية ناحية من نواحي فلسطني غري مشروع، يترتب على كل دائرة من دوائر احلكومة وكل جملس 
ن تستعمل األوزان واملقاييس واملكاييل واملوازين من النوع والتركيب والنموذج والعيار املقرر بلدية أو جملس حملي وكل سلطة من السلطات احمللية أ

 . اليت جرى التحقق منها ودمغها بالطريقة املقررة
  9املادة 

 معادلة األوزان واملقاييس واملكاييل 
 
ملا يقابلها من األوزان واملقاييس واملكاييل املترية وفقاً للقائمة املثبتة يف تعترب األوزان واملقاييس واملكاييل الشائعة االستعمال يف فلسطني معادلة ) 1(

 . من الذيل األول) أ(القسم 
تعترب األوزان واملقاييس واملكاييل اإلمرباطورية واألمريكية معادلة ملا يقابلها من األوزان واملقاييس واملكاييل املترية وفقاً للقائمة املثبتة يف القسم ) 2(
 . من الذيل األول) ب(

  10املادة 
  إلزامية استعمال النظام املتري

 
إذا ظهر للمندوب السامي يف الس، يف أي وقت من األوقات، أن من املستحسن حظر استعمال أية أوزان أو مقاييس أو مكاييل، خالف ) 1(

استعمال أي وزن أو مقياس أو مكيال غري متري، يصبح غري مشروع، األوزان واملقاييس واملكاييل املترية، جيوز له أن يصرح، مبرسوم يصدره، أن 
ومن مث يتحتم إجراء مجيع العقود واملعامالت املتعلقة بأي عمل . اعتباراً من التاريخ املعني يف املرسوم، ومع مراعاة التحفظات واالستثناءات الواردة فيه

أ يف إمتامه إىل استعمال األوزان واملقاييس واملكاييل، على أساس األوزان واملقاييس أو بضاعة وأية معاملة ختتص باألراضي أو بأي شيء آخر يلج
 . ترب املعاملة باطلة وملغاةواملكاييل املترية، وأال تع

إذا ظهر للمندوب السامي يف الس، يف أي وقت من األوقات أن من املستحسن حظر استعمال أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان مل جير ) 2(
، جيوز له أن 14ر مبقتضى املادة التحقق من صحته ودمغه حسب األصول املقررة يف الذيل الثالث أو الرابع أو اخلامس أو السادس، أو أي نظام صاد

يصرح مبرسوم يصدره، أن استعمال أي وزن أو مقياس آنفاً، يصبح غري مشروع اعتباراً من التاريخ املعني يف املرسوم، ومع مراعاة التحفظات 
 . واالستثناءات الواردة فيه
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هذه املادة، على مجيع األوزان أو على بعضها فقط، أو على مجيع من ) 2(أو الفقرة ) 1(جيوز تطبيق أي أمر أو مرسوم يصدر مبقتضى الفقرة ) 3(
 . املقاييس واملكاييل أو على بعضها فقط، أو على مجيع املوازين أو على بعضها فقط، ويف فلسطني بكاملها أو يف أي قسم منها

  11املادة 
  العقوبات

 
ن موجود يف حيازته أو يف حمل عمله أو موجود يف ذلك الوقت يف عهدته كل من أمهل أو رفض إبراز أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزا) 1(

للمفتش ملعاينته أو رفض السماح للمفتش مبعاينته وضبط وحجز تلك األوزان أو املقاييس أو املكاييل، أو عاق أو صد املفتش عن القيام بعمله مبقتضى 
ب لدى إدانته بغرامة قدرها مائة جنيه أو باحلبس مدة ستة أشهر أو بكلتا هاتني هذا القانون على أي وجه آخر، يعترب أنه ارتكب جرماً، ويعاق

 . العقوبتني معاً
كل من أمهل أو رفض إبراز أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان موجود يف حيازته الستعماله يف شؤون التجارة إىل املفتش من أجل إعادة ) 2(

من املادة السابعة، يعترب أنه ارتكب جرماً، ويعاقب لدى إدانته ) 4(ين يعينهما املراقب وفقاً ألحكام الفقرة التحقق من صحته يف الزمان واملكان اللذ
 . بغرامة قدرها مخسون جنيهاً أو باحلبس مدة ثالثة أشهر أو بكلتا هاتني العقوبتني معاً

ميزان، إبراز ذلك الوزن أو املقياس أو املكيال أو امليزان إىل املفتش كل من أمهل أو رفض، بعد تصليح أو تغيري أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ) 3(
حملو دمغة التحقق املوسوم ا اعتباراً من التاريخ الذي جعل فيه استعمال أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان مل جير التحقق من صحته ودمغه حسب 

 السادس، أو أي نظام صادر مبقتضى املادة الرابعة عشرة، غري مشروع يف أي جزء من األصول املقررة يف الذيل الثالث أو الرابع أو اخلامس أو
من املادة العاشرة، وكل من أمهل أو رفض إبراز ذلك الوزن أو املقياس أو املكيال أو امليزان إىل املفتش ) 2(فلسطني مبرسوم صادر مبقتضى الفقرة 

 . دى إدانته بغرامة قدرها مخسون جنيهاً أو باحلبس مدة ثالثة أشهر أو بكلتا هاتني العقوبتني معاًللتحقق من صحته يعترب أنه ارتكب جرماً ويعاقب ل
كل من وجد يف حيازته أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان الستعماله يف شؤون التجارة دون أن يكون قد حصل، دون سبب معقول، على ) 4(

من املادة السابعة، أو أمهل أو رفض عرض هذه الشهادة يف مكان بارز يف مكان عمله وفقاً ألحكام ) 3(و) 2(الشهادة املنصوص عليها يف الفقرتني 
من املادة السابعة، أو رفض إبراز الشهادة إىل املفتش إذا ما كلفه بإبرازها، يعترب أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بغرامة قدرها ) 3(الفقرة 

 . مخسون جنيهاً
تعمل أو وجد يف حيازته بقصد االستعمال يف شؤون التجارة أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان غري صحيح أو مزيف، يعترب أنه كل من اس) 5(

 . ارتكب جرماً يعاقب لدى إدانته بغرامة قدرها مائة جنيه أو باحلبس مدة ستة أشهر أو بكلتا هاتني العقوبتني معاً
ع أو بيع أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان غري صحيح أو مزيف، وهو عامل بذلك، يعترب أنه ارتكب كل من صنع أو باع أو تسبب يف صن) 6(

 . جرماً ويعاقب لدى إدانته بغرامة قدرها مائتا جنيه أو باحلبس مدة سنة أو بكلتا هاتني العقوبتني معاً
دموغ دون سلطة قانونية حبيث جعله غري صحيح أو مزيف، وكل من كل من غري أو تسبب يف تغيري أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان م) 7(

استعمل أو باع أو تصرف على أي وجه آخر بذلك الوزن أو املقياس أو املكيال أو امليزان املغري على ذلك الوجه، وهو عامل بذلك، يعترب أنه ارتكب 
 .  أو بكلتا هاتني العقوبتني معاًجرماً يعاقب لدى إدانته بغرامة قدرها مائتا جنيه أو باحلبس مدة سنتني

كل من ارتكب أو تسبب يف ارتكاب أي احتيال يف استعمال أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان، وهو عامل بذلك، يعترب أنه ارتكب جرماً ) 8(
 . ويعاقب لدى إدانته بغرامة قدرها مائتا جنيه أو باحلبس مدة سنتني أو بكلتا هاتني العقوبتني

 من زور أو زيف أية دمغة أو ومسة تستعمل يف دمغ أو وسم األوزان أو املقاييس أو املكاييل أو املوازين مبقتضى أحكام هذا القانون أو تسبب كل) 9(
تا جنيه أو يف تزويرها أو تزييفها أو ساعد على تزويرها أو تزييفها وهو عامل بذلك، يعترب أنه ارتكب جرماً ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة قدرها مائ

 . باحلبس مدة سنتني أو بكلتا هاتني العقوبتني معاً
كل من استعمل أو باع أو تصرف بأي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان حيمل دمغة أو ومسة مزورة أو زائفة، وهو عامل بذلك، يعترب أنه ) 10(

 . ة سنتني، أو بكلتا هاتني العقوبتني معاًارتكب جرماً ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة قدرها مائتا جنيه، أو باحلبس مد
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كل من استعمل يف أي جزء من فلسطني، اعتباراً من التاريخ الذي جعل فيه استعمال أي وزن أو مكيال أو مقياس، خالف األوزان واملقاييس ) 11(
من املادة العاشرة، أي وزن أو مكيال أو مقياس، ) 1(واملكاييل املترية، غري مشروع يف ذلك اجلزء من فلسطني بأمر أو مرسوم صدر مبقتضى الفقرة 

خالف الوزن أو املكيال أو املقياس املتري، أو أي ميزان جمهز مبزولة أو إبرة أو تقسيمات من أي نظام خالف النظام املتري، خالفاً ألحكام ذلك األمر 
 .ون جنيهاًأو املرسوم، يعترب أنه ارتكب جرماً ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة قدرها مخس

كل من أجرى، يف أي جزء من فلسطني، اعتباراً من التاريخ الذي جعل فيه استعمال أي وزن أو مكيال أو مقياس، خالف األوزان واملقاييس ) 12(
ق بأية أوزان أو من املادة العاشرة، فيما يتعل) 1(واملكاييل املترية، غري مشروع يف ذلك اجلزء من فلسطني، بأمر أو مرسوم صدر مبقتضى الفقرة 

مقاييس أو مكاييل، أي عقد أو معاملة تتعلق بعمل أو شغل أو بضاعة أو معاملة تصرف باألراضي أو أجرى أي أمر آخر يلجأ يف إمتامه إىل استعمال 
املرسوم، يعترب أنه ارتكب األوزان أو املقاييس أو املكاييل، على أساس أوزان أو مقاييس أو مكاييل غري مترية تسري عليها أحكام ذلك األمر أو 

 . جرماً، ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة قدرها مخسون جنيهاً
كل من استعمل، يف أي جزء من فلسطني، اعتباراً من التاريخ الذي جعل فيه استعمال أي وزن أو مكيال أو مقياس أو ميزان مل جير التحقق من ) 13(

، غري مشروع يف ذلك 14ث أو الرابع أو اخلامس أو السادس، أو أي نظام صادر مبقتضى املادة صحته ودمغه حسب األصول املقررة يف الذيل الثال
من املادة العاشرة، خالفاً ألحكام ذلك األمر أو املرسوم، أي وزن أو مكيال أو مقياس ) 2(اجلزء من فلسطني، بأمر أو مرسوم صدر مبقتضى الفقرة 

و التركيب أو الشكل أو التسمية املقررة، أو مل جير التحقق من صحته أو مل يدمغ حسب األصول املقررة، أو ميزان ال يتفق مع املواصفات املقررة أ
 . يعترب أنه ارتكب جرماً، ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة قدرها مخسون جنيهاً أو باحلبس مدة ثالثة أشهر، أو بكلتا هاتني العقوبتني معاً

ني، اعتباراً من التاريخ الذي جعل فيه استعمال أي وزن أو مكيال أو مقياس أو ميزان مل جير التحقق من كل من باع، يف أي مكان من فلسط) 14(
، غري مشروع يف ذلك 14صحته ودمغه حسب األصول املقررة يف الذيل الثالث أو الرابع أو اخلامس أو السادس، أو يف نظام صادر مبقتضى املادة 

من املادة العاشرة، خالفاً ألحكام ذلك األمر أو املرسوم، أي وزن أو مكيال أو مقياس ) 2(ادر مبقتضى الفقرة اجلزء من فلسطني، بأمر أو مرسوم ص
أو ميزان ال يتفق مع املواصفات املقررة أو التركيب أو الشكل أو التسمية املقررة، أو مل جير التحقق من صحته أو مل يدمغ حسب األصول املقررة، أو 

جه آخر، يعترب أنه ارتكب جرماً، ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة قدرها مخسون جنيهاً، أو باحلبس مدة ثالثة أشهر، أو بكلتا هاتني تصرف فيه على أي و
 . العقوبتني معاً

  12املادة 
  حكم اإلدانة

 
 : إذا أدين شخص أمام أية حمكمة بارتكاب أي جرم مبقتضى هذا القانون، جيوز للمحكمة

 . ة أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان ارتكب اجلرم بشأنهأن تعلن مصادر) أ(
 . أن توعز بنشر اإلدانة بالصورة اليت تستصوا) ب(
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  13املادة 
  حكم احليازة وإزالة الدمغات

 
 الوزن أو املقياس أو إذا وجد وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان يف حيازة شخص يتعاطى التجارة أو يف حمل شخص يستعمل للتجارة، يعترب ذلك) 1(

 . املكيال أو امليزان أنه يف حيازة ذلك الشخص بقصد استعماله يف التجارة إىل أن يثبت عكس ذلك
إذا وجد وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان يف حيازة شخص يتعاطى بيع األوزان أو املقاييس أو املكاييل أو املوازين أو يف حمل شخص يستعمل ) 2(

 . ذلك الوزن أو املقياس أو املكيال أو امليزان أنه يف حيازة ذلك الشخص بقصد بيعه إىل أن يثبت عكس ذلكلبيعها، يعترب 
كل من أزال أية دمغة أو عالمة من أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان ووضع تلك الدمغة أو العالمة على وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان ) 3(

 .11من املادة ) 9(مغة أو العالمة حسب مفاد الفقرة آخر، يعترب أنه زور تلك الد
  14املادة 

 إصدار تشريعات ثانوية 
 

 :جيوز للمراقب أن يصدر، مبوافقة املندوب السامي، أنظمة جلميع الغايات التالية أو أية غاية منها
 . سيمها وسعتهاتقرير مواصفات األوزان واملقاييس واملكاييل واملوازين وكيفية تركيبها وشكلها وتق) أ(
تقرير األصول املتبعة يف التحقق من صحة األوزان واملقاييس واملكاييل واملوازين ودمغها وإعادة التحقق من صحتها وتصحيحها ومعاينتها ) ب(

 . واختبارها مبا يف ذلك شكل دمغة التحقق
 . تعيني الظروف اليت متحى فيها دمغة التحقق) ج(
ح به لدى التحقق من صحة األوزان واملقاييس واملكاييل واملوازين أو إعادة التحقق من صحتها أو معاينتها إما بصورة تعيني حدود اخلطأ املسمو) د(

 . عامة أو فيما يتعلق بكل نوع من أنواع التجارة على حدة
 .تقييد استعمال الومسات على أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان) هـ(
ا لقاء إبراز العيارات النموذجية، والرسوم الواجب دفعها لدى التحقق من صحة األوزان واملقاييس واملكاييل تقرير الرسوم الواجب دمغه) و(

 .واملوازين وضبطها ودمغها
 .من املادة السابعة، والتفاصيل املتعلقة ا) 3(و) 2(تقرير صيغة الشهادة املشار إليها يف الفقرتني ) ز(
 : ه عامتنفيذ أحكام هذا القانون بوج) ح(

ويشترط يف ذلك أن تبقى األصول املقررة يف الذيل الثاين والثالث والرابع واخلامس والسادس مرعية اإلجراء إىل أن جيري تبديلها أو إلغاؤها بنظام 
 . يصدر على الوجه املذكور آنفاً

  15املادة 
  حظر إصدار أنظمة

 جيوز ألي جملس بلدية أو جملس حملي أو أية سلطة حملية أخرى، إصدار أنظمة تتعلق بالرغم مما ورد خبالف ذلك يف أي قانون أو تشريع آخر، ال
 . باألوزان أو املقاييس أو املكاييل
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  16املادة 
  اإللغاءات

 . 1944يلغى قانون األوزان واملقاييس واملكاييل لسنة 
 1947 آذار سنة 14

 املندوب السامي 
 غ كننجهام. أ

 

 
  )املقتفي(ريع يف فلسطني عن منظومة القضاء والتش

 
 


