
 قرار وزاري
 2015  /        رقم 

   منح الصفة اإللزامية لمواصفتين قياسيتينب
  

  
 :استناد إلى 

 , بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس 39/76المرسوم السلطاني رقم 
 ,   بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس 1/78الى المرسوم السلطاني رقم و

ا  تصاصات وزارة التجارة والصناعة بتحديد اخ 102/2005وم السلطاني رقم وإلى المرس اد ھيكلھ واعتم
 التنظيمي  ,

م  ي تخالف المواصفات القياسية   53/84وإلى القرار الوزاري رق بحظر استيراد البضائع والمنتجات الت
 العمانية ، 

 أو أجنبية دوليةواصفات قياسية بالعمل بم 41/2005وإلى القرار الوزاري رقم      
  

  
  وبناًء على ماتقتضيه المصلحة العامة،     

  
 -  رر ــتق -

   
 

ادةال  ى  م يتين تعتبر:  األول فتين القياس فاتالمواص اليتين مواص انيتينالت يتين عم ع  ين قياس زمتين لجمي مل
  الجھات   المعنية بالسلطنة 

 ASTM F2923 Standard Specification for Consumer Product Safety for Children’s 
Jewelry. 

 ASTM F2999 Standard Consumer Safety Specification for Adult Jewelry. 

   

ة :  ادة الثاني ا الم ـات المنصوص عليھ رار بالعقوبـ ذا الق ام ھ الف أحك ن يخ ل م ـب ك ي يعاقـ وم  ف المرس
 المشار إليه. 1/78 السلطاني رقم 

دة الرسمية , ھذا القرار في ينشر : الثالثة مادة ال           لالجري ه  ويعم د  ب اريخ )  6 ستة ( مضىبع      أشھر من ت
 .نشره

  
 

عود                                                                                           ن مس ي ب دكتور / عل ال
  السنيدي

  وزير التجارة والصناعة                                                                                          

  
  ھـ1436صدر في :       /        /     

                                   م2015:       /         /    ـــق المواف
  



  
  
 
  المحترم                                            إلــــــى: سعادة المھندس/ وكيل الوزارة   
  لمواصفات والمقاييسامديـــر عـــام القائم بتسيير أعمال مـــــــن:   

  م2015          الموافق      ھـ ، 1436              التاريخ  :       

  بالئحة فنيةستصدار قرار وزاري باإللزام إ:  الموضوع  
  

  

  ،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                   

سالمة المنتجات ) الخاصة بASTMإشارة إلى المواصفات القياسية األمريكية (                  

  والكبار المذكورة أدناه :  االستھالكية لمجوھرات األطفال
- ASTM F2923-14 Standard Specification for Consumer Product Safety 

for Children’s Jewelry. 
- ASTM F2999-14 Standard Consumer Safety Specification for Adult 

Jewelry.  
  

استصدار قرار وزاري لاللزام بالمواصفات القياسية المذكورة فإن المديرية تقترح  لذا                  
  -أعاله وذلك حسب االجراءات المتبعة في ھذا الشان :

 توزيع المواصفات على الجھات المعنية بغرض الدراسة. -
اجراء االخطار الدولي لدى منظمة التجارة العالمية واعطاء مھلة لمدة شھرين للدول  -

 األعضاء إلبداء المالحظات .
 

وعلى ضوء ذلك يصدر القرار الوزاري مع اعطاء مھلة للتطبيق وذلك لتوفيق                   
  األوضاع .

  
اإلطالع      رم ب عادتكم للتك ى س روض عل ر مع ه ل واألم الوزارة والتوجي ة ب دائرة القانوني ل

  .للمراجعة تمھيدا لإلعتماد من قبل معالي الوزير الموقر

  

  وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق االحترام،،،
    

      
  

المھندس/ علي بن سيف بن                                                                              
  علي الھادي

                                  
 
 



  قرار وزاري رقم (      /       ) 
  بإصدار الالئحة الفنية

  تنظيم تسويق المنتجات المصنفة الخاصة بالرضع وصغار األطفالل
  

  استناداً إلى: 
  يرية العامة للمواصفات والمقاييس ،م بإنشاء المد39/1976المرسوم السلطاني رقم 

حديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات م بت1/1978المرسوم السلطاني رقم والى 
  ، والمقاييس

المنتجات والبضائع التي تخالف المواصفات  استيراد بحظر 53/84القرار الوزاري رقم والى 
 ، القياسية

 ، الخاص بتنظيم تسويق بدائل لبن األم 55/98رقم  يالقرار الوزاروالى 
لصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن األم اوالى  

  المتحدة، والمؤلفات المرجعية ذات الصلة األمماألمومة والطفولة ( اليونيسف) التابعتين لھيئة 
   

   ،وبناًء على ما تقتضيه المصلحة العامة     
  
  

  -   ررـــتق   -
  

تجات المصنفة الخاصة بالرضع تسويق المن لتنظيمالعمانية  تعتبر الالئحة الفنية:  األولىمادة ال
  ملزمة. كالئحة  فنية وصغار األطفال

  
خاص بتنظيم تسويق بدائل لبن األم، وكل ما ال 55/98يلغى القرار الوزاري رقم  الثانية :مادة ال

  يتعارض مع ھذا القرار.
  
  من تاريخ نشره. أشھر 6بعد : ينشر ھذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل مادة الثالثة ال
  
  
  

 
  

الدكتور / علي                                                                                          
  بن مسعود السنيدي

                                                                                                         
   وزير التجارة والصناعة

  
  ھـ1436ر في :       /        /     صد

 م2015الموافق   :       /         /    


