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 مجلس الوزراء:

ى الدستور   ،بعد االطالع ع

ى القانون االتحادي رقم ( - لوزراء، بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات ا 1972) لسنة 1وع

 وتعديالته،

ى القانون االتحادي رقم ( - ي الحكومة  2016) لسنة 14وع ي شأن املخالفات والجزاءات اإلدارية 

 االتحادية،

ى القانون االتحادي رقم ( -  وتعديالته، شأن سالمة املنتجات،ي  2018) لسنة 10وع
ى القانون االتحادي رقم ( - لك، 2020) لسنة 15وع  ي شأن حماية املس

ــــــــــى املرســــــــــوم بقــــــــــانون اتحــــــــــادي رقــــــــــم ( - بشــــــــــأن تعــــــــــديل بعــــــــــض أحكــــــــــام  2020) لســــــــــنة 16وع
بشــــــــــــأن اختصاصــــــــــــات الــــــــــــوزارات وصــــــــــــالحيات  1972) لســــــــــــنة 1القــــــــــــانون االتحــــــــــــادي رقــــــــــــم (

  الوزراء،
ى -   واملقاييس، املواصفاتبشأن  2020) لسنة 20تحادي رقم (القانون اب املرسوم وع

ى قرار مجلس الوزراء رقم ( -  النظام الوط للقياس، 2006) لسنة 31وع

ــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( - ــى جهــات تقيــيم اإلمــاراتي لنظــام البشــأن  2015) لســنة 35وع لرقابــة ع

 ،املطابقة
ى موافقة مجلس الوزراء،  -  وبناًء ع

 
  
  
  

ى   املادة األو

  واملصطلحات التعريفات

ا ما لم يقض يقصد بالكلمات والعبارات التالية املالقرار ي تطبيق أحكام هذا  1.1 عاني املوضحة قرين كل م

ر ذلك:  سياق النص بغ

  اإلمارات العربية املتحدة:  الدولة

  وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة   :  الوزارة

و محلية أو خاصة تخولها الوزارة بشكل رسم للقيام بأي أأي جهة حكومية سواء اتحادية   :  الجهة املخولة
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ا ي أحكام هذا القرار. من مهامها وصالحيا ا    املنصوص عل

أداة القياس 

  القانونية

ى سالمة وصحة  : ي التعامل التجاري أو ال تؤثر بشكل أو بآخر ع أداة القياس املستخدمة 

ا دالالت صحيحة.   األفراد أو البيئة نتيجة عدم إعطا

من  التحـقـق

  دوات القياسأ

ر(مطابقة  تقييم إجراء  :  إصدار أو/و التحقق عالمة تثبيت عنه ينتج) النوع تقييم إجراء غ

   .التحقق شهادة

ى بناء يصدر قرار   :  إقرار النوع  املتطلبات يل القياس أدوات من النوع هذا أن يشهد النوع، تقييم تقرير ع

  .نوع إقرار شهادة عليه بناء ُويصدر به، الخاصة القانونية

ع أو الناقل أو املعب :  املزود ع أو املُعاِلج أو الوكيل أو املخّزن للمنتج أو أي موزع املصّنِ أ أو املجّمِ

ى خصائص رئيس أو  ي يكون لنشاطه أثر ع ، أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون املنتج فر

راد    .القرارألحكام هذا الخاضع نتج املمسؤواًل عن است

ي ال :  الجهة املختصة ا تطبيق أي من الجهة الحكومية االتحادية أو املحلية  دولة ال يقع ضمن صالحي

  أحكام هذا القرار.

العالمات 

رولوجية   امل

ى   : ا ع ن  القانونية داة القياسأعالمات يتم تثبي ا لتب ا لمتطلبات الخاصة مدى استيفا

 ،قرار النوعإوعالمة  ،وعالمة الرفض ،وتشمل عالمة التحققوفقًا للتشريعات السارية، 

ى أ ،وعالمة الحجز ،ايةوعالمة الحم   .داة القياسأو التحفظ ع

ى أداة القياس القانونية بطريقة واضحة تشهد أن التحقق من أداة   :  عالمة التحقق عالمة تثبت ع

ا للمتطلبات القانونية الخاصة بتلك األداة.   القياس قد تم تنفيذه وتم التأكد من مطابق

ر املصطلحات والتعاريف الواردة  1.2  :اإلماراتيةي املواصفة  تعت
 UAE.S/GSO OIML R76-1:2009 القرارال يتجزأ من هذا  جزءا.  

  
  

  املادة الثانية
  الهدف من القرار

ـي أسـواق   2.1 ر االوتوماتيكية الجديدة واملستخدمة  ى التأكد من مطابقة املوازين غ دف هذا القرار إ
اوعدم تجاوز أخطاء القيا الفنيةمتطلبات للالدولة    س املسموح 

ـــــر االوتوماتيكيـــــة املســـــتوردة واملصـــــنعة   2.2 وفقـــــا للمواصـــــفات القياســـــية  محليـــــارفـــــع جـــــودة املـــــوازين غ
  الوطنية والتشريعات

  املادة الثالثة
  نطاق التطبيق
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ــــــى املــــــوازينا القــــــرار هــــــذتســــــري أحكــــــام   3.1 ــــــر األوتوماتيكيــــــة ع  Non-Automatic Weighing) غ
Instruments NAWI( ،ي األسواق أو معدة لالستخدام أو قيدسواء ك   :االستخدام وتشمل انت مطروحة 

ي املعامالت التجارية -أ   املوازين املستخدمة 
ي امل -ب راتنشآت الصحية املوازين املستخدمة   (املستشفيات والعيادات) وتستث من ذلك املخت
ي القطاع  -ت ياملوازين املستخدمة   الصنا
ي القطاع  -ث   البيئاملوازين املستخدمة 
ى صحة وسالمة وحقوق أفراد املجتمع وسالمة البيئة تؤثر وأية موازين  -ج ا ع  نتائج قياسا
هـا بشـكل  املـوازين املسـتخدمة لألغـراض التاليـة، شـريطة إثبـات ذلـك،ا القـرار يستث مـن هـذ 3.2 وتمي

  مقبول:
لألغـراض  عينات املوازين املخصصة فقـط ألغـراض العـرض والدعايـة واإلعـالن وليسـت لالسـتخدام -أ

ي األغراض التجارية أو األخرى وال يجوز بيعها    توزيعها مجانا ليتم استخدامها 
املـــــــــوازين لالســـــــــتخدامات الخاصـــــــــة، مثـــــــــل االســـــــــتخدامات العســـــــــكرية أو التعليميـــــــــة أو البحثيـــــــــة أو  -ب

 االستخدامات الصناعية الخاصة.
ى املوازين التالية:يطبق هذا القرار  3.3  ع

رولوجيـا القانونيـة رقـم  املـوازين املصـنفة وفقـا لتو  -أ ، ولجميـع OIML R76صـية املنظمـة الدوليـة للم
  :األحمال

  )Specialذات التطبيقات الخاصة وفائقة الدقة ( املوازين) I( الصنف األول  -
  )High) املوازين ذات الدقة العالية (IIالصنف الثاني ( -
  )Medium)املوازين ذات الدقة املتوسطة (IIIالصنف الثالث ( -
 )Ordinary) املوازين ذات الدقة املنخفضة (IIIIلرابع (الصنف ا -
ومـا شـابه، كتـل األشـخاص االستخدامات العامة والشخصية، مثل موازين املطـبخ ومـوازين موازين  -ب

ر املخصصة لألغراض التجارية أو الطبية أو املهنية  غ
 
  

  املادة الرابعة
  املسؤوليات

  

ى اإلشراف  املسؤولة عن عنيةي الجهة امل الوزارةتكون  4.1  القرار.هذا  تطبيقع
رولوجية والتحقق  4.2 ر الجهات املخولة مسؤولة عن تطبيق برامج الرقابة امل ي تعت رولو والحمالت امل

 التفتيشية بالتنسيق مع الوزارة  
ي أو  4.3 ر املصنع املح ي  املزوديعت مسؤوال عن مطابقة املوازين لكافة  هذا القرار ألدوات القياس الواردة 

ي املت رادها أو وضعها  هذا القرار طلبات الواردة   ي األسواق.للتداول عند است
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ر  4.4 تحمل عالمة تحقق سارية املفعول صادرة  أدوات قياساألدوات مسؤوال عن استخدام  لهذه املالكيعت
 .الوزارةأو جهة مخولة من قبل  الوزارة عن

 

  ادة الخامسةامل
 وحدات القياس

    

ي:التالية فقط س يجب استخدام وحدات القيا 5.1    و
 ) kg، الكيلوغرام (كغ -
 )g، الغرام (غ -
 )mg، امللغرام (مغ -
 )tطن، الطن ( -
ي مجال األ - راط، ويسمح باستخدامها  ويرمز غ)،  0.2حجار الثمينة فقط، وال تساوي (الق

 ).ctلها بالرمز (
  
 

  املادة السادسة
  األوزان

ييجب أن تل األوزان  ي هذا القرار متطلبات املواصفة التحقق من ا ال تستخدم  ملوازين املحددة 
   UAE.S.GSO.OIML R111القياسية 

 
 
 

  املادة السابعة
  ي مجاالت محددةموح استخدامها املس املوازينأصناف 

  
ي املجاالت  7.1 ي الجدول يجب أن تكون املوازين املستخدمة  ن 1( رقم املبينة  ا،  إزاء) من الصنف املب كل م

ى  Iمن الصنف أقل دقة  IIى (مثال: الصنف وذلك كحد أدن  .)IIIمن الصنف دقة ولكنه أع

ان تدريج القراءةل األقالحد أن يكون يجب  7.2 يعند التحقق  (e)والقيمة التحققية  (d) للم كما  األو
ي الجدول نفسه ن  مسموح به،  g 0.1فإن التدريج  g 1هو للتدريج  األقكان الحد  إذا(مثال:  هو مب

ر مسموح به) g 2كن التدريج ول  .غ
 

ي مجاالت محددة والحد  للموازين املسموح استخدامها األقل دقة: الصنف )1(رقم جدول 
ان والقيمة التحققية األق   لتدريج قراءة امل
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  مجال االستخدام
الصنف 
املسموح 
  باستخدامه

  (**) مجال السعة

األق الحد  (*)
القراءة  لتدريجه
ان   )d( للم

األق حد ال
 للقيمة التحققية

(e) 
املواد الثمينة جدا، مثل 

ما يماثلها بالثمن أو املاس و 
ر   أك

)I( 0.001  كامل املجال e = 10 d 

املواد الثمينة، مثل موازين 
حجار الذهب واملعادن واأل

، والزعفران الثمينة
واملواد الثمينة  والعطور 
  .املماثلة

II  

  kg 0.01 g  e = 10 d 5لغاية 

ر من   kg 0.1 g e = 10 d 5أك

الكية  املواد االس
والتجارية، ال تباع عادة 

بكميات قليلة، مثل 
ارات واملواد    املماثلةال

III 

   kg 1 g 1لغاية 

e = d 

الكيةاملواد  والتجارية  االس
  األخرى 

ر   15ولغاية  kg 1من  أك
kg 

5 g   

ر من  ولغاية  kg 15أك
30 kg  

10 g   

ر من  ولغاية  kg 30أك
100 kg 

20 g  

ر من   kg 100أك
حسب املواصفة 

UAS S.GSO OIML 
R76 

ر املواد   الثمينة مثلغ
راب والحجارة، وموازين  ال

كتل وموازين املطبخ 
لألغراض  األشخاص

  الشخصية والعامة

IIII  حسب املواصفةUAS S.GSO OIML R76  
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ان ذو دقة (*) ي الجدول (أ ي حال استخدام م ى من املطلوب  لغايات التحقق ) يتم معاملته 3-1ع
ي الجدول املذكور  ان مثال ( االستعمالحسب طبيعة  وفقا للتصنيف املحدد   gبتدريجةاستخدام م

يتم احتساب  ،الثمينة اس) والعطور مل(باستثناء االثمينة  حجار األاملعادن و ي محالت الذهب و  0.001
ي بيع املاس يتم احتساب g 0.01 وليس (e=0.1 gالقيمة التحققية  ان  ي حال تم استخدام نفس امل ) و

e=0.01 g .  
ان.يتم تحديد  *)*(   السعة املناسبة وفقا لالستخدام األغلب للم

  
  الثامنةاملادة 

  للموازين متطلبات إقرار النوع واملطابقة للنوع املقر 
  

ا يجب أن تل املوازين   8.1 ياجميع وملحقا  املواصفة القياسية اإلماراتية ملتطلبات الواردة 
UAE.S/GSO OIML R76ر األوتوماتيكية ة، والخاص ي و ، باملوازين غ ى مستوردي أو مصن يجب ع

ر األوتوماتيكية تقديم شهادة تقييم مطابقة للنوع املقر صادرة عن  مطابقة  تقييم جهةاملوازين غ
ا دوليا أو  قبل هيئة اعتمادمن  ذات العالقة تي املجاال  معتمدة رف  االعتماد املقبولة  هيئاتمع

رولوجيا القانونيةوزارةال لدى ر شهادات إقرار النوع الصادرة عن املنظمة الدولية للم أو الجهات  . وتعت
 .وزارةمقبولة لدى ال (EU Directives)وفقا لألدلة األوروبية  (Notified Bodies)املعينة األوروبية 

ي من تقديم شهادة إقرار نوع و/أو  املزودي حال عدم تمكن  للوزارة حقي  8.2 أو املصنع املح
 وزارةالفقط، أن تقوم  (IIII)والصنف  (III)من الصنف شهادة مطابقة وفقا للبند السابق، وللموازين 

ي امللحق ()2-1بأخذ عينات وفقا للجدول (م ن  ا  )،1، املب  يإلجراء الفحوصات املنصوص عل
ى نفقة، UAE.S/GSO OIML R76 املواصفة القياسية اإلماراتية بحيث تشمل ، صاحب العالقة وع
 كحد أدنى الفحوصات التالية:

- Clause 3.5 : Maximum Permissible Errors. 
- Clause 3.6 : Permissible differences between results.  
- Clause 3.8 : Discrimination 
- Clause 3.9.1 : Tilting 
- Clause 3.9.2 : Temperature 
- Clause 3.9.3 : Main power supply 
- Clause 3.9.4 : Time 
- Clause 4.6 : Tare device 
- Clause 6.1 : Minimum sensitivity 
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ليــــــة، مثـــــل مـــــوازين املطــــــبخ املـــــوازين املســــــتخدمة لألغـــــراض الشخصـــــية وامل ـــــيجـــــب أن تل 8.3
مـــن حيـــث قيمـــة الخطـــأ األعظـــم املســـموح بـــه، كحـــد  ،IIII، متطلبـــات الصـــنف والتـــوزين الشخصـــية

ـــا أدنـــى، وبشـــرط تثبيـــت عالمـــات واضـــحة  ـــر التجاريـــة أو الطبيـــة عل ـــا لالســـتخدامات غ ـــى أ تـــدل ع
ــر قابــل لإلزالــة ــي مــن  للــوزارةيحــق  .وبشــكل واضــح وغ ــي حــال عــدم تمكــن املســتورد أو املصــنع املح

ـــا مـــن قبـــل تقـــديم شـــهادة أو شـــهادة مطابقـــة صـــادرة عـــن جهـــة م ـــرف  عتمـــدة دوليـــا أو عـــن جهـــة مع
ــــــا لفحــــــص الخطــــــأ األعظــــــم 1-1، أن تقــــــوم بأخــــــذ عينــــــات وفقــــــا للجــــــدول (موزارةالــــــ ) لبيــــــان مطابق

ــى نفقــة صــاحب UAE.S/GSO OIML R76للمواصــفة القياســية اإلماراتيــة املســموح بــه وفقــا  ، وع
 العالقة.

ــ توضــع  تحتــوي ن أيجــب  8.4 ن بحيــث تكــون املــوازين ال ــى شاشــت ــى أــي الخدمــة ع حــداهما ع
لك  األقل ظاهرة للمس

ــا بشــكل يجــب  8.5 ــي املجــال التجــاري مــزودة بآليــة لحماي أن تكــون جميــع املــوزاين املســتخدمة 
ــــ  ــــي املنطقــــة ال ــــى نتيجــــة القيــــاس، ويمنــــع أن تكــــون هنالــــك أيــــة إمكانيــــة مـــادي مــــن العبــــث  تــــؤثر ع

 ع وسيلة الحماية.لتعديل هذه املوازين بدون نز 
  

 

  التاسعةاملادة 
  التحقق

  
ي  9.1   متطلبات التحقق األو

  

ا،  ألغراض - أ ى املوازين وملحقا ي، يتم إجراء الفحوصات التالية ع املطابقة ملتطلبات التحقق األو
 UAE.S/GSO OIMLكحد أدنى، وفقًا للمواصفة القياسية اإلماراتية املواصفة القياسية اإلماراتية 

R76-1:2009OIML R76  
 

Visual inspection 
- Clause 3.5 : Maximum Permissible Errors 
- Clause 3.6 : Permissible differences between results 
- Clause 3.8 : Discrimination 
- Clause 3.9.1 : Tilting 
- Clause 3.9.4 : Time 
- Clause 4.6 : Tare device 
- Clause 6.1 : Minimum sensitivity 

 
ان نع تركيب أو استعمال أي يم -ب ي مم   ن قبل الجهات املخولةإال بعد اجتيازه ملتطلبات التحقق األو
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 متطلبات التحقق الدوري  9.2

  

ـــا،  -أ ـــى املـــوازين وملحقا ألغـــراض املطابقـــة ملتطلبـــات التحقـــق الـــدوري، يـــتم إجـــراء الفحوصـــات التاليـــة ع
ي: UAE.S/GSO OIML R76-1:2009OIML R76كحد أدنى، وفقًا للمواصفة القياسية اإلماراتية   و

  
- Visual inspection 
- Clause 3.5 : Maximum Permissible Errors at 5 different loads including the 

minimum and the maximum capacity 
- Clause 3.6 : Permissible differences between results 

 
ي هذه املا -ب  .سنةدة مرة واحدة كل يتم إجراء الفحوصات الواردة 

  
  متطلبات التحقق بعد الصيانة  9.3

  

ى نتيجة القياس ف ان بشكل قد يؤثر ع ى امل ـي يجب إجراء الفحوصـات ي حال إجراء صيانة ع ـا  املنصـوص عل
  .لدوريامتطلبات التحقق 

  
ئ  9.4   متطلبات التحقق املفا

  

ان ــ ئ للم ــى ور  ــي حــال إجــراء التحقــق املفــا وود شــكوى أو تنفيــذ حمــالت رقابيــة أو تنفيــذ إجــراءات وذلــك بنــاء ع
ــي متطلبـات التحقــق الــدوري ضـبط الجــودة مـن قبــل جهـات التخويــل، ـا  أو  يـتم إجــراء الفحوصـات املنصــوص عل

ا حسب مقت األمر   .جزء م
 
 
 
 
  

  العاشرةاملادة 
ركيب واالستخدام   متطلبات ال

  ا. ال املسموحيجب أن تستخدم املوازين ضمن سعات األحم  10.1
ان   10.2 ويحمل إال إذا كان متحققا منه  القرار  هذامن املوازين الخاضعة ألحكام يمنع استخدام أي م

رولوجية    .الوزارة من قبلاملعتمدة العالمات امل
  .يجب تركيب واستخدام املوازين وفقا ملتطلبات الصانع  10.3
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ي مكان بعيد عن أي تأث  10.4 ان  ى نتيجة القياس بأي شكل من يجب تركيب امل رات تسبب تشويشا ع
  األشكال

ن ألغراض البيع وآخر ألغراض الشراء إال إذا كانت هنالك أسباب فنية موجبة   10.5 ان مع يمنع تخصيص م
ائية للقياسلذلك  ى النتيجة ال   وال تؤثر ع

ا أ تفقد          10.6 رة التحقق إذا تم صيان ى نتيجة أداة القياس صالحية ف ي املنطقة ال تؤثر ع و إصالحها 
ر املالك مسؤوال عن تقديم أداته ألغراض إعادة التحقق. ،القياس  ويعت

  
  

 
  الحادية عشراملادة 

رولوجية    العالمات امل
 

رولوجيـــــة 11.1 ان بشـــــكل مناســـــب وظـــــاهر ، املعتمـــــدة مـــــن الـــــوزارة، يجـــــب تثبيـــــت العالمـــــات امل ـــــ ـــــى امل ع
  .للعيان

رولوجية أو نزعها أو طمسها أو تعديلها بايمنع التالعب  11.2   .من قبل املالكلعالمات امل
ي ألي سـبب فيجــب التوقــف فـورا عــن اســتخدام األداة وإبــالغ  11.3 رولــو ـي حــال نــزع عالمـة التحقــق امل

 التحقق وتثبيت العالمات حسب األصول. إلعادةالجهة املخولة 
عــن اســتخدام األداة ويــتم اتخــاذ  فــوراً  يجــب التوقــف(أختــام الحمايــة) ــي حــال نــزع عالمــة الحمايــة  11.4

 سؤول عن املخالفة وفقًا للمادة الثانية عشر. اإلجراءات القانونية بحق امل
  

  عشر الثانيةاملادة 
  الدولةحركة املوازين ضمن ضوابط 

  
  :IIوالصنف  Iاملوازين من الصنف   12.1

ي موقع االستخدام، وتفقد  يتميجب أن  ى أي حية صال التحقق من هذه املوازين  ان إ التحقق عند نقل امل
 مكان آخر

 :IIIاملوازين من الصنف  12.2
ي نفس اإلمارة، وتفقد  يتميجب أن  ى  صالحيةالتحقق من هذه املوازين  ان من إمارة إ التحقق عند نقل امل

  .أخرى 
  :IIII املوازين من الصنف 12.3

ي أي إمارة، وال تفقد  يتميمكن أن  ى  حيةصال التحقق من هذه املوازين  ان من إمارة إ التحقق عند نقل امل
  أخرى.
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  املادة الثالثة عشر
  الجزاءات 

  
، بشأن 2020) لسنة 20دون اإلخالل بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه املرسوم بقانون اتحادي رقم ( 13.1

املواصفات واملقاييس والتشريعات األخرى ذات العالقة، للوزارة أو الجهة املخولة، حسب مقت 

ي حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا يتم ال، الح ر من الجزاءات اإلدارية التالية  توقيع جزاء أو أك

 القرار الذي يصدر بموجبه حسب طبيعة املخالفة:

 اإلنذار .أ

 تكرار املخالفة.  بعدم املخالف منتوقيع تعهد  .ب

ن تصو  .ت يب األوضاع وفق توقيع تعهد من املخالف بمنع وضع أداة القياس للتداول واالستخدام لح

رة الزمنية ال تحددها الوزارة أو الجهة املخولة.  الف

ي حال عدم قيامه  13.2 ى املخالفة  رتبة ع يتحمل املخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة األضرار امل

 باإلزالة أو املعالجة.

  املادة الرابعة عشر
 إجراءات التظلم

  
من هذا القرار، شريطة السابقة  أحكام املادة يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقت  14.1

ام بما يأتي:   االل

ى ( املعتمدة،جراءات تقديم التظلم للوزير أو الجهة املختصة وفق اال  -أ ) 14وذلك خالل مدة ال تزيد ع

) يومًا 60يوم عمل من تاريخ تبليغ املخالف بالقرار الذي يرغب بالتظلم منه، أو خالل مدة أقصاها (

 اإلخطار باملخالفةمن تاريخ 

 إرفاق جميع الوثائق الالزمة ال توضح سبب التظلم. -ب

يصدر الوزير أو الجهة املختصة القرار الذي يراه مناسبًا بشأن التظلم املقدم وفق أحكام هذه  14.2

ى ( ائيًا، 25املادة خالل مدة ال تزيد ع ذا الشأن  ) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر 

ي هذا البند.ويعت ي حال عدم اتخاذ أي إجراء خالل املدة املحددة   ر التظلم مرفوضًا 

  



   

12 
 

  عشرالخامسة املادة 
  األحكام العامة

  
ن أو  وزارةدون قيام مفت ال قرار ال احول هذيال  15.1 بـإجراء فحوصـات أخـرى للتأكـد  جهـات التخويـلاملفوض

ي هذ ي التشريعات األخرى. اإللزاميةللمتطلبات  ا القرار من مطابقة األدوات الواردة  ا    املنصوص عل
ي  15.2 من قبل الجهات املخولة إال من قبل  هذا القرار ال يجوز إجراء عمليات التحقق لألدوات الواردة 

 الوزارة.
ى جميع املنشآت املعنية  15.3 كل املساعدة وجهات التخويل  وزارةأن تقدم ملفت ال ا القرار ذيجب ع

 بكل سهولة ويسر ودون مماطلة.ا القرار ا واملتعلقة بتنفيذ أحكام هذواملعلومات ال يطلبو 
 .هذا القراراإلجراءات الالزمة لتنفيذ بنود  صدار بإ وزارةتقوم ال 15.4
ا بمقت أحكام  15.5 ي هذا القرارإذا نشأت أي حالة ال يمكن معالج رها أو ، أو نشأ أي خالف  تفس

رفع   القرار الذي يراه مناسبًا بشأن تلك الحالة أو ذلك الخالفليصدر  األمر لوكيل الوزارةتطبيقها ف
 استنادًا للممارسات الدولية وبما يحقق املصلحة العامة.

  
  
  
  

  املراجع:
 

    UAE.S/GSO OIML R76-1:2009 اإلماراتية:املواصفة القياسية 
  
  
  
 

  )1ملحق (
  

ى النحو الت  -1 ن هذا امللحق الجداول الخاصة بأخذ العينات، وع ي:يب   ا
الخـــــاص بأخـــــذ عـــــدد عينـــــات مصـــــغرة، والـــــذي تـــــم إعـــــداده وفقـــــا للمواصـــــفة   )1-1جدول (م -أ

بالطريقــة املصــغرة املزدوجــة عنــد حــد قبــول  (ISO 2859-1/1999)الدوليــة 
  .s-4، وفقا ملستوى املعاينة 1.00) يساوي AQLجودة (

للمواصــــفة الخــــاص بأخــــذ عــــدد عينــــات متوســــطة، والــــذي تــــم إعــــداده وفقــــا   )2-1مجدول ( -ب
جــدول أخــذ  II. وفقــا ملســتوى املعاينــة الثــاني (ISO 2859-1/1999)الدوليــة 
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) يســـــاوي AQLعينـــــات التحقـــــق املصـــــغر املزدوجـــــة عنـــــد حـــــد قبـــــول الجـــــودة (
1.00.  

الخـــــاص بأخـــــذ عـــــدد عينـــــات موســـــعة، والـــــذي تـــــم إعـــــداده وفقـــــا للمواصـــــفة   )1-3جدول (م -ج
جـدول أخـذ العينـات  IIعاينة . وفقا ملستوى امل(ISO 2859-1/1999)الدولية 

  ).0.65الطبيعية املزدوجة عند حد قبول الجودة األدنى ( بنسبة 
  أسس الرفض والقبول:  -2

ـــــى يقـــــل عـــــن أو يســـــاوي عـــــدد   2-1 ـــــي املرحلـــــة األو ـــــي حـــــال أن عـــــدد العينـــــات املعابـــــة املـــــأخوذة 
  العينات املعابة ألغراض القبول، فيتم قبول الدفعة.

ـــــى أو يســـــاوي عـــــدد ـــــي حـــــال أن عـــــدد   2-2 ـــــى يزيـــــد ع ـــــي املرحلـــــة األو العينـــــات املعابـــــة املـــــأخوذة 
  العينات املعابة ألغراض الرفض، فيتم رفض الدفعة.

ن عــدد العينــات املعابــة   3-2 ــى يقــع بــ ــي املرحلــة األو ــي حــال أن عــدد العينــات املعابــة املــأخوذة 
خذ عينـات للمرحلـة الثانيـة ألغراض القبول وعدد العينات املعابة ألغراض الرفض، فيتم أ
  للفحص، ويتم رفض أو قبول الدفعة وفقا لنتائج هذه املرحلة.

ــر عــن   4-2 تـرفض الدفعــة كاملــة إذا تجـاوز الخطــأ األعظــم املسـموح بــه ألداة قيــاس واحـدة أو أك
، الســــماح ملالـــــك أو وزارةضــــعف الخطــــأ األعظــــم املســـــموح بــــه. إال أنــــه يجــــوز، وبموافقـــــة الــــ

أدوات القيـــــــاس بفرزهـــــــا بشـــــــكل كامـــــــل بحـــــــث تقبـــــــل األدوات املطابقـــــــة  مصـــــــنع أو مســـــــتورد
ر املطابقة.   وترفض غ
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  ): جدول أخذ عدد عينات مصغرة1-1جدول (م

 املرحلة حجم الدفعة
عدد العينات 

املطلوبة 
 للفحص

 عدد العينات املعابة ألغراض

  رفض الدفعةقبول الدفعة

ى 150 - 2  1 0 2 األو
ى 500 - 151  1 0 3 األو
ى 1200 - 501  1 0 5 األو

1201 - 10000 
ى  2 0 8 األو
 2 1 8 الثانية

10001 - 35000 
ى  2 0 13 األو
 2 1 13 الثانية

35001 - 500000 
ى  2 0 20 األو
 2 1 20 الثانية

ر   500000من  أك
ى  3 0 32 األو
 4 3 32 الثانية
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 ): جدول أخذ عدد عينات متوسطة1-2جدول (م

 املرحلة حجم الدفعة
عدد العينات 

املطلوبة 
 للفحص

 عدد العينات املعابة ألغراض
قبول 
 الدفعة

 رفض الدفعة

ى 50 – 2  1 0 2 األو
ى 90 – 51  1 0 3 األو
ى 150 – 91  1 0 5 األو

151 - 280 
ى  2 0 8 األو
 2 1 8 الثانية

281 - 500 
ى  2 0 13 األو
 2 1 13 الثانية

501 - 1200 
ى  2 0 20 األو
 2 1 20 الثانية

1201 - 3200 
ى  3 0 32 األو
 4 3 32 الثانية

3201 - 10000 
ى  3 1 50 األو
 5 4 50 الثانية

10001 – 35000 
ى  4 2 80 األو
 6 5 80 الثانية

35001 – 150000 
ى  6 3 125 األو
 8 7 125 الثانية

150001 – 500000 
ى  7 4 200 األو

 11 10 200 انيةالث

ر   500000من  أك
ى  9 5 315 األو
 13 12 315 الثانية
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 ): جدول اخذ عدد عينات موسعة1-3جدول (م

  املرحلة  حجم الدفعة
عدد العينات 

املطلوبة 
  للفحص

 عدد العينات املعابة ألغراض

 رفض الدفعة قبول الدفعة

ى  8 - 2   1  0  2  األو

9 - 15  
ى   1  0  2  األو
  1  0  2  ةالثاني

16 - 25  
ى   1  0  3  األو
  1  0  3  الثانية

26 - 50  
ى   1  0  5  األو
  1  0  5  الثانية

51 - 90  
ى   1  0  8  األو
  1  0  8  الثانية

91 - 150  
ى   1  0  13  األو
  1  0  13  الثانية

151 - 280  
ى   1  0  20  األو
  1  0  20  الثانية

281 - 500  
ى   2  0  32  األو
  2  1  32  الثانية

501 - 1200  
ى   2  0  50  األو
  2  1  50  الثانية

1201 - 3200  
ى   3  0  80  األو
  4  3  80  الثانية

3201 - 10000  
ى   3  1  125  األو
  5  4  125  الثانية

10001 - 35000  
ى   5  2  200  األو
  7  6  200  الثانية

35001 - 150000  
ى   6  3  315  األو
  10  9  315  الثانية

150001 – 500000  
ى   9  5  500  األو
  13  12  500  الثانية

ر من    500000اك
ى   11  7  800  األو
  19  18  800  الثانية

 
�


