
 

 

   

  

 

 

 

 

 

  
  الالئحة  بشأن )  لسنة ()  مسودة قرار مجلس الوزراء رقم (

الكية عدادات لل الفنية    االس

 

 

 

 

 

  
  
  



 مجلس الوزراء:

ى الدستور، -  بعد االطالع ع

ى القانون االتحادي رقم ( - بشـــــــــــــأن اختصـــــــــــــاصـــــــــــــات الوزارات وصـــــــــــــالحيات الوزراء،   1972) لســـــــــــــنة  1وع

 وتعديالته،

ى  -   االتحادي  القانون   احكام  بعض  تعديل  شـــــــأن  ي  2020  لســـــــنة) 16(  رقم  اتحادي  بقانون   املرســـــــوموع

 الوزراء، وصالحيات الوزارات اختصاصات بشأن 1972 لسنة) 1( رقم

ى القانون اإلتحادي رقم  - ابشأن حماية البيئة  1999لسنة  24وع  وتعديالته وتنمي

ى املرســــــــــوم اإلتحادي رقم   - ي لألوزان   2014لســــــــــنة   132وع ى عضــــــــــوية املكتب الدو بانضــــــــــمام الدولة ا

 واملقاييس 

ن   - ادوعلى القان ة 2(رق   االت ارة،أ  2015) ل ات ال ر  وتعدیالته  ن ال
ى القانون االتحادي رقم ( -  بشأن سالمة املنتجات،  2018) لسنة 10وع

ى القانون االتحادي رقم ( - لك،  2020) لسنة 15وع  ي شأن حماية املس

ى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( - ن االتحادية، 2020) لسنة 17وع   بشأن تعديل وإلغاء بعض القوان

ى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( -  بشأن املواصفات واملقاييس، 2020 ) لسنة20وع

ى قرار مجلس الوزراء رقم ( -    ، بشأن النظام الوط للقياس  2022) لسنة 64وع

ى قرار مجلس الوزراء رقم ( - ى جهــات تقييم   2015) لســـــــــــــنــة  35وع بشـــــــــــــــأن النظــام اإلمــاراتي للرقــابــة ع

 املطابقة،

ى ما عرضه -   والتكنولوجيا املتقدمة، وموافقة مجلس الوزراء،وزير الصناعة  وبناًء ع

 قــــــّرر:

  

  

  

 

  



  

  ) 1املادة (
   التعريفاتو  املصطلحات

ي هذ  يكون للمصطلحات والكلمات 1.1 أدناه ما لم    ا، املعاني املخصصة لها القراروالعبارات التالية، حيثما وردت 
ى خالف ذلك:     تدل القرينة ع

  وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة   :                 الوزارة  1

املعهد الوط    2
رولوجيا    للم

رولوجيا   :   معهد اإلمارات للم

ي الدولة ال يقع ضمن    :  املختصة: ةالجه  3 ا تطبيق أي  الجهة الحكومية االتحادية أو املحلية  صالحي

  من أحكام هذا القرار. 

العدادات    4
الكية   االس

ي هذا القرار   ت عدادا  :   الكهرباء واملاء والغاز والطاقة الحرارية املشمولة 

  االعتماد  5
Accreditation  

مصادقة رسمية من طرف ثالث بكفاءة جهة تقييم مطابقة إلجراء نشاط تقييم    :
  مطابقة محدد. 

ر    6 الذ   :  املخت ر  بإجراء  ياملخت الكيةللعدادات  اختبارات    يقوم  املعايرة    االس يشمل  بما 
  والتحقق  

الطاقة   اتعداد   7
    الكهربائية

ي دائرة كهربائية  : لكة      جهاز يقيس الطاقة الكهربائية املس

الكهرباء    8 عدادات 
    الذكية  

الك االعدادات ال ت  : حفظ هذه  تلكهرباء بتكرارية زمنية معينة، و قوم بقياس اس
ا  بوحدة  القياسات   ي العداد ويمك ى  رسال نتيجة القياس  إتخزين مدمجة  الجهة إ

  املزودة للطاقة الكهربائية 
  جهاز مصمم لقياس وحفظ وإظهار كمية غاز الوقود (حجم أو كتلة) املارة خالله  :  عداد الغاز   9

مصمم لقياس وحفظ وإظهار حجم املياه ال تمر خالل ناقل القياسات جهاز   :  عداد املياه   10
  وذلك عند ظروف القياس للعداد. 

الطاقة   11 عداد 
  الحرارية 

ي دائرة التبادل الحراري بواسطة   : جهاز مصمم لقياس الطاقة الحرارية ال ُتعطى 
عداد   ويكون  الحرارية،  للطاقة  الحامل  السائل  يسم  إما سائل  الحرارية  الطاقة 

ي: مجس تدفق، مجس مزدوج   جهاز متكامل أو جهاز ُمركب من مجموعات فرعية 
ا    لدرجة الحرارة، حاسب أو مجموعة م

من أدوات  التحـقـق  12
  القياس

  .التحقق شهادة إصدار أو/و التحقق عالمة تثبيت عنه ينتج  مطابقة تقييم  إجراء  :



ى،  خطوة  يخاللها   من  عملية يتم  :  املعايرة   13 ن العالقةتحديد  محددة،   ظروف تحت أو  قيم ب
للمعيار وارتياب القياس معيار كمية  املناظرة البيان قيمة مع جهة، من القياس 
ا ال لألداة معاير ي أخرى، جهة من لها،  القياس وارتياب يتم  ثانية   خطوة و

ى للحصول  عالقة لتحديد املعلومات هذه استخدام    .البيان من  نتيجة القياس ع
االق   14 الخطأ 

  املسموح به 
ي هذهو الخطأ االق أل   :   وال يسمح بتجاوزه  ا القرار داة القياس املحدد 

ن   :  بطاقة البيان  15 والرقم املتسلسل    زودسم صانع أداة القياس وعنوانه أو عنوان املا  ي بطاقة تب
ا وخصائصها وتصنيفها وطريقة استخدامها    ألداة القياس ونوعها أو  طرازها ووظيف

ا وتدريجها وسنة الصنع وأية معلومات أساسية  ا أو حمول   خرى. ألزامية إوسع
ى بناء قانوني، قرار  :  إقرار النوع   16  يل القياس أدوات من النوع  هذا أن يشهد  النوع، تقييم تقرير ع

  .نوع إقرار شهادة عليه بناء ُويصدر به،  الخاصة القانونية املتطلبات
ر مباشر للتحقق من استيفاء السلعة أو املنتج    :  تقييم املطابقة    17 أي نشاط يستخدم بشكل مباشر أو غ

  أو املادة أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العالقة
ي دفعة منه ملتطلبات أ الشهادة الصادرة عن الوزارة وال تؤكد مطابقة املنتج أو    : شهادة املطابقة  18

  املواصفات القياسية املعتمدة 
ي   19 املنتج  تسجيل 

تقويم   نظام

  اإلماراتي  املطابقة

ذات    : اإلماراتية  للمواصفة  املطابق  للمنتج  الوزارة  من  تصدر  ال  املطابقة  شهادة 
  القرار العالقة ومتطلبات هذا 

تقويم   20 نظام 

  املطابقة اإلماراتي 

النشاط الذي يع بالتحقق من استيفاء املتطلبات املحددة للمواصفات القياسية    :
ر مباشر مثل الفحص أو التفتيش أو اال  ختبار أو املعايرة  املعتمدة بشكل مباشر أو غ

  أو منح شهادات املطابقة للمنتجات
العالمات    21

رولوجية    امل

للمتطلبات   : ا  استيفا مدى  ن  تب القانونية  القياس  أداة  ى  ع ا  تثبي يتم  عالمات 
الرفض،  وعالمة  التحقق،  عالمة  وتشمل  السارية،  للتشريعات  وفقًا  ا  الخاصة 

ى أداة القياس.إوعالمة    قرار النوع، وعالمة الحماية، وعالمة الحجز، أو التحفظ ع
التحقق   22   عالمة 

ي  رولو   امل

ى أداة قياس بطريقة واضحة تشهد أن التحقق من أداة القياس قد   : عالمة تثبت ع
ا للمتطلبات القانونية   تم تنفيذه وتم التأكد من مطابق

ا) أو أدوات القياس (أ  كمية  :  دفعة التفتيش   23    و التفتيش أالخاضعة لالختبار جزا

املواصفة    24
القياسية  

  املعتمدة 

مواصفة قياسية لدولة اإلمارات  "لها بعبارة  يشار  و ،  الوزارة املواصفات ال تعتمدها    :
  . (UAE.S)أو ) إ ع م /م ق (ويرمز لها بالرمز " العربية املتحدة 



  

رولوجية الصادر  إيتم الرجوع    ا القرار لغايات هذ 2.1 ي معجم املصطلحات امل العربية    عن املنظمةى التعاريف الواردة 
رولوجيا    مأو املعج،  للتنمية الصناعية والتعدين ي امل ي للمصطلحات العامة الخاصة  الصادر عن املنظمة   (VIMl)الدو

  املواصفات الصادرة عن منظمات التقييس الدولية. ى  إالدولية للمقاييس القانونية، وللمصطلحات الفنية يتم الرجوع  

  
  

  الكمية املحددة املراد قياسها.   :  املقاسة الكمية  25

الظروف    26
  التشغيلية

ى الكمية املؤثرة، وال تشكل معا الظروف ال    : مجموع القيمة املقاسة باإلضافة إ
الذي   بالعمل  القيام  من  القياس  أداة  ن  لتمك القياس  أثناء  ا  عل املحافظة  يجب 

ي الظروف االعتيادية. أصممت من    جله 
ا ضمن الحدود املطلوبة  :  التشويش  27 ا تقع  ي    ي كمية مؤثرة تقع قيم متطلبات محدده، ولك

ي حال عدم   ر الكمية املؤثرة تشويشا  خارج الظروف التشغيلية ألداة القياس. وتعت
  تحديد الظروف التشغيلية لألداة.

ر  قيمة    28 التغ
  الحرجة

ر مرغوب به. القيمةي   : ي نتيجة القياس غ ر  ر عندها التغ   ال يعت
  

  أداة القياس. محددة تتحملها  ناخيةم ي ظروف   :  الظروف املناخية  29

قبل    :  ةالجهة املعين  30 من  املعينة  هذ  الوزارة الجهة  جزئي، القرار  األغراض  أو  كامل  بشكل  سواء   ،
ة برقم تعريفي خاص صادر عن    . الوزارةواملم

التجميعات    31
الفرعية ألداة  

  القياس

ن ربطها بتجميعات    : ا بشكل مستقل وتشكل أداة قياس ح أجزاء مادية تعمل كل م
  فرعية أخرى متوافقة معها، أو مع أداة قياس متوافقة معها.

الوضع   32
  م ستخدا لال 

ا.  : ى لألغراض الخاصة  ائي لالستخدام للمرة األو  وضع أداة القياس للمستخدم ال

ي أو اعتباري صنع أداة قياس، وسوقها تحت    :  الصانع  33 سمه أو عالمته  ايع أي شخص طبي
  التجارية أو وضعها لالستخدام ألغراضه الخاصة.

  املزود  34
  

ى  أثر من يكون لنشاطه    كل  : ي ذلك ال   ع أو املستورد أو    صانعخصائص املنتج بما 
ي أو الناقل أو املجمع أو الوكيل أو املخزن أو أي موزع رئيس أو   أي ممثل قانوني    فر

ألحكام   الخاضع  املنتج  وتشغيل  وتركيب  راد  است عن  مسؤواًل  ، القرار  هذايكون 
ي   الدولة وفق والذي يزاول نشاطه من خالل شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها 

  التشريعات ذات العالقة. 



 
  ) 2املادة (

  الهدف من القرار

رولوجية الفنية املتطلبات يحدد القرار ى  املطبقة وامل الكية    ع لضمان   توافرها يجب ال العامة  والشروطالعدادات االس
ي واعادة التحقق و  الكيةقرار النوع للعدادات  إدقة القياسات ونقل البيانات ومتطلبات التحقق األو دف ضمان    االس

ن. أجودة العدادات املستخدمة وتقليل  لك   خطاء القياس وحماية حقوق املس
  

  ) 3( املادة
  نطاق التطبيق 

ى العدادات الكية    ينطبق القرار ع  اململوكة أو    اءوامل  من قبل هيئات الكهرباء  واململوكةاملصنعة محليا  أو  املستوردة  اإلس
ن من قبل جهات أخرى وتؤث ى املتعامل الك لألفراد  ر نتائجها ع   واملنشآت. ي الدولة للقياسات الخاصة بكميات االس

  ) 4املادة (

    املسؤوليات

ر هيئات الكهرباء واملاء   .1 الكيةمطابقة العدادات  مسؤولة عن  أو الجهة املالكة  ي الدولة  تعت ا  ملتطلبات هذ  االس
  القرار

الكيةعدادات  لل  صانعو الأ  املزود يكون   .2 يمسؤوال عن التسجيل اإللزامي    االس املطابقة   تقويم  نظام  للعدادات 
   (ECAS)اإلماراتي 

 
  ) 5املادة (

  الظروف املناخية
ى اليجب   - ى  نتائج  وتقديم    تحديد الظروف البيئية ال تتحملها العدادات  صانعع ا ع االختبارات ال تثبت قدر

ي الدولة  تحمل الظروف    البيئية 
ام باستخدام العدادات ضمن الظروف املناخية املناسبة واملحددة من قبل ال - ى املالك االل  .صانعع

  ) 6املادة (
  وحدات القياس

  
ابوحدة  الطاقة الكهربائيةتقاس   -  .الواط أو أجزا
ر املكعب أو الكيلوغرام (بوحدة  كمية الغاز تقاس   - اأو ) أو كغ 3م امل   .أجزا
ر املكعب (م   -  جزائه.أ  ) أو 3يقاس حجم املاء املار من العداد بوحدة امل



  
  

  ) 7(ادة امل
رولوجية   العالمات امل

  
رولوجية التالية: -   يجب أن تحمل العدادات العالمات امل

 .عالمة إقرار النوع أو املطابقة  

 للعدادات ا  االستعاضة عويجوز  ،  الوزارةمن قبل    املعتمدالختم    /  عالمة التحقق موثقة   بتوفر سجالت 
ا  املخولة لدى الجهات  املتحقق م

 سنة أو  الصنع  سنة  تثبيت  عن  االستعاضة  يجوز  أنه  إال  الخدمة،  ي  العداد  وضع  ي    سنة  العداد  وضع 
ومحفوظة بطريقة مناسبة يسهل    للعدادات  املالكةبتوفر سجالت موثقة للعدادات لدى الجهات    الخدمة  

ي الخدمة.  تتبع الرقم املتسلسل للعداد مع سنة وضعه 
 

  ) 8املادة (
رولوجية الخواص حماية    امل

 

رولوجية ألداة القياس، أو نتائج القياس، عند وصلها بأي   - جهاز أو أداة أخرى، أو بأي يجب أال تتأثر الخصائص امل
ا أن تتصل به بأي وسيلة كانت.   جهاز تحكم عن بعد يمك

ى نتيجة القياس مصممة بطريقة آمنة ومحمية   - ي أداة القياس وال تؤثر ع يجب أن تكون جميع األجزاء الهامة 
ن من الحصول    من العبث من أي تالعب أو سوء استخدام متوقع، كما يجب أن تصمم بطريقة تمكن املفتش

ا.  ى دليل مادي عند حدوث تالعب أو عبث   ع
رولوجية محددة ومصممة بطريقة آمنة وسهلة التحديد   - ى الخصائص امل ر ع رمجيات ذات التأث يجب أن تكون ال

ن بتحديد حدوث تدخل بأداة القياس   ن املفتش رنامج بطريقة لتمك ومحمية من العبث، كما يجب أن يزود ال
رة معقولة.  ولف

رولوجية الهامة   - رات امل ى خصائص القياس والعوامل واملتغ رمجيات ال تؤثر ع يجب حماية بيانات القياسات وال
ر املتعمدة. ي النظام، بشكل مناسب من جراء الحوادث املتعمدة أو غ  املخزنة 

أبالنسبة   - الكية  االس التللعدادات  عملية  بإجراء  األدوات  هذه  تسمح  املجمع  ال  العداد  ى  ع التعديل  أو  ر  صف
(Totalizer)  .أثناء االستخدام ، 

-   
  ) 9املادة (

  قرار النوع وتقييم املطابقةإ



   متطلبات تقييم املطابقة 9.1

  متطلبات تقييم املطابقة

ى ال الكيةعدادات  للتقديم شـهادة تقييم مطابقة   املزود أو   صـانعيجب ع  )B+D) أو (B+F(وفقا ألحد نماذج املطابقة   االسـ
    )H1أو (

  
  قرار النوعإشهادات   9.2

ى شهادة    يجب .1 الكية   إقرار النوعالحصول ع ي  للعدادات االس العام وفق اإلجراءات   االستخدام قبل وضعها 
 لهذه الغاية وزارةال تحددها ال

ي قرار النوع إتتضمن اختبارات  .2 الكية البنود املحددة    املواصفات الفنية الخاصة بالعدادات االس
ى شهادة املطابقة من   .3 ى  الوزارة يجبللحصول ع الكية  العدادات    مزودي   ع تقديم شهادة تقييم مطابقة االس

ا   رف  ا من  للنوع املقر صادرة عن جهة مع ر شهادات إقرار النوع الصادرة وزارةقبل الدوليا أو موافق عل . وتعت
األوروبية   املعينة  الجهات  أو  القانونية  رولوجيا  للم الدولية  املنظمة  لألدلة   (Notified Bodies)عن  وفقا 

  الوزارة.مقبولة لدى  (EU Directives)األوروبية 
ضمان مطابقة اال  .4 ي حال  دوليا  ا  رف  شهادات املطابقة من الجهات املع ي  يمكن قبول  راطات الواردة  ش

  املنظمات الدولية للتقييس  املواصفات الصادرة عن 
  

  )10املادة (

رولو متطلبات التحقق    يامل

ي باستخدام  إيتم   رولو جهزة معايرة أجراء التحقق من قبل جهة مؤهلة يتم تخويلها من الوزارة للقيام بعمليات التحقق امل
رات املعهد الوطي   رات املعتمدة أو مخت ة تكاليف عمليات التحقق واملعايرة، ويتم  املزود و  أوتتحمل الجهة املالكة    املخت

رولوجياوالجهات املالكة واملعهد الوط    املختصةوضع اإلجراءات الالزمة لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات   ويمكن   للم
 تحقيق متطلبات دقة القراءات وكفاءة نقل البيانات.   الجودة بشرطنظمة  أجراءات  إليات التحقق املناسبة وفق  آاستخدام  

 
ي   التحقق 10.1   األو

ي االستخدام ألول مرة بحيث يتم  .1 ى العدادات ال يتم وضعها  ي هذه املادة ع يتم إجراء الفحوصات الواردة 
ي امللحق (وفقا لدفعة التفتيش  أخذ عينات ألغراض قبول ورفض   بناء املحددة  )  1جداول اخذ العينات الواردة 

ى ا    OIML G 20ملواصفة الدولية ع
 ا القرارهذ يوالواردة املحددة  االختباراتيجب ان تجتاز العدادات  .2
الك النسب املحددة  .3 ي قياس كمية االس  .ا القراري بنود هذيجب ان ال تتجاوز نسبة الخطأ 
ا .4 ى العدادات ال يتم التحقق م ي ع رولو   يتم وضع عالمة التحقق امل



 
  التحقق الدوري   10.2

 التالية:ختبارات اال يتم اجتياز  - 1
  رولوجية وبطاقة البيانالفحص الظاهري ويشمل شاشة القراءة وسالمة األ وعدم وجود عيوب    ختام والعالمات امل

ى الرقم املتسلسل للعداد  ظاهرة باإلضافة إ
   الك ي قياس كمية االس ي نسبة الخطأ   هذا القرار وفقًا للنسب املحددة 

  املسموح به األقالخطأ فحص 
   املسموح به للتحقق    األقاملسموح به ألغراض التحقق الدوري ضعف قيمة الخطأ    األقالخطأ  تكون قيمة

ي.   األو
   الغاز لعدادات  فحصبالنسبة  إجراء  مقداره    يتم  ضغط  عند  النس  الضغط  ي    1.5تحمل  التشغي الضغط 

.  األق
  بار   10حمل الضغط النس عند فحص ت يتم إجراءبالنسبة لعدادات املياه و 

ى العدادات ال يتم التحقق   - 2 ي ع رولو ايتم وضع عالمة التحقق امل ي املادة السابعة من هذا  وفقا مل  م ا ورد 
 القرار

ي االستخدام  - 3 ى العدادات ال يتم وضعها  ي هذه املادة ع ي يتم إجراء الفحوصات الواردة    وفقًا للمدة املحددة 
  دفعة التفتيشويتم أخذ عينات ألغراض قبول ورفض  لكل نوع من العدادات املتجانسة )1-2-10(الجدول رقم 

ي امللحق ( حسب   ى ا  املحددة )1جداول اخذ العينات الواردة   OIML G 20ملواصفة الدولية بناء ع
  

 ) 1-2-10رقم (جدول 

  املدة الزمنية  نوع العداد
  سنوات  10  الذكية عداداتال

  سنوات  10  ئية الكهرباالطاقة عدادات 
  سنوات  5  عدادات الغاز 

  سنوات  5  املياه  عدادات 
  سنوات  5  عدادات الطاقة الحرارية

 
ى الجهة املالكة للعدادات ي حال عدم اجتياز دفعة التفتيش ملتطلبات التحقق الدوري  - 4 استبدال يجب ع

ن من تاريخ التحققالدفعة كاملة خالل  ي هذه    مدة ال تزيد عن عام وللوزارة او الجهات املخولة اعادة النظر 
  املدة بما يخدم املصلحة العامة.

   . مماثلة ةملد ات الدوري يتم تجديد صالحية التحقق للعداد ي حال اجتياز  متطلبات التحقق  - 5
 



   الصيانةالتحقق بعد  :10.3
ى نتائج القياس يجب وقف العداد عن    الصيانةى إجراء  إي حال الحاجة   - 1 للعدادات بالشكل الذي قد يؤثر ع

 جراء الصيانة الالزمة إجراء التحقق من دقة القياس للعداد بعد إعادة إالعمل فورا و 
 دوات القياس القانونيةأعمال صيانة وضبط أجراء الصيانة من قبل جهات مؤهلة للقيام بإيتم  - 2
 ي التحقق الدوري  جراء االختبارات املحددةإيتم  - 3
ئ   : 10.4   التحقق املفا

الوزارة  إيتم   - طلب  ى  ع بناء  ئ  املفا التحقق  شكوى  أجراء  ورود  والرقابة  أو  التحقق  خطط  تنفيذ  لغايات  و 
رولوجية     امل

ي مجال صيانة وإصالح وتركيب    الجهات املخولة  /للوزارةيحق   - ى جميع الجهات العاملة  إجراء التحقق الفجائي ع
ر  راد وتأج ا لهذ وصناعة واست  . ا القرارواستخدام العدادات لبيان مدى مطابق

ي بند التحقق الدوري إلغايات التحقق يتم  -  جراء االختبارات املحددة 
  
 

  )11املادة (
  بطاقة البيان

الكية العداداتتحمل  يجب أن  -   البيانات التالية: االس
  .صانعاسم أو عالمة ال  -أ
 . (accuracy class) الدقةبدرجة املعلومات املرتبطة   -ب

الكيةكما يجب أن تحمل    املعلومات التالية، حيثما كان ذلك قابال للتطبيق: العدادات االس
  املعلومات املتعلقة بشروط االستخدام.    -ت
 (capacity)سعة القياس   -ث
 (Range)مدى القياس   -ج
ة   -ح  (Identity marking)العالمات املم
  رقم شهادة إقرار النوع، والجهة املانحة له.   -خ
رولوجية تتوافق مع هذ  - د ن إذا كانت األجهزة اإلضافية املرتبطة باألداة تعطي نتائج م أم   ا القرار معلومات تب

  .ال
  املقياس للقيمة املقاسة بإحدى الصيغ التالية:  تدرجاتيجب أن تكون  -
n1×10  

n×102  

n×105 



ى خالف ذلك. كما يجب أن تكون   عدد  nحيث  صحيح أو صفر ما لم تنص املتطلبات الخاصة بأداة القياس ع
  وحدة القياس أو رمزها مثبت بالقرب من القيمة العددية. 

ى وحدة القياس املستخدمة.  -   يجب أن يم املقياس املادي بقيمة اسميه أو تدريج باإلضافة إ
  
  
  
  

  )10املادة (
  العامةاملتطلبات  

 قابلية إعادة القياسات  10.1
ي أمـاكن مختلفـة أو من قبـل   يجـب أن تكون نتـائج القيـاســـــــــــــات لنفس الكميـة املقـاســـــــــــــة متقـاربـة عنـد فحصـــــــــــــهـا 
رًا   ي نتائج القياس صـــــــــــغ ى نفس الظروف األخرى، بحيث يكون االختالف  ن، عند الحفاظ ع أشـــــــــــخاص مختلف

  املسموح به.  األقنسبيا عند مقارنته مع قيمة الخطأ 

  تكرارية القياسات  10.2
ر الظروف نفســها، بحيث   يجب أن تكون نتائج القياســات لنفس الكمية املقاســة متقاربة عند فحصــها تحت تأث

رًا نسبيًا عند مقارنته مع قيمة الخطأ  ي نتائج القياس صغ   املسموح به. األقيكون االختالف 

  التمي والحساسية   10.3
ي للفحص، كما يجب أن تكون عتبة التمي  يجب أن تكون    Discrimination)أداة القياس حساسة بالقدر الكا

threshold)  .ي للكمية املراد قياسها ره بالقدر الكا   صغ

 االعتمادية 10.4
ر    يجــب تصـــــــــــــميم ى إعطــاء نتــائج قيــاس غ ر األعطــال ال قــد تودي إ ى ابعــد حــد تــأث أداة القيــاس بحيــث تقلــل إ

 صحيحة، ما لم تكن هذه األعطال ظاهرة للعيان.

  
  
  
  
  
  
  



   



  الكهرباء عدادات  :الباب األول 
  

  عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة :أوال 
  

ي عدادات )  1-1املادة (  الطاقة الكهربائيةالرموز املستخدمة 

  

  ةالدق)  1-2املادة (

ى ال   . Cو Bو Aالتالية:  الدقةالعداد، وفقا إلحدى درجات دقة تحديد درجة  صانعيجب ع

    الظروف التشغيلية)  1-3املادة (

ية الداللة باللغة   الرمز  م     الداللة باللغة العربية  اإلنجل

  1  I 
  

  دالتيار الكهربائي املار خالل العدا 

  2 nI  Specified reference current   قيمة التيار املرجعية املحددة وال اعتمدت لتصميم العداد املشغل من
  خالل محول 

  3 stI  The lowest declared value of I  أدنـى قيمة معلنة للتيارI  وال يسجل عندها العداد الطاقة الكهربائية
الفعالة عند معامل قدرة مقداره واحد (عدادات متعددة الطور عند حمل 

  متوازن)
  4 minI     أصـــــــــــــغر قيمـة للتيـارI   بحيـث يكون عنـدهـا مقـدار الخطـأ واقعـا ضـــــــــــــمن حـدود

ا (عدادات متعددة الطور عند حمل متوازن)   األخطاء القصوى املسموح 
  5 trI    ر من مقدار الخطأ الذي يقع ضـــمن الحد األدنـــــــــــــــــى   التيار والقيمة تكون أك

  دالعدا دقةللخطأ األق املسموح به واملقابل لدرجة  
  6 maxI     ــار ــأ    Iالقيمـــة القصـــــــــــــوى للتيـ ــاء    يقع ضـــــــــــــمنوالـــذي يكون مقـــدار الخطـ األخطـ

ا   القصوى املسموح 
  7 U  Voltage of electricity supplied to 

the meter 
  الجهد للكهرباء املزودة للعدادقيمة 

  8 nU  The specified reference voltage ي املحدد   الجهد املرج

  9 f  The frequency of the voltage 
supplied to the meter 

  تردد الجهد املزود للعداد

  10 nf  The specified reference frequency  ي املحدد ردد املرج   ال

  11 PF  Power Factor  = معامل القدرة cos φ جيب التمام لزاوية فرق الطور =φ   ن   Uو   Iب



ى ال -  Imax و Itr و Imin و Ist و In و Un و fn تحديد شروط التشغيل املعتادة للعداد، وتحديدًا قيم  صانعيجب ع
ى العداد.     املطبقة ع

ي الجدول ( -   ) 1.1لقيم التيار املحددة، يجب أن يحقق العداد الشروط املبينة 

  ) الشروط التشغيلية للعداد11.الجدول (

  Class A  Class B Class C 

 العدادات املوصولة مباشرة

For direct-connected meters 

Ist ≤ 0.05 Itr ≤ 0.04 Itr ≤ 0.04 Itr 

Imin ≤ 0. 5 Itr ≤ 0. 5 Itr ≤ 0. 3 Itr 

Imax ≥ 50 Itr ≥ 50 Itr ≥ 50 Itr 

 العدادات ال تعمل بمحول 

For transformer-operated 
meters 

Ist  ≤ 0.06 Itr ≤ 0.04 Itr ≤ 0.02 Itr 

Imin ≤ 0.4 Itr ≤ 0.2 Itr (*) ≤ 0.2 Itr 

In = 20 Itr = 20 Itr = 20 Itr 

Imax ≥ 1.2 Itr ≥ 1.2 Itr ≥ 1.2 Itr 

(*) For Class B electromechanical meters Imin ≤ 0.04 Itr shall apply. 

  

ن الجدول (  - ردد ومعامل القدرة ال يجب أن يحقق العداد عندها متطلبات الخطأ    )1.1يب  األق مدى الجهد وال
ن االعتبار الخصائص العامة للكهرباء املزودة لنظام التوزيع العام.   املسموح به، ولكل مدى يجب أن يؤخذ بع

ى األقل:  - ردد ع   يجب أن يكون مدى الجهد وال

0.9 × Un ≤ U ≤ 1.1 × Un  

0.98 × fn ≤ f ≤ 1.02 × fn  

ى األقل من  - ى  (inductive)ح  cosφ =   0.5يكون مدى معامل القدرة ع  . (capacitive)سعوي   cosφ =   0.8إ

  

ا)  1-4املادة (   ) MPEs( األخطاء القصوى املسموح 



رات القراءات املختلفة والكميات املؤثرة ( - ن أن جميع القياسات   cو  bو   aيتم تقييم تأث ي ح ) بشكل منفصل، 
ى   كما هو    MPEاألخرى والكميات املؤثرة تبقى ثابتة نسبًا عند قيمها املرجعية، ويجب أن ال يزيد خطأ القياس ع

ي الجدول  ي:   )،4.1(محدد  ى النحو التا   واملحسوبة ع

222 cba  Error of measurement =   

ر، يجب  - ي  أال عندما يعمل العداد تحت تيار لحمل متغ ى الحدود املوجودة    . )2.1(الجدول  تزيد نسبة الخطأ ع

: النسبة املئوية للخطأ املسموح به عند ظروف التشغيل االعتيادية ومستويات تيار حمل ودرجات الحرارة  )2.1( الجدول  
  التشغيلية املحددة 

  Operating temperatures (C) 

5 to 30  

-10 to 5 

Or 

30 to 40  

-25 to -10 

Or 

40 to 55  

-40 to -25 

Or 

55 to 70  

Meter class A B C A B C A B C A B C 

ن  ي حالة التشغيل عند حمل م   العدادات أحادية الطور أو العدادات متعددة الطور 

Imin ≤ I < Itr 3.5  2  1  5  2.5  1.3  7  3.5  1.7  9  4  2  

Itr ≤ I ≤ Imax  3.5  2  0.7  4.5  2.5  1  7  3.5  1.3  9  4  1.5 

ي حالة التشغيل بحمل أحادي الطور    العدادات متعددة الطور 

Itr ≤ I ≤ Imax *  4  2.5  1  5  3  1.3  7  4  1.7  9  4.5  2 

ي تطبيق قيم   ذات     MPEمالحظة: عندما يعمل العداد ضمن مدى درجات حرارة مختلفة ينب
  العالقة.

ى: *  Imax 5للعدادات الكهروميكانيكية متعددة الطور يطبق مدى التيار للحمل أحادي الطور فقط إ
Itr ≤ I ≤ 

  

  



ر املسموح به للتشوي)  1-5املادة (   ش التأث

 عام . 1

  الطاقة الكهربائية بشكل مباشر للمأخذ الرئيس للكهرباء وكذلك التيار الرئيس كأحد القياسات.يوصل عداد  -

ي   E2يجب أن يتوافق العداد مع املحيط الكهرومغناطيس  -   مادة الظروف التشغيلية واملتطلبات اإلضافية 

رة طويلة، والذي يجب  - ا تعكس الوضع إذا كان هنالك تشويش لف رات املسموح  املحيط الكهرومغناطيس والتأث
ر الحرجة أو التشويش اللحظي، والذي يمكن أن يسبب خلل مؤقت أو فقدان    أال  ى الدقة عند قيم التغ يؤثر ع

ا بحيث ال تؤث ى العداد استعاد ر الحرجة.الوظيفة أو األداء وال يجب ع ى الدقة بعد قيمة التغ   ر ع

ي، يجب حماية خصائص  - رق أو وجود شبكة تزويد ضغط عا عندما يكون هنالك خطورة متوقعة ناتجة عن ال
  القياس للعداد من هذه العوامل. 

رة طويلة. 2 ر التشويش لف  تأث

رة طويلة) 3.1(الجدول  ر الحرجة للتشويش لف   : قيم التغ

  التشويش

ر الحرجة بالنسبة قيم  التغ
  دقةاملئوية للعدادات ذات ال 

A B C 

  0.3  1.5  1.5  سلسلة الطور املعكوس 

ى العدادات متعددة األطوار   ن (يطبق ع ر امل الجهد غ
  فقط) 

4  2  1  

ي دوائر التيار الكهربائي    0.5  0.8  1  *أجزاء التوافقية 

ي دائرة التيار الكهربائي    1.5  3  6  *التيار املستمر والتوافقيات 

  2  4  6  االنفجاريات السريعة العابرة  

املجاالت الكهرومغناطيسية، املجال الكهرومغناطيس ذو  
رددات الالسلكية املبثوثة)، التشويش   ي (ال ردد العا ال

رددات الالسلكية، املوجات  الناتج عن مجاالت ال
  ة املتذبذبةاملحّصن

3  2  1  



ر حرجة معرفة  * ي حالة العدادات الكهربائية الكهروميكانيكية ال يوجد قيم تغ
ي الدائرة الحالية.  ي الدائرة الحالية وللتيار املستمر والتوافق    للمحتويات املتناسقة 

  

ر املسموح به للظواهر الكهرومغناطيسية العابرة . 3   التأث

ى عداد   .أ ر التشويش الكهرومغناطيس ع   الطاقة الكهربائية يجب أن يكون أثناء ومباشرًة بعد التشويش: تأث

ر   - ر من قيمة التغ أي مخرجات مقصودة لقياس دقة العداد وال تنتج نبضات أو إشارات مقابلة لقيم طاقة أك
ي:  ي وفت معقول بعد التشويش يجب أن يحقق العداد ما ي   الحرجة و

   استعادة وضع التشغيل ضمن حدودMPE .  

  ي وضع آمن.  حفظ جميع   وظائف القياس 

  .السماح باستعادة جميع بيانات القياس ال وجدت قبل التشويش  

 .ر الحرجة ى قيمة التغ ر قيم الطاقة املسجلة بما يزيد ع ى تغ   عدم وجود مؤشر ع

  ر الحرجة بوحدة   m . Un . Imax . 10-6ي:  (kWh)قيمة التغ

  حيث: 

 mي العداد  : عدد عناصر القياس 

Un: فولتبال 

Imax:  ر   باألمب

ر الحرجة للتيار الزائد   .ب   %   1.5تكون قيمة التغ

 ة املالئم)  1-6املادة ( 

ى   أال يجب  - ي العداد ع   .% تحت مستوى القيمة االسمية لجهد التشغيل10يزيد الخطأ املوجب 

ي من الخانات للتأكد أنه عندما يعمل العداد وملدة   -   4000يجب أن يكون عرض مجمل الطاقة الكهربائية بعدد كا
ى كامل  يكون  وأال تعود قراءة العداد للقيمة االبتدائية  أال )، كما يجب I = Imax, U = Un, PF =1(الحمل ساعة ع

ر خالل االستعمال.    قابل إلعادة التصف

ي حالة انقطاع الكهرباء  يجب أن تبقى كمي - ى األقل  ة الطاقة الكهربائية املقاسة متوفرة للقراءة ملدة أربعة أشهر ع
  ي الدائرة. 

ي دائرة التيار (دائرة التيار تكون دائرة مفتوحة) يجب   - التشغيل بدون حمل: عند تطبيق جهد بدون سريان تيار 
    Un × 0.8و Un × 1.1ضمن  يقوم العداد بتسجيل قيم للطاقة ألي جهد  أال 



(عداد متعدد الطور مع حمل متوازن)    PF = 1و  Unبدء التشغيل: يجب أن يبدأ العداد ويستمر بالتسجيل عند   -
 .Istوتيار مساوي 

  

  

  متطلبات الوضع لالستخدام ) 1-7املادة (

القيام   - حال  السماح    بإلزاميةي  يتم  لية،  امل لألغراض  لكة  املس الكهربائية  للطاقة  القياس  هذه    بإجراءاجراء 
ي حاالت خاصة فانه يجوز السماح    ، Aمن الصنف   القياسات باستخدام عدادات من الصنف    استخدام عداداتو

B.  

فانه يمكن  - لكة لألغراض التجارية أو الصناعات الخفيفة،  املس للطاقة الكهربائية  ي حال الزامية اجراء القياس 
ي حاالت خاصة فانه يجوز السماح  Bهذه القياسات باستخدام عدادات من الصنف    بإجراءالسماح   استخدام  ، و
  . Cمن الصنف  عدادات 

ركيب    ملزود التيار يتم تحديدها من قبل ا   يجب التأكد من أن املتطلبات الخاصة بمدى  - ن قانونيا ل أو الشخص املع
ي أو املتوقع.   إلجراءالعداد بحيث يتم ضمان أن العداد املستخدم مناسب  الك الحا  قياسات صحيحة لالس

  
  : ثانيا املتطلبات الخاصة بالعدادات الذكية  

  الدقة  متطلبات) 2-1املادة (

  التالية: حدى الفئات إبحيث يكون من  ات الذكيةدقة العداد ن يحدد الصانع فئة أيجب  -

A-B-C-D 
ى دراقا يكون  العداد  بأن الصانع يحدد  عندما - ن، يجب ي فيه القدرة تتدفق أن ع  بشكل العداد  يعالج أن االتجاه

 GSOاملواصفة   متطلبات العداد يحقق  أن ويجب السالب، املوجب واالتجاه االتجاه ي القدرة  تدفق من  كل  صحيح
OIML R46-1&2 ن.  كال  ي  تدفق القدرة أجل  من  االتجاه

  
  حدود الخطأ األق املسموح به) 2-2املادة (

 
ي العداد الحدود الوارد   تتجاوز   ال أ لغايات التحقق يجب   دناه واملحدد  أ  ) 2.2.1( رقم  ي الجدول    ةحدود الخطأ املسموح به 

املواصفة القياسية    3ي البند   ر  GSO OIML R46-1&2من  بالنسبة املئوية، مع مالحظة    ويع ا  خطاء القصوى  ن األ أع
ي امللحق ب من املواصفة إلغايات  ا البنود املحددة    .GSO OIML R46-1&2القياسية قرار النوع تطبق عل

  
  ) 12.2.رقم (الجدول 



ا (%) للعدادات من فئة األخطاء   الكمية   القصوى املسموح 
  A B  C  D  معامل القدرة   التيار  

Itr≤ I≤Imax  0.2 ± 0.5 ± 1 ± 2 ±  واحدي 

ى ح   0.5 ى   1 إ ا
  (1)سعوي  0.5

± 2.5 ± 1.5 ± 0.6 ± 0.3 

Itr≤ I≤Imax  0.4 ± 1 ± 1.5 ± 2.5 ±  واحدي 

ى ح   0.5 ى   1 إ ا
  سعوي  0.5

± 2.5 ± 1.8 ± 1 ± 0.5 

Itr≤ I≤Imax    /Imin± 2.5I ± 1.5Imin/I ± 1.0Imin/I ± 0.4Imin/I 
ى ح 0.5 من ي القدرة معامل متطلبات بأن  املالكة الجهة تحدد  أن يمكن   (1) ى 1 إ    سعوي  0.5 إ

  
رمجيات :   (2.3)املادة    هوية ال

رامج املتعلقة بالعدادات ومنع  أيجب   البيانات وفحص ساءة االستخدام ووسائل نقل  إن يتم حماية البيانات وال
ي البند أسجل    GSO OIML R46-1&2القياسية املواصفة من   3.6عطال العداد وفقا للبنود الواردة 

 تخزين البيانات ونقلها من خالل أنظمة االتصاالت   2.3.1

  متطلبات عامة    2.3.1.1

 أجل  من العالقة ذات الضرورية املعلومات بجميع مصحوبة املنقولة أو املخزنة القياس قيمة تكون  أن يجب -
 .مستقبالً  القانونية بالجوانب املتعلق استخدامها

رنامج  البيانات ُتحم  أن يجب -  .القياس بزمن املتعلقة املعلومات ودقة وسالمة صحة لضمان ب
رنامج  وحدات  تكون  - ا بعد البيانات تقوم بفحص ال أو  اإلرسال أو للتخزين البيانات تعد  ال ال ا تلق  وقراء

رنامج  بجزء مرتبطة  .القانونية بالجوانب املتعلق ال
 تخزين البيانات التلقائي (االوتوماتيكي)  2.3.1.2

اءعند   آلياً  القياس بيانات تخزن  أن  يجب مطلوبًا، البيانات تخزين يكون  عندما  -  عند أي القياس عملية من  االن
ى  الوصول  ائية القيمة إ ائية تكون  وعندما   .ال ال  جميع تخزن  أن فيجب حسابية  عمليات خالل من القيمة 
ا يرى  الحسابية ال البيانات ائية القيمة مع آليا ضرورية أ  .ال

 خرى أن يكون جهاز التخزين مناسبا ومزود بذاكرة تخزين كافية تتسع ألية تطبيقات أيجب  -
ا  إيمكن حذف البيانات   - ا من خالل طابعات خاضعة للضبط القانوني بشرط  أذا ما تم تسوي ن يتم  أ و طباع

ي البند       OIML R46 -1&2 املواصفة القياسية من 3.6.7.2.4الحذف وفقا للشروط الواردة 
 نقل البيانات   2.3.1.3

ي  ال أيجب  - ر   رسال البيانات إيتم رفض عملية القياس بسبب التأخ



ر متوفرة يجب  أ  إذا - تتأثر بيانات القياس ذات العالقة بالجوانب القانونية بانقطاع   ال أ صبحت خدمات الشبكة غ
 تلك الخدمات 

  التقرير الزم  2.3.1.4
 يتم قراءة التقرير الزم من خالل ساعة الجهاز ويتم ضبطه بشكل قانوني مع تب وسائل الحماية املناسبة  -

رامج إالصيانة و    2.3.1.5   عادة تثبيت ال
رامج العداد  ةجراء صيانإ عند  ا يجب األ إو أل ي: خذ باالعتبار ما عادة تثبي   ي

العداد الكهربائي، عند إعادة   أو إصالحمج مع إصدار معتمد آخر،  راتعديل العداد الكهربائي، عند تبادل ال -
 تركيب نفس اإلصدار. 

ي حال كانت عمليات   - ي  رولو ي من قبل الجهة املسؤولة عن التحقق امل رولو  الصيانة إجراء التحقق امل
ى قياسات العداد   ن وجدت إو اللواصق أو تستوجب قطع االختام أتؤثر ع

رامج املتعلقة بالجوانب القانونية فقط وال تتوافق مع النوع املعتمد إيسمح باستخدام  -  صدارات ال
ى الجهاز   - رامج مباشرة ع مباشرة   التأكدن يتم  أو عن بعد من خالل الشبكة ويجب  أيمكن إجراء تحديث ال

جراء التحقق وضمان مطابقة إذا تم  إال  إمن فعالية التحديث وال يسمح باستخدام العداد بعد التحديث  
ي  رولو  العداد ملتطلبات التحقق امل

ي البنود    وفقا (Traced Update)يتم تطبيق تحديث التتبع   - املواصفة   من to 3.6.8.3.7 3.6.8.3.1ملا هو محدد 
 OIML R46 -1&2القياسية 

 املتطلبات املتعلقة باألمان    2.4
ي تبادل املعلومات   ي    االستناديتم    االتصاالت  توبروتوكوال لغايات املتطلبات املتعلقة باألمان  ى التشريعات السارية  ا

  .IECالدولية  ة الكهروتقنيالدولة واملواصفات القياسية الصادرة عن اللجنة 
    ات الكهربائية الذكيةصالحية العداد  التحقق من  2.5

رامج والبيانات  إيتم   القياسية من املواصفة    4.3للمادة    الخاصة بالعدادات وفقاجراء التحقق من صالحية ال
GSO OIML R46-1&2 :وتغطي املتطلبات التالية  

 رامج  تعريف هوية ال

  منع سوء االستخدام 

   الحماية من التالعب 

  حماية البيانات 

 رونية واملجموعات الفرعية  فصل االجهزة االلك

 رامج  فصل اجزاء ال

  ر انظمة االتصاالت  تخزين البيانات ونقلها ع

 حماية البيانات املتعلقة بزمن القياس 

 التخزين التلقائي 



  ر  نقل البيانات تأخ

 انقطاع االنتقال للبيانات 

  التقرير الزم 

 رمجة  الصيانة واعادة ال

  
  قرار النوع إوثائق  )2.6املادة (

  
ي ما النوع إلقرار التطبيق مع املقدمة الوثائق تشمل أن يجب  :ي

  :يشملو  النوع تعريف 2.6.1
 النوع وتصميم التجارية العالمة أو اسم 
  رمجيات رقم اإل  صدار للحاسوب وملحقاته وال
  شكل اللوحة االسمية 

رولوجية الخصائص 2.6.2   :تشمل  ،للعداد امل
 وصف مبدأ القياس  
   ن رولوجية مثل فئة الدقة وحاالت التشغيل املق   املواصفات امل

 العداد اختبار جراؤها قبل إية خطوات يجب أ 
  وتشمل: املواصفات الفنية للعداد  2.6.3

 ي مع وصف وظيفة املكونات واالجهزة   مخطط صندو
   ي ذلك الربط البي ركيب والتشغيل بما  رامج العامة وشرح ال الرسومات واملخططات ومعلومات ال

  املتبادل 
  وصف وتحديد مكان االختام ووسائل الحماية  
 الوثائق املتعلقة بخصائص التحمل واملتانة  
 ال تم   القياسية املواصفة متطلبات مع يتطابق العداد  وبنية تصميم  أن  تثبت وال أخرى  أدلة أو ثيقةية و أ

ا     االستناد ال
  

  

   



  عدادات الغاز وأدوات تحويل الحجم : الباب الثاني
  

ي عدادات الغاز ) 1املادة (  الرموز املستخدمة 

  

  عدادات الغاز أواًل: 
  الظروف التشغيلية ) 2املادة (

ي:  صانعيجب أن يحدد ال ن االعتبار ما ي   الظروف التشغيلية لعداد الغاز آخذًا بع

ي  .1 ى األقل: 1.2( الجدول يجب أن يحقق مدى معدل تدفق الغاز الشروط الواردة    ) ع

ن درجة  1.2الجدول (  العداد، ومدى معدل تدفق الغاز   دقة): يب

Class 

  دقةدرجة ال 

Flowrate range 

 مدى معدل تدفق الغاز 

Qmax/Qmin Qmax/Qt Qr /Qmax 

1.5  ≥ 150 ≥ 10 1.2  

1.0  ≥ 20 ≥ 5 1.2  

ية   الرمز  م     باللغة العربيةالداللة   الداللة باللغة االنجل

  1  - Conversion device ي  أداة التحويل ى عداد الغاز تقوم بتحويل الكمية املقاسة عند ظروف    و أداة مثبتة ع
ى كمية    عند الظروف األساسية.   محسوبةالقياس وبشكل أوتوماتيكي إ

  2  minQ  Minimum Flowrate األدنـى التدفق  أقل  معدل  تحقق    وهو  قراءات  الغاز  عداد  عنده  يعطي  تدفق  معدل 
  ) MPEاملسموح به ( األقاملتطلبات املتعلقة بالخطأ 

  3 maxQ  Maximum Flowrate   األق التدفق  تحقق وهو  معدل  قراءات  الغاز  عداد  عنده  يعطي  تدفق  معدل  ى  أع
  MPEاملتطلبات املتعلقة بـ 

  4 tQ  Transitional Flowrate ي ن معدل التدفق األدنـى ومعدل التدفق    التدفق وهو    معدل التدفق االنتقا الذي يحدث ب
ي   ن، هما النطاق السف ى نطاق ، والذي يكون عنده مدى معدل التدفق مقسمًا إ االق

ما قيمة    االخر.مختلفة عن النطاق    MPEوالنطاق العلوي، والذي يكون لكل نطاق م
Specific requirements – Gas Meters  

  5 rQ  Overload Flowrate ى  معدل التدفق الزائد رة   وهو أع رة زمنية قص معدل تدفق يعمل عنده عداد الغاز لف
  دون حدوث أي تلف له.

  6 -  Base conditions ى أساسها.  ي الظروف  الظروف األساسية   املحددة ال يتم احتساب الكمية املقاسة ع



  

  س. º 40يقل مدى درجة حرارة الغاز عن  أال  .2
 The fuel/gas related conditions  الظروف املتعلقة بالوقود/الغاز .3

ى ال ي الدولة، كما يجب ع ي:  صانعيجب أن يصمم عداد الغاز ملجموعة الغازات والضغوط املستخدمة  ن ما ي   أن يب

  بواسطة العداد. أ) عائلة أو مجموعة الغازات ال يصلح قياسها 

ي.   ى ضغط تشغي   ب) أع

  س. º 50يقل الحد األدنـى ملدى درجة الحرارة للجو املحيط عن   أال  .4

رددي و/أو حدود مزود الجهد الكهربائي املستمر. . 5   القيمة االسمية ملزود الجهد الكهربائي ال

ااأل ) 3املادة (   ) MPEs( خطاء القصوى املسموح 

املسموح به للعداد، سواء الذي يقوم بقياس الحجم أو الكتلة للغاز املار به، عند ظروف   األقيكون الخطأ  .1
ي الجدول (  ن  ى النحو املب ا، ع   ). 2.2القياس ال يعمل 

ا حسب درجة  القصوى ): األخطاء 2.2الجدول (  (Class)العداد  دقةاملسموح 

 (Flowrate range)ومدى التدفق   

Flowrate  
range 

Class  

1.5 1.0  

Qmin ≤ Q 
< Qt  

3 
%  

2 %  

Qt ≤ Q ≤ 
Qmax  

1.5 
%  

1 %  

  

ن  .2 ى  Qmaxو Qtعندما تكون جميع األخطاء ب %  1لهما نفس اإلشارة، فيجب أن ال تزيد قيمة  األخطاء ع
ى 1.5 الدقةللعدادات من درجة           1.0 الدقة% للعدادات من درجة   0.5، وع



ي مدى  0.5بمقدار   MPEيزداد   .3  %30 ºن ( صانعس، حول درجة الحرارة املحددة من قبل ال  - 15، وال تقع ب
25 (º س، لعداد الغاز الذي يعمل بوجود محول لدرجة الحرارة(temperature conversion)    ر فقط والذي يش

ل، ويسمح بزيادة إضافية خارج هذا املدى مقدارها  ى الحجم املحوَّ ي كل  0.5إ رة   %    س.º 10ف

ر املسموح بهال) 4املادة (   للتشويش  تأث

 Electromagnetic immunity  املمانعة الكهرومغناطيسية  .1

ى أداة تحويل الحجم بحيث أن:  -أ ى عداد الغاز أو ع ر التشويش الكهرومغناطيس ع   يجب أن يكون تأث

ر الحرجة املحددة.    - ر من قيمة التغ ي نتيجة القياس ال تكون أك ر    التغ

ر اللحظي    - ى العداد ال يمكن أن تفسر كنتيجة مقبولة للقياس، مثل التغ نتيجة القياس الظاهرة ع
  الذي ال يمكن أن يفسر أو يحفظ أو ينقل كنتيجة قياس.

ي: يجب أن يحقق عداد الغاز بعد زوال التشويش الكهر  -ب   ومغناطيس ما ي

  . MPEالعودة للعمل ضمن   -

ى جميع وظائف القياس.  -   الحفاظ ع

  السماح باستعادة جميع نتائج القياس ال كانت موجودة قبل التشويش.   -

ن:  -ج ن التاليت ن القيمت ي القيمة األصغر ب ر الحرجة    قيمة التغ

  م املقاس. ي النطاق العلوي للحج MPEالكمية املقابلة لنصف قيمة    -

  ملدة دقيقة واحدة.  Qmaxللكمية الناتجة عند أق معدل تدفق  MPEالكمية ال تقابل   -

ن  -2 ر التشويش الناتج عن اتجاه تدفق الغاز باالتجاه   تأث

Effect of upstream-downstream flow disturbances 

ركيب املحددة من قبل ال ى ثلث  صانعتحت ظروف ال ن ع رات التدفق باالتجاه ، يجب أن ال تزيد تأث
  .MPEاملسموح به    األقالخطأ 

 ة التحملي) 5املادة (

رة من قبل   رة الزمنية املقدَّ ر التالية بعد إجراء الفحص املناسب ومع مراعاة الف يجب أن تحقق عدادات الغاز املعاي
  :صانعال



  : 1.5 الدقةالعدادات ذات درجة  .1

ر نتيجة القياس بعد إجراء فحص التحملية وعند مقارنته بنتيجة القياس   -أ يجب أن ال يزيد تغ
ي املدى من  ى   Qtاالبتدائية ملعدالت التدفق  ر من    Qmaxإ ى نتيجة القياس بأك   %.   2ع

ى ضعفي   -ب   .MPEيجب أن ال يزيد خطأ القراءة بعد إجراء فحص التحملية ع

  : 1.0 الدقةالعدادات ذات درجة  .2

ر نتيجة القياس بعد إجراء فحص التحملية وعند مقارنته بنتيجة القياس   -أ يجب أن ال يزيد تغ
ى ثلث     .MPEاالبتدائية ع

ى    -ب   . MPEيجب أن ال يزيد خطأ القراءة بعد إجراء فحص التحملية ع

 ةاملالئم) 6املادة (

ى الطاقة  .1 د طاقة للطوارئ أو وسيلة أخرى  DCأو  ACالكهربائية (يجب أن يزود عداد الغاز الذي يعمل ع ) بمزّوِ
ي مصدر الطاقة الكهربائي.     للتأكد من أن جميع وظائف القياس محفوظة خالل العطل 

ي طويل نسبيا وبحيث ُيظهر تحذير مناسب بعد انقضاء  .2 % من   90يجب أن يكون ملصدر الطاقة عمر تشغي
ي ملصدر الطاقة.   العمر التشغي

ن العداد بإظهار الكمية املارة خالل يجب  .3 ، كحد أدنى، ودون أن تعود  Qmaxساعة عند   8000أن يسمح مب
ى الصفر مرة أخرى.  ن إ   قيمة املب

ي أي موقع ُمعلن عنه من قبل ال .4 ركيب بحيث يعمل  ي تعليمات    صانعيجب أن يكون عداد الغاز قاباًل لل
ركيب.    ال

يقة مناسبة إلجراء الفحوصات الالزمة عليه بحيث تظهر نتائج الفحص  يجب أن يكون عداد الغاز مهيئا بطر  .5
  خالل وقت مناسب.  

ي  األقيجب أن يل عداد الغاز متطلبات الخطأ  .6 ن أو باتجاه واحد  املسموح به سواء كان التدفق باتجاه
ا   تجاه التدفق. إحالة العدادات املثبت عل

ي تبادل املعلومات  للعدادات الذكية و  .7   االستناد يتم  االتصاالت توبروتوكوال لغايات املتطلبات املتعلقة باألمان 
ي الدولة واملواصفات القياسية الصادرة عن  ى التشريعات السارية    منظمات التقييس الدولية.ا

  

  أدوات تحويل الحجم ثانيًا: 
    الظروف التشغيلية ) 7املادة (

ى ال لة صانعيجب ع   .Base conditions for converted quantities  أن يحدد الظروف األساسية للكميات املحوَّ



ا) 8املادة (   ) EsMP( األخطاء القصوى املسموح 

  ) %، والقيم االسمية ملزود الطاقة.15±   60س ورطوبة نسبية ( º) 3±  20% عند درجة حرارة الجو ( 0.5 -

  الحرارة عند الظروف التشغيلية. % ألدوات تحويل  0.7 -

  % ألدوات التحويل األخرى عند الظروف التشغيلية.  1 -

ن االعتبار.   مالحظة: لم يؤخذ خطأ عداد الغاز بع

 املالئمة) 9املادة (

ي املحدد من قبل ال .1 رونية قابلة لكشف التشغيل خارج املدى التشغي ، صانعيجب أن تكون أداة التحويل اإللك
لة ضمن مدى التشغيل مع للعوامل  ى دقة القياس، بحيث توقف أداة التحويل دمج الكمية املحوَّ ال تؤثر ع

ي بشكل   لة من خارج املدى التشغي الكمية املحولة من خارج مدى التشغيل، ومن املمكن تجميع الكمية املحوَّ
  منفصل. 

رونية قابلة لعرض جميع البيانات  .2 املتعلقة بالقياس دون وجود معدات  يجب أن تكون أداة التحويل اإللك
  إضافية.

  لعدادات الغاز وأدوات تحويل الحجم متطلبات الوضع لالستخدام) 10املادة (

لية يجب استخدام عدادات الغاز لألغراض  -   (Qmax/Qmin ≥ 150)وال لها  1.0والصنف   1.5من الصنف   امل

  . 1.5الصناعات الخفيفة، من الصنف يجب استخدام عدادات الغاز لألغراض التجارية أو  -

ي   - ى الجهة املختصة التأكد من أن املتطلبات الواردة  ايتم امادة الظروف التشغيلية  يجب ع ام  من قبل    الل
ركيب العداد بحيث يتم ضمان أن العداد املستخدم مناسب    زودامل ن قانونيا ل قياسات   إلجراءأو الشخص املع

ي أ الك الحا  و املتوقع.  صحيحة لالس

ي تبادل املعلومات  للعدادات الذكية و  -   االستناد يتم  االتصاالت توبروتوكوال لغايات املتطلبات املتعلقة باألمان 
ي الدولة واملواصفات القياسية الصادرة عن  ى التشريعات السارية    منظمات التقييس الدولية.ا

  

  
  
  

   



  

  املياه عدادات املتطلبات الخاصة ب الباب الثالث
 

ي عدادات املياه) 1املادة (  الرموز املستخدمة 

  

  ة الظروف التشغيلي) 2املادة (

  ن عليه تحديد الظروف التشغيلية التالية:إالظروف التشغيلية للعداد، وبشكل خاص ف صانعيحدد اليجب أن 

 مدى معدل تدفق املياه   .1

  يجب أن تحقق قيم مدى معدل تدفق املياه الشروط التالية: 

- Qp/Qmin ≥ 10 
- Qt/Qmin = 1.6 

رة معينة  يمكن قبول النسب التالية    :هذا القرار بعد إقرار تحددها الوزارة لف

Qt/Qmin = 1.5, 2.5, 4, 6.3 

- Qmax/Qp = 1.25 
 (Temperature range of the water)مدى درجة حرارة املياه   .2

ي:    يجب أن تحقق قيم مدى درجة حرارة املياه الشرط التا

ية   الرمز  م     الداللة باللغة العربية  الداللة باللغة االنجل

  1  minQ  Minimum Flowrate األدنـى التدفق  أقل  معدل  عداد    وهو  عنده  يعطي  تدفق  تحقق   املياهمعدل  قراءات 
 )MPE) Maximum Permissible Errors(  ااملسموح   األقاملتطلبات املتعلقة بالخطأ  

(  
  2 tQ  Transitional Flowrate ي ن معدل التدفق األدنـى ومعدل التدفق    وهو التدفق   معدل التدفق االنتقا الذي يحدث ب

ي الدائم  ن، هما النطاق السف ى نطاق ، والذي يكون عنده مدى معدل التدفق مقسمًا إ
ما قيمة    االخر.مختلفة عن النطاق    MPEوالنطاق العلوي، والذي يكون لكل نطاق م

Specific requirements – Gas Meters  
  3  pQ Permanent Flowrate ى معدل تدفق يعمل هو  معدل التدفق الدائم عنده العداد بطريقة مرضية تحت  أع

  ظروف االستعمال العادية (ظروف التدفق املتقطع أو املستقر)
  4 maxQ  Maximum Flowrate ى معدل تدفق يعمل عنده العداد بطريقةهو    معدل التدفق الزائد رة زمنية    مرضية  أع لف

رة دون حدوث أي ضرر به    قص



0.1 C to at least 30 C  

30 C to at least 90 C  

  Q3عند  مدى ضغط املياه النس  .3

ي: يجب أن يحقق     املجال التا

0.3 bar to at least 10 bars   

  :  (Power supply)مزود الطاقة .4

  لجهد مزود التيار الكهربائي املتناوب و/أو حدود مزود التيار الكهربائي املستمر.  يجب بيان القيمة االسمية

ا) 3املادة (   s(MPE( األخطاء القصوى املسموح 

 :(Qmax > Q ≥ Qt)املسموح به لألحجام املزودة عند معدل تدفق   األقالخطأ   .أ

  س  30% للتدفق ضمن مدى درجات الحرارة أقل من  2

ر من  3   س  30% للتدفق ضمن مدى درجات الحرارة أك

%، ولجميع درجات  5هو  (Qt > Q > Qmin)املسموح به لألحجام املزودة عند معدالت تدفق   األقالخطأ   .ب
  الحرارة.

ر املسموح به ال) 4املادة (   للتشويش تأث

 (Electromagnetic immunity)املمانعة الكهرومغناطيسية  - 1

ى التشويش الكهرومغناطيس ف إذا -أ   نه يجب: إتعرض العداد ا

ر الحرجة. أال  - ر من قيمة التغ ي نتائج القياسات أك ر    يكون التغ

ا نتيجة مقبولة للقياس. أال  - ى أ   يتم حفظ نتيجة القياس أو نقلها أو ظهورها بشكل قابل للتأويل ع

ى العداد:  بعد -ب ى العداد، فانه يجب ع   زوال التشويش الكهرومغناطيس ع

  . MPEالعودة للعمل ضمن  -

ى جميع -   وظائف القياس.  الحفاظ ع

  السماح باستعادة جميع بيانات نتائج القياس ال كانت موجودة قبل التشويش.  -

ن:  -ج ن التاليت ن القيمت ي القيمة األصغر ب ر الحرجة    قيمة التغ



  ي املنطقة العلوية للحجم املقاس.  MPEالحجم املقابل لنصف قيمة   -

  ملدة دقيقة واحدة   Qpق للحجم الناتج عند معدل تدف MPEالحجم الذي يقابل  -

  التحملية  ) 5املادة (

رة الزمنية املقدرة من قبل ال ر التالية بعد إجراء الفحص املناسب ومع مراعاة الف   :صانعيجب تحقيق املعاي

ى: يجب أن ال  -أ   يزيد اختالف نتيجة القياس بعد إجراء فحص التحملية وعند مقارنته بنتيجة القياس االبتدائية ع

  (Qt > Q ≥ Qmin)% من الحجم املقاس عندما  3 -

 (Qmax ≥ Q ≥ Qt)% من الحجم املقاس عندما 1.5 -

ى: يزيد خطأ  أال يجب  -ب   القراءة للحجم املقاس بعد إجراء فحص التحملية ع

 (Qt > Q ≥ Qmin)% من الحجم املقاس عندما  6 -

ر من  2.5 - ي مدى درجات الحرارة أك ى  0.1% من الحجم املقاس،   (Qmax > Q ≥ Qt)س، عندما   30س إ

ر من  3.5 - ي مدى درجات الحرارة أك ى   30% من الحجم املقاس،   (Qmax > Q ≥ Qt)س، عندما    90س إ

 مة  ئ املال ) 6املادة (

ي أي موقع ما لم يحدد   - ركيب بحيث يعمل  ى العداد    صانعال يجب أن يكون العداد قابل لل ر ذلك بوضوح ع غ
ر   قابلة لإلزالة. وبطريقة غ

ى ال  - ي هذه الحالة يجب أن ُيطرح حجم   صانعيجب ع ، و أن يحدد إذا كان العداد مصممًا لقياس التدفق العكس
نفس   يطبق  أن  يجب  كما  منفصل،  بشكل  يسجل  أن  أو   ، راكم ال الحجم  من  العكس  للتدفق    MPEالتدفق 

 العكس واألمامي.

ئ    يجب أن تمنع عدادات املياه التدفق العكس  - ر مصممة لقياسه وأن تقاوم أي تدفق عكس مفا إذا كانت غ
رولوجية للعداد.  ي الخصائص امل ر    بدون حدوث أي تلف أو تغ

  متطلبات الوضع لالستخدام ) 7املادة (

ى الجهة  - 1 ي   املختصةيجب ع ايتم مادة الظروف التشغيلية التأكد من أن املتطلبات الواردة  ام  من   االل
ركيب العداد بحيث يتم ضمان أن العداد املستخدم مناسب  زودقبل امل ن قانونيا ل   إلجراءأو الشخص املع

ي أو املتوقع.  الك الحا   قياسات صحيحة لالس
ي تبادل املعلومات  للعدادات الذكية و  - 2   االستناد يتم  االتصاالت توبروتوكوال لغايات املتطلبات املتعلقة باألمان 

ى التشر  ي الدولة واملواصفات القياسية الصادرة عن ا   منظمات التقييس الدولية.يعات السارية 

  



   



 عدادات الطاقة الحراريةب  املتطلبات الخاصة  :الباب الرابع
  

ي عدادات الطاقة الحرارية ) 1املادة (  الرموز املستخدمة 

ية   الرمز  م     الداللة باللغة العربية  الداللة باللغة االنجل

  1  θ  The temperature of the 
heat carrier fluid 

  درجة حرارة السائل الحامل للطاقة الحرارية 

  2 inθ  Value of  θ at the entrance 
of heat exchange circuit 

  عند مدخل دائرة التبادل الحراري  θقيمة 
  

  3  outθ Value of  θ at the entrance 
of heat exchange circuit 

  عند مخرج دائرة التبادل الحراري  θقيمة 
  

  4 θ Δ  temperature difference ) فرق درجة الحرارةout θ – inθ ،( حيث أنθ Δ  صفر ≤
)inθ <out θ (  

  5  maxθ  The upper limit of θ so that 
the thermal energy meter 
operates properly within 
the MPE  

ى من  بحيث يعمل عداد الطاقة الحرارية  θالحد األع
  املسموح به. األقبشكل صحيح ضمن مجال الخطأ 

  6  minθ  The lower limit of θ so that 
the thermal energy meter 
operates properly within 
the MPE  

بحيث يعمل عداد الطاقة الحرارية  θ  الحد األدنـى من
  املسموح به.  األقالخطأ بشكل صحيح ضمن 

  7  maxθ Δ  The upper limit of  Δ θ  so 
that the thermal energy 
meter operates properly 
within the MPE 

ى من بحيث يعمل عداد الطاقة الحرارية  θ Δ الحد األع
  املسموح به. األق  بشكل صحيح ضمن الخطأ 

  8  minθ Δ  The lower limit of  Δ θ  so 
that the thermal energy 
meter operates properly 
within the MPE 

بحيث يعمل عداد الطاقة الحرارية  θ Δ  الحد األدنـى من
  املسموح به. األق  صحيح ضمن الخطأ  بشكل

  9  Q  Average of Flow rate of the 
thermal energy carrier 

  ة الحراريمعدل تدفق السائل الحامل للطاقة  

  10  sq  The highest value of q that 
is allowed for short periods 
of time for the heat meter 
to function properly 

ى قيمة من  رة ح q أع رات زمنية قص ا لف واملسموح 
  يعمل عداد الطاقة الحرارية بشكل صحيح



  

  دقةدرجة ال) 2املادة (

ي:  الدقةدرجات    3و  2و 1لعدادات الطاقة الحرارية 

 ظروف التشغيلية ال ) 3املادة (

  الظروف التشغيلية التالية لعداد الطاقة الحرارية:  صانعيجب أن يحدد ال

   minθ  و  maxθ. درجة حرارة السائل 1

  ،فرق درجة الحرارةmaxθ Δ   وminθ Δ :حيث يجب أن تكون ،  

 max / Δ θmin ≥ 10 

Δθmin = 3 K or 5 K or 10 K 

ي موجب والذي يستطيع عنده عداد الطاقة  .2 الحرارية الثبات بشكل دائم عند الحد  ضغط السائل: أق ضغط داخ
ى لدرجة الحرارة.    األع

ي:  iqو  pq، حيث تخضع قيم  iqو  pqو   sqمعدالت تدفق السائل:  .3   للشرط التا

qp / qi ≥ 10 

  .Psالقدرة الحرارية .4

 

 

  11  pq  The highest value of q is 
always allowed for the heat 
meter to function properly 

ى قيمة من  ا بشكل دائم ح يعمل عداد q أع واملسموح 
  الطاقة الحرارية بشكل صحيح

  12  iq  The minimum value of q is 
allowed for the heat meter 
to function properly 

ا ح يعمل عداد q أدنـى قيمة من  الطاقة واملسموح 
  الحرارية بشكل صحيح

  13  P  Thermal power for heat 
exchange 

  القدرة الحرارية للتبادل الحراري 
  

  14  sP  The upper limit of P is 
always allowed for the heat 
meter to function properly 

ى من  واملسموح به ح يعمل عداد الطاقة  Pالحد األع
  الحرارية بشكل صحيح



  ) MPEs( ااألخطاء القصوى املسموح ) 4املادة (

ا بالنسبة املئوية للقيمة الصحيحة لكل   رًا ع ا لعداد الطاقة الحرارية املتكامل مع األخطاء النسبية القصوى املسموح 
  ي:  الدقةدرجة من درجات 

c+ E t+ E fE = E  

ي  cEو  tEو  fEحيث     ي هذا البابي  كما    . مادة األجزاء الفرعية الواردة 

  

رات ) 5املادة ( ا للتشويش الكهرومغناطيسالتأث   املسموح 

.   أال يجب  .1 ردد الرئيس   يتأثر الجهاز باملجاالت املغناطيسية الساكنة وباملجاالت الكهرومغناطيسية عند ال
ر   .2 ر من قيمة التغ ي نتيجة القياس ليست أك ر  ر التشويش الكهرومغناطيس بحيث أن التغ يجب أن يكون تأث

ي   املحددة  املادة  3قم  ر البند  الحرجة  نفس  كنتيجة    أال أو    من  ر  للتفس قابلة  القياس  نتيجة  ى  إ اإلشارة  تكون 
 صحيحة.  

ر الحرجة لعداد الطاقة الحرارية املتكامل تساوي قيمة   .3 ى ذلك العداد   MPEقيمة التغ كما ورد    املطلقة املطبقة ع
ي هذا الباب ا    ي مادة األخطاء القصوى املسموح 

  التحملية ) 6املادة (

رة من قبل ال رة الزمنية املقدًّ ر التالية بعد إجراء الفحص املناسب مع مراعاة الف   :صانعيجب تحقيق املعاي

  مجسات التدفق:   .1

ى قيمة   يجب أن ال يزيد اختالف نتيجة القياس بعد إجراء فحص التحملية وعند مقارنته بنتيجة القياس االبتدائية ع
ر الحرجة.   التغ

  درجة الحرارة:مجسات  .2

ى     0.1يجب أن ال يزيد اختالف نتيجة القياس بعد إجراء فحص التحملية وعند مقارنته بنتيجة القياس االبتدائية ع
º.س  

    بطاقة البيان لعدادات الطاقة الحرارية) 7املادة (

  :ةالتالي أن تحمل بطاقة البيان لعدادات الطاقة الحرارية البياناتيجب 

  .الدقةدرجة  .1
  حدود معدل التدفق.  .2



  حدود درجة الحرارة  .3
  حدود فرق درجة الحرارة. .4
  موقع تركيب مجس التدفق: مع التدفق أو عكسه. .5
  إشارة اتجاه التدفق.  .6

  األجزاء الفرعية ) 8املادة (

ى األجزاء الفرعية املصنعة من قبل نفس ال ن،  ن  صانع ن أو من  صانع يمكن أن تطبق شروط األجزاء الفرعية ع مختلف
ى األجزاء   وحيث أن عداد الطاقة الحرارية يتكون من أجزاء فرعية فإن املتطلبات الضرورية لعداد الطاقة الحرارية تطبق ع

  الفرعية كمرجعية، باإلضافة للشروط التالية:

رًا عنه بالنسبة املئوية لدرجات   األقالخطأ . 1   التالية: الدقةالنس املسموح به لحساس التدفق مع

/qp= 1 + 0.01 q fClass 1 : E -  , but not more than 5%  

/qp= 2 + 0.02 q fClass 2 : E -  , but not more than 5%  

/qp= 3 + 0.05 q fClass 3 : E -  , but not more than 5%  

ن اإلشارة الخارجة من مجس التدفق   fEلخطأ حيث أن ا ى العداد بالقيمة الصحيحة للعالقة ب يربط القيمة املبينة ع
  والكتلة أو الحجم.

رًا عنه بالنسبة املئوية: األقالخطأ .2   النس املسموح به ملجس درجة الحرارة مع

θ Δ/minθ Δ= 0.5 + 3 × t E  

ى العداد بالقيمة الصحيحة لقراءة مجس درجة الحرارة املزدوج وفرق درجة   tEحيث أن الخطأ  يربط القيمة املبينة ع
  الحرارة.

رًا عنه بالنسبة املئوية: األقالخطأ .3   النس املسموح به للحاسب مع

θ Δ/minθ Δ= 0.5 +  c E   

ى القيمة الصحيحة للطاقة الحرارية.  cEحيث أن الخطأ  ر إ ى العداد بالقيمة الصحيحة ال تش   يربط القيمة املبينة ع

ر الحرجة للتجميعات الفرعية لعداد الطاقة الحرارية تساوي القيمة املطلقة للخطأ .4 املسموح به   األققيمة التغ
ى التجميعات الفرعية (انظر    أعاله). 3و   2و  1الفقرات املناظرة لها واملطبقة ع

  لألجزاء الفرعية بطاقة البيان) 9املادة (



ى األجزاء الفرعية للعداد:    يتم تدوين املعلومات األساسية التالية ع

  مجس التدفق. 1

  الدقةدرجة 

  حدود معدل التدفق 

  حدود درجة الحرارة 

 ر  الناتجةنبضة) أو لإلشارة \القيمة االسمية ملعامل العداد (مثال: ل

  إشارة التدفق  

 مجس درجة الحرارة املزدوج  . 2

  :تعريف النوع (مثالpt 100 ( 

  حدود درجة الحرارة 

 حدود فرق درجة الحرارة  

  الحاسب . 3

 نوع مجس درجة الحرارة 

  حدود درجة الحرارة 

 حدود فرق درجة الحرارة 

 ر داخلة املقابلة والقادمة من مجس  نبضة) أو لإلشارة ال\القيمة االسمية املطلوبة ملعامل العداد (مثال: ل
 التدفق 

 موقع تركيب مجس التدفق: مع التدفق أو عكسه  

  متطلبات الوضع لالستخدام ) 10املادة (

لية، فانه يمكن السماح بإلزامية  إي حال  .1 لكة لألغراض امل جراء هذه  إجراء القياس للطاقة الحرارية املس
  . 3القياسات باستخدام عدادات من الصنف 

لكة لألغراض إلزامية  إي حال  .2 نه يمكن  إ، فالتجارية أو الصناعات الخفيفةجراء القياس للطاقة الحرارية املس
  . 2هذه القياسات باستخدام عدادات من الصنف  بإجراءالسماح 

ي يجب التأكد من أن املتطلبات  .3 ي هذا البابالخاصة املبينة  اميتم  مادة الظروف التشغيلية  من قبل   ا االل
ركيب العداد بحيث يتم ضمان أن العداد املستخدم مناسب  زودامل ن قانونيا ل قياسات  إلجراءأو الشخص املع

ي أو املتوقع.   الك الحا  صحيحة لالس



ي تبادل املعلومات  للعدادات الذكية و  .4   االستناد يتم  االتصاالت توبروتوكوال لغايات املتطلبات املتعلقة باألمان 
ي الدولة واملواصفات القياسية الصادرة عن  ى التشريعات السارية    منظمات التقييس الدولية.ا

  
  

  

  

    عامةالحكام األ :  ) 11املادة (

 اإلجراءات واألدلة الالزمة لتنفيذ احكام هذا القرار. تصدر الوزارة  .1
ى العدادات   .2 ذه املهام مخولة من قبل الوزارة  يجب ان تكون الجهات املسؤولة عن عمليات الرقابة ع للقيام 

 وفقا للتشريعات الصادرة عن الوزارة لهذه الغاية
العينات   .3 اخذ  لجداول  وفقا  التحقق  ملتطلبات  التفتيش  دفعة  اجتياز  عدم  حال  املالكة  ي  للجهة  التقدم  يمكن 

ر املطابقة بطلب فحص كامل الدفعة بحيث يتم قبول العدادات املطابقة فقط  . واستبدال العدادات غ
ي هذي حال   .4 ى اي من املواصفات املرجعية الواردة  ى اا القرار  حدوث اي تحديث ع حدث اصدار  يتم االستناد ا

 من املواصفة
ي تبادل املعلومات من خالل االتصاالت .5 روتوكوالت االمان  ى التشريعات الوطنية بما يتعلق ب  يتم االستناد ا
هذيال   .6 القرار حول  ن    ا  املفتش قيام  ن  دون  رولوجي الجهاتامل فحوصات    املختصة  ي  من  بإجراء  للتأكد  أخرى 

ي   ي التشريعات األخرى.  هذا القرار مطابقة العدادات الواردة  ا   للمتطلبات اإللزامية املنصوص عل
املعنية   .7 الجهات  جميع  ى  ع القرار هذبتطبيق  يجب  امل  ا  والجهات  الوزارة  ملفت  تقدم  املساعدة    ختصةأن  كل 

ا واملتعلقة بتنفيذ أحكام ه   بكل سهولة ويسر  القرار  ذاواملعلومات ال يطلبو
ى شهادة   .8 ي مجال املعايرة والتحقق من العدادات حاصلة ع رات املعايرة العاملة    االعتماديجب ان تكون مخت

رات الجديدة  ,    ISO/IEC 17025وفقا للمواصفة الدولية   ى اإلعتماد خالل مدة  ان يتم  يمكن  وللمخت الحصول ع
 الخدمةتقديم من تاريخ  ال تزيد عن سنة

 السارية اتخاذ اإلجراءات القانونية وفقا للتشريعات   يتمالقرار ا عند ارتكاب أية مخالفة ألحكام هذ .9
ي هذ .10 ى الفحوصات املحددة   اعتمادها من الوزارة  بعدالقرار ا يمكن اضافة اية فحوصات ا
 واملعايرة وفق التشريعات واللوائح املطبقة ة تكاليف عمليات التحقق املزود او  للعدادات تتحمل الجهات املالكة .11
ا بمقت أحكام هذ .12 رفع ا القرارإذا نشأت أي حالة ال يمكن معالج رها أو تطبيقها ف ي تفس ، أو نشأ أي خالف 

التخاذ   القانونية  والشؤون  العليا  لإلدارة  بشأن األمر  للممارسات   املناسب  استنادًا  الخالف  ذلك  أو  الحالة  تلك 
 ما يحقق املصلحة العامة.الدولية وب

  
  
  

  السريان والنشر  :   )12املادة (



    ي الجريدة الرسمية  من نشره    (           )بعد  ا القرار حكام هذأتسري 
  
  



) 1امللحق رقم (  

  خذ العينات أجدول 
  

  والغاز: الكهرباء واملاء  اتخذ العينات لعدادأ جداول  أوال:
ى  ستنادا در الصاا (A-1للجدول ( وفقاخذ العينات  أيتم من عدادات الكهرباء واملاء والغاز لغايات التحقق  إ

  ISO 2859-2واملواصفة الدولية    G020-e17املنظمة الدولية للمقاييس القانونية رقم  دليل
 

 (A-1)جدول  

Spare 
utility 
meters  

Number of nonconforming 
meters  

Sample 
size  

Lot size  NO  

Criteria for 
rejection of 

lot (d)  

Criteria for 
acceptance of lot 

(c)  
10  2  1  50  Up to 1200 

  
1.1  

16  4  3  80  1201-3200 
  

1.2  

25  6  5  125  3201-10000 
  

1.3  

40  11  10  200  10001-35000 
  

1.4  

  
  

  الحرارية: الطاقة   لعداداتنات يجداول اخذ الع ثانيا:

ى  استنادا  الصادر  (A-2)ل رقم خذ العينات استنادا للجدو أ الحرارية يتملغايات التحقق من عدادات الطاقة  إ
  ISO 2859-2الدولية  واملواصفة G020-e17املنظمة الدولية للمقاييس القانونية رقم  دليل

  
  
  
  



  
 (A-2)جدول  

Spare 
meters  

Number of nonconforming 
meters  

Sample 
size  

Lot size  NO  

Criteria for 
rejection of 

lot (d)  

Criteria for 
acceptance of lot 

(c)  
5  1  0  24  Up to 90 

  
2.1  

8  1  0  26  91-150 
  

2.2  

10  1  0  28  151-280 
  

2.3  

10  1  0  32  281-500 
  

2.4  

10 2 1 50 501-1200 2.5 
16 4 3 80 1201-3200 2.6 
25 6 5 125 3201-10000 2.7 
40 11 10 200 10001-35000 2.8 

  



) 2امللحق رقم (  

  نماذج املطابقة
 

 (B)نموذج املطابقة 
 Type Examination النوع  اختبارات

التصميم الف ألداة وتتحقق وتشهد    باختبار الجهة املعينة    خالله تقوم هو جزء من إجراء تقييم املطابقة والذي من   - 1

ا.  يالذ ا القرار ن التصميم الف لهذه األداة يحقق متطلبات هذأ  ينطبق عل

  النوع بإحدى الطرق التالية: باختبار يمكن القيام  - 2

ى بفحص نوع االنتاج.   -أ  فحص عينة ممثلة لإلنتاج املتوقع من أداة القياس الكاملة، ويد

كفاية    -ب مدى  ي  تقييم  ا  إل املشار  الداعمة  واألدلة  الفنية  الوثائق  فحص  خالل  من  لألداة  الف  التصميم 

ى بفحص نوع التصميم.   النقطة الثالثة، بدون فحص عينة، ويد

كفاية    -ت مدى  ي  تقييم  ا  إل املشار  الداعمة  واألدلة  الفنية  الوثائق  فحص  خالل  من  لألداة  الف  التصميم 

ى فح3النقطة   ى الجزء  ، باإلضافة إ   لألداة   األساسص عينات ممثلة لإلنتاج املتوقع، سواء تم الفحص ع

ا ي م ن فحوصات نوع اإلنتاج وفحص نوع التصميم. أو الجزء الفر  ، ويجمع هذا النوع ب

  تقوم الجهة املعينة بتحديد الطريقة املالئمة ال ترغب باتباعها والعينات املطلوبة لهذه الفحوصات.
ى ال - 3  واحدة من اختياره. معينةلجهة   النوع الختبار أن يقدم طلبًا  صانعيجب ع

ى:    يجب أن يحتوي الطلب ع

ي حال تقديم الطلب من  صانعوعنوان ال  اسم  -أ  وعنوانه أيضاً  هاسمب الجهة املعينة ، فيجب تزويداملزود و

 تقديمه مع أي جهة معينة أخرى تعهد مكتوب أن هذا الطلب لم يتم   -ب

. الوثائق الفنية يجب أن تجعل من املمكن تقييم مطابقة األداة مع )4امللحق ( الوثائق الفنية كما هو موضح    -ت

ي للمخاطر. يجب أن تحدد الوثائق ي  الذي ينطبق عليه ويجب أن القرار    متطلبات ى تحليل وتقييم كا حتوي ع

ا وتغط الفنية املتطلبات  التصميم، تصميم وعمل األداة.  ، فيما يع التقييم،اال تنطبق عل

ي: ى ما ي ى الطلب أن يحتوي ع ى ما ذكر أعاله، ع   وباإلضافة إ
أن تطلب عينات إضافية عند الحاجة لتنفيذ    املعينة عينات ممثلة من اإلنتاج املتوقع، ومن املمكن للجهة    -ث

 برنامج الفحوصات

هذا    -ج ى  ع ويجب   ، الف التصميم  حلول  كفاية  ملدى  داعم  تم  دليل  وثائق  أي  يذكر  أن  الداعم  الدليل 

ي امللحق (  ام بتطبيقها بالكامل، 3استخدامها، خاصة فيما يتعلق باملواصفات الواردة  ) ال لم يتم االل

ى نتائج الفحوصات ال تمت بناءً  ى الدليل الداعم أن يحتوي، عند الضرورة، ع ى مواصفات   كما يجب ع ع



ر مناسب للفنية أخرى ذات عالقة من قبل م ر فحوصات آخر قام بالفحوصات أ،  صانعخت و من قبل مخت

 وتحت مسؤوليته.  صانعبالنيابة عن ال

ي:  - 4 ى الجهة املعينة أن تقوم بما ي  يجب ع

 فيما يتعلق باألداة: 
  فحص الوثائق الفنية والدليل الداعم لتقييم مدى كفاية التصميم الف لألداة      4.1

  بالعينة/العينات: فيما يتعلق 
التحقق من أن العينة/العينات قد تم تصنيعها بشكل مطابق للوثائق الفنية وتحديد العناصر ال تم تصميمها       4.2

ا من املواصفات   ي امللحق ( وفقًا لألحكام ال تنطبق عل ى العناصر ال تم تصميمها بناءً   )، باإلضافة3الواردة    إ
ى مواصفات فنية    أخرى ذات عالقةع

ا، للتأكد من أن ال    4.3 ى إجرا ي حال اختياره لتطبيق  صانعإجراء الفحوصات واالختبارات املناسبة، أو اإلشراف ع  ،
ي  ي املواصفات الواردة    قام بتطبيقها بشكل صحيح دق )، 3امللحق (الحلول الواردة 

ى إجر  4.4 ا، للتأكد من أن ال إجراء الفحوصات واالختبارات املناسبة، أو االشراف ع يحقق املتطلبات األساسية    صانعا
ي هذا   ي حال اختيار ال القرارالواردة  ي    صانع، وذلك  ي املواصفات املبينة  ر واردة  )،  3امللحق ( عدم تطبيق حلول غ

ي مواصفات فنية أخرى ذات عالقة واختياره  تطبيق الحلول الواردة 
ال 4.5 مع  واالختبارات  صانعاالتفاق  الفحوصات  إجراء  فيه  سيتم  الذي  املكان  ى  أداة  .  ع من  األخرى  لألجزاء  بالنسبة 

 القياس:
  س فحص الوثائق الفنية والدليل الداعم لتقييم مدى كفاية التصميم الف لألجزاء األخرى من أداة القيا 4.6

ا بناء - 5 ى الجهة املعينة إعداد تقرير تقييم يسجل كل اإلجراءات ال تم القيام  ى النقطة    يجب ع ونتائجها،    4ع
ا تجاه   اما ى الجهة املعينة أن تصرح بمحتويات هذا التقرير  ةختصو الجهات املأالوزارة  دون االخالل بال ، كما أن ع

ى   .صانعموافقة البشكل كامل أو جزئي، بعد الحصول ع
ى الجهة املعينة إصدار شهادة  ا القرار  ي حال كان النوع يحقق متطلبات هذ - 6 ، صانعالنوع لل  اختبار فإنه يجب ع

يجب   ى  أ وال  ع تحتوي  ال   اسمن  (صانعوعنوان  الشروط  الفحوصات،  نتائج  والبيانات   إذا،  ا  لصالحيا لزم) 

ر.  اختبار الضرورية للتعريف بالنوع املوافق عليه، كما يمكن لشهادة  ى ملحق او أك  النوع أن تحتوي ع

ى شهادة   ى جميع املعلومات التالية، وال تجعل من املمكن تقييم    اختبار يجب ع ا أن تتضمن ع النوع وملحقا
رولوجية عندما يتم ضبطها مطابقة أداة القياس املصنعة وفقا لل نوع املفحوص، وخصوصا ما يتعلق بالخصائص امل

  بشكل مناسب باستخدام أساليب مناسبة:
رولوجية لنوع األداة  -   الخصائص امل

رمجيات املستخدمة، الخ) اإلجراءات -  ي لل  املطلوبة للتأكد من سالمة األداة (الختم، الرقم التمي

ا الخارجية النظرية للنوع   معلومات عن عناصر أخرى ضرورية للت -   حديد األداة والتأكد من مطابق

 كان ذلك مناسباً  إذاأي معلومات أخرى ضرورية للتحقق من خصائص األداة املصنعة،  - 



القياس  -  أداة  مع  أو  األخرى  امللحقات  مع  التوافقية  لضمان  املعلومات  جميع  األداة،  بملحقات  يتعلق  فيما 

 نفسها.

رات الحقة لـ    10النوع ملدة    اختبار تكون صالحية شهادة   سنوات   10سنوات من تاريخ اإلصدار، ويمكن تجديدها لف
ا.     لكل م

ي هذا   ى الجهة املعينة رفض  القراري حال عدم تلبية النوع للمتطلبات املتعلقة به    اختبارات صدار شهادة  إ ، فان ع
ا  ي. ق بالغ الجهة املإالنوع كما يجب عل   دمة للطلب بذلك مبينة سبب الرفض بشكل تفصي

ى - 7 ر مطابقة لهذا   علم  يجب أن تبقى الجهة املعينة ع ى أداة القياس بحيث تصبح بناء عليه غ ر يطرأ ع تام بأي تغي

ى أداة القياس يتطلب مزيدا من التحقيق، و   إذا، كما يجب أن تحدد فيما  القرار ر الذي طرأ ع  صانع بالغ الإالتغي

 بذلك. 

ى ال - 8 رات    اختبار بالغ الجهة املعينة ال تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة  إ  صانعيجب ع النوع بجميع التغي

ى مطابقة األ  ى النوع املقر وال يمكن أن تؤثر ع ي هذداة للمتطلبات األ ال تطرأ ع أو الظروف  ا القرار  ساسية 

ي شهادة إ قيام بفحوصات الخاصة بصالحية الشهادة، وال تتطلب ال  ى الواردة   النوع االصلية. اختبار ضافية ع

ى كل جهة معينة تزويد   - 9   اختبار التابعة لها بشهادات    (Notifying Authority)  ة ختصو الجهات املأالوزارة  يجب ع

ا أو  ا أو حددت مجالها أو علق ا أو عدل ن الطلب.أالنوع ال أصدر ا وذلك بشكل دوري أو ح  لغ

ى نسخة من هذه الشهادات أو الوثائق الفنية أو نتائج الفحوصات   للوزارةيحق   أو الجهات املعينة االخرى الحصول ع
ا الجهة املعينة.    ال أجر

االحتفاظ املعينة  الجهة  ى  ع شهادة    يجب  عن  الفنية    اختبار بنسخة  الوثائق  وملف  ا  وتعديال ا  وملحقا النوع 
ى الوثائق ال قدمها ال باإلضافة اية صالحية الشهادة. صانعا   ، وذلك ح 

ال -10 ى  ع شهادة    صانعيجب  عن  بنسخة  لتكون    اختبار االحتفاظ  الفنية  الوثائق  وملف  ا  وتعديال ا  وملحقا النوع 

ي االسواق.سنوات من تاريخ وضع األ  10وملدة   املختصة متوفرة فورا عند الطلب من الجهات   داة 

ن    3التقدم بالطلب وفقا للنقطة    للمزود يمكن   -11 ي النقطت ، بشرط أن تكون مثبته  10و  8وتلبية املتطلبات املبينة 

امات   .زودامل بال

  
   



  
 (F)نموذج املطابقة 

ى التحقق من املنتج    املطابقة للنوع بناء ع
Conformity to type based on product verification  

 

ي النقاط    إجراءهو   - 1 خالله الصانع بتلبية املتطلبات الواردة  ويضمن ويعلن عن    6و  1-5و  2تقييم مطابقة يقوم 

)، مطابقة للنوع املقر كما هو  3(  البند  ألحكاممسؤوليته الكاملة أن أداة القياس املصنعة من قبله، وال خضعت  

ي شهادة   ن   هذا القرار. ي  ى املتطلبات الواردة إالنوع إضافة  اختباراتمب

 التصنيع:   - 2

ى   ر الضرورية بحيث    اتخاذ الصانع  يجب ع ا تضمن مطابقة األ أجميع التداب دوات  ن جميع عمليات التصنيع ومراقب
ي شهادة  ن  ي  إالنوع إضافة  اختبارات املصنعة للنوع املقر كما هو مب   هذا القرار ى املتطلبات الواردة 

 التحقق  - 3

ى الجهة   ا،   لصانعاملعينة ال تم اختيارها من قبل ايجب ع القيام بالفحوصات واالختبارات املناسبة، أو طلب إجرا
ي شهادة   ن  ي  إالنوع إضافة    اختباراتللتحقق من مطابقة األداة للنوع املقر كما هو مب هذا  ى املتطلبات الواردة 

 . القرار
ى ال ن التا صانعيجب ع ن للتحقق من األ أن يختار واحدة من الطريقت   دوات: ليت

ن بالنقطة ( -   ). 4التحقق من املطابقة بواسطة اختبار وفحص كل أداة، كما هو مب

ن بالنقطة (  -    ). 5التحقق من املطابقة بواسطة الطرق االحصائية، كما هو مب

 التحقق من املطابقة بواسطة اختبار وفحص كل أداة:  - 4

يجب اختبار جميع أدوات القياس بشكل فردي (أداة أداة) وكذلك إجراء االختبارات والفحوصات املناسبة املنصوص      4-1
ي   املبينة  املواصفات  ي  ا  (عل ذات  )،  3امللحق  الفنية  املواصفات  ي  ا  عل املنصوص  املكافئة  الفحوصات  و/أو 

ي شهادة    دوات املصنعة للنوعالعالقة، وذلك للتحقق من مطابقة األ  ن  ى  إالنوع إضافة    اختباراتاملقر كما هو مب
ي    .هذا القراراملتطلبات الواردة 

ي   ى الجهة املعينة تحديد الفحوصات املناسبة ال يجب  )،  3امللحق (ي حال عدم توفر املواصفات املبينة  فإن ع
  إجراؤها. 

ى الجهة املعينة إصدار شهادة مطابقة    4-2 ا يجب ع بالنسبة لالختبارات والفحوصات ال تم إجراؤها، كما يجب عل
ا، أو السماح بتثبيته من قبل ال   وتحت مسؤولية الجهة املعينة.  صانعتثبيت الرقم التعريفي الخاص 



ال  ى  ع الجهات    صانعيجب  قبل  من  ا  عل للتفتيش  لتكون متوفرة  املطابقة  بشهادة    10وملدة    املختصةاالحتفاظ 
ي األ من تاريخ وضع األ سنوات    سواق.  داة 

  التحقق من املطابقة بواسطة الطرق االحصائية: - 5

ى ال    5-1 ا تضمن تجانس الدفعة   صانعيجب ع ر الضرورية بحيث أن عملية التصنيع والرقابة عل اتخاذ جميع التداب
ى شكل دفعات أاملصنعة، ويجب عليه تقديم     متجانسة.تفتيش دوات القياس للتحقق ع

ا جميعها بشكل  3-5وفقا للنقطة ( يجب أخذ عينات عشوائية      5-2 )، وذلك إلجراء االختبارات والفحوصات املناسبة عل
ي   ي املواصفات الفنية ذات  )،  3امللحق ( فردي، وفقا للمواصفات املبينة  ا  و/أو الفحوصات املكافئة املنصوص عل

ي شهادة  دوات املصنعالعالقة، وذلك للتحقق من مطابقة األ  ن  ى  إالنوع إضافة    اختباراتة للنوع املقر كما هو مب
ي   الواردة  القراراملتطلبات  ي  هذا  مواصفات  توفر  عدم  حال  ي  و  ،) تحديد  )،  3امللحق  املعينة  الجهة  ى  ع فإن 

  الفحوصات املناسبة ال يجب إجراؤها. 

  يجب أن يل اإلجراء االحصائي املتطلبات التالية:    5-3

% مع حالة عدم  95مقداره    (level of acceptance)مناظر الحتمالية قبول    (level of quality)جودة  مستوى    -أ

 %. 1املطابقة مقدارها أقل من 

% مع حالة عدم املطابقة  5مقداره    (level of acceptance)مناظر الحتمالية قبول    (limit quality)حد جودة    -ب

 %. 7مقدارها أقل من 

ا باستثناء العينات ال ثبت فشلها أثناء  دفعة التفتيشي حال قبول      5-4 ، فإنه يجب اعتبار جميع الدفعة موافق عل
    الفحص.

   ى الجهة املعينة إصدار شهادة مطابقة بالنسبة لالختبارات والفحوصات ال تم ا يجب ع إجراؤها، كما يجب عل
ا من قبل ال ا، أو السماح بتثبي   وتحت مسؤولية الجهة املعينة.  صانعتثبيت الرقم التعريفي الخاص 

 ى ال ا من قبل الجهات    صانعيجب ع   10وملدة    املختصةاالحتفاظ بشهادة املطابقة لتكون متوفرة للتفتيش عل
ي األ سنوات من تاريخ وضع األ   سواق.  داة 

ى الجهة املعينة اتخاذ االجراءات الالزمة ملنع وضع  إي حالة الرفض، ف    5-5 ي االسواق.   دفعات التفتيشن ع ر املطابقة  غ
ل الرفض  تكرار  حال  ي  التفتيشو وفقا  دفعات  املطابقة  من  التحقق  تعليق  املعينة  للجهة  يجوز  فإنه   لإلجراء، 

  االحصائي واتخاذ االجراءات املناسبة.

 عالن عن املطابقة:المة املطابقة واإل ع - 6



ى ال    6-1 ا بالنقطة  إ، وتحت مسؤولية الجهة املعينة املشار  صانعيجب ع رولوجية املطابقة  ، تثبيت عالمة  3ل والعالمة امل
ي هذا    (عالمة إقرار النوع) ى كل  إ، إضافة  القراراملحددة  داة مطابقة أ ى الرقم التعريفي للجهة املعينة، وذلك ع

ي شهادة  ن  ي هذا إللنوع املقر املب  .القرارعالن املطابقة تل املتطلبات ذات العالقة الواردة 

ى ال    6-2 داة قياس، بشكل واضح ومحدد، واالحتفاظ به ليكون  أعالن مطابقة خطي لكل موديل  إصدار  إ  صانعيجب ع
ي األ سنوات من تاريخ وضع األ  10وملدة   املختصةعند الطلب من الجهات  متوفرا  سواق.  داة 

   عالن املطابقة. ويجوز تزويد نسخة واحدة لدفعةإبنسخة عن    باألسواقداة تم وضعها  أن تزود كل  أيجب  
  دوات القياس يتم تزويدها ملستخدم واحد. أ واحدة منتفتيش 

 بالنقطة    إذا ا  ال املشار  ن  التعي جهة  ف3وافقت  ا،  مسؤولي وتحت  للإ،  يمكن  الرقم    صانعنه  يثبت  أن 
ى أداة القياس.   التعريفي للجهة املعينة ع

بالنقطة    إذا - 7 ا  ال املشار  ن  التعي جهة  ف3وافقت  ا،  مسؤولي وتحت  للإ،  يمكن  التعريفي    صانعنه  الرقم  يثبت  أن 

ى أداة القياس أثناء عملية التصنيع.   للجهة املعينة ع

 :  املزود - 8

امات ال إ ا من خالل    صانعن ال ن تكون محددة  أوتحت مسؤوليته، بشرط    صانع، نيابة عن الاملزود يمكن الوفاء 
امات   .املزودبال

ي النقاط بالوفاء باملتط صانعأن يقوم نيابة عن ال  للمزودال يجوز   1-5و  2لبات املحددة 
   



 (D)نموذج املطابقة 
ى ضمان الجودة للعملية االنتاجية    املطابقة للنوع بناء ع

Conformity to type based on quality assurance of the production process 

ي  إهو   - 1 ويضمن ويعلن عن مسؤوليته    5و  2النقاط  جراء تقييم مطابقة يقوم خالله الصانع بتلبية املتطلبات الواردة 

ي شهادة   ن  ى  إالنوع إضافة    اختبارات الكاملة أن أداة القياس املصنعة من قبله مطابقة للنوع املقر كما هو مب

ي   هذا القرار.املتطلبات الواردة 

 التصنيع:   - 2

ى ال  : صانعيجب ع

 أن يعمل وفقا لنظام جودة موافق عليه - 

ائي وفقا للنقطة أن تتم عمليات الفحص و  -  ى املنتج ال  3التفتيش ع

 . 4أن يكون خاضعا لعمليات رقابة مستمرة وفقا للنقطة  - 

 نظام الجودة:  - 3

ى ال  3-1 ي تصنيع أدوات القياس،    صانعيجب ع أن يقدم طلبا للجهة املعينة ال يختارها لتقييم نظام الجودة املستخدم 
  والذي يجب أن يتضمن: 

ي حال تقديمه من قبل صانعوعنوان ال  اسم  -أ  . املزود وعنوان  اسمفيجب أيضا تحديد  املزود ، و

 تعهد خطي بأن الطلب لم يقدم لدى أي جهة معينة أخرى.   -ب

 املراد تصنيعها.جميع املعلومات ذات العالقة لألداة   -ت

 الوثائق الخاصة بنظام الجودة.   -ث

ي النقطة   -ج  2-3الوثائق الفنية املشار اليه 

ى نظام الجودة أن يضمن مطابقة أداة القياس ملتطلبات   3-2   . هذا القراريجب ع
ى شكل    صانعمن ال   املتبناةحكام  يجب توثيق جميع العناصر والشروط واأل  بطريقة منهجية ومنظمة وواضحة ع

  سياسات وإجراءات وتعليمات عمل مكتوبه.

ي:    بشكل خاص فإن نظام الجودة يجب أن يتضمن وصفًا كافيًا ومناسبًا ملا ي
 أهداف الجودة والهيكل التنظيم ومسؤوليات وصالحيات اإلدارة فيما يتعلق بجودة اإلنتاج   -أ

الجودة  -ب وضمان  الجودة  ضبط  أثناء   إجراءات  استخدامها  سيتم  وال  املنهجية  واإلجراءات  والعمليات 

 التصنيع 

 الفحوصات ال سيتم إجراءها قبل وأثناء وبعد عملية التصنيع وتكرارية إجراؤها   -ت



ن   -ث  سجالت الجودة، مثل تقارير التفتيش وبيانات الفحص، بيانات املعايرة، تقارير مؤهالت االشخاص املعني

 الفعالة لنظام الجودة.  واإلدارةلجودة املطلوبة للمنتج  وسائل مراقبة تحقيق ا  -ج

ي النقطة   3-3 ى الجهة املعينة تقييم نظام الجودة لتحديد إذا ما كان يل املتطلبات الواردة   2-3يجب ع
ر ف   ي عمليات التقييم، كما يجب أن يضم فريق التدقيق خب رة  ى فريق التدقيق أن يكون مؤهال وذو خ يجب ع

ى األواح ي مجال  د ع رة  ي متطلبات هذا  أقل من ذوي الخ داة القياس من الناحية التقنية ولديه معرفة جيدة 
  . قرارال

  ى زيارة   .صانعى موقع الإ  تقييميةيجب أن تتضمن عملية التدقيق ع

  ى فريق التدقيق مراجعة الوثائق الفنية املشار ي النقطة (ج) من النقطة (إيجب ع ا  ) للتحقق من  1- 3ل
ال املشار    صانعمقدرة  املتطلبات  تحديد  ى  هذا  إ ع ي  ا  الفحوصات  القرارل جميع  إجراء  ى  ع واملقدرة   ،

  الالزمة لضمان املطابقة له.

   فريق التدقيق ى  الإيجب ع يجب أن  بنتائ  صانعبالغ  وقرارات عملية    تتضمنج التدقيق ال  نتائج  ى  ع
  التدقيق. 

ى ال  3-4 ا    صانعيجب ع ي نظام الجودة املقر، واملحافظة عل ا  امات املنصوص عل أن يتخذ جميع االجراءات واالل
  بشكل مناسب وفعال. 

ى ال  3-5 رات من املنوي  إ  صانعيجب ع ى علم بأي تغ ى نظام إبقاء الجهة املعينة ال أقرت نظام الجودة ع جراؤها ع
  الجودة. 

   فيما وتقرير  املقدمة  راحات  االق تقييم  املعينة  الجهة  ى  ع بالوفاء    إذايجب  سيستمر  الجودة  نظام  كان 
ي النقطة (  ي حال الضرورة.الت إلعادةكان هنالك حاجة  إذا) أو 2-3باملتطلبات الواردة    قييم 

   ى الجهة املعينة سباب  ن يتضمن ملخصا لعملية التقييم واأل أ بقرارها والذي يجب    صانعبالغ الإيجب ع
  املوجبة لقرارها. 

  زيارات املتابعة تحت مسؤولية الجهة املعينة:  - 4

امات صانعدف زيارة املتابعة للتأكد من استمرارية وفاء ال  4-1 ا بنظام الجودة بشكل كامل.  باالل   املنصوص عل
ى ال  4-2 ى مواقع التصميم والتصنيع والفحص والتخزين، وتزويد الجهة إالسماح للجهة املعينة الوصول    صانعيجب ع

  املعلومات الضرورية لعمليات التقييم، وبشكل خاص: بجمعاملعينة 
 وثائق نظام الجودة.   -أ

ن. سجالت الجودة، مثل تقارير التفتيش و   -ب  بيانات الفحص واملعايرة وتقارير كفاءة االشخاص املعني

ى الجهة    4-3 ى الإ  املعينةيجب ع لنظام الجودة،    صانعللتأكد من استمرارية إدامة وتطبيق ال  صانعجراء تدقيق دوري ع
ى الجهة املعينة تزويد ال   بتقرير التدقيق.  صانعويجب ع



،  اختبارات، يتم خاللها إجراء فحوصات أو  صانعى الإ إجراء زيارات فجائية    ى ذلك فانه يمكن للجهة املعينةإإضافة    4-4
ى الجهة املعينة   ي هذه الحالة فإن ع دف التأكد من أن نظام الجودة يعمل بشكل صحيح، و أو طلب إجراؤها، 

ى  بتقرير زيارة وتقريرا عن الفحوصات واالختبارات ال تم إجراؤها من قبل الجهة    صانعتزويد ال املعينة أو بناء ع
ا.   طل

 عالمة املطابقة واالعالن عن املطابقة: - 5

ال  5-1 ى  ع بالنقطة  صانعيجب  ا  ال املشار  املعينة  الجهة  مسؤولية  وتحت  عالمة  3-1،  تثبيت  والعالمة  املطابقة  ، 
رولوجية (عالمة إقرار النوع) ي هذا    امل ى الرقم التعريفي  القراراملحددة  ى كل، إضافة ا داة  أ  للجهة املعينة، وذلك ع

ي شهادة  ن  ي هذا إمطابقة للنوع املقر املب  . القرارعالن املطابقة تل املتطلبات ذات العالقة الواردة 
ى ال  5-2 داة قياس، بشكل واضح ومحدد، واالحتفاظ به ليكون  أوديل  معالن مطابقة خطي لكل  إصدار  إ  صانعيجب ع

ي األ سنوات من تاريخ وضع األ  10وملدة   املختصةمتوفرا عند الطلب من الجهات   سواق.  داة 
تفتيش    لدفعةعالن املطابقة. ويجوز تزويد نسخة واحدة  إبنسخة عن    باألسواقداة تم وضعها  أن تزود كل  أيجب  

 يتم تزويدها ملستخدم واحد. دوات القياس أواحدة من 

ى ال - 6 ي    صانعيجب ع ر ما ي داة  األ   وضعسنوات من تاريخ    10عند الطلب، وذلك ملدة    ةختصو الجهات املأللوزارة  توف

 سواق:ي األ 

ي النقطة   -أ ا   1-3الوثائق املشار ال

ر املشار   -ب ي النقطة إاملعلومات املتعلقة بالتغي ا.5-3ليه   ، كما هو موافق عل

ي النقاط   -ت ا   . 4-4و   3-4و  5-3القرارات والتقارير الصادرة عن الجهة املعينة املشار ال

ى كل جهة معينة   بكل نظام جودة مقر تم إصداره أو سحبه، كما يجب،   ة ختصو الجهات املأالوزارة  بالغ  إيجب ع
ر قائمة بأنظمة الجودة ال تم رفضها أو تعليقها أو تحديدها.  أوبشكل دوري   و عند الطلب، توف

 :  املزود - 7

امات الإ ي النقاط    صانعن ال ا من خالل    6و 5،  5-3،  1- 3املحددة  وتحت    صانع، نيابة عن الاملزود يمكن الوفاء 
امات أمسؤوليته، بشرط   . املزود ن تكون محددة بال

   



  
 (H1)نموذج املطابقة 

ى ضمان الجودة الشامل واختبارات التصميم   املطابقة بناء ع
Conformity based on full quality assurance plus design examination  

  

ي النقاط    إجراءهو   - 1 ويضمن ويعلن عن مسؤوليته    6و  2تقييم مطابقة يقوم خالله الصانع بتلبية املتطلبات الواردة 

ي هذا   . القرارالكاملة أن أداة القياس املصنعة من قبله تل جميع املتطلبات، الواردة 

 التصنيع:   - 2

ى ال  : صانعيجب ع
 أن يعمل وفقا لنظام جودة موافق عليه - 

ائي وفقا للنقطة أن تتم عمليات ا -  ى املنتج ال  3لفحص والتفتيش ع

 . 5أن يكون خاضعا لعمليات رقابة مستمرة وفقا للنقطة  - 

 4ناسب التصميم الف ألداة القياس بما يتوافق مع النقطة ياختبار  إجراء يجب - 

 نظام الجودة:  - 3

ى ال  3-1 ي تصنيع أدوات القياس،    صانعيجب ع أن يقدم طلبا للجهة املعينة ال يختارها لتقييم نظام الجودة املستخدم 
  والذي يجب أن يتضمن: 

ي حال تقديمه من قبل صانعوعنوان ال  اسم  -أ  . املزود وعنوان  اسمفيجب أيضا تحديد  املزود ، و

 داة املتوقع تصنيعها.كل املعلومات ذات العالقة بصنف األ   -ب

 تعهد خطي بأن الطلب لم يقدم لدى أي جهة معينة أخرى.   -ت

 الوثائق الخاصة بنظام الجودة.   -ث

ى نظام الجودة أن يضمن مطابقة أداة القياس ملتطلبات   3-2   . هذا القراريجب ع

  ى    صانعمن ال   املتبناهحكام  يجب توثيق جميع العناصر والشروط واأل بطريقة منهجية ومنظمة وواضحة ع
  راءات وتعليمات عمل مكتوبه.شكل سياسات وإج

  :ي   بشكل خاص فإن نظام الجودة يجب أن يتضمن وصفًا كافيًا ومناسبًا ملا ي

 أهداف الجودة والهيكل التنظيم ومسؤوليات وصالحيات اإلدارة فيما يتعلق بجودة اإلنتاج   -أ

املواصفات املبينة    إذااملواصفات الفنية للتصميم متضمنة املواصفات القياسية ال سيتم تطبيقها وفيما    -ب

ساسية  لن يتم تطبيقها بالكامل، إضافة للوسائل ال ستستخدم لضمان أن املتطلبات األ )،  3امللحق ( ي  

ي هذ ا باستخدام مو  بأداةالخاص ا القرار الواردة   اصفات فنية أخرى ذات عالقة. القياس سيتم تلبي



ضبط والتحقق من التصميم والعمليات واالجراءات املنهجية ال ستستخدم عند تصميم أداة  التقنيات    -ت

 القياس املعنية

أثناء   -ث استخدامها  سيتم  وال  املنهجية  واإلجراءات  والعمليات  الجودة  وضمان  الجودة  ضبط  إجراءات 

 التصنيع 

 قبل وأثناء وبعد عملية التصنيع وتكرارية إجراؤها الفحوصات ال سيتم إجراءها   -ج

ن سجالت الجودة، مثل تقارير التفتيش وبيانات الفحص، بيانات املعايرة، تقارير مؤهالت األ   -ح  شخاص املعني

 الفعالة لنظام الجودة.  واإلدارةوسائل مراقبة تحقيق الجودة املطلوبة للمنتج    -خ

ى الجهة املعينة تقييم نظام   3-3 ي النقطة يجب ع   2-3الجودة لتحديد إذا ما كان يل املتطلبات الواردة 

   ي عمليات التقييم، كما يجب أن يضم فريق التدقيق رة  ى فريق التدقيق أن يكون مؤهال وذو خ يجب ع
ى األ ر ف واحد ع ي مجال  خب رة  داة القياس من الناحية التقنية ولديه معرفة جيدة  أقل من ذوي الخ

  . القرارت هذا ي متطلبا

  ى زيارة   .صانعى موقع الإ  تقييميةيجب أن تتضمن عملية التدقيق ع

   ى فريق التدقيق مراجعة الوثائق الفنية املشار ي النقطة (ب) من النقطة (إيجب ع ا  ) للتحقق من  1- 3ل
ال املشار    صانعمقدرة  املتطلبات  تحديد  ى  هذا  إ ع ي  ا  جميع القرارل إجراء  ى  ع واملقدرة  الفحوصات    ، 

  الالزمة لضمان املطابقة لها.

   ى فريق التدقيق ى النتائج وقرارات عملية    تتضمنبنتائج التدقيق ال يجب أن    صانعبالغ الإيجب ع ع
  التدقيق. 

ى ال  3-4 ا    صانعيجب ع ي نظام الجودة املقر، واملحافظة عل ا  امات املنصوص عل أن يتخذ جميع االجراءات واالل
  بشكل مناسب وفعال. 

ى ال  3-5 ى نظام إ  صانعيجب ع رات من املنوي اجراؤها ع ى علم بأي تغ بقاء الجهة املعينة ال أقرت نظام الجودة ع
  الجودة. 

 را االق تقييم  املعينة  الجهة  ى  ع فيما  يجب  وتقرير  املقدمة  بالوفاء    إذاحات  سيستمر  الجودة  نظام  كان 
ي النقطة (  ي حال الضرورة. إلعادةكان هنالك حاجة  إذا) أو 2-3باملتطلبات الواردة    التقييم 

   ى الجهة املعينة ن يتضمن ملخصا لعملية التقييم  أبقرارها والذي يجب    املزود أو    صانعبالغ الإيجب ع
  لقرارها. سباب املوجبةواأل 

ى كل جهة معينة    3-6 بكل نظام جودة مقر تم إصداره أو سحبه،    ة ختصالوزارة او الجهات املبالغ  إيجب ع
ر قائمة بأنظمة الجودة ال تم رفضها أو تعليقها أو تحديدها. أكما يجب، وبشكل دوري    و عند الطلب، توف

  اختبارات التصميم - 4



ى ال    4-1 ا بالنقطة  صانعيجب ع   وذلك بخصوص اختبار التصميم.   1-3أن يقدم طلبا للجهة املعينة املشار ال
مع    4-2 املطابقة  وتقييم  االداة  وتشغيل  والتصنيع  التصميم  فهم  معه  يمكن  بحيث  واضحا  الطلب  يكون  أن  يجب 

  . القرارمتطلبات هذا 
ي:  ى الطلب أن يتضمن ما ي   يجب ع

 .صانعاسم وعنوان ال   -أ

 لم يقدم لدى أي جهة معينة أخرى. تعهد خطي بأن الطلب   -ب

، وال يجب ان تكون الوثائق الفنية كافية لتقييم مطابقة االداة للمتطلبات ) 4للملحق (الوثائق الفنية وفقا    -ت

ذات   املتطلبات  تحدد  ان  يجب  كما  للمخاطر.  كافيا  وتقييما  تحليال  تتضمن  ان  يجب  كما  العالقة،  ذات 

ا، و   ، وكلما كان ذلك ممكنا.لألداةالتصميم والتصنيع والتشغيل  ان تغطي عملياتالعالقة 

، وال يجب أن تذكر أي وثائق قد تم استخدامها، وبشكل    -ث األدلة والوثائق الداعمة لكفاية التصميم الف

ي   ا من املواصفات املبينة  كلما كان  كما يجب أن تتضمن، و   )،  3امللحق (خاص املتطلبات ال لم يتم تلبي

رات  ي مخت ذلك ضروريا، نتائج الفحوصات ال تم اجراؤها وفقا للمواصفات الفنية، وال يجب أن تكون 

رات أخرى ولكن تحت مسؤوليته.  صانعمناسبة تابعة لل  أو أي مخت

ي حال مطابقة التصميم ملتطلبات هذا    4-3 ى الجهة املعينة اختبار الطلب، و ى الالقراريجب ع   املعينة جهة  ، فان ع
ى  صانعاصدار شهادة اختبار التصميم لصالح ال  ، وال يجب أن تحتوي ع

 صانعاسم وعنوان ال  - 

 نتائج االختبار  - 

 لزم ذلك.  إذا شروط صالحية الشهادة،  - 

 البيانات الالزمة لتحديد التصميم املقر  - 

ر.  ى ملحق أو أك   ويمكن للشهادة أن تحتوي ع

ى جميع املعلومات الالزمة للسماح بـضبط أدوات القياس أثناء الخدمة  ا ع -in)يجب أن تحتوي الشهادة وملحقا
service control)  ر املخت التصميم  مع  ا  مطابق وتقييم   ،(examined design) بتكرارية يتعلق  ما  وخصوصا   ،

(reproducibility) رولوجية عندما يتم ضبطها باست  خدام االدوات املناسبة، وال تشمل: الخصائص امل

رولوجية للتصميم  -أ  الخصائص امل

ر املطلوبة لضمان عدم العبث   -ب رمجيات، ... الخ).  باألداةالتداب  (الختم، ال

الخارجية    -ت النظرية  ا  مطابق من  والتأكد  االداة  لتمي  الضرورية  االخرى  العناصر  عن   visual)املعلومات 

external conformity) للتصميم . 

 كان ذلك ضروريا. إذاأي معلومات خاصة للتحقق من االداة املصنعة،   -ث



مع اداة القياس أو الوحدات   (sub-assembly)جميع املعلومات الضرورية لضمان موافقة الوحدات امللحقة    -ج

 امللحة األخرى. 

ليكون   به  واالحتفاظ  الخصوص  ذا  تقييم  تقرير  إعداد  املعينة  الجهة  ى  ع الجهات    بمتناول يجب  او  الوزارة 
  ة ختصامل

ى الجهة املعينة أن تصرح بمحتويات هذا التقرير بشكل كامل أو جزئي، بعد    بالبنود األخرى دون االخالل   فإن ع
ى موافقة ا  .لصانعالحصول ع

رات الحقة لـ  10تكون صالحية الشهادة ملدة   ا.   10سنوات من تاريخ اإلصدار، ويمكن تجديدها لف   سنوات لكل م
ي هذا به  تلبية التصميم للمتطلبات املتعلقة  شهادة القرار  ي حال عدم  ى الجهة املعينة رفض اصدار  ، فان ع

ا ابالغ الجهة امل  (Design examination certificate)التصميم    اختبارات يجب عل بذلك مبينة  كما  للطلب  قدمة 
ي.    سبب الرفض بشكل تفصي

ى  4-4 ر مطابقة   علم  يجب أن تبقى الجهة املعينة ع ى التصميم املقر بحيث تصبح بناء عليه غ ر يطرأ ع تام بأي تغي
ى أداة القياس يتطلب مزيدا من التحقيق، و   إذا، كما يجب أن تحدد فيما  القرارلهذا   ر الذي طرأ ع بالغ  إالتغي

 بذلك.  صانعال
ى ال ى التصميم    التصميم بجميع  اختبار بالغ الجهة املعينة ال أصدرت شهادة  إ  صانعيجب ع رات ال تطرأ ع التغي

هذه   ي  االساسية  للمتطلبات  االداة  مطابقة  ى  ع تؤثر  أن  يمكن  وال  أو املقر  بصالحية    القرار  الخاصة  الظروف 
ي شهادة  ى الواردة   التصميم االصلية. اختبار الشهادة، وال تتطلب القيام باختبارات اضافية ع

ى كل جهة معينة تزويد    4-5 التابعة لها بشهادات    (Notifying Authority)  ةختصالوزارة او الجهات امليجب ع
ن الطلب.  اختبار  ا وذلك بشكل دوري أو ح ا أو الغ ا أو حددت مجالها أو علق ا أو عدل  التصميم ال أصدر
ى نسخة من هذه   للوزارةيحق   الشهادات أو الوثائق الفنية أو نتائج االختبارات    أو الجهات املعينة االخرى الحصول ع

ا الجهة املعينة.    ال أجر
ى الجهة املعينة االحتفاظ بنسخة عن شهادة   ا وملف الوثائق الفنية    اختبار يجب ع ا وتعديال التصميم وملحقا

ى الوثائق ال قدمها ال باإلضافة اية صالحية الشهادة. صانعا   ، وذلك ح 

ى ال  4-6 ا وملف الوثائق الفنية لتكون    اختبار االحتفاظ بنسخة عن شهادة    صانعيجب ع ا وتعديال التصميم وملحقا
ي االسواق. 10وملدة   املختصة متوفرة فورا عند الطلب من الجهات    سنوات من تاريخ وضع االداة 

  زيارات املتابعة تحت مسؤولية الجهة املعينة:  - 5

امات صانعاملتابعة للتأكد من استمرارية وفاء الدف زيارة   5-1 ا بنظام الجودة بشكل كامل.  باالل   املنصوص عل
ى ال  5-2 ى مواقع التصميم والتصنيع والفحص والتخزين، وتزويد الجهة   صانعيجب ع السماح للجهة املعينة الوصول ا

  املعلومات الضرورية لعمليات التقييم، وبشكل خاص: جميعاملعينة ب
 وثائق نظام الجودة.   -أ



والحسابات   -ب التحاليل  نتائج  مثل  الجودة،  نظام  من  التصميم  جزء  ي  تزويدها  تم  كما  الجودة  سجالت 

 والفحوصات. 

ي جزء التصنيع من نظام الجودة، مثل تقارير التفتيش وبيانات الفحص    -ت سجالت الجودة كما تم تزويدها 

ن.   واملعايرة وتقارير كفاءة االشخاص املعني

ى الجهة    5-3 ى ال  املعينةيجب ع لنظام الجودة،    صانعللتأكد من استمرارية إدامة وتطبيق ال  صانعاجراء تدقيق دوري ع
ى الجهة املعينة تزويد ال   بتقرير التدقيق.  صانعويجب ع

ى ال  5-4 ى ذلك فانه يمكن للجهة املعينة إجراء زيارات فجائية ا ،  اختبارات  ، يتم خاللها إجراء فحوصات أو صانعإضافة ا
ى الجهة املعينة   ي هذه الحالة فإن ع دف التأكد من أن نظام الجودة يعمل بشكل صحيح، و أو طلب إجراؤها، 

ى    صانعتزويد ال بتقرير زيارة وتقريرا عن الفحوصات واالختبارات ال تم إجراؤها من قبل الجهة املعينة أو بناء ع
ا.   طل

 بقة:عالمة املطابقة واالعالن عن املطا - 6

ال  6-1 ى  ع بالنقطة  صانعيجب  ا  ال املشار  املعينة  الجهة  مسؤولية  وتحت  املطابقة3-1،  عالمة  تثبيت  والعالمة    ، 
رولوجية (عالمة إقرار النوع) ي هذا    امل ى ك القراراملحددة  ى الرقم التعريفي للجهة املعينة، وذلك ع ل اداة  ، إضافة ا

ي هذا   . القرارمطابقة للمتطلبات ذات العالقة الواردة 
ى ال  6-2 وديل اداة قياس، بشكل واضح ومحدد، واالحتفاظ به ليكون  ماصدار اعالن مطابقة خطي لكل    صانعيجب ع

ي االسواق.   10وملدة   املختصةمتوفرا عند الطلب من الجهات   سنوات من تاريخ وضع االداة 
تفتيش    لدفعةبنسخة عن اعالن املطابقة. ويجوز تزويد نسخة واحدة    باألسواقاداة تم وضعها  يجب ان تزود كل  

 يتم تزويدها ملستخدم واحد.  ادوات القياس واحدة من 
ى ال  - 7 ي    صانعيجب ع ر ما ي سنوات من تاريخ وضع االداة    10عند الطلب، وذلك ملدة    ةختصلوزارة او الجهات املل توف

 ي االسواق:

ا بالنقطة   -أ  1-3الوثائق املتعلقة بنظام الجودة املشار ال

ي النقطة   -ب ر املشار اليه  ا.5-3املعلومات املتعلقة بالتغي  ، كما هو موافق عل

ي النقاط   -ت ا   . 4-5و   3-5و  5-3القرارات والتقارير الصادرة عن الجهة املعينة املشار ال

 :  املزود - 8

ي النقطة    للمزوديمكن   ي النقاط    صانع، كما يمكنه الوفاء بمتطلبات ال 2- 4و  1-4تقديم الطلب املشار اليه  املحددة 
امات ا صانعنيابة عن ال ، 7و   6و   6-4و  4-4و  5-3و  3-1     . ملزود وتحت مسؤوليته، بشرط ان تكون محددة بال
  



) 3(لحق امل  

  املعتمدةاملواصفات  
 

ن هذا   )  1مادة (  ذيب ي:  ا القرار،امللحق قائمة املواصفات املعتمدة الخاصة  ى النحو التا   وع

 عدادات املاء 1- 1

OIML R49-1

OIML R49-2

OIML R49-3

OIML G020-e17 

 

 عدادات الغاز وأجهزة تحويل الحجم 1- 2
 

EN 1359 

Gas meters - Diaphragm gas meters

EN 1359

EN 12261 

Gas meters - Turbine gas meters

EN 12261

EN 12261

EN 12405-1 

Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion

EN 12480 

Gas meters - Rotary displacement gas meters

EN 12480



EN 14236  

Ultrasonic domestic gas meters

OIML G020-e17

  

  الكهرباءعدادات  1- 3

EN 50470-1 

Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 1: General requirements, tests and test 
conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)

EN 50470-2 

Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 2: Particular requirements - 
Electromechanical meters for active energy (class indexes A and B)

EN 50470-3 

Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 3: Particular requirements - Static meters 
for active energy (class indexes A, B and C)

EN 62058-11 

Electricity metering equipment (a.c.) - Acceptance inspection -- Part 11: General 
acceptance inspection methods
IEC 62058-11:2008 (Modified)

EN 62058-21 

Electricity metering equipment (a.c.) - Acceptance inspection -- Part 21: Particular 
requirements for electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2 and 
class indexes A and B)
IEC 62058-21:2008 (Modified)

EN 62058-31 

Electricity metering equipment (a.c.) - Acceptance inspection -- Part 31: Particular 
requirements for static meters for active energy (classes 0,2 S, 0,5 S, 1 and 2, and class 



indexes A, B and C)
IEC 62058-31:2008 (Modified)

EN 62059-32-1 

Electricity metering equipment - Dependability -- Part 32-1: Durability - Testing of the 
stability of metrological characteristics by applying elevated temperature
IEC 62059-32-1:2011

OIML R 46 -1 & 2

OIML D 31

OIML G020-e17

 

 عدادات الطاقة الحرارية 1- 4

EN 1434-1 

Heat meters - Part 1: General requirements 

EN 1434-2 

Heat meters - Part 2: Constructional requirements 

EN 1434-2 

EN 1434-4 

Heat meters - Part 4: Pattern approval tests 

EN 1434-4 

EN 1434-5 

Heat meters - Part 5: Initial verification tests 

OIML G020-e17 

  

ر  2ماده   رول: تعت )  1(  املادةي  املعتمدةجيا القانونية مكافئة للمواصفات و التوصيات الصادرة عن املنظمة الدولية للم
ى الحد الذي ال تتعارض معها.   ا



    )4(لحق امل
  وثائق الفنيةال

  

يجب أن تشمل الوثائق الفنية تصميم، وتصنيع وتشغيل أداة القياس بشكل واضح يمكن معه إجراء تقييم مدى   - 1
راطات الواجبة التطبيق لهذ   . القرار ا توافقها مع االش

  يجب أن تكون الوثائق الفنية مفصلة بما فيه الكفاية للمتطلبات التالية: - 2
رولوجية  -أ   تعريف الخصائص امل

  قابلية إعادة القياسات ألدوات القياس املصنعة عندما يتم ضبطها بشكل جيد باستخدام الوسائل املناسبة  -ب
  س وعدم تأثرها بالظروف املحيطة.سالمة أداة القيا  -ت

  ألغراض تقييم وتحديد النوع و/أو أداة القياس فإنه يجب أن تتضمن الوثائق الفنية املعلومات التالية: - 3
  وصف عام ألداة القياس؛   -أ

  التصميم النظري والرسومات التصنيعية ومخططات املكونات والتجميعات الفرعية، والدوائر، إلخ؛  -ب
  ثبات االنتاج  إجراءات التصنيع لضمان   -ت
ن خصائصها   -ث رمجيات يب ا، ومخططات التدفق املنطقي ووصفا عاما لل رونية ومخططا وصفا للقطع اإللك

ا، وكلما كان ذلك ممكنا.  وعمليا
إضافة    -ج ث)  ت،  ب،  (أ،  أعاله  ا  ال املشار  املعلومات  لفهم  الضروري  والشرح  استعمال إالوصف  كيفية  ى 

 داة. األ 
ا   توائمة و/أو الوثائق التقيسيةقائمة باملواصفات امل  -ح  املطبقة بشكل كامل أو جزئي، واملراجع ال تم نشرها 
ي حال عدم تطبيق املواصفات املتوائمة و/أو    -خ ا لتلبية املتطلبات األساسية، وذلك  وصفًا للحلول ال تم تبن

ي ذلك قائمة باملواصفات الفنية األخرى ذا املطبقةالوثائق التقيسية   ت الصلة؛  بما 
  نتائج حسابات التصميم، واالختبارات،... الخ؛  -د 
ي:   -ذ    نتائج الفحوصات املناسبة، حيثما كان ذلك ضروريا، إلثبات أن النوع و/أو أدوات قياس تل ما ي

  " والتشويش"،يةظروف التشغيلالتحت عنوان "ا القرار متطلبات هذ - 
  الغاز واملاء والطاقة الحرارية  لعدادات (Durability)الخصائص املتعلقة باالعتمادية  - 

أجزاء    -ر ى  ع تحتوي  ال  القياس  بأدوات  يتعلق  فيما  التصميم  فحص  شهادات  أو  النوع  فحوصات  شهادة 
ي التصميم.    مطابقة لتلك الواردة 

ى الصانع تحديد أماكن وضع االختام والعالمات املطلوبة - 4   . ا القراروفقا لهذ يجب ع
ى الصانع تحديد الشروط الالزمة للتوافق مع الواجهات الوسطية   - 5 والتجميعات الفرعية، حيثما    (interface)يجب ع

  كان ذلك مناسبًا.
 

  


