
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  2022قرار مجلس الوزراء رقم (  ) لسنة  مسودة

ي العبوات املعبأة مسبقاً  ى كمية املنتج   ي شأن الالئحة الفنية للرقابة ع
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  مجلس الوزراء:  

 

ى الدستور    بعد االطالع ع
ى القانون االتحادي رقم (  -  وصالحيات الوزراء، وتعديالتهبشأن اختصاصات الوزارات   1972) لسنة 1وع
ى   -   1972  لســنة)  1( رقم  االتحادي القانون  احكام  بعض  تعديل  شــأن ي  2020 لســنة)  16( رقم  اتحادي بقانون   املرســوموع

 الوزراء،  وصالحيات  الوزارات  اختصاصات بشأن

ى القانون االتحادي رقم ( -   ي شأن تنظيم شؤون الصناعة،  1979) لسنة 1وع

ى القانون  -  وتعديالته ن الشركات التجارية،أبش  2015) لسنة 2(رقم  تحادياالوع

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

ى القانون االتحادي رقم ( -  ي شأن مكافحة الغش التجاري،  2016) لسنة  19وع

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

ى املرسوم بقانون اتحادي رقم  -  بشأن املواصفات واملقاييس. 2020لسنة  20وع
ى املرسوم االتحادي رقم  - ي لألوزان واملقاييس    2014لسنة    132وع ى عضوية املكتب الدو  بانضمام الدولة ا

ى قرار مجلس الوزراء رقم ( - ى جهات تقييم املطابقة،  2015) لسنة 35وع   بشأن النظام اإلماراتي للرقابة ع

ى قرار  -     بشأن النظام الوط للقياس. 2022لسنة   64مجلس الوزراء رقم   وع

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

 
 

 قـــــّرر:
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ى  املادة األو

  التعريفات واملصطلحات 

رولوجية الصادر عن املنظمة العربية للتنمية    .1 ي معجم املصطلحات امل ى التعاريف الواردة  لغايات هذا القرار يتم الرجوع إ

ي  AIDSMOالصناعية والتقييس والتعدين ( رولوجي)، أو املعجم الدو رولوجيا    (VIM)  اللم ي ملصطلحات امل أو املعجم الدو

الصادر عن املنظمة الدولية للمقاييس القانونية، أو معجم املصطلحات واملبادئ العامة لتقييم املطابقة أو   (VIML)القانونية  

ي   هذا املجال. املمارسات الدولية 

ى  . 2 ا ما لم يدل سياق النص ع ي تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املبينة قرين كل م

ر ذلك    : غ

  وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة  وزارةال

   وزير الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة  الوزير

أي جهة حكومية سواء اتحادية او محلية أو خاصة تخولها الوزارة بشكل رسم للقيام   املخولة  ةالجه

ي أحكام هذا القرار. ا  ا املنصوص عل   بأي من مهامها وصالحيا

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

  أحكام هذا القرار.

ي   رولو   .التحقق شهادة إصدار أو/و التحقق عالمة تثبيت عنه ينتج  مطابقة تقييم  إجراء  التحقق امل

رولوجية ى   الرقابة امل رولوجيا القانونية وتتضمن الرقابة القانونية ع دوات القياس  أ جميع نشاطات امل

رولوجية وجميع العمليات لغرض الفحص واإلثبات.واإل  رة امل ي والخ رولو     شراف امل

ي عبارة عن منتج موجود داخل علبة أو مغلف بأي طريقة كانت، وال تم تحديد    مسبقا املعبأةالعبوة 

ي ظل   ى بطاقة البيان قبل عرضها للبيع أو  ا ع الكمية االسمية أو الفعلية لها وتثبي

ر عدم   ر الكمية الفعلية بداخلها بدون فتحها أو ي وجود املش ، وال يصعب تغي

ا وتتكون إحداث تعديل ملموس    العبوة املعبأة مسبقًا من املنتج ومادة التغليف.  عل

  العمليات ال تجرى لتحديد وضبط كفاءة ودقة أدوات القياس وأجهزته.  املعايرة 
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ي الالئحة الفنية الخاصة املعتمدة من الوزارة و   ي وحدات القياس وحدات القياس املعتمدة  ا  املنصوص عل

 .بوحدات القياس

ى  أثر من يكون لنشاطه    كل املزود ي ذلك    ع أو املستورد أو الناقل    ، املصنعخصائص املنتج بما 

ي أو أو املجمع أو الوكيل أو املخزن أو أي موزع رئيس أو   أي ممثل قانوني يكون   فر

راد   ، والذي  القرار  هذا ألحكام    ةالخاضع  اتاملنتج  وتوريد واستعمالمسؤواًل عن است

ي الدولة وفق التشريعات  يزاول نشاطه من خالل   شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها 

  ذات العالقة.

لك   الكها   املس دف اس ي أو اعتباري أو جهة تقوم بشراء العبوة املعبأة مسبقًا  أي شخص طبي

  أو استعمالها أو إعادة بيعها.

ى العبوة املعبأة   معلقة مثبتة، أو رسومات أو  ،طباعةأو  ،كتابةأي  بطاقة البيان أو منقوشة ع

مسبقًا، وبأي طريقة كانت، وال تستخدم لتحديد املنتج أو وصفه أو إعطاء 

  معلومات عنه أو عن مكوناته. 

الكه ويستث منه    مادة التغليف  ا بعد استخدام املنتج أو اس ء من العبوة املراد التخلص م أي 

  املكونات ال تكون جزء من املنتج. 

وتستعمل مادة التغليف بشكل عام الحتواء املنتج وحفظه والتعامل معه وتوصله 

وحمايته ونقله وحمل املعلومات املتعلقة به وتخدم مادة الغالف كمادة مساندة عند  

  استخدامه 

السعة   ذات  العبوات 

 االسمية الثابتة

لتت بسهولة  بداخلها  للمنتج  الفعلية  الكمية  ضبط  يمكن  ال  العبوات  مع  ي  طابق 

ا.    الكمية االسمية املثبتة عل

السعة   ذات  العبوات 

رة   االسمية املتغ

ي كل عبوة مثل العبوات األخرى   ي العبوات ال ال يمكن ضبط الكمية الفعلية للمنتج 

  بسهولة، مثل عبوات الدجاج والسمك وبعض أنواع الفواكه وخالفها.

  أو حجم أو طول أو مساحة أو عدد وحدات السلعة للعبوة الواحدة.  ي وزن الكمية

  الكمية االسمية

  

ا   ى بطاقة البيان للعبوة املعبأة مسبقًا وال يعتقد أن العبوة تحتو ي الكمية املبينة ع

ي وسط سائل فإن الكمية االسمية  بدون مادة التغليف. ي حالة املنتجات املحفوظة  و

  وسط السائل الواجب التخلص منه. ال تشمل أيضا ال
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  ي كمية املنتج املوجود داخل العبوة بدون مادة التغليف.  الكمية الفعلية 

  الوسط السائل

 

مالح, ماء  أو  للملح  مائية  محاليل  أو  أو   ماء  خل  أو  الغذاء  ألحماض  مائية  محاليل  أو 

ر الفواكه والخضار,   محاليل مائية للسكر أو محاليل مائية ملواد تحليه أخرى أو عص

ي مزيج عندما يتم تجميدها بالتدريج أو تجميده بسرعة, حيث يكون   وال قد تكون 

ر وليس عامل حاسم لعملية    الشراء.السائل ملحق للعناصر األساسية لذلك التحض

  دفعة التفتيش 

 

الكمية   نفس  لها  يكون  وال  املتجانسة  مسبقًا  املعبأة  العبوات  عدد  عن  عبارة  هو 

ئ ومكان التعبئة. ويتم تحديد حجم   اإلسمية والنوع ورقم دفعة اإلنتاج والصانع أو املع

ي هذه  ن    الالئحة.الدفعة وفقا ملا هو مب

م اختيارها بشكل عشوائي من الدفعة  ي عبارة عن عدد العبوات املعبأة مسبقًا وال يت عدد العينات

املتجانسة الخاضعة للتفتيش بغرض فحصها وتحديد مدى مطابقة دفعة التفتيش  

ي هذه  ا     الالئحة.للمتطلبات اإللزامية املنصوص عل

ا لجميع العينات   أخذ العينة العشوائي اختيار العينة من العبوات املعبأة مسبقًا بطريقة عشوائية يكون ف

  احتمالية االختيار. نفس 

ا النقص املسموح به للمنتج داخل العبوة   املحتوى األدنى املسموح به  هو عبارة عن الكمية اإلسمية مطروحا م

  الواحدة. 

ا الكمية الفعلية أقل من املحتوى األدنى املسموح به. العبوة الناقصة   ي كل عبوة تكون ف

  

النقص املسموح به عن  

ي العبوة  الكمية  االسمية 

 ) T1الواحدة(

للعبوة   وذلك  االسمية،  الكمية  عن  الفعلية  الكمية  ي  به  املسموح  النقص  مقدار  هو 

  الواحدة. 

  العبوة املضللة

 

ا   أو تشكيلها ،تصنيعهاي العبوة ال يتم  ا أو تعبئ أو عرضها أو وضع بطاقة بيان عل

لك عن تحديد الكمية الفعلية ال بداخلها. ي العبوة ال    بطريقة قد تضلل املس أو 

ي حالة العبوات املعبأة مسبقًا ال ال   ر فعال مبالغ فيه، وذلك  ى فراغ غ تحتوي ع

لك رؤية املنتج بداخلها بشكل واضح.   يستطيع املس

ى العبوات املعبأة مسبقًا بدون فتح العبوة أو إتالف الغالف.  وصات الإلتالفيةالفح   ي الفحوصات ال تتم ع
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ى فتح العبوة أو إتالف   الفحوصات اإلتالفية وتؤدي إ مسبقًا  ى العبوات املعبأة  تتم ع ي الفحوصات ال 

  الغالف. 

ن السعة الحقيقية للعبوة وحجم املنتج الذي  فراغ التعبئة   .تحتويه الفرق ب

ر رر.   الفعال  فراغ التعبئة غ ا بدون وجود م ي العبوات املعبأة مسبقًا عندما تعبأ ألقل من سع   الفراغ 

ى    عالمة املطابقة  ع توضع  خاص  شكل  ذات  عالمة  للداللةي  لجميع    املنتج  املنتج  مطابقة  ى  ع

الوا ذات  املتطلبات  والتشريعات  ا  بموج الصادرة  والقرارات  الالئحة  هذا  ي  ردة 

  العالقة.

بالقيام    لوزارةا  جهة التفتيش  املخولة  الجهة  املعبأة    بإجراءاتاو  العبوات  ى  ع والتفتيش  التحقق 

ذات   والتشريعات  ا  بموج الصادرة  والقرارات  الالئحة  هذه  لبنود  استنادا  مسبقا 

  العالقة.

  

   

  

  املادة الثانية

  الهدف من القرار

ى ضمان مطابقة العبوات املعبأة مسبقا    املتعلقة حلية والدوليةللتشريعات واألدلة املاملستوردة واملصنعة محليا دف القرار ا

ي العبوات املعبأة  ى مسبقا بكمية املنتج  دف ا ن ورفع جودة وتنافسية املنتجات ، كما  لك ي املصانع حماية حقوق املس

    .الوطنية

  

  املادة الثالثة

  مجال التطبيق 

ي الدولة  رة، واملعدة ألغراض البيع املباشر  ى العبوات املعبأة مسبقًا ذات القيمة اإلسمية الثابتة او املتغ تطبق هذه الالئحة ع

ا   املصنعةأو املساحة أو العدد، وتشمل العبوات    ،الطول أو    ،الحجمأو    ،الوزنباستخدام وحدات   او املستوردة او ال يتم تعبئ

ا ما  ي: محليا ويستث م   ي
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 العبوات ال تستخدم ألغراض مهنية متخصصة فقط وال تباع إال ألصحاب االختصاص.   .1

 العسكرية.  لألغراضالعبوات املخصصة  .2

 التعليمية.   لألغراضاملخصصة  العبوات .3

 األدوية واملستحضرات الصيدالنية. .4

 ثناؤها بموجب قرار من قبل وكيل الوزارة.أية منتجات يتم است . 5

 

 

  املادة الرابعة 

رولوجي للعبوات املعبأة مسبقا  ةاملتطلبات امل  

  
  بطاقة البيان :4-1
  
ر قابلة لإلزالة  عن العبوات املعبأة مسبقا الكتابات والعالمات التالية بطريقةتحمل جميع   ان يجب : 1- 1- 4 العبوة   غ

ي   ي مكان ظاهر أثناء عرض العلبة بالطريقة االعتيادية، و وبطاقة البيان ومقروءة بسهولة وبخط واضح ومثبتة 
  مكان مفصول عن املعلومات األخرى:  

االسم الشائع واالسم الرسم للمنتج ونوعه، ويسمح بعدم كتابة اسم املنتج إذا كان مغلف بمادة   - 1
ر أن يشكل لبسًا أو  شفافة ومتعارف عليه لدى امل  لك، كما يجب أن يكون اسم املنتج واضحا من غ س

لك بأي طريقة كانت.     تضليال للمس
ئ أو املستورد اواملصنع   - 2 لك وح املع  جميع املعلومات الكافية لتحديد سلسلة العبوات من املس
 الكمية االسمية.   - 3
 وحدة القياس. - 4
ا  - 5  القواعد الفنية أو التعليمات اإللزامية للمنتج. أي بيانات أخرى إلزامية تتطل

لك معلومات  :  4-1-2 ر كاف إلعطاء املس عندما يكون بيان الكمية بالوزن أو الحجم أو الطول أو املساحة أو العدد فقط غ
ئ أو املستورد إعطاء معلومات كافية وواضحة عن مقاسات املنتج (مثال: ال ى الصانع أو املع وزن  كاملة، فيجب ع

رك لوحدة الحجم أو الكتلة).  ي، ال   الطو
رات التالية عند بيان الكمية االسمية للسلعة:    :4-1-3   يجب تجنب الكلمات والتعب

ي، تقريبا أو أي كلمات أخرى ذات طبيعة مماثلة. الحد األدنى، ال    يقل عن، املتوسط، حوا
  
ها، يجب أن تكون الكمية األصلية  تحمل عب مسبقا ال ي حالة العبوات املعبأة  :4-1-4 ارة " عبوة اقتصادية" أو ما شا

لك. للمنتج معروفة    للمس
ام   :4-1-5 ى العبوة يجب االل ي أماكن مختلفة ع ر من بطاقة بيان موزعة  ى أك إذا كانت العبوة املعبأة مسبقا تحتوي ع
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ا والتشريعاتهذه الالئحة والقرارات الصادرة  وألحكامباملتطلبات الخاصة ببطاقة البيان للمنتج  ذات   بموج
  العالقة.

ا شريطة أن تحقق املتطلبات اإللزامية الخاصة   يجوز : 4-1-6 للعبوات املعبأة مسبقًا أن تحمل عالمة مطابقة خاصة 
  ذه العالمة.  

ية باإلضافة لها ما لم تنص القواعد الفنية أو   ان  يجب: 4-1-7 تكون بطاقة البيان باللغة العربية ويمكن استخدام االنجل
  ى خالف ذلك. التعليمات الخاصة باملنتج املحدد ع 

  
ي اللوائح  باإلضافة :4-1-8 ي هذه الالئحة فانه يجب تلبية املتطلبات اإللزامية الواردة  ى متطلبات بطاقة البيان الواردة  إ

   الفنية الخاصة ببطاقة البيان أو باملنتج نفسه. 
ى أن ال يجب :4-1-9 رف  يقل الحد األدنى الرتفاع األرقام واألح أن تكون قيمة الكمية االسمية متبوعة بوحدة القياس ع

ى غالف العبوة عن القيم املوضحة بالجدول ( ر حجم ممكن.  1-1-4املستخدمة ع   )  ويجوز بان يكون الخط بأك
  

  )1-1- 4الجدول (
ى غالف العبوة    الحد األدنى الرتفاع األرقام واألحرف املستخدمة ع

الحد األدنى الرتفاع األرقام   
 واألحرف املستخدمة 
(مم)

 )Qnاالسمية(الكمية
 غ،مل،مم  سم2 بالعدد

6 1000>Qn100> Qn  1000 > Qn  
4 400 Qn  

100 
49   Qn  100  200   Qn  

1000  
3  200 Qn   

400 
16   Qn  49  50    Qn   

200  
2 Qn 200 Qn  16  Qn   50  

  

ئ  الطلب  للوزارة او الجهة املخولة:  4-1-10 ى بطاقة البيان   من املع أو املستورد شطب أو إضافة أو تعديل أي معلومات ع
لك أو إلزالة أي لبس.      بالشكل الذي يحقق حماية أفضل للمس

ر عن الكمية االســـــــــمية باألرقام الصـــــــــحيحة (مثاًل ا كغ ،  يتم  :4-1-11 كغ) وال يجوز  1.5كغ ،   0.5كغ) أو العشـــــــــرية (مثل:   2التعب
ى شكل عدد كسري (مثل   ا ع   كغ).    1   2/ 1كغ،  2 / 1كتاب

4-1-12:    .   يتم كتابة الكميات االسمية ال تقل عن الواحد الصحيح بثالث خانات عشرية كحد أق
ى بطاقة البيان بدون ان :  4-1-13 ي او الحجم   بأية  مسـبوقةتكون  ي حال كتابة كمية املنتج  ع عبارات اخرى مثل الوزن الصـا

ي الكمية االسمية  ر  ى ذلك، فإن هذه الكمية تعت ي وما ا رولوجية للرقابة  الخاضعةالصا   .امل
ي سوائل فيتم ذكر الوزن املصفى بشكل واضح ودون لبس  ي:  4-1-14   . املنتجات الصلبة املحفوظة 
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ى شـــــــــــكل رذاذ، فتكون القيمة االســـــــــــمية للمنتج مســـــــــــاوية لكمية    :4-1-15 ي أوعية مضـــــــــــغوطة وتفرغ ع ي حال املنتجات املعبأة 
ي العبوة.    الطور السائل املوجود 

  
ى عـدد   ي:  4-1-16 ن من القطع أو املنتج املتجـانســـــــــــــة (مثـال:    حـالـة العبوات املعبـأة مســـــــــــــبقـا ال تحتوي ع عبوات من ملح    5مع

رة من امللح    10الطعام، أو  ى عبوات صـــغ رة تحتوي ع ر املتجانســـة (مثال: عبوة كب عبوات من الســـكر)، أو املنتجات غ
ـارات) وال ال يجوز بيعهـا منفصـــــــــــــلـة عن ن بطـاقـة البيـان عـدد هـذه القطع والكميـة    والســـــــــــــكر وال رهـا، فيجـب أن تب غ

ن بطاقة البيان ذلك بدون لبس.  ى أن تب ا أو الكمية االسمية للمنتج بشكل كامل ع   االسمية لكل م
ن قيمة الكمية الفعلية ال بداخلها، ويسـتطيع  ي عبواتي حال املنتجات السـائلة املعبأة    :4-1-17 لك    شـفافة مدّرجة تب املسـ

ي الظروف الطبيعية،  وذات تدريج ودقة تل املتطلبات اإللزامية، فيجوز عدم تثبيت الكمية  مشـاهدة املنتج بداخلها 
ى بطاقة البيان.    االسمية ع

  
  وحدات القياس  : 4-2

ي العبوة املعبأة   يجب  :4-2-1 ر عن كمية املنتج  اســــــتخدام وحدات القياس القانونية ورموزها بشــــــكل صــــــحيح عند التعب
  مسبقا  

ر عن الكمية االســــــمية بوحدة الكتلة وذلك للمنتجات الصــــــلبة واللزجة والســــــائبة واملنتجات املكونة من  :  4-2-2 يتم التعب
ي خليط من املنتجات الصلبة والسائلة. مزيج من املنتجات الصلبة والسائلة، والجزء الصل   ب 

ر عن الكمية االسمية للمواد السائلة بوحدة الحجم، وعند درجة حرارة مرجعية مقدارها    س  20يتم التعب
ي   بيع املنتجات يجوز :  4-2-3 الســـــائلة بوحدة الكتلة أو املنتجات الصـــــلبة بوحدة الحجم إذا كان ذلك هو العرف الســـــائد 

لك.    التجارة بشرط أن ذلك يحقق حماية أفضل للمس
ي الجدول (  :4-2-4 ي املبينة  ر عن املحتوى االســــــم باســــــتخدام وحدات ورموز الالئحة الدو ) أو 1-2-4يجب أن يتم التعب

 دات حسب الحالة.   خليط من هذه الوح
ا، وبشـــــــــــكل    :4-2-5 ى القواعد العامة لكتابة وحدات القياس وفق املواصـــــــــــفات والقواعد الفنية الخاصـــــــــــة  يجب أن ترا

  خاص القواعد التالية:
ن قيمة الكمية االسمية ووحدة القياس.       -   وجود فراغ واحد ب
ي حال اســتخدام رموز وحدات القياس، كما ال يجوز اســتخدام الحرف    اســتخدام صــيغةال يجوز      - الجمع 

)s  .بعد رمز وحدة القياس الالتينية (  
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  ) 1-2-4جدول (

ي العبوات املعبأة مسبقاً    وحدات القياس املستخدمة 

  
 

 الكمية 
  

  الكمية االسمية 
)n(Q  

 
  رمز الوحدة املستخدمة

  الحجم للسوائل 
  

ml1000  <  nQ  مل  mL (ml) 

nQ 1000 mL   ل  L ( l )  

  
  

الحجم للمواد  
  الصلبة

)  3( l dm  31000 cm   nQ  
  3cm  3سم
  mL (ml)  مل

3<1000 dm  n< Q 3 l dm  3  3دمdm  

nQ  3 1000 dm  
  L ( l )  ل
  3m  3م

  
  الكتلة 

< l g  nQ  مع  mg  

< 1000 g  nQ l g   غ  g  

nQ 1000g   كغ  kg  

  
  

  الطول 

< l mm   nQ  
  m  مكم
  mm  مم

< 100 cm nQ l mm   
  mm  مم
  cm  سم 

nQ 100 cm   م  m  

  
  

  املساحة

)  2( l  dm  2< 100 cm  nQ  
  2mm  2مم
  2cm  2سم

) 2( l m  2< 100 dm nQ    2l dm  2  2دمdm  

nQ   2l m  2  2مm  

  باألرقام الصحيحة فقط  لجميع القيم   العدد
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ي    :  4-3    مسبقا املعبأة  تالعبوامتطلبات التحقق من كمية املنتج 

 أسس الرفض والقبول :  1- 4-3
 للمنتجات عن الكمية االسمية  فعليةيقل متوسط الكمية ال أال يجب  - 1
ي  أال يجب  - 2 ي دفعة التفتيش عن القيم املبينة   ) 2ول ( الجد يزيد عدد العبوات الناقصة 
ر من ضعف النقص املسموح به عن   يجب أال  - 3 ا قيمة النقص أك ى أي عبوة تكون ف تحتوي دفعه التفتيش ع

ي الجدو T1 ×2الكمية االسمية للعبوة الواحدة (  ) 1ل ( ) واملبينة 
  

    T1املسموح به  أالخط  )1جدول (

 )(غرام او مل  Qnالكمية االسمية للمنتج 
 (T)حدود النقص املسموح 

ر   نسبة مئوية من الكمية االسمية    غرام او مليل
0-50 9  -  

50-100  -  4.5  
100-200  4.5 -  
200-300  -  9  
300-500  3  -  

500-1000  -  15  
1000-10000  1.5  -  

10000-15000  -  150  
ر    -  1  15000من  اك

ى   بالنسبة للقيم    تاليةال  تقرب للقيمة و   مل او غم  1000ي اقل او تساوي  من الكمية االسمية للقيم ال    غم او مل 0.1  أقربتقرب القيم ا
ى من    غم او مل   1000اع

  
  نسبة مئوية من الكمية االسمية  طول بال Qnالكمية االسمية للمنتج 
ر  5اقل او يساوي      ال يسمح بأي نقص  م

ر  ر 5او يساوي  أك   2  م

  
  سميةنسبة مئوية من الكمية اإل  ساحةبامل Qnالكمية االسمية للمنتج 

  3  كامل الكمية االسمية
  

  سميةنسبة مئوية من الكمية اإل   الكمية االسمية للمنتج بالعدد
  ال يسمح بأي نقص  عبوة 50أقل او يساوي 

ر من    1  عبوة 50اك
ي   T قيمة  تحسب ي1بضرب الكمية االسمية  ى العدد الصحيح التا ر من   .٪ وتقريب النتيجة إ ولكن   ،التقريب٪ بسبب  1قد تكون القيمة أك

  املنتجات عبارة عن عناصر كاملة وال يمكن تقسيمها يتم قبول ذلك كون 
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  دفعة التفتيش واخذ العينات متطلبات: 4-3-2

قيود : عند اخذ العينات الجاهزة من خط اإلنتاج يجب ان يكون حجم دفعة التفتيش مساويا للحد األقصى لإلنتاج في الساعة بدون اية  4-3-2-1
 حجم الدفعة ىعل

يجب ان يكون حجم الدفعة مساويا للحد األق   خط اإلنتاج اخذ عينات العبوات من مقر شركة اإلنتاج وليس    : عند4-3-2-2

ي الساعة او  ما اقل   100000لإلنتاج    ا

ي  4-3-2-3 ي بالساعة او حجم الدفعة األص ي مباني التعبئة بحيث ال يعرف حجم اإلنتاج الفع ي حال تم اخذ عينات العبوات   :

اخ لإلنتاج  يتم  االق  الحد  يتجاوز  ال  ان  ويجب  للتفتيش  الخاضعة  املنشأة  ممثل  من  البيانات  الدفعة   100000ذ  وتكون 

رولوجية اخذ العينات بما يتناسب مع حجم اإلنتاج  ى موظف الرقابة امل   متجانسة وبشكل عام يجب ع

ومعامل التصحيح    (T1)الالزمة للتفتيش والعدد املقبول للعينات بخطأ     الحد األدنى لحجم العينات   )2الجدول ( : يحدد    4-3-2-4

  للعينات 

 العينات جدول اخذ ) 2جدول (

عدد العينات املسموح    حجم العينة  حجم دفعة التفتيش 
 T1لها بالنقص 

 SCF معامل تصحيح العينات

  NA  0  كامل الدفعة   20اقل من  
40  32  1  0.22  
60  35  1  0.30  
80  47  2  0.25  

100  49  2  0.28  
200  64  3  0.27  
300  67  3  0.29  
400  81  4  0.26  
500  81  4  0.27  

ى   600  0.24  656-600  5  98  100000ا
657-1261  0.25 

1262-31094  0.26  
31095-100000  0.27  
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ى امللحق   ):1( مالحظة ى مزيد من التوضيح بخصوص خطط اخذ العينات يمكن الرجوع ا    .OIML R87ي املواصفة الدولية  Iي حال الحاجة ا

ي املواصفة الدولية  SCF) يتم اعتماد معامل تصحيح العينات 2مالحظة (     .OIML R87وفقا ملا هو محدد 

 
رول: 4-3-3 ى الكميات الفعلية للعبوات و يتم إجراء الرقابة امل   مسبقا عن طريق:   املعبأةجية القانونية ع

اية خط اإلنتاج أو مكان التخزين أو مكان البيع.   -   أخذ عينات من 
 سجالت ضبط الجودة.    -
-  

رامج التالية:  ءإجرايتم : 4-3-4 ى الكميات الفعلية للعبوات املعبأة مسبقا وفقا لل رولوجية القانونية ع   الرقابة امل

ى املنتجات املصنعة او   - 1 رمج ع رولوجية  واملستوردةمحليا    املعبأةبشكل م ي هذه الحالة تقا االجور امل ، ويتم 
رولوجي  ي تعليمات االجور امل ا    ول.سارية املفع ةاملنصوص عل

ي هذه  - 2 ى طلب صاحب العالقة، ويتم  ي تعليمات األجور   الحالة تقابناء ع ا  رولوجية املنصوص عل األجور امل
رولوجية سارية املفعول.   امل

ي حاالت ضبط مواد مخالفة، وزارةاستجابة للشكاوى الواردة لل - 3 ئ وتكون بدون أجور إال  ، أو خطط التفتيش املفا
رولوجية سارية  فيتم تحميل املصنع   ي تعليمات األجور امل ا  رولوجية املنصوص عل ئ أو املستورد األجور امل أو املع

 املفعول.  
  

طريق أخذ عينات وإرسالها ل:  4-3-5 ي موقع التفتيش أو عن  رات املعتمدة لدى الل يتم إجراء الفحوصات إما  وزارة او مخت

  . الجهة املخولة

ي:  : 4-3-6   يتم تحديد الكمية الفعلية للمنتج مع مراعاة ما ي

ي الذي تحتويه العبوة   .1 الســــائل عند درجة حرارة    فيجب حســــاب حجمي حالة تحديد حجم الســــائل الفع
20 .س  

ي وســــــــط ســــــــائل يراد التخلص منه، تكون الكمية الفعلية للمنتج عبارة عن كمية   .2 ي حال املنتج املحفوظ 
ي   ر املحلول وبعـد تصـــــــــــــفيـة  املنتج  ي عمليـة تحضـــــــــــــ ى حـالـة االتزان  العبوة املعبـأة مســـــــــــــبقـا بعـد وصـــــــــــــولـه إ

 الوسط السائل.
  ي حالة املنتجات املجمدة تكون الكمية الفعلية عبارة عن املنتج باستثناء مادة التغليف والثلج والجليد. .3
ر  .4  غاز الحماية أو الهواء جزء من الكمية الفعلية للمنتج.  ال يعت
ي باســــــــتخدام طريقة القياس الوزني  .5 أوزان    وباســــــــتخدام  gravimetric methodعند حســــــــاب الحجم الفع

ي للمنتج بطريقة عملية باستخدام املعادلة التالية: 8ذات كثافة   غ/مل فانه يمكن حساب الحجم الفع
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  حيث: 

V   =.ي السائل   الحجم الفع
m  = .كتلة السائل  
  =كثافةالسائل 

 

  

ن:  : 4-3-7 ى العبوات املعبأة مسبقا بطريقت   يتم إجراء الرقابة ع

ي حال أن االنحراف املعياري   - 1 ي الطريقة املســــــــــتخدمة بشــــــــــكل عام إال  طريقة الفحوصــــــــــات الإلتالفية: و
ي املائة من النقص املسـموح به عن الكمية 20يفوق ( اوي أو يسـ ) عبوات فارغة  10لعشـرة ( %) عشـرون 

  ).  T1ة (االسمية للعبوة الواحد
بالطريقة طريقة الفحوصــات اإلتالفية: تســتخدم هذه الطريقة عند عدم التمكن من إجراء الفحوصــات  - 2

    .الإلتالفية
  

 
ي:  :  4-3-9 ى النحو التا   يتم تحديد الوزن الفارغ للعبوة ع

ي موقع التعبئة فيتم أخذ ( - 1 ى املواد املعبأة مسـبقًا يتم  ) عشـرة عبوات فارغة ويتم حسـاب 10ي حال أن الرقابة ع
  املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لها. 

ي املائة من  20إذا كان االنحراف املعياري يقل عن ( - 2 لعبوة  لبه عن الكمية االســـــــمية   النقص املســـــــموح%) عشـــــــرون 
ي الــدفعــة، وخالفــا لــذلــك  )  1Tالواحــدة ( يجــب حســــــــــــــاب الوزن فيتم اعتمــاد هــذه القيمــة لجميع العبوات الفــارغــة 

ا بعد تفريغها من املنتج.  الفارغ لكل عبوة بذا
ي الجدول  :  4-3-13 وذلك بطرح النقص املســــــموح به للعبوة من  )  1(يتم حســــــاب عدد العبوات الناقصــــــة وفقا للقيم املوضــــــحة 

ر كل عينة تحتوي اقل من هذه القيمة عبوة ناقصة.    الكمية االسمية، وتعت

ي العبوة والناتج من استخدام النسبة املئوية فانه:   قص املسموحالنعند حساب :  4-3-14   به 

ى بمقدار  0001ي حالة أن الكمية االســـــــمية أقل من أو تســـــــاوي   .1 ى األع ي حالة العبوات املعبأة    0.1فيتم تدوير القيم إ

ي حالة العبوات املعبأة بالعدد. أو الطول  ،الحجمأو  ،بالوزن ي    أو املساحة، ويتم تقريب النتيجة للرقم الصحيح التا

ر من   .2 ي.    1000ي حالة أن الكمية االسمية أك ى الرقم الصحيح التا   فيتم تدوير القيم إ

ي الجدول  :  4-3-15 ا النقص عن ضعف النقص املسموح به    )1(يتم حساب عدد العبوات ال يزيد ف

ى قيمة :  4-3-16 ي العبوة الواحدة نتيجة للظروف التالية:   النقص املسموحيحق إضافة قيمة تقديرية ع   ا 

ا االنحرافات ال ال .1 رات ال تسب ي قياس الكمية الفعلية   املتغ ا    وال قد تحدث أثناء التعبئة.  يمكن تجن
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ي الظروف املقبولـــــة لحفظ هـــــذه   .2 ـــــا الظروف الجويـــــة أثنـــــاء النقـــــل والتخزين والعرض للعبوات  رات ال تســـــــــــــب املتغ
 العبوات.

رات بسبب طبيعة املادة املعبأة أو العلبة.   .3  املتغ
  

ي حـالـة :  4-3-17 ر مبـاشـــــــــــــرة كمـا  يمكن قيـاس الكميـة الفعليـة مبـاشـــــــــــــرة بواســـــــــــــطـة آالت الوزن أو أدوات الحجم، أو بطريقـة غ

ــائـل. وبغض النظر عن   ي الطريقـة املســـــــــــــتخـدمـةالســـــــــــــوائـل عن طريق معرفـة وزن وكثـافـة الســـــــــــ ، فـان الخطـأ النـاتج 

  للعبوة.  % من النقص املسموح به  20قياس الكمية الفعلية يجب أن ال يتجاوز  

ى  الرقـابـة   تتم  :4-3-18 رة بـالطريقـة نفســـــــــــــهـا املســـــــــــــتخـدمـة للرقـابـة ع ى العبوات املعبـأة مســـــــــــــبقـا ذات الكميـة اإلســـــــــــــميـة املتغ ع

  العبوات ذات الكمية االسمية الثابتة باستثناء فحص معدل الكمية الفعلية للعبوات املعبأة مسبقا.  

دف ا  :4-3-19 ي األسواق  ى العبوات املعبأة مسبقا املتواجدة  ى  تتم الرقابة ع لتأكد من عدم تسريب عبوات معبأة مسبقا إ
ذات   والتشريعات  ا  بموج الصادرة  والقرارات  الالئحة  هذه  ي  ا  عل املنصوص  اإللزامية  راط  االش تل  ال  األسواق 

  العالقة .
ى العبوات املســــــــتو :   4-3-20 ي األســــــــواق، أو الرقابة ع ى العبوات املعبأة مســــــــبقا املتوفرة  ردة  ال يصــــــــعب  ي حال الرقابة ع

ي الدفعة املســـــــــتوردة،  أو بســـــــــبب عدم إمكانية إجراء الفحوصـــــــــات   ا بســـــــــبب انخفاض عدد العبوات  أخذ عينات م

ر إتالفية، أو بســبب عدم توفر اإلمكانية إلجراء الفحوصــات بالســرعة املناســبة، فانه يتم أخذ عينات بأدنى  بطريقة غ

ي الحاالت التالية: حد ممكن (ستة عينات عشوائية من كل صنف ع ر الدفعة كاملة مخالفة    ى سبيل املثال) وتعت

ا النقص عن ضعف النقص املسموح به.  .1 ر يزيد ف   إذا تم ضبط عبوة واحد أو أك
 إذا كانت العبوات ال تل املتطلبات اإللزامية لبطاقة البيان.  .2
ي العبوات يقل عن  .3 الكمية االسـمية، وذلك بعد اخذ عينات موسـعة بحيث ال تقل  إذا ثبت أن معدل الكمية الفعلية 

 ) عشرون عبوة.20عن (
  

  املضللة:  : العبوات4-3-21

ر فعالة،  .1 يجب أن تكون سعات العبوات املستخدمة بحيث تستوعب الكميات الفعلية بدون تشكيل فراغات تعبئة غ

ي اللوائح الفنية و  ى ان ال تزيد هذه الفراغات عما هو محدد  ي حال وجودها.ع   املواصفات الخاصة باملنتج 

ى تضليل    ،بروزاتأو    ،تجاويفيجب أن يكون تصميم العبوات خاليًا من أي   .2 أو جيوب أو انتفاخات أو أي تصميم يؤدي إ

بان لك  ا    املس أ تبدو  بطريقة  العبوة  عرض  عدم  يجب  لها، كما  الفعلية  الكمية  من  ر  اك كمية  ى  ع تحتوي  العبوة 

ر من الكمية الفعلية لها.  ى كمية اك   تحتوي ع

رر.  أن ال يجب .3 ا من سعة العبوة بدون م ى أجزاء معبئة بمواد تشغل ح   تحتوي العبوة ع
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  فراغ التعبئة:   :4-3-22

ي الحاالت التالية:  ي التعبئة    يسمح بوجود فراغ 

ي إغالق محتويات العبوات املعبأة مسبقا.   .1   متطلبات اآلالت املستخدمة 
رسب الذي ال .2  يمكن تجنب حدوثه للمنتج عند النقل والتداول.   ال
ي عبوات منفوخة  الحاجة لكي تنجز العبوات املعبأة مسبقا وظيفة محددة لها (مثال: عبوات رقائق البطاطا    .3 املوجودة 

لك.   املنتج وتتصل هذه الوظيفة مالزمة لطبيعة  نابالهواء)، حيث    بشكل واضح باملس
 متطلبات ضرورية لنقل وتداول وحفظ املنتج  .4

 
    البخاخةالعبوات   :4-3-23

ى كمية    الرقابة ي حالة   يع ى املواصفات واألدلة الدولية  Aerosol(  البخاخةالعبوات    املنتج    بالرقابة   الخاصة) يتم االستناد ا
ى هذه املنتجات.   ع

  
ن للتحققالقياس املستخدمة من قبل  أدوات  :4-3-24   من الكميات الفعلية للعبوات املعبأة مسبقا  املفتش

  يزود املفتش باملعدات والتسهيالت الكافية ملباشرة عمله بالدرجة املطلوبة من الدقة وبطريقة سريعة وكفؤة.   .1
ا وتعمل بشكل سليم.   .2 ي التحقق معايرة أو متحقق م   يجب أن تكون جميع أدوات القياس املستخدمة 
تفي  .3 األدوات  هذه  أن  ن  املفتش لدى  ثبت  إذا  املستورد  أو  ئ  املع لدى  املتوفرة  القياس  أدوات  استخدام  ن  للمفتش يجوز 

  بالغرض املطلوب.  
الكمية   .4 ى  ع الرقابة  املعتتم  للعبوات  أو   بأةالفعلية  الحجم  أو  الوزن  أو  الطول  قياس  أدوات  بواسطة  مباشرة  إما  مسبقا 

ر مباشرة بالنسبة للسوائل بواسطة قياس الوزن    أن الكثافة للسائل ثابتة للعبوات بدرجة كافية.   والكثافة، بشرطبصورة غ
رتب عند قياس الكمية الفعلية يتجاوز   بغض النظر عن طريقة القياس املستخدمة أو األدوات فانه يجب أن ال .5 الخطأ امل

ي املائة من الخطأ األق املسموح به واملناظر للكمية اإلسمية لهذه املادة املعبأة وبمستوى ثقة  20عن ( %) عشرون 
    % لالرتياب املمتد. 95

  
ي الوسط السائل  لغايات: 4-3-25 ي للمنتجات املعبأة  ى املال جات املجمدة توزن املن و تحديد الوزن الفع حق  يتم االستناد ا

  . OIML R87ي املواصفة  ةالوارد 
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  خامسة املادة ال 

امات املزود    ال

  

م  :   5-1 ر مطابقة لبنود هذه اية عب بعدم طرحاملزود يل   الالئحة.وات غ

ى كل     : 5-2 ا  مزود او مصنع أن يقدم يجب ع ا لتحديد مصدر البضاعة وأعدادها وكميا للمفتش كل املعلومات ال يطل
وخالفها من األمور املتعلقة بتنفيذ أحكام هذه الالئحة بكل سهولة ويسر ودون مماطلة، كما أن عليه تقديم كل  

ي املو  املساعدة املمكنة ى العينات املطلوبة لفحصها  رات ال  ي أعمال النقل واملناولة للوصول إ ي املخت قع أو 
  .وزارة او الجهة املخولةتحددها ال

  

ر االو يجب ان تل ادوات : 5-3 وادوات التعبئة الحجمية والكثافة واألبعاد والحرارة وكل توماتيكية القياس االوتوماتيكية وغ
ي العبوة املعبأة   ائي  ى دقة الكمية الفعلية للمنتج ال ي االنتاجمسبقا و ما من شأنه ان يؤثر ع او   املستخدمة 

راطات املعبأة التعبئة للعبوات  :التالية االش
  

   . وزارةللمتطلبات واللوائح االلزامية الصادرة عن ال زودلدى املضمان مطابقة ادوات القياس املستخدمة  - 1
ى صحة  - 2 ي حال عدم وجود متطلبات الزامية او الئحة فنية الي من االدوات املستخدمة وال تؤثر بشكل مباشر ع

ر معتمد حسب   ي العبوات فإن هذه األداة يجب ان تحمل شهادة معايرة من قبل مخت قراءات كميات املنتجات 
  ISO/IEC 17025املواصفة الدولية 

ي وال يسمح باستخدامها اال بعد  يمنع استخدام اية اداة قياس  - 3 رولو تحمل عالمة الرفض من قبل جهات التحقق امل
ا.  ا وفقا ملا تنص عليه اللوائح الفنية االلزامية الخاصة   اعادة ضبطها والتحقق م

 
ن املعايرة الدورية لهذه األدوات ملدة ال تقل عن شهادات و  الصيانةيجب ان يتم حفظ جميع سجالت  - 4 ا وتقديمه سنت

 للجهات الرقابية عند الطلب. 
ي العبوات  - 5 ي املعبأةيجب ان يحتفظ املصنع بسجالت التحقق من كمية املنتج   الخاصة بنظام ضبط الجودة الداخ

ن وتقديمها للجهات الرقابية عند الطلب.   ملدة ال تقل عن سنت
 

 

  ة السادس املادة

ي ا عالمة املطابقة   مسبقااملعبأة  لعبواتلكمية املنتج 

ر الوزارة :6-1   ي الجهة املسؤولة عن اصدار اجراءات اصدار ووضع عالمة املطابقة للعبوات املعبأة مسبقا  تعت
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ام بمتطلبات هذه    :6-2  ى عالمة املطابقة الي منتج من االل شريعات ذات توال  واللوائح والقرارات الالئحة  ال يعفي الحصول ع

ي العبوات املعبأة مسبقا    مطابقة كميةالتحقق من صحة    وزارةيحق للو العالقة     وفقا ألحكام   ي االسواق  املطروحةاملنتج 

   ا القرار.هذ

  ة ابعالس ادةامل

  العامة  األحكام

  .الخاصة لتنظيم تطبيق بنود هذه الالئحةواإلجراءات  القرارات تصدر الوزارة : 7-1

ي حال  مح  واملصنعةاملستوردة  العبوات املعبأة مسبقا  : ال يتم السماح بطرح  7-2 ي اسواق الدولة اال  ا ملتطلبات هذه  ليا  مطابق

  لهذه الغاية. وزارةال تصدرها ال  لإلجراءاتالالئحة، وذلك وفقا 

سحب عينات من األسواق إلجراء الفحوصات ال تراها مناسبة للتأكد من مطابقة العبوات   او الجهة املخولةوزارة  : يحق لل7-3

  .    الالئحةي األسواق ملتطلبات هذا  املطروحة

ن من موظفي الوزارة والجهات املختصة صفة الضبطية القضائية لضبط األفعال ال تقع : 7-4 ن املعني يتم منح املوظف

 .باملخالفة ألحكامه

ا    والقرارات  عند ارتكاب أية مخالفة ألحكام هذه الالئحة:  7-5 ا أو املسؤول ع ا يتخذ بحق مرتك واإلجراءات الصادرة بموج

ي   ا  عل املنصوص  والعقوبات  واإلجراءات  ر  التداب الساريةكافة  واملحلية  اإلتحادية  بحسب    التشريعات  وذلك  واألنظمة 

املخالفة،   الت   زارةوللو طبيعة  أو  اتخاذ  وقوعها  دون  للحيلولة  مخالفة  أي  ضبط  عند  مناسبة  يراها  ال  ر واإلجراءات  داب

 . تكرارها مرة أخرى 

بإعادة تصويب أوضاع العبوات بشكل كامل بحيث يتم    وزارة او الجهة املخولةلعبوات مخالفة، الطلب من ال  للمزود  يحق   :  7-6

ى العبوات املطابقة ى    استبعاد جميع العبوات املخالفة واإلبقاء ع رتبة ع ى ان يتحمل املزود كافة التكاليف والرسوم امل ع

ى جودة    عملية إعادة ضبط العبواتال تؤثر  بشرط أن  ذلك   يحول ذلك من اتخاذ اإلجراءات القانونية األخرى    املنتج، وال ع

 .بحقه

ي ال يتم : 7-7 ي العبوات املضبوطة وفقا لإلجراءات املتبعة    .او الجهات املخولة وزارةالتصرف 

ر هذه الالئحة إلزامية لجميع املنتجات املباعة ضمن عبوات معبأة مسبقًا، ما لم يوجد لوائح فنية أو مواصفات معتمدة    :7-8 تعت

ى خالف ذلك.   ي جميع    ويجب تنص ع ي هذه الالئحة وذلك  أن تحقق جميع العبوات املعبأة مسبقًا املتطلبات الواردة 

ا نقاط التعبئة   راد (املراكز الجمركية واملعابر الحدودية) والتوزيع والبيع باملفرق والجملة  مستويات التوزيع بما ف واالست

ي أي مكان تكون معروضة فيه للبيع أو   مباعة.و
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ى جميع الجهات الخاضعة ألحكام هذه الالئحة أن تقدم لل:  7-9 املساعدة واملعلومات ال    املخولة كلوالجهات    وزارةيجب ع

ا واملتعلقة بتنفيذ أحكام هذ  بكل سهولة ويسر. ا القرار يطلبو

رولوجي : يتم7-10 رولوجي ةاستيفاء الرسوم امل ا. ةاملقررة استنادا للوائح الرسوم امل   املعمول 

ال 7-11 هذا    :  دون يحول  أخرى  إمكانية    القرار  فحوصات  املخولة  إجراء  الجهات  او  الوزارة  قبل  هذه  من  مطابقة  من  للتأكد 
ي القواعد الفنية أو اللوائح  ا    األخرى.   املنتجات للمتطلبات اإللزامية املنصوص عل

ي7-12 ي قرار مجلس مجلس الوزراء رقم ( :    2022) لسنة 64حال مخالفة أحكام هذا القرار تطبق الجزاءات اإلدارية الواردة 

  ي شأن النظام الوط للقياس

ا بمقت أحكام هذ  : إذا 7-13 رفع األمر  ا القرارنشأت أي حالة ال يمكن معالج ي تطبيقه ف لوكيل الوزارة  ، أو نشأ أي خالف 
  لقرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة أو ذلك الخالف.  ليصدر ا

 

  اإللغاءات : ة تاسعال ادةامل

ي أي نص قائم  ى املدى الذي يتعارض فيه واحكام يل   هذا القراري أي نظام آخر إ

  

  النشر والسريان : ةعاشر ال ادةامل

ى الجهات  ي الجريدة الرسمية  تاريخ نشره  بعد ستة أشهر مني الجريدة الرسمية ويعمل به    الالئحةينشر هذا    ، وع

ي احكامه.   املعنية تنفيذ ما جاء 

 


