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ي شأن   :قرار مجلس الوزراء رقم (    ) 
 الالئحة الفنية ألدوات القياس القانونية   
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    مجلس الوزراء:

 

ى الدستور  -    بعد االطالع ع

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

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

ى  -  بشأن سالمة املنتجات، والئحته التنفيذية،  2018) لسنة  10القانون االتحادي رقم (  وع

ى  -   بشأن املواصفات واملقاييس. 2020لسنة  20 املرسوم بقانون اتحادي رقموع

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

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

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

 قـــــّرر:
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)1الفصل (  

 دمه عامهمق
  )1( املادة
  هدفال

 

ي السوق و   تحدد هذه الالئحة ا للسماح بوضعها  ي املادةاأو قيد االستخدام لقياس  /متطلبات أدوات القياس ال يجب تلبي ا    ملهام املشار إل
السالمة)3( أو  العامة،  الصحة  أو  العامة،  املصلحة  ى  ع تؤثر  وال  أو    ،  ن،  لك املس حماية  أو  البيئة،  حماية  أو  الضرائب    تحصيلالعامة، 

  والرسوم، أو التجارة العادلة.

   

  )2( املادة
  املجال 

 Scope 

ى أدوات القياس -1  التالية: القانونية تطبق هذه الالئحة ع
 أنظمة القياس املستمرة والديناميكية لكميات السوائل عدا املاء  .1
 األوتوماتيكيةأجهزة قياس الوزن  .2
 عدادات التاكس  .3
 أدوات القياس املادية .4
 أدوات قياس األبعاد .5
  أجهزة قياس الغازات العادمة  .6
 أجهزة قياس ضغط اإلطارات .7

ى جميع أدوات القياس الجديدة املصنعة داخل السوق أو أدوات القياس املستعملة أو الجديدة املستوردة.  -2  تطبق هذه الالئحة ع
رنت  تطبق هذه  -3 ي ذلك الشراء عن بعد (مثل الشراء عن طريق االن ى جميع أدوات القياس ال يتم تزويدها بأي شكل بما  الالئحة ع

 أو خالفه).
،   //EU/201430) من التوجيه األوروبي 3( 2املمانعة الكهرومغناطيسية ألدوات القياس وفقا للمادة تغطي هذه الالئحة متطلبات  -4

.ويعمل بالتوجه املذكو   ر بما يتعلق باالنبعاث الكهرومغناطيس
ها بشكل مقبول: -5  يستث من هذه الالئحة أدوات القياس املستخدمة لألغراض التالية، شريطة إثبات ذلك، وتمي

  .وال يجوز توزيعها مقابل الثمن أو باملجان عينات أدوات القياس املستخدمة ألغراض العرض والدعاية واإلعالن  -أ
أدوات القياس لالستخدامات الخاصة، مثل االستخدامات العسكرية أو التعليمية أو البحثية أو االستخدامات الصناعية    - ب

  الخاصة.
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  ) 3(  املادة
  االستخدام تحديد

Optionality 

 

ى املصلحة العامة، أو الصحة العامة، أو السالمة العامة، أو النظام العام، أو  يمكن استخدام أدوات القياس ملهام محددة، إذا كان لها تأث ر ع
ن، أو جباية الضرائب والرسوم، أو التجارة العادلة. لك   حماية البيئة، أو حماية املس

 

  )4( املادة
  التعاريف 

Definitions  

  

ي هذه  ى خالف ذلك:يكون للمصطلحات والكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت    الالئحة، املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ع

  

  وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة  :                          وزارةال -1

  الالئحة االماراتية ألدوات القياس القانونية  :  الالئحة  -2

ا الجهة الحكومية االتحادية أو   :  ختصةالجهة امل  -3 ي الدولة ال يقع ضمن صالحي املحلية 
  تطبيق أي من أحكام هذا القرار.

  الجهة املعينة   -4
Notified body  

  

ألغراض هذه الالئحة، سواء بشكل كامل   وزارةالجهة املعينة من قبل ال  :
ة برقم تعريفي خاص صادر عن ال   . وزارةأو جزئي، واملم

ي التعامل التجاري او ال تؤثر بشكل او بآخر   :  أداة القياس القانونية  -5 أداة القياس املستخدمة 
ا دالالت صحيحة. ى سالمة وصحة الفراد والبيئة نتيجة عدم إعطا     ع

  التجميعات الفرعية ألداة القياس  -6
sub-assembly  

  

ن ربطها   : ا بشكل مستقل وتشكل أداة قياس ح أجزاء مادية تعمل كل م
  بتجميعات فرعية أخرى متوافقة معها، أو مع أداة قياس متوافقة معها. 
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رولوجية القانونية  -7   الرقابة امل
legal metrological control  

  

ى    : ع ي الرقابة  املستخدمة  القياس  بأدوات  املتعلقة  القياس  نشاطات 
والنظام  العامة،  والسالمة  العامة،  والصحة  العامة،  املصلحة  مجاالت 
ن   لك املس وحماية  والرسوم،  الضرائب  وجباية  البيئة،  وحماية  العام، 

  .والتجارة العادلة
  املواصفة القياسية املعتمدة  -8

  
ال    : الاملواصفات  بعبارة  وزارة تعتمدها  ويشارلها  قياسية  "،  مواصفة 

املتحدة العربية  اإلمارات  بالرمز  "  لدولة  لها  ق  (ويرمز  م  /م  ع  أو  )  إ 
(UAE.S).  

ية   -9   الوثيقة التوج
Guidance documents  

هذه   : ي  الواردة  املتطلبات  وتوضح  تفسر  الزامية)  ر  (غ ارشادية  وثيقة 
  الالئحة

ي   -10   األسواقالطرح 
Placing on the market  

ي السوق ألول مرة.   :   إتاحة أداة القياس 

ي االستخدام  -11   الوضع 
Putting into use  

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

  الصانع   -12
manufacturer  

  

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

  املمثل املفوض/الوكيل   -13
authorised representative  

تلقى   : الدولة،  داخل  قانونية  صفة  له  اعتباري  أو  ي  طبي شخص  أي 
  . بالنيابة عنه بمهام محددةتفويضا خطيا من الصانع للتصرف 

  املستورد   -14
importer  

  

ي أو اعتباري له صفة قانونية داخل الدولة والذي قام    : أي شخص طبي
رادها من الخارج ي السوق من خالل است   .بوضع االداة 

  املوزع  -15
distributor  

 

أو    : الصانع  خالف  التوريد،  سلسلة  ي  اعتباري  أو  ي  طبي شخص  أي 
ي السوق    . املستورد، والذي جعل أداة القياس متاحة 

ن  -16 ن االقتصادي   املشغل
economic operators 

  .املوزع املستورد أو  املمثل املفوض أو  و أ الصانع   :

  االعتماد  -17
accreditation  

  

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

  تقييم املطابقة   -18
conformity assessment  

  

أو   : القياس،  أدوات  جميع  مطابقة  مدى  وتقييم، لتحديد  فحص  عملية 
جميع الشحنات، أو الدفعات، أو األدوات املنتجة من خطوط اإلنتاج، 

ا راطات اإللزامية الخاصة    .لالش
 conformity جهة تقييم املطابقة  -19

assessment body  
ي ذلك الفحص واملعايرة    : الجهة ال تقوم بأنشطة تقييم املطابقة بما 

  . وإصدار الشهادات والتفتيش
  recallاالستدعاء   -20

  
للمستخدم   : ا  اتاح تم  ال  القياس  أداة  رجاع  إس ى  إ دف  ر  تدب أي 

ائي   . ال
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  السحب  -21
withdrawal  

  

ي    : قياس  أداة  منع  ى  إ دف  ر  تدب التوريأي  ي  سلسلة  االتاحة  من  د 
  السوق.

22-  
  
  

مطابقة    :  عالمة املطابقة  القياس  أداة  أن  ى  ع للداللة  الصانع  ا  يثب ال  العالمة  ي 
ي التشريعات ذات الصلة باالداة ا    .للمتطلبات املنصوص عل

  

   )5( املادة
  الفرعية التجميعات

assemblies-subApplicability to  

 

ا بعد إجراء   ي حال أن مالحق املتطلبات الخاصة ألداة القياس تحدد املتطلبات االساسية للتجميعات الفرعية، فإن هذه الالئحة يطبق عل
وأدوات قياس، ملتطلبات هذه الالئ مطابقة التجميعات الفرعية  تقييم  ويمكن  حة، بشكل  التعديالت الالزمة ملثل هذه التجميعات الفرعية، 

  . مستقل ومنفصل

   

  )6( املادة
  األساسية تطلباتامل

Essential requirements 

 

ي امللحق  -1 ي امللحق) 1(يجب أن تل أداة القياس املتطلبات االساسية الواردة  ا الواردة    ).2( إضافة للمتطلبات الخاصة 

  

  )7( املادة
  لالستخدام األدوات ووضع السوق، ي القياس أدوات وضع

Making available on the market and putting into use 

 

ي االستخدام مستوفية ملتطلبات  جميع  وزارةتتخذ ال -1 ي السوق و/أو املوضوعة  ر املناسبة لضمان أن أدوات القياس املتاحة  التداب
  هذه الالئحة.

ي هذه الحالة  وزارةيجوز لل  -2 ررا بالظروف املناخية للدولة، و ي االستعمال إذا كان ذلك م أن   يجبأن تحدد وضع  أداة القياس 
ي الجدول ( تحدد درجات الحرارة العليا ى املحددة  )، كما يجوز تحديد ظروف الرطوبة (ظروف تكاثف أو 1) من امللحق ( 1والسف

  بدون تكاثف)، أو مكان االستخدام (أماكن مفتوحة أو مغلقة).
  ي حال أدوات القياس ذات درجات ضباطة مختلفة:  -3
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  ).2تحدد درجات ضباطة أدوات القياس وفقا للملحق (  -أ
ي مجال محدد، فإنه يجوز لل2لحق (ي حال عدم تحديد امل  - ب  وزارة) لدرجة الضباطة الداة القياس املعينة املستتخدمة 

ى أن يسمح باستخدام أدوات القياس ذات درجات  ا، ع تحديد هذه املجاالت ودرجة ضباطة االدوات املستخدمة ف
ي الدولة. ي املجاالت االخرى    الضباطة املختلفة 

ى أي حال، فانه يجوز ل ي النقاط وع ى من املحددة  ائي استعمال أدوات ذات درجة ضباطة أع   ).ب(و ) أ(لمستخدم ال

ة بطريقة مرئية  -4 ا هو العرض فقط، شريطة أن تكون مم ر مطابقة لهذه الالئحة، إذا كان الغرض م يمكن وضع أدوات قياس غ
ى عدم توافقها مع هذه الالئحة وعدم جواز استخدامها.    واضحة تدل ع

 

)2الفصل (  
ن ن االقتصادي امات املشغل  ال

Obligations of economic operators 

   )8( املادة
امات   الصانع  ال

Obligations of manufacturers 

 

ي السوق و/أو وضعها موضع االستخدام، أن يضمن أنه تم تصميمها وتصنيعها وفقا  -1 ى الصانع عند وضع أدوات القياس  يجب ع
ي امللحق ( ا  ى الصانع إعداد الوثائق الفنية 2) وامللحق (1للمتطلبات املنصوص عل ي املادة ). كما يجب ع ا  ، والقيام 18املشار إل

ي املادة ( ا   ) سواء من قبله أو تحت مسؤوليته.17بإجراءات تقييم املطابقة ذات الصلة املشار إل
ى الصانع اصدار إعالن مطابقة وتثبيت عالمة املطابقة  -2 ي هذه الالئحة، فإن ع ي حال مطابقة أدوات القياس للمتطلبات الواردة  و

ى أدوات القياس املطابقة. والعالمة ال  تكميلية ع
ى الصانع االحتفاظ بالوثائق الفنية وإعالن املطابقة ملدة  -3 ي السوق. 10يجب ع   سنوات بعد وضع أداة قياس 
ي تصميم اداة القياس أو  -4 ر  ى الصانع ضمان وجود اجراءات لسلسلة االنتاج بما يتفق مع هذه الالئحة. ان احداث اي تغي يجب ع

ي اعالن املطابقة ألداة  خصائصها  ا  ر ذلك من املواصفات الفنية املشار ال ي املواصفات املتوائمة، الوثائق التقيسية، أو غ ر  أو تغي
ن االعتبار.   القياس يجب ان يؤخذ بع

ى عينة من اداة القياس ال تم ات ى الصانع القيام باجراء فحوصات ع ي السوق أما فيما يتعلق بأداء أداة قياس، فان ع ا  اح
ذه   ى اطالع  ن ع ر املطابقة واالستدعاء، كما يجب ابقاء املوزع ا، إذا لزم األمر، واالحتفاظ بسجل للشكاوى لالدوات غ والتحقق م

 االجراءات ونتائجها.
ي االسواق تحمل نوع اداة القياس ورقم الدفعة والر  -5 ى الصانع ضمان ان ادوات القياس ال تم وضعها  ي واي يجب ع قم التسلس

ي حال ان حجم أو طبيعة أداة القياس ال تسمح بتثبيت هذه املعلومات فانه يجب أن   ا بسهولة. و معلومات اخرى تتيح التعرف عل
ى غالفها، وفقا للنقطة (   ). 1) من امللحق (2-9تزود أداة القياس بوثيقة مرافقة ألداة القياس أو مثبتة ع
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ى الصانع تثبيت املعلومات -6 ن، وجهات مسح األسواق:  ع ائي ن ال ى أداة القياس بلغة يسهل فهمها من قبل املستخدم  التالية ع
 اسم الصانع  -
  االسم التجاري املسجل -
  العالمة التجارية -
  عنوان بريدي يمكن أن يكون التواصل معه من خالله. -

ى غالف  ى االداة فانه يجب أن ترفق بوثيقة تحمل هذه املعلومات أو أن تثبت ع ي حال عدم التمكن من تثبيت هذه املعلومات ع و
  ). 1من ملحق ( 2-9االداة وفقا للنقطة 

ي السوق مصحوبة بنسخة من "إعالن املطابقة" والتعليمات و  -7 ى الصانع أن يضمن أن أداة القياس ال وضعها  املعلومات يجب ع
)، كما يجب أن تكون هذه املعلومات والتعليمات وبطاقة البيان واضحة ومفهومة للمستخدم 1ي امللحق ( 3-9الالزمة وفقا للنقطة 

ر قابلة لالزالة.  ائي وغ   ال
ر مطابقة، فإن عليه إتخاذ -8 ر   إذا شك الصانع ألي سبب من األسباب أن أداة القياس املوضوعة من قبله باألسواق غ التداب

ا، إذا اقت األمر ذلك.  ا أو استدعا ي ذلك سح ا لهذه الالئحة، بما    التصحيحية الالزمة للتأكد من مطابق
ي حال تضمنت أداة القياس خطرًا ما، فإن عليه إبالغ ال وجهات مسح األسواق فورًا بذلك موضحًا بشكل مفصل نوع الخطر  وزارةو

 ات التصحيحية املتخذة من قبله. وحالة عدم املطابقة واإلجراء
ى طلب من ال -9 ى الصانع، بناء ع روني، إلثبات مطابقة    وزارةيجب ع ي أو إلك ، تزويدها بجميع املعلومات والوثائق الالزمة ، بشكل ور

ى الصانع أن يتعاون مع ال ى طلوزارةأداة القياس لهذه الالئحة، بلغة يمكن فهمها بسهولة. كما يجب ع ي أي من ، بناء ع ا، 
ي السوق.  ى املخاطر ال تشكلها أدوات القياس ال وضعها  ا للقضاء ع   اإلجراءات ال اتخذ

  

   )9( املادة
ن ن املمثل   املفوض

Authorised representatives  

ي املادة  -1 ا  امات املنصوص عل ن ممثل مفوض، علما أن االل ام خطي، أن يعي امات املتعلقة 1( 8يمكن للصانع، بال )، و االل
ي املادة  ا  امات املمثل املفوض.2( 8بالوثائق الفنية املشار إل  ) ال تشكل جزءا من ال

ى املمثل املفوض تنفيذ االعمال املوكلة اليه بموج -2 ي:يجب ع  ب التفويض وال تسمح له كحد أدنى القيام بما ي
سنوات بعد  10وجهات مسح األسواق ملدة  وزارةاالحتفاظ بإعالن املطابقة والوثائق الفنية وجعلها متاحة تحت تصرف ال  - أ

ي السوق    وضع أداة القياس 
 وجهات مسح األسواق بجميع املعلومات والوثائق الالزمة إلثبات املطابقة ألدوات القياس. وزارةتزويد ال  - ب
م ذلك، واملتعلق بأي إجراء يتم اتخاذه إلزالة الخطر الذي تتضمنه أداة  وزارةالتعاون مع ال  - ت وجهات مسح األسواق ، عند طل

 القياس الواقعة تحت مسؤوليته.  
  

   )10( املادة
امات   رديناملستو  ال

Obligations of importers 
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رها باألسواق. -1 ى املستورد وضع األدوات املطابقة دون غ  يجب ع
ي املادة ( -2 ى املستورد أن يضمن أن إجراء تقييم املطابقة املشار إليه  ) قد تم  17قبل وضع األداة بالسوق أو اإلستخدام فإنه يجب ع

ى املستورد ضمان أن الصانع قد أصدر الوثائق الفنية ال تحمل عالمة املطابقة والعالمة  إجراءه من قبل الصانع. كما يجب ع
ي املادة التكميلية وأن األدا ا  ) و املادة 5( 8ة قد أرفق معها إعالن املطابقة والوثائق املطلوبة، وأن الصانع قد ل املتطلبات املشار إل

)6.(  
ي امللحق ( ر واضح، أن أداة القياس ال تتطابق مع املتطلبات املبينة  )، فإنه يجب 2) وامللحق (1إذا رأى املستورد، لسبب واضح أو غ

ا.    عليه عدم  وضع ن التأكد من مطابق ي األسواق أو االستخدام لح  هذه األدوات 
ى املستورد إبالغ الصانع وال  ي حال تضمنت أدوات القياس خطرًا ما، فإن ع   او جهات مسح االسواق بذلك الخطر.  وزارةو

ى أداة القياس بلغة يسهل فهمها من قبل املستخدم  -3 ى املستورد تثبيت املعلومات التالية ع ن: ع ائي  ن ال
 اسم املستورد  -
  االسم التجاري املسجل -
  العالمة التجارية -
  عنوان بريدي يمكن أن يكون التواصل معه من خالله. -

ى غالف  ى االداة فانه يجب أن ترفق بوثيقة تحمل هذه املعلومات أو أن تثبت ع ي حال عدم التمكن من تثبيت هذه املعلومات ع و
  ). 1من ملحق ( 2-9االداة وفقا للنقطة 

ي السوق مصحوبة بالتعليمات واملعلومات الالزمة وفقا ل -4 ى املستورد أن يضمن أن أداة القياس ال وضعها  ي   3-9لنقطة يجب ع
ائي.  1امللحق (   )، كما يجب أن تكون هذه املعلومات والتعليمات واضحة ومفهومة للمستخدم ال

ا، وذلك   -5 ا لهذه الالئحة نتيجة لنقلها أو تخزي ى املستورد ضمان أن أدوات القياس الواقعة تحت مسؤوليته لم تتأثر مطابق يجب ع
ا.  رة مسؤوليته ع   طيلة ف

ى امل -6 ى أدوات القياس املتاحة من قبله باألسواق وذلك للتحقق من يجب ع ستورد، عندما يقت األمر، القيام بإجراء فحوصات ع
ذه اإلجراءات ونتائجها.  ى علم  ن ع ا وحفظ سجل بالشكاوى وحاالت عدم املطابقة واالستدعاء، كما يجب عليه إبقاء املوزع   أدا

ر  إذا شك املستورد ألي سبب من األسبا -7 ر مطابقة، فإن عليه إتخاذ التداب ب أن أداة القياس املوضوعة من قبله باألسواق غ
ا، إذا اقت األمر ذلك.  ا أو استدعا ي ذلك سح ا لهذه الالئحة، بما    التصحيحية الالزمة للتأكد من مطابق

ي حال تضمنت أداة القياس خطرًا ما، فإن عليه إبالغ الصانع و  املختصة فورًا بذلك موضحًا بشكل ت مسح األسواق اوجها وزارةال و
  مفصل نوع الخطر وحالة عدم املطابقة واإلجراءات التصحيحية املتخذة من قبله.

ى املستورد االحتفاظ بإعالن املطابقة والوثائق الفنية تحت تصرف ال -8   وجهات مسح األسواق ملدة عشر سنوات.  وزارةيجب ع
ى املستورد تزويد ال  -9 رونية  وباللغة ال  رةوزايجب ع ى شكل نسخة ورقية أو إلك باملعلومات والوثائق الالزمة إلثبات املطابقة، ع

ى املستورد التعاون مع الوزارةتحددها ال ى استخدام  وزارة. كما يجب ع رتب ع ي أي أمر من شأنه إزالة الخطر امل عند الطلب، 
  أدوات القياس املوضوعة باألسواق. 

  

   )11( املادة
امات ن ال   املوزع

Obligations of distributors 
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ن التعامل معها بكل عناية بما يضمن -1 ى املوزع ي الخدمة فإن ع ي األسواق أو وضعها  ا   عند إتاحة أدوات القياس  استمرارية مطابق
 لهذه الالئحة.  

ي الخدمة، التأكد أن أدوات القياس تحمل عالمة  -2 ي األسواق و/أو وضعها  ن، قبل إتاحة أدوات القياس  ى املوزع يجب ع
ى وجود إعالن املطابقة والوثائق الالزمة والتعليمات واملعلومات الالزمة و   3-9فقًا للنقطة املطابقةاملعتمدةوالعالمة التكميلية إضافة إ

ي املادة 1من امللحق ( ي.  3( 10) واملادة 6) واملادة (5( 8) وأن املصنع واملستورد قد أوفوا باملتطلبات الواردة  ى التوا  ) ع
ا لهذه  -3 ى مطابق ا ونقلها بشكل لم يؤثر ع م قد تم تخزي ن ضمان أن أدوات القياس الواقعة تحت مسؤولي ى املوزع يجب ع

  الالئحة.
ر    -4 ر مطابقة، فإن عليه إتخاذ التداب إذا شك املوزع ألي سبب من األسباب أن أداة القياس املوضوعة من قبله باألسواق غ

ا، إذا اقت األمر ذلك.  ا أو استدعا ي ذلك سح ا لهذه الالئحة، بما   التصحيحية الالزمة للتأكد من مطابق

ي حال تضمنت أداة القياس خطرًا ما، فإن عليه إبالغ الصانع واملستورد و ال أو جهات مسح األسواق فورًا بذلك موضحًا   وزارةو
 بشكل مفصل نوع الخطر وحالة عدم املطابقة واإلجراءات التصحيحية املتخذة من قبله.  

ى املوزع تزويد  -5 ى شكل نسخة ورقية أو وجهات مسح األسواق   وزارةال يجب ع باملعلومات والوثائق الالزمة إلثبات املطابقة، ع
ى امل رونية. كما يجب ع رتب  وزارةوزع التعاون مع الإلك ي أي أمر من شأنه إزالة الخطر امل او جهات مراقبة االسواق عند الطلب، 

ى استخدام أدوات القياس املوضوعة باألسواق.   ع

 

  

   )12( املادة
امات تنطبق ال الحاالت ى الصانع  ال   واملوزع املستورد ع

manufacturers apply to importers and distributorsCases in which obligations of  

 

ي املادة ( ا  امات املصنع املشار إل ر املستورد أو املوزع مصنعًا لألداة ألغراض هذه الالئحة ويتحمل جميع ال )  إذا قام بوضع أداة 8يعت
ي األسواق تحت إسمه أو عالمته التجارية أو قام بتعديلها بطريقة قد ت  ا.  القياس  ى مطابق   ؤثر ع

  

   )13( املادة
ن تحديد ن  املشغل   االقتصادي

Identification of economic operators 

ن، عند الطلب، تزويد  -1 ن االقتصادي ى املشغل ي:جهايجب ع   ت مراقبة االسواق بما ي
  أي مشغل إقتصادي زودهم بأدوات القياس    -أ

ويده بأدوات القياس   - ب  أي مشغل إقتصادي قاموا ب
ى تزويد هذه املعلومات ملدة عشر سنوات بعد أن تم تزويدهم باألداة أو قاموا  -2 ن أن يكونوا قادرين ع ن اإلقتصادي ى املشغل يجب ع

ر.  ويدها للغ  ب
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)3الفصل (  
 املطابقة ألدوات قياس

Conformity of measuring instruments 

   )14( املادة
راض   القياس أدوات مطابقة اف

Presumption of conformity of measuring instruments 

 

  يجب اعتبار أدوات القياس املطابقة للمواصفات املتوائمة مطابقة لهذه الالئحة. -1
 يجب إعتبار أدوات القياس املطابقة للوثائق التقيسية مطابقة لهذه الالئحة.  -2
ا.  -3 ى اثبات صح ي هذه الالئحة وذلك من خالل حلول قادر ع   للمصنع أن يختار أي حل تق آخر إلثبات املطابقة للمتطلبات الواردة 
راض -4 ي النقطة ( يمكن اف ا  ي  3(18) من املادة 1املطابقة للفحوصات املناسبة املشار ال ا  ) إذا كانت مطابقة للوثائق املشار ال

 . 3و  2و  1النقاط 

  

  )15( املادة
  التقيسية  الوثائق مراجع نشر

Publication of the references of normative documents 

  :  ، حيثما كان ذلك مناسباً وزارةيمكن لل 

ا لتحقيق املطابقة لهذه الالئحة.   -أ   وضع قائمة بالوثائق التقيسية، أو أجزاؤها، ال يجب تلبي
ي الفقرة (أ).  - ب ا    نشر مراجع الوثائق التقيسية والقائمة املشار إل

  

  )16( املادة
  التقيسية الوثائق مراجع سحب

Withdrawal of the references of normative documents 

  

ن أ -1 ي امللحق اذا تب ى ال2وامللحق ( 1ن الوثائق التقييسية ال تم نشرها ال تل بشكل كامل املتطلبات املبينة    أن تقرر: وزارة) فإن ع
  نشر، أو عدم نشر، أو نشر مع تقييد ملراجع الوثائق التقييسية املنشورة.    -أ

 اإلبقاء، أو اإلبقاء مع التقييد، أو السحب للوثائق التقييسية املنشورة.   - ب
ي النقطة أ أو ب من هذه املادة  وفقا للمادة  -2  31يتم إتخاذ القرار املشار إليه 
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  )17( املادة
  املطابقة  تقييم إجراءات

Conformity assessment procedures 

ي امللحق ( -1  ).3يجب اجراء تقييم املطابقة وفقا لنماذج املطابقة املحددة لكل أداة قياس 
ر من  -2 ى املصنع تحديد النموذج الذي يجب أن يتم بناء عليه تقييم املطابقة.ي حال وجود أك  نموذج مطابقة لألداة، فان ع
ن امللحق ( -3  ) نماذج املطابقة لجميع أدوات القياس. 3يب

 

  )18( املادة
  الفنية  الوثائق

Technical documentation 

شكل واضح يمكن معه إجراء تقييم مدى توافقها مع  يجب أن تشمل الوثائق الفنية تصميم، وتصنيع وتشغيل أداة القياس ب  -1
راطات الواجبة التطبيق لهذه الالئحة.   االش

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

  م الوسائل املناسبةقابلية إعادة القياسات ألدوات القياس املصنعة عندما يتم ضبطها بشكل جيد باستخدا  - ب
  سالمة أداة القياس وعدم تأثرها بالظروف املحيطة.  - ت

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

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

 كان ذلك ممكنا.
ى   -ج ا أعاله (أ، ب، ت، ث) إضافة ا  كيفية استعمال االداة.الوصف والشرح الضروري لفهم املعلومات املشار ال
ي املادة (  -ح ا  )، املطبقة بشكل كامل أو جزئي، واملراجع ال تم  14قائمة باملواصفات املتوائمة و/أو الوثائق التقيسية املشار ال

ا   نشرها 
ي حال عدم تطبيق املواصفات املتوائمة و/أو   -خ ا لتلبية املتطلبات األساسية، وذلك  الوثائق   وصفًا للحلول ال تم تبن

ي املادة ( ا  ي ذلك قائمة باملواصفات الفنية األخرى ذات الصلة؛ 14التقيسية املشار إل  ) 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

"،متطلبات هذه الالئحة ت -   حت عنوان "ظروف التشغيل االعتيادية" والتشويش البيئ
ى أجزاء مطابقة لتلك الواردة    -ر شهادة فحوصات النوع أو شهادات فحص التصميم فيما يتعلق بأدوات القياس ال تحتوي ع

  ي التصميم. 
ى الصانع تحديد أماكن وضع االختام والعالمات املطلوبة وفقا لهذه الالئحة. -4   يجب ع
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ى الصانع تحديد الشروط الالزمة للتوافق مع الواجهات الوسطية  -5 والتجميعات الفرعية، حيثما كان ذلك   (interface)يجب ع
  مناسبًا. 

 
  

   )19( املادة
  املطابقة إعالن

Declaration of conformity 

ي امللحق ( -1 ن إعالن املطابقة أن املتطلبات الواردة  ا.) قد تم ت2) وامللحق (1يجب أن يب   لبي
ي امللحق ( -2 ن  ي امللحق (4يجب أن يكون اعالن املطابقة وفقا ملا هو مب ا بشكل 3) متضمنا العناصر الخاصة املبينة  ) وأن يتم تحدي

 دائم.
ن جميع تلك اللوائح.  -3 ر من الئحة، فان إعالن املطابقة يجب أن يب  ي حال أن أداة القياس يجب أن تل أك
 عند إصدار إعالن املطابقة، فانه يجب اعتبار الصانع مسؤوال عن مطابقة أداة القياس ملتطلبات هذه الالئحة.   -4

 

  )20( املادة
  املطابقة عالمات

Conformity marking 

ي املادةوالعالمة ال يجب تثبيت عالمة املطابقة ى جميع ادوات القياس املطابقة  )21( تكميلية وفقا ملا هو محدد  ذه الالئحةع  .املشمولة 

  

   )21( املادة
رولوجيا وعالمة املطابقة لعالمة العامة القواعد   التكميلية امل

General principles of Conformity marking and of the supplementary metrology marking 

 

ي  ا    ). 5امللحق (يجب أن تل عالمة املطابقة والعالمة التكميلية املتطلبات املنصوص عل

  

  )22( املادة
رولوجيا وعالمة املطابقة عالمة  تثبيت وشروط قواعد  التكميلية  امل

Rules and conditions for affixing the coformity marking and the supplementary metrology marking 

 

ى  -1 ي حال عدم يجب تثبيت عالمة املطابقة والعالمة التكميلية بشكل واضح ومناسب ومقروء ع أداة القياس أو بطاقة البيان. و
ى غالف االداة.  ى الوثائق املرفقة باداة القياس أو ع ا ع ى أداة القياس أو بطاقة البيان، فانه يتم تثبي ا ع  التمكن من تثبي
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ى  ي حال أن أداة القياس تتكون من عدة قطع، باستثناء التجميعات فرعية، فانه يتم تثبيت عالمة  -2 املطابقة والعالمة التكميلية ع
 القطعة الرئيسية.

ي االسواق. -3  يجب تثبيت عالمة املطابقة والعالمة التكميلية قبل وضع االداة 
 يجب تثبيت عالمة املطابقة والعالمة التكميلية أثناء التصنيع، إذا كان ذلك ممكنا.  -4
 يتم تثبيت العالمة التكميلية مباشرة بعد عالمة املطابقة.  -5

ب أن تتبع عالمة املطابقة والعالمة التكميلية بالرقم التعريفي للجهة املعينة، وذلك إذا كانت الجهة املعينة مشاركة أثناء مرحلة يج
ي امللحق ( ن   ).3ضبط االنتاج كما هو مب

ي حال تم تثبي ت الرقم من خالل املصنع يجب تثبيت الرقم التعريفي للجهة املعينة بواسطة الجهة املعينة نفسها أو تحت إشرافها 
  أو املمثل املفوض.

ع أو أن يتلف تلقائيا عند نزعه.  ر قابل لل   يجب أن يكون الرقم التعريفي للجهة املعينة غ
ى خطر أو استخدام خاص. -6 ر إ  يمكن لعالمة املطابقة والعالمة التكميلية والرقم التعريفي للجهة املعينة أن تتبع بعالمة أخرى تش
ى  -7 ر  وزارةاليجب ع ي حالة االستخدام غ بناء نظام وآلية لضمان االستخدام الصحيح لعالمة املطابقة وتتخذ اإلجراء املناسب 

 السليم للعالمة.
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  )4الفصل (
  اإلبالغ عن هيئات تقييم املطابقة

Notification of conformity assessment bodies 

 

   ) 23 ( املادة
 املعينة  بالجهات املتعلقة املتطلبات

REQUIREMENTS RELATING TO NOTIFIED BODIES 

 

ى  ى جهات تقييم املطابقة فان ع ي النظام االماراتي للرقابة ع ى ما ورد    :الجهات املعينة تلبية املتطلبات التالية اضافة ا

 يجب أن تكون ذات شخصية قانونية  -1
يجب أن تكون جهة مستقلة (طرف ثالث). ويمكن للجهات ال تنتم إلتحاد تجاري أو م يتضمن تصميم أو تصنيع أو تزويد أو  -2

ا وعدم وجود  تجميع أو إستخدام أو صيانة أدوات القياس ال سيتم تقييمها، أن تقوم بتقييم أداة القياس بشرط إثبات استقاللي
 أي تضارب للمصالح. 

ى -3 ي تصميم أو تصنيع أو تزويد   يجب ع ن عن مهام تقييم املطابقة أن ال يكونوا طرفًا  ن املسؤول اإلدارة العليا للجهة املعينة واملوظف
ي أي  م أن ال ينخرطوا  ن ألي من هذه األطراف. كما يجب عل أو تركيب أو بيع أو صيانة أداة القياس ال سيتم تقييمها أو ممثل

ى األداة. إال أن مهمة تشكل تضاربًا  ي املصالح، وبشكل خاص الخدمات االستشارية، وال قد تشكل تضاربًا مع استقاللية الحكم ع
ا الجهات املتعاقدة   ا ضمان أن النشاطات ال تقوم  ن املصنع والجهة املعينة.  كما يجب عل ذلك ال يحول دون تبادل املعلومات ب

ى سرية أو حيادية أو موضوعية نشاط تقييم  Subsidiaries) أو الشركات التابعة لها () subcontractorsمعها من الباطن (  ال تؤثر ع
 املطابقة. 

اهة املهنية والكفاءة الفنية وأن ال يكونوا تحت  -4 ى درجة من ال ى الجهات املعينة وأفرادها القيام بأنشطة تقييم املطابقة بأع يجب ع
ى مصداقية نتائج تقييم املطابقة.  أي نوع ضغط أو إغراء، بشكل خاص الض ي، والذي قد يؤثر ع  غط واإلغراء املا

ي امللحق ( -5 ى القيام بجميع أنشطة تقييم املطابقة املحددة  ) فيما يتعلق بالنشاطات املعينة لها، وبغض 3يجب أن تكون قادرة ع
ا.  النظر فيما إذا كانت هذه املهام تنفذ من قبلها أو بإسمها وتحت مسؤولي

ي جميع األوقات ولجميع إجراءات تقييم املطابقة ولكل نوع وصنف من أدوات القياس  ا  ى الجهة املعينة أن يتوفر لد يجب ع
ي:   املعينة لها ما ي

رة مناسبة للقيام بمهام تقييم املطابقة  -أ ن ذو كفاءة فنية وخ   موظف
ر سياسات  إجراءات عمل موثقة ملهام تقييم املطابقة بشكل يضمن شفافية وقاب  - ب لية إعادة هذه اإلجراءات. كما يجب توف

ن واملجاالت األخرى.  ن املهام ال يتم إجراؤها ضمن مجال التعي  وإجراءات مناسبة تفرق ب
ا والقطاع الذي ستستخدم به وبناء وطبيعة   - ت ي حجم العمل املناط  اإلجراءات املتعلقة بأداء مهام أداة القياس وال ترا

ا وعمليات إنتاجها.أداة لقياس ود ا وسلسل  رجة تعقيد التكنولوجيا املستخدمة ف
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ا الوسائل الضرورية املناسبة إلنجاز املهام الفنية واإلدارية املرتبطة بتقييم املطابقة. كما   ى الجهات املعينة أن يتوفر لد يجب ع
ات الالزم ى جميع املعدات والتجه ا إمكانية الوصول إ  ة للقيام بعملها. يجب أن يتوفر لد

ي: -6   يجب أن يتوفر باألشخاص الذين يقومون بمهام تقييم املطابقة ما ي
ن.   -أ  تدريب ف وم يغطي جميع نشاطات تقييم املطابقة املتعلقة بمجال التعي

م صالحيات مناسبة للقيام بمهام التقييم.   - ب  معرفة جيدة بمتطلبات تقييم املطابقة الذي يقومون به وأن يتوفر لد
) واملواصفات املتوائمة والوثائق التقييسية الخاصة باألداة والتشريعات  2) و (1معرفة جيدة باملتطلبات الواردة بامللحق (  - ت

ا.   واألحكام ال تنطبق عل
ى إصدار الشهادات وإعداد التقارير والسجالت املتعلقة بتقييم األداة وفق لعملية تقييم املطابقة.   - ث  املقدرة ع

ن بعمليات تقييم املطابقة. يجب ضمان حيا -7 ا املعني ا العليا وموظف  دية الجهة املعينة وإدار
ى عدد أو نتيجة عمليات التقييم ال تم  ن عن مهام تقييم املطابقة ع ن املسؤول يجب أن ال تعتمد مكافأة اإلدارة العليا واملوظف

 إجراؤها.  
ن مسؤولية ( -8 ي الدولة.) مناسب، Liability insuranceيجب أن يتوفر للجهات املعينة تأم ا     وبما يتوافق مع التشريعات املعمول 
ا من خالل عملية التقييم  -9 ى سرية املعلومات ال يحصلون عل ي تقييم املطابقة بالحفاظ ع ن  ن العامل م املوظف يجب أن يل

ى جميع حقوق امللكية.ويستث من ذلك تزويد هذه املعلومات للجهات الحكومية املعنية   باملوضوع. كما يجب أن ترا
ى هذه  -10 ى إطالع ع ن بتقييم املطابقة ع ن املعني ي مهام التقييس ذات العالقة أو ضمان أن املوظف يجب أن تشارك الجهات املعينة 

ن وتب القرارات  ي مجموعات العمل واملهام املتعلقة بجهات التعي والوثائق الصادرة عن املواصفات. كما يجب أن تشارك 
 مجموعات العمل.

  

  )24  ( املادة
  الباطن  من والتعاقد املعينة الجهات فروع

Subsidiaries of and subcontracting by notified bodies 

 
ى إحدى الشركات الفرعي -1 ة التابعة عندما تقوم الجهة املعينة بالتعاقد من الباطن ملهمة معينة مرتبطة بتقييم املطابقة أو اللجوء إ

ي املادة  ا  ا ضمان أن هذه الجهات تل املتطلبات املنصوص عل  بذلك.   وزارةوإبالغ ال 27لها فإنه يجب عل
ى إجراء هذه املهام من قبل الجهات األخرى. -2 رتبة ع   تتحمل الجهة املعينة كامل املسؤولية امل
 تابعة لها إال بموافقة العميل.ال يجوز إجراء التعاقد من الباطن أو لدى الشركات الفرعية ال -3
ى الجهة املعينة أن تحتفظ بوثائق تقييم الكفاءة للجهات ال تم التعاقد معها من الباطن لألعمال لتقديمها لل  -4 عند   وزارةيجب ع

 الطلب.   

   )25( املادة
  التعريفية وارقامها املعينة الجهات قائمة

notified bodiesIdentification numbers and lists of  
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ن  وزارةتصدر ال  رها بشكل دائم للعموم، بحيث تغطي اسماء الجهات املعينة ومجال التعي قائمة محدثة بالجهات املعينة. وتوف
  والرقم التعريفي.

   )26( املادة
امات  املعينة  للجهات التشغيلية االل

Operational obligations of notified bodies 

 

ي امللحق (يجب أن تقوم الجهات املعينة بتقييم املطابقة و  -1 ن    ).3فقًا الجراء تقييم املطابقة املب
ر ضرورية. -2  يجب أن يتم إجراء تقييم املطابقة بطريقة مناسبة، وأن يتجنب أي أعباء اقتصادية غ
ن االعتبار حجم العمل املناط بأداة القياس، والقطاع الذي تتعلق به أداة القياس،   -3 يجب أن تقوم الجهة املعينة بمهامها أخذة بع

ى الجهة املعينة مراعاة درجة الصرامة و  تركيب أداة القياس، ودرجة تعقيدها وحجم االنتاج من األداة. وأثناء القيام بذلك فإن ع
 والحماية املطلوبة للمطابقة مع هذه الالئحة.

ي امللحق ( -4 ي هذه الالئحة2) و (1عندما تجد الجهة املعينة أن املتطلبات الواردة  ا  ا من قبل الصانع،   ) أو املشار ال لم يتم الوفاء 
ي الالزم وعدم اصدار شهادة مطابقة. ى الجهة املعينة الطلب من الصانع اتخاذ االجراء التصحي  فإن ع

ى   -5 إذا وجدت الجهة املعينة أثناء مراقبة املطابقة بعد إصدار شهادة املطابقة أن أألداة لم تعد مطابقة ملتطلبات هذه الالئحة، فإن ع
ي حال الضرورة. الجهة ا سحب أو تعليق الشهادة   املعينة الطلب من الصانع اتخاذ االجراءات التصحيحية املناسبة، كما يجب عل

ى الجهة املعينة تحديد أو تعليق أو سحب  -6 ي املتخذ من قبل الصانع لم يحقق النتيجة املتوقعة، فإن ع ي حال أن االجراء التصحي
 الشهادة، حسب االقتضاء. 

 

  ) 27ادة(امل
امات   املعلومات بخصوص املعينة الجهات ال

Information obligation on notified bodies 

 

ى الجهات املعينة إعالم ال -1 ي: وزارةيجب ع   بما ي
 أي رفض أو تحديد أو تعليق أو سحب لشهادة.   -أ

ى مجال أو شروط التبليغ.  - ب  أي ظرف من الظروف ال تؤثر ع
 ت مراقبة االسواق بخصوص نشاطات تقييم املطابقة.جهاأي طلب معلومات تتلقاه من   - ت
ا خارج   - ث ي ذلك نشاطا والتعاقد من  الدولةأي نشاطات تقييم مطابقة ضمن مجال التبليغ أو أي نشاطات أخرى بما 

 الباطن، وذلك عند الطلب.
ى الجهة املعينة تزويد الجهات املعينة االخرى تحت  -2 ا يغطي نفس أداة القياس يجب ع هذه الالئحة وال تقدم عمال متشا

 باملعلومات املنعلقة بنتائج فحوصات تقييم املطابقة السلبية (الفاشلة)، عند الطلب، وكذلك النتائج االيجابية.
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  )28( املادة
  خطرا  تمثل ال  القياس أدوات مع  التعامل إجراءات

ng instruments presenting a riskProcedure for dealing with measuri 

 

ى املجاالت  جهاعندما يتوفر لدى   -1 ذه الالئحة  تشكل خطرا ع ت مسح االسواق اسبابا كافية لالعتقاد أن أداة القياس املغطاة 
ى سلطة مسح االسواق القيام بتقدير حالة عدم املطابقة لهذا الالئحة ويجب  ن  املتعلقة بحماية املصلحة العامة، فإن ع ى املشغل ع

ن لسلطة مسح االسواق أثناء عملية تقدير الخطر أن  ي حال تب ن التعاون التام مع سلطة مسح االسواق لهذا الغرض و االقتصادي
ن اتخاذ االجراءات   ن االقتصادي ر الطلب من املشغل ا وبدون تأخ ي هذا الالئحة، فإن عل األداة ال تتطابق مع املتطلبات الواردة 

ا ضمن وقت معقول، وبما يتناسب  التصحي حية لضمان املطابقة لالداة ملتطلبات هذه الالئحة، وسحب أدوات القياس أو استدعا
ى سلطة مسح االسواق ابالغ الجهات املعينة بذلك.    مع طبيعة الخطر, كما يجب ع

ن ضمان أن جميع االجراءات التصحيحية قد تم اتخاذها ب  -2 ن االقتصادي ى املشغل شأن حالة عدم املطابقة الدوات القياس يجب ع
ي االسواق.  ال تم طرحها 

ي الفقرة ( -3 رة املحددة له  ى سلطة مسح  1ي حال عدم قيام املشغل االقتصادي باالجراءات التصحيحية املطلوبة خالل الف )  فان ع
ي السوق  ا من االسواق. االسواق اتخاذ جميع االجراءات الالزمة ملنع أو تقييد طرح هذه االدوات  ا أو استدعا  الوطنية أو لسح

 

   )29( املادة
  ا  خطر وجود ويثبت املطابقة القياس  أدوات  مع التعامل

Compliant measuring instruments which present a risk 

 

ى حماية املصالح  ى خطر يؤثر ع ن أن أداة قياس مطابقة لهذا الالئحة تنطوي ع ى الي حال تب الطلب من  وزارةالعامة، فان ع
ي ذلك سحب أو  ر الالزمة لضمان تصويب الوضع وازالة الخطر بشكل دائم . وبما  املشغل االقتصادي املع اتخاذ كل التداب

رة تتناسب مع طبيعة الخطر.   استدعاء تلك االدوات من االسواق خالل ف

  

  )30( املادة
  املطابقة  ئقووثا بعالمات املتعلقة املطابقة عدم

compliance-Formal non 

  

ي: -1 اء حالة عدم املطابقة ال تم ضبطها واملتعلقة بما ي ى املشغل االقتصادي ا   ي حال ضبط حالةعدم مطابقة فانه ع
ا بما يخالف هذه الالئحة.  -أ رولوجية التكميلية قد تم تثبي  أن عالمة املطابقة أو العالمة امل

ا.أو  أن  عالمة املطابقة  - ب رولوجية التكميلية لم يتم تثبي  العالمة امل
ي حال وجوده، قد تم تثبيته بطريقة مخالفة للمادة (  - ت  ) أو لم يتم تثبيته.22أن الرقم التعريفي للجهة املعنية، 
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 عدم وجود اعالن مطابقة مرافق ألداة القياس.  - ث
 عدم اصدار اعالن املطابقة بشكل صحيح.   -ج
 دم اكتمالها. عدم توفر الوثائق الفنية أو ع  -ح
ي املادة   -خ ا   ).3( 10) أو املادة 6(8عدم اكتمال أو عدم صحة أو عدم وجود املعلومات املشار ال
ي املادة (  - د  ).18) أو املادة (8عدم تلبية أي من املتطلبات االدارية املحددة 

ي النقطة ( -2 ا  ى ال1ي حال عدم زوال حالة عدم املطابقة املشار ال ر املناسبة لتقييد أو منع اتاحة   وزارة)، فان ع اتخاذ جميع التداب
ا من االسواق. ا أو استدعا ي االسواق أو ضمان سح  ادوات القياس 
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)6الفصل (  
واملخالفات و األحكام االنتقالية االحكام العامة  

GENERAL,TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS AND 

PENALTIES  

 ) 32(  املادة

  العامة  األحكام
 االجراءات الخاصة لتنظيم تطبيق بنود هذه الالئحة وزارةتصدر ال  .1
ا ملتطلبات هذه الالئحة، وذلك وفقا   .2 ي حال اثبات مطابق ي اسواق الدولة اال  ال يتم السماح بطرح أدوات القياس محليا 

  لهذه الغاية. وزارةلالجراءات ال تصدرها ال 
ي األسواق سحب عينات من ا وزارةيحق لل .3 ألسواق إلجراء الفحوصات ال تراها مناسبة للتأكد من مطابقة العبوات املطروحه 

  ملتطلبات هذا النظام. 
ر   .4 ا كافة التداب ا أو املسؤول ع ا يتخذ بحق مرتك عند ارتكاب أية مخالفة ألحكام هذه الالئحة واإلجراءات الصادرة بموج

ي قانون واإلجراءات والعقوبات املنصوص عل والنظام الوط للقياس الضادر بموجب  2020لسنة  20رقم  املواصفات واملقاييسا 
ر   ولوكيل الوزارةواللوائح الصادرة بموجبه، وذلك بحسب طبيعة املخالفة، ، 2022لسنة  64قرار مجلس الوزراء رقم  اتخاذ التداب

 . دون وقوعها أو تكرارها مرة أخرى واإلجراءات ال يراها مناسبة عند ضبط أي مخالفة للحيلولة 
ي ال  .5 ي األدوات  املضبوطة املخالفة وفقا لإلجراءات املتبعة   . وزارةيتم التصرف 
ا. .6 رولوجيه املعمول  رولوجيه املقررة استنادا للوائح الرسوم امل   يتم استيفاء الرسوم امل
ن أو الجهات الرسمية األخرى بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من مطابقة   وزارةال يحول هذا النظام  دون قيام مفت ال .7 املفوض

ي القواعد الفنية أو اللوائح األخرى.  ا    هذه املنتجات للمتطلبات اإللزامية املنصوص عل
ا لتحديد مصدر األدوات وأعدادها وكميا  .8 ى كل مشغل اقتصادي أن يقدم للمفتش كل املعلومات ال يطل ا وخالفها من يجب ع

ي أعمال  األمور املتعلقة بتنفيذ أحكام هذه الالئحة بكل سهولة ويسر ودون مماطلة، كما أن عليه تقديم كل املساعدة املمكنة 
رات ال تحددها ال ي املخت ي املوقع أو  ى العينات املطلوبة لفحصها    . وزارةالنقل واملناولة للوصول إ

ا بمقت أحكام هذإذا نشأت أي حالة ال يمكن  .9 رفع األمر  امعالج ي تطبيقها ف ليصدر   لوكيل الوزارةالنظام، أو نشأ أي خالف 
 القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة أو ذلك الخالف. 

 

  ) 33 ( املادة
  االنتقالية  األحكام

Transitional provisions 

 ي الجريدة الرسمية  تسري احكام هذه الالئحه   بعد نشرها 
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 ر مطابقة لبنود هذه الالئحة بعد راد او تصنيع ادوات قياس جديده غ ي الجريده الرسمية يمنع است   نشرها 

  ر مطابقة ملتطلبات التحقق الدوري عند تطبيق الالئحة ي البند اعاله ال يسمح باستخدام ادوات قياس غ ى الرغم مما ورد    ع

  

  )34( املادة
  لغاءاإل

REPEAL 
ى املدى الذي يتعارض فيه واحكام هذه الالئحة ي أي نظام آخر إ ي أي نص قائم   يل

 

  )35( املادة
  والسريان النشر

 

ي احكامه.،  به بعد نشرهي الجريدة الرسمية ويعمل  القرار ينشر هذا  ى الجهات املعنية تنفيذ ما جاء   وع
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) 1امللحق (  

  األساسية املتطلبات  

Essential Requirements 
I. مقدمة  

رولوجية بحيث تتوفر الثقة لدى أي طرف متأثر بنتيجة القياســـــــــــات الصـــــــــــادرة  يجب أن تتمتع أداة القياس بمســـــــــــتو عال من الحماية امل
ا، كما يجب أن تصمم وتصنع بمستوى جودة عال وخصوصا بما يتعلق بتقنيات القياس واالمان لبيانات    القياس.ع

ي امللحق  ى املتطلبات الخاصـــــــة بكل أداة والواردة  ا، إضـــــــافة ا ى أداة القياس تلبي  يحدد هذه امللحق املتطلبات االســـــــاســـــــية ال يجب ع
)2.(  

 

II. :املصطلحات والتعاريف 
  

  :(Measurand)الكميه املقاسة  -1

  الكمية املحددة املراد قياسها.

  :(Influence quantity)الكميه املؤثرة  -2

ي نتيجة القياس وليست جزء من الكميه املقاسة.   قيمه تؤثر 

  :(Rated Operating Conditions)الظروف التشغيلية االعتيادية  -3

ا أثناء القياس   ى الكمية املؤثرة، وال تشـــــــــكل معا الظروف ال يجب املحافظة عل مجموع القيمة املقاســـــــــة باإلضـــــــــافة إ
ن أداة  ي الظروف االعتيادية.لتمك   القياس من القيام بالعمل الذي صممت من اجله 

  :(Disturbance)التشويش  -4

ــا تقع خــارج الظروف التشـــــــــــــغيليــة ألداة   ي متطلبــات محــدده، ولك ــا ضـــــــــــــمن الحــدود املطلوبــة  ي كميــة مؤثرة تقع قيم
ي حال عدم تحديد الظروف التشغي ر الكمية املؤثرة تشويشا    لية لألداة.القياس. وتعت

ر الحرجة  -5   :(Critical change value)كمية التغ

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

  :(Material measure)املقياس املادي  -6
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 ي أداة قياس معده إلعطاء أو إعادة إعطاء قيم قياس محدده وبشــــكل دائم، وليس لهذه األداة شــــاشــــة أو مؤشــــر لعرض
  نتيجة القياس.

  :(Direct sale)البيع املباشر  -7

ر الصفقة التجارية بيعًا مباشرًا إذا:   تعت

 كانت نتيجة القياس تستخدم كأساس للسعر املدفوع  -أ

لـك أو أي طرف آخر يتطلـب   -ب ى األقـل هو املســـــــــــــ ي الصـــــــــــــفقـة املتعلقـة بـالقيـاس ع وكـان أحـد األطراف املشـــــــــــــمولـة 
 مستوى مماثل من الحماية  

ي ذلك الزمان واملكان.  -ج ي الصفقة نتيجة القياس املأخوذة  ن    وقبل كل األطراف املشمول

 :  (Climatic environments)الظروف املناخية  -8

ـا أداة القيـاس. فـان هـذه الالئحـة يحـدد مجـال لحـدود درجـات الحرارة ال أن ي الظروف ا ملنـاخيـة ال ســـــــــــــتســـــــــــــتخـدم 
 تتحملها أداة القياس.

  

 :(Allowable Error)الخطأ املسموح به  -1
 

ـا، وذلك تحـت  يجـب أن ال  1-1 ي املتطلبـات الخـاصـــــــــــــة  ي األداة عن قيمـة الخطـأ األعظم املســـــــــــــموح به لألداة واملبينـة  تتجـاوز قيمـة الخطـأ 
  ظروف التشغيل االعتيادية، مع عدم وجود تشويش ما لم يذكر خالف ذلك.

ن   ي حال وجود التشـــويش وتحت ظروف التشـــغيل االعتيادية لألداة، فان متطلبات األداء ألداة 1-2 القياس يجب أن تكون وفقا ملا هو مب
ــ     (Electromagnetic Field)ي البـاب الخـاص بـاألداة. أمـا بـالنســـــــــــــبـة ألدوات القيـاس املراد اســـــــــــــتخـدامهـا  بوجود مجـال كهرومغنـاطيســـــــــــ

رولوجية ضمن حدود الخطأ األعظم املسموح به. ى خواصها امل   محدد وبشكل مستمر فيجب أن تحافظ األداة ع
ى   1-3 ى مصـــــدر    يجب ع ا، باإلضـــــافة إ املصـــــنع أن يحدد الظروف املناخية وامليكانيكية والكهرومغناطيســـــية ال تعد األداة للعمل ضـــــم

ن االعتبـــار املتطلبـــات الخـــاصـــــــــــــــة بـــأداة  ى دقـــة القيـــاس، مع األخـــذ بع الطـــاقـــة والكميـــات األخرى املؤثرة، وال من املحتمـــل أن تؤثر ع
 القياس.

 :(Climatic environment)الظروف املناخية  1- 1-3
ى املصـــــــــــــنع أن يحــدد قيم درجــات الحرارة العليــا والــدنيــا من   ي الجــدول (أي من  يجــب ع ي  1القيم املبينــة  )، مــا لم يــذكر خالف ذلــك 

ي أجواء رطبة أو جافة،   ن فيما إذا كانت األداة مصـــــــــــــممة للعمل  ى املصـــــــــــــنع أن يب ي ظروف  املتطلبات الخاصـــــــــــــة باألداة، ويجب ع أو 
ر درجة حرارة املحيط. ي حال تغ ر القراءة   جوية مفتوحة أو مغلقة مع ذكر تغ
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  س)دود درجات الحرارة ():  ح1جدول (

  70  55  40  30  الحدود العليا 

  40-  25-  10-  5  الحدود الدنيا 

 

 (Mechanical Environment)الظروف امليكانيكية املحيطة  2- 1-3
ى األصناف التالية:  - أ   تصنف الظروف امليكانيكية املحيطة إ

- 1M    ي األماكن ذات ى األدوات املســـــــــــــتخدمة  ازات والصـــــــــــــدمات الخفيفة، مثل األدوات  ينطبق هذا الصـــــــــــــنف ع االه
ازات والصدمات. رة من االه ى كمية صغ   املثبتة باألبنية الداعمة الخفيفة ال تتعرض إ

- 2M   ،ــبيا ازات والصـــدمات املتوســـطة والعالية نسـ ي األماكن ذات االه ى األدوات املســـتخدمة  ينطبق هذا الصـــنف ع
 ربات املارة بالقرب من اآلالت الثقيلة واألحزمة الناقلة.مثل ال تنتقل من اآلالت والع

- 3M   ،ازات والصـــــــدمات املرتفعة أو املرتفعة جدًا ي األماكن ذات االه ى األدوات املســـــــتخدمة  ينطبق هذا الصـــــــنف ع
  مثل األدوات ال تربط مباشرة باآلالت واألحزمة الناقلة.

ا ذات عالقة مع الظروف امليكانيكية املحيطة:يجب أن تؤخذ الكميات املؤثرة   - ب ى أ   التالية ع
ازات  -  االه

  الصدمات امليكانيكية  -

 (Electromagnetic environment)الظروف الكهرومغناطيسية املحيطة  3- 1-3
ى   - أ ى األصـــــــناف التالية، ما لم تنص املتطلبات الخاصـــــــة بأدوات القياس ع ر تصـــــــنف الظروف الكهرومغناطيســـــــية املحيطة إ غ

  ذلك:
- 1E   ــ املمـاثـل ملـا هو ي األمـاكن ذات االضـــــــــــــطراب الكهرومغنـاطيســـــــــــ ى األدوات املســـــــــــــتخـدمـة  يطبق هـذا التصـــــــــــــنيف ع

ي األبنية ذات االستعماالت السكنية أو التجارية أو الصناعات الخفيفة.  موجود 

- E2  ي األماكن ذات االضـطراب الكهروم ى األدوات املسـتخدمة  غناطيسـ املماثل ملا هو مماثل يطبق هذا التصـنيف ع
 ي املباني الصناعية األخرى.

- E3   ى األدوات ال تزود بـالطـاقـة عن طريق بطـاريـات املركبـات، حيـث يجـب أن تتواءم هـذه يطبق هـذا التصـــــــــــــنيف ع
ى املتطلبات اإلضافية التالية: 2Eاألدوات مع املتطلبات الخاصة بالصنف    إضافة إ

ي.هبوط فرق الجهد الذي ي  - راق الداخ  حصل نتيجة  تزويد دارة محرك بدء الحركة ملحرك االح

ي نتيجة انفصال البطارية عن الدائرة أثناء دوران املحرك.  -  انخفاض الحمل االنتقا

ا ذات عالقة مع الظروف الكهرومغناطيسية املحيطة:  - ب ى أ  يجب أن تؤخذ الكميات املؤثرة التالية ع
 انقطاع التيار  -
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 لفولتةانخفاض ا  -

 ي الخطوط املغذية  و/أو خطوط اإلشارة(Voltage transients) الفولتيات االنتقالية   -

 (Electrostatic discharges)تفريغات الكهرباء الساكنة   -

رددات الراديوية  -   (Radio frequency magnetic fields)املجاالت الكهرومغناطيسية لل

ى خطوط املغذي أو خطوط اإلشارةاملجاالت   - رددات الراديوية املطبقة ع  الكهرومغناطيسية لل

ي خطوط املغذي أو خطوط اإلشارة  - رات املفاجئة    التغ

 كما يجب أن تؤخذ الكميات املؤثرة التالية بالحسبان حيثما كان مالئمًا: 4- 1-3
ي فرق الجهد.  - ر   التغ

ردد   - ي ال ر   (Mains frequency variation)التغ

ردد الطاقة (  -  )Power frequency magnetic fieldsاملجاالت املغناطيسية ل

ى دقة األداة.  -   أي قيمة أخرى من املحتمل أن تؤثر بشكل ملحوظ ع

ي  1-4 ي:هذه الالئحةعند إجراء الفحوصات املبينة   ، يجب تطبيق ما ي
  أ:القواعد األساسية للفحوصات وتحديد الخط  1-4-1

ي البندين (  - أ )، ولجميع الكميات املؤثرة ذات العالقة بالفحص، 2-1) و (1-1يجب التحقق من املتطلبات األساسية الواردة 
ى حـده عنـد تثبيـت جميع  ي املتطلبـات الخـاصـــــــــــــة بـاألداة، وبحيـث يتم تبيـان أثر كـل كميـة مؤثرة ع مـا لم يـذكر خالف ذلـك 

 م مرجعية.الكميات املؤثرة األخرى، نسبيا، عند قي
ر لهذه الكمية.  - ب ى احتمال ظهور التأث رولوجية خالل أو بعد تطبيق الكمية املؤثرة اعتمادًا ع   يجب أن تجرى الفحوص امل

 :(Ambient humidity)الرطوبة املحيطية    1-4-2

ي ظروف رطوبـة عـاليـة تســـــــــــــبـب التكـاثف    - أ ي ظروف رطوبـة  (condensing environment)يتم إجراء الفحوصـــــــــــــات إمـا  ، أو 
ا األداة.(non-condensing environment)منخفضة ال تسبب التكاثف   ، وذلك وفقًا للظروف ال ستستخدم 

ي ظروف رطوبة عالية تسـبب التكاثف عندما يك  - ب ى أداة القياس  ويتم إجراء الفحوصـات  ون من املحتمل دخول الرطوبة إ
ي األداة.  إما من الجو مباشرة أو من خالل التنفس الذي قد يسارع عملية التكثف 

 
 :(Reproducibility)قابلية إعادة القياسات  -2

ي أماكن مختلفة أو من قبل أشخاص ن، عند  يجب أن تكون نتائج القياسات لنفس الكمية املقاسة متقاربة عند فحصها  مختلف
رًا نســـــــــــبيا عند مقارنته مع قيمة الخطأ األعظم   ي نتائج القياس صـــــــــــغ ى نفس الظروف األخرى، بحيث يكون االختالف  الحفاظ ع

  املسموح به.

 

  :(Repeatability)تكرارية القياسات  -3
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ر الظروف ن ي يجب أن تكون نتائج القياســات لنفس الكمية املقاســة متقاربة عند فحصــها تحت تأث فســها، بحيث يكون االختالف 
رًا نسبيًا عند مقارنته مع قيمة الخطأ األعظم املسموح به.  نتائج القياس صغ

  

  :(Discrimination and Sensitivity)التمي والحساسية  -4
ي للفحص، كمــا يجــب أن تكون عتبــة التمي    (Discrimination threshold)يجــب أن تكون أداة القيــاس حســــــــــــــاســــــــــــــة بــالقــدر الكــا

ي للكمية املراد قياسها. ره بالقدر الكا   صغ

  :(Durability)التحملية  -5
رة الزمنية  رولوجية خالل الف ى خصـــــــــائصـــــــــها امل يجب أن تصـــــــــمم وتصـــــــــنع أداة القياس بجودة عالية لتحافظ بشـــــــــكل مســـــــــتمر ع

ركيب واالســـتخدام واإلدامة قد تمت بناءاً  ى تعليمات املصـــنع. عند الظروف   املقدرة من قبل املصـــنع. بشـــرط أن تكون عملية ال ع
ا.  التشغيلية املعدة لالستخدام ف

  

 :(Reliability)االعتمادية  -6
ر صـــــــحيحة، ما لم تكن   ى إعطاء نتائج قياس غ ر األعطال ال قد تودي إ ى ابعد حد تأث يجب تصـــــــميم أداة القياس بحيث تقلل إ

 هذه األعطال ظاهرة للعيان.

  

  :(Suitability)املالئمة  -7
ــا، وبــالحــد الــذي تكون فيــه إمكــانيــة إســــــــــــــاءة  7-1 يجــب أن تكون أداة القيــاس مصـــــــــــــممــة ومصـــــــــــــنعــة بطريقــة تضـــــــــــــمن عــدم التالعــب 

 االستخدام عند حدودها الدنيا.
ى أي   7-2 ي ظروف التشـغيل االعتيادية، كما يجب أن ال تحتاج إ يجب أن تكون أداة القياس متناسـبة مع الهدف املصـنعة من أجله، 

ى نتائج قياس صحيحة. ررة من املستخدم للحصول ع ر م  متطلبات غ
رة بشــكل  (controlled range)يجب أن ال تكون األخطاء الناتجة عن اســتخدام أداة القياس عند العمل خارج مجال الســيطرة  7-3 كب

 مفرط.
عندما تكون أداة القياس مصـــــــممة لقياس قيم ثابتة للكمية املقاســـــــة بالنســـــــبة للزمن، فيجب أن ال تكون أداة القياس حســـــــاســـــــة   7-4

ر مناسبة لذلك. رة للقيمة املقاسة، أو يجب أن يتم اتخاذ تداب رات الصغ  للتغ
ا.يجب أن تكون أداة القياس قوية ويجب أن تص 7-5  نع من مواد مناسبة للظروف املعدة لالستخدام ف
ي االســــتخدام، كما يجب أن تشــــمل  7-6 ي الســــوق أو وضــــعها  ا بعد أن يتم طرحها  يجب أن يســــمح تصــــميم أداة القياس بالرقابة عل

ى ضـــــــــرورة أن يتضـــــــــمن كتيب العمل شـــــــــر  ا، إذا كان ذلك ضـــــــــروريًا، إضـــــــــافة إ ى برمجيات خاصـــــــــة للرقابة عل حا لطريقة األداة ع
 فحصها.

ى مهـام القيـاس، فيجـب أن  (software) وعنـدمـا يرفق بـأداة القيـاس برنـامجـا   ن أداة القيـاس من أداء مهـام أخرى إضـــــــــــــافـة إ ، لتمك
رامج األخرى املرافقة له. ر قابل للتأثر بال رولوجية، معرفا بشكل واضح وغ ى الخصائص امل ر ع رنامج، ذو التأث  يكون ال
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  :(Protection against corruption)التالعب الحماية من  -8
رولوجية ألداة القياس، أو نتائج القياس، عند وصـــــــلها بأي جهاز أو أداة أخرى، أو بأي جهاز تحكم  8-1 يجب أن ال تتأثر الخصـــــــائص امل

ا أن تتصل به بأي وسيلة كانت.   عن بعد يمك
ي أداة القيـاس وال تؤثر  8-2 ى نتيجـة القيـاس مصـــــــــــــممـة بطريقـة آمنـة ومحميـة من العبـث من    يجـب أن تكون جميع األجزاء الهـامـة  ع

ى دليل مادي عند حدوث   ن من الحصـــــــــول ع أي تالعب أو ســـــــــوء اســـــــــتخدام متوقع، كما يجب أن تصـــــــــمم بطريقة تمكن املفتشـــــــــ
ا.    تالعب أو عبث 

رولوجية محددة ومصــــــــممة بطريقة آمن 8-3 ى الخصــــــــائص امل ر ع رمجيات ذات التأث ة وســــــــهلة التحديد ومحمية من  يجب أن تكون ال
رة معقولة. ن بتحديد حدوث تدخل بأداة القياس ولف ن املفتش رنامج بطريقة لتمك   العبث، كما يجب أن يزود ال

ي   8-4 رولوجيـة الهـامـة املخزنـة  رات امل ى خصـــــــــــــائص القيـاس والعوامـل واملتغ رمجيـات ال تؤثر ع يجـب حمـايـة بيـانـات القيـاســـــــــــــات وال
ر املتعمدة.النظام، بشكل منا   سب من جراء الحوادث املتعمدة أو غ

  
رها مع أداة القياس: -9   املعلومات الواجب توف
  يجب أن تحمل أداة القياس البيانات التالية: 9-1

  اسم أو عالمة املصنع.  - أ
 . (accuracy class)املعلومات املرتبطة بدرجة الضباط   - ب

  حيثما كان ذلك قابال للتطبيق:كما يجب أن تحمل أداة القياس املعلومات التالية،  
  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
رو   - د ن إذا كانت األجهزة اإلضافية املرتبطة باألداة تعطي نتائج م   أم ال. هذه الالئحةلوجية تتوافق مع معلومات تب

ي هذه الالئحة بشــــكل  9-2 رة الحجم أو الحســــاســــة، فانه يتم تغليفها وتزويدها بجميع الوثائق املطلوبة  بالنســــبة ألدوات القياس صــــغ
  مناسب وواضح.

االســــــتعمال بحيث ال يوجد ضــــــرورة يجب أن يرفق مع أداة القياس معلومات عن طريقة التشــــــغيل ما لم تكن أداة القياس ســــــهلة  9-3
ي، حيثما كان ذلك ممكنا: ى ما ي   ملثل هذه املعلومات. كما يجب أن تكون هذه املعلومات سهلة االستيعاب وأن تشتمل ع

  الظروف التشغيلية االعتيادية.  - أ
ا.   - ب   تصنيف الظروف امليكانيكية والكهرومغناطيسية املحيطية ال يمكن لألداة أن تعمل 
  ة الحرارة القصوى والدنيا.حدود درج  - ت
  إمكانية حدوث التكاثف للبخار داخل األداة.  - ث
ي؟  -ج ي أم خار  استخدام األداة من حيث كونه داخ
ا.  -ح  ركيب والصيانة واإلصالح والضبط املسموح   تعليمات ال
  تعليمات االستخدام األمثل وأي شروط خاصة لالستخدام.  -خ
  وامللحقات األخرى املمكن ربطها مع أداة القياس.شروط التوافق مع األجهزة واألدوات   - د
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ي نفس املوقع فليس من الضـــــــــــــروري  9-4 عنـد وجود مجموعـة من أدوات القيـاس املتمـاثلـة وال يكون لهـا نفس االســـــــــــــتخـدام العـام أو 
ا.   وجود كتيبات استعمال منفصلة لكل م

   يجب أن تكون تدريجات املقياس للقيمة املقاسة بإحدى الصيغ التالية: 9-5
1×10n 

2×10n 

5×10n 

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

ى وحدة القياس املستخدمة. 9-6   يجب أن يم املقياس املادي بقيمة اسميه أو تدريج باإلضافة إ
رها.يجب است 9-7   خدام رموز وبادئات ووحدات القياس القانونية دون غ
ر قابلة لإلزالة أو املحو أو النقل. 9-8  يجب أن تكون جميع العالمات والبيانات املطلوبة واضحة وغ

  
  :(Indication of results)القياس   عرض نتائج -10
  يجب أن يتم عرض النتائج من خالل شاشة عرض أو نسخة ورقية. 10-1
يجـب أن يكون عرض نتيجـة القيـاس بشـــــــــــــكـل واضـــــــــــــح، بـدون أي لبس، تحـت ظروف العمـل االعتيـاديـة، وان تكون هنـالـك عالمـات   10-2

ى مع كل نتيجة قياس. كما يمكن لشــــــــــاشــــــــــة عرض نتيجة القياس أو النســــــــــخة الورقية أن   وبيانات واضــــــــــحة تدل املســــــــــتخدم ع
ى نتيجة الق   ياس أو تشكل لبسا لها.تتضمن بيانات إضافية شريطة أن ال تؤثر ع

ر قابلة لإلزالة.   10-3 ى نسخة ورقية، فيجب أن تكون النتائج واضحة وغ   ي حال طباعة النتائج ع
ي   10-4 ركة  بالنســــبة ألدوات القياس املعدة للبيع املباشــــر فيجب أن تكون مصــــممة بحيث تتيح إظهار نتائج القياس لكال اإلطراف املشــــ

ر متطابقة مع عملية التبادل التجاري وذلك عند تر  ي حال اســــــــــتخدام ملحقات غ ا لغاية االســــــــــتخدام. و ، فيجب  هذه الالئحةكي
  أن تظهر البطاقات الصادرة عن هذه امللحقات معلومات محدده وواضحة.

ر النتيجة الظاهرة  10-5 لك بســـــــــهولة ويســـــــــر، وتعت ى أدوات قياس البيع املباشـــــــــر أن توفر إمكانية لعرض نتائج القياس للمســـــــــ يجب ع
ى ذلك.عل رتبة ع  ا أساسًا لعمليات دفع القيمة امل

  معالجة البيانات اإلضافية إلقرار التبادل التجاري: -11
رافقًة مع املعلومات   11-1 ى أداة القياس أن تســجل بطريقة جيده نتيجة القياس م باســتثناء أدوات قياس املنافع العامة، فإنه يجب ع

ي حال   ال تحدد عمليه التبادل خصوصا 
   (non-repeatable)كون عملية القياس تتم ملرة واحدة  -
ي غياب احد أطراف العملية التجارية. -   أن أداة القياس معدة لالستخدام 

ائية واملعلومات املرافقة لها، وذلك عند طلب الطرف اآلخر. 11-2 ر دليل واضح لنتائج القياس ال ى ذلك، يجب توف  باإلضافة إ
  :(Conformity evaluation)تقييم املطابقة   -12

ذه الالئحة  ووفق اجراء واضـح   يجب أن تصـمم أداة القياس بحيث تسـمح بإجراء تقييم املطابقة وفقا للمتطلبات ذات العالقة 
  معد مسبقا.
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 )2امللحق ( 
 املتطلبات الخاصة ألدوات القياس

Specific requirements  
  ) 1-2( امللحق

  األوتوماتيكية الوزن قياس ألجهزة الخاصة املتطلبات
AUTOMATIC WEIGHING INSTRUMENTS  

  

 Scope  املجال  1مادة 

ى ذلك الجسم.   املوازين األوتوماتيكية املستخدمة بقصد تحديد كتلة الجسم باستخدام فعل الجاذبية األرضية ع

  

  املصطلحات والتعاريف:  2مادة 

 Automatic weighing instrument  جهاز التوزين األوتوماتيكي  -1

رمجة مسبقًا بخصائص الجهازجه   از يحدد كتلة منتج ما دون تدخل املشغل، ويتبع إجراءات أوتوماتيكية م

 Automatic catchweigher  جهاز التوزين القابض األوتوماتيكي  -2

  جهاز توزين أوتوماتيكي يحدد كتلة مجموعة أوزان مجمعة مسبقًا (رزم) بشكل منفصل أو كتلة وزن منفرد

    Automatic checkweigher  زين التحققي األوتوماتيكيجهاز التو   -3

ر تبعــا الختالف كتلهــا  ن أو أك ن فرعيت ى مجموعت جهــاز توزين قــابض أوتومــاتيكي يقســـــــــــــم مجموعــة الكتــل املختلفــة إ
  وقيمها االسمية املحددة مسبقا

ان الطابع  -4  Weigh labeler  امل

ان قابض أوتوماتيكي يقوم بطابعة قيمة  ى املنتج.م   الوزن ع

ان طابع السعر/الوزن  -5  Weigh /price labeler  م

ى املنتج. ان قابض أوتوماتيكي يقوم بطباعة الوزن والسعر ع   م
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  Automatic gravimetric filling instrument  جهاز التوزين للتعبئة األوتوماتكي  -6

ئ الحاويات، ذات الوزن املتجانس ن. جهاز توزين أوتوماتيكي يع   ، بوزن محدد مسبقا من منتج مع

ع املتقطع   -7     Discontinuous totaliser (totalizing hopper weigher)  املجّمِ

رة، ومن ثم تحديد   ى أحمال صــــغ ى توزين كامل الحمل من املنتج عن طريق تجزئته إ جهاز توزين أوتوماتيكي يعمل ع
رتيب، ومن  ى حدا وجمعها بال ر ع ي للمنتجكتلة كل حمل صغ رة لتشكل الحمل الك   ثم تجميع الحموالت الصغ

ع املتصل  -8     Continuous totaliser  املجّمِ

ى   ى الحزام املتحرك دون الحـــاجـــة إ ر ع ى تحـــديـــد وزن حمـــل كـــامـــل من املنتج يســـــــــــــ جهـــاز توزين أوتومـــاتيكي يعمـــل ع
ى الحزام املتحرك ا ع ى حموالت أصغر ومقاطعة حرك   تجزئته إ

 Rail-weighbridge  وزينسكة ت  -9

  جهاز توزين أوتوماتيكي يستقبل الحمل خارج قضبان السكة لتوزين حمل عربات القطار

  

ركة لجميع أنواع املوازين األوتوماتيكية    الجزء األول:   متطلبات مش

  

  ظروف التشغيل االعتيادية  :1املادة 

ي: ى املصّنع أن يحدد ظروف تشغيل الجهاز كما ي   ع

  الكمية املقاسة:  -1

  تعريف مدى القياس من خالل أق وأدنـى سعة.

ى املزود الكهربائي:  -2   الكميات املؤثرة ع

رددي.  - رددي أو حدود الجهد ال ردد: القيمة االسمية ملزود الجهد ال   ي حالة مزود الجهد امل

  الجهد أو حدود الجهد املستمر.ي حالة مزود الجهد املستمر: القيمة االسمية وأدنـى قيمة ملزود   -

رات امليكانيكية واملناخية:  -3   كميات التأث

ي بنود أخرى من هذا امللحق.º 30أدنـى مدى لدرجة الحرارة  �1 ر ذلك    س ما لم يحدد غ

ي امللحق   �2 ى أســـــــاس الظروف امليكانيكية املذكورة  ى 2-3-1فقرة  Iال تطبق التصـــــــنيفات املتبعة ع ، ويجب ع
ي ظروف اإلجهاد امليكانيكي الخاصــــــــة   نع أن يعّرِف ظروف االســــــــتعمال امليكانيكي لألجهزة املســــــــتخدمة 

ــّ املصــــــ
ي اآلليات).   (مثل األجهزة املستخدمة 
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  ن وجدت)الكميات املؤثرة األخرى (إ  -4

  ظروف التشغيل االعتيادية  -

  خصائص املنتج املراد توزينه  -

  

  الظروف الكهرومغناطيسية  –التشويش املسموح به    2مادة 

ا. ي البنود املتعلقة  رات الحرجة لكل نوع من األجهزة محددة    األداء املطلوب والتغ

  

  املالئمة  3مادة 

تحميل وظروف التشــــغيل االعتياديةبحيث أن األخطاء القصــــوى املســــموح يجب توفر وســــيلة للحد من آثار اإلمالة وال  -1
ي التشغيل العادي.   ا يجب أن ال تتجاوز الحدود الطبيعية 

ي حــالــة التشـــــــــــــغيــل   -2 ــا  يجــب توفر أدوات ومواد للتعــامــل مع األجهزة بحيــث ال تتجــاوز األخطــاء القصـــــــــــــوى املســـــــــــــموح 
  العادي.

  اآللة واضح وفعال.يجب أن يكون تحكم املشغل مع   -3

  يجب أن يتحقق املشغل من تكامل عرض النتائج.  -4

ى نتائج أقل من األخطاء القصــــوى    -5 ر بحيث تســــمح للجهاز بأن يتم تشــــغيله للحصــــول ع ر وضــــعيات للتصــــف يجب توف
ي األوضاع العادية. ا خالل التوزين    املسموح 

ا   -6 ا إن أمكن.يجب تعريف أي قيمة خارج مدى القياس املسموح   وطباع

  

  متطلبات تقييم املطابقة:  4مادة 

ى مصنع  -1   تقديم شهادة تقييم مطابقة وفقا ألحد نماذج املطابقة التالية:املوازين املؤتمتة امليكانيكية يجب ع

‐ B+D 

‐ B+E 

‐ B+F 

‐ D1 

‐ F1 
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‐ G 

‐ H1 

 

ى مصنع  -2   تقديم شهادة تقييم مطابقة وفقا ألحد نماذج املطابقة التالية:املوازين املؤتمتة الكهروميكانيكية يجب ع

‐ B+D 

‐ B+E 

‐ B+F 

‐ G 

‐ H1 

 

ى مصــنع   -3 رونية أو ال تتضــمن برمجيات  يجب ع تقديم شــهادة تقييم مطابقة وفقا ألحد نماذج املطابقة  املوازين االليك
  التالية:

‐ B+D 

‐ B+F 

‐ G 

‐ H1 

 

      )Automatic Catchweighersموازين القابض ألوتوماتيكي (     :الثانيالجزء 

  درجة الضباطة   1مادة 

ي:     -1 ى فئات أولية يتم تحديدها من قبل املصّنع و   Xأو   Yتقسم األجهزة إ

ي:  -2 ى أربع درجات ضباطة، يتم تحديدها أيضا من قبل املصّنع، و   هذه الفئات األولية مقسمة إ

XI  XII XII XIV 

Y(I)  Y(II)   Y(a)  Y(b) 

  X  جهزة فئة األ   2مادة 
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ى األجهزة املستخدمة للتحقق من الكمية الفعلية للعبوات املعبأة مسبقًا. Xاألجهزة فئة   -1   تنطبق ع

ي املادة ( xتتبع درجة الضباطة باملعامل   -2   ).4-4الذي يحدد االنحراف املعياري األق املسموح به كما هو محدد 

ى املصّنع أن يحدد املعامل   ى صيغة  2، والذي يجب أن يكون ≤  xيجب ع   kحيث أن k10×5أو  k10×2أو  k10×1وع
  عدد صحيح سالب أو صفر. 

  

  Yاألجهزة فئة   3مادة 

ي األجهزة األوتوماتيكية للتوزين القابض.   Yتنطبق فئة  ى با   ع

  

  الخطأ األعظم املسموح به    4مادة 

ن  الجــد  -1  Xومتوســـــــــــــط الخطــأ األعظم املســـــــــــــموح بــه ألجهزة فئــة    Y) الخطــأ األعظم املســـــــــــــموح بــه ألجهزة فئــة  1ول(يب
رات التدريج ي تحقق ف   باملقارنة مع الحمولة الصافية 

 

رات التدريج ومتوســــــط الخطأ األعظم املســــــموح به ألجهزة فئة  1الجدول ( ي تحقق ف والخطأ   X): الحمولة الصــــــافية 
   Yاألعظم املسموح به ألجهزة فئة 

Net load (m) in verification scale intervals (e) 

متوسط  
الخطأ  
األعظم 
املسموح 

 به

الخطأ  
األعظم 
املسموح 

 به

XI Y(I) XII Y(II) XIII Y(a) XIV Y(b) X Y 

0 < m ≤ 50 000 0 < m ≤ 5 000 0 < m ≤ 500 0 < m ≤ 50 ± 0.5 e ± 1 e 

50 000 < m ≤ 200 
000 

5 000 < m ≤ 20 
000 

500 < m ≤ 2 000 50 < m ≤ 200 ± 1 e ± 1.5 e 

200 < m 
20 000 < m ≤ 100 
000 

2 000 < m ≤ 10 
000 

200 < m ≤ 1 
000 

± 1.5 e ± 2 e 

  

  االنحراف املعياري   -2



35 

 

ا لالنحراف املعياري لألجهزة من مرتبة   بالقيمة    xناتج من عملية ضـــــــــرب املعامل  X (x)القيمة القصـــــــــوى املســـــــــموح 
ي الجدول    أدناه  )2(املحددة 

  

  

  

  

  X(1)): الحمولة الصافية واالنحراف املعياري األق املسموح به ملرتبة 2الجدول (

Net load (m) 
Maximum permissible standard 

deviation for class X(1) 

M ≤ 50 g 0.48 % 

50 g < m ≤ 100 g 0.24 g 

100 g < m ≤ 200 g 0.24 % 

200 g < m ≤ 300 g 0.48 g 

300 g < m ≤ 500 g 0.16 % 

500 g < m ≤ 1000 g 0.8 g 

1000 g < m ≤ 10 000 g 0.08 % 

10 000 g < m ≤ 15 000 g 8 g 

15 000 g < m 0.053 % 

For class XI and XII (x) shall be less than 1. 

For class XIII (x) shall be not greater than 1. 

For class XIV (x) shall be greater than 1. 
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رة    -3 رة التدريج لألجهزة أحادية الف   تحقق ف

رة حسب درجة الضباطة.3يوضح الجدول( رة التدريج لألجهزة أحادية الف   ) أدناه تحقق ف

  

رة التدريج ملراتب 3الجدول ( رة  Yو  X) تحقق ف   لألجهزة أحادية الف

Accuracy classes Verification scale interval 

Number of verification scale 
intervals 

n = Max / e 

Minimum Maximum 

XI Y(I) 0.001 g ≤ e 50 000 - 

XII Y(II) 
0.001 g ≤ e ≤ 0.05 g 100 100 000 

0.1 g ≤ e 5 000 100 000 

XIII Y(a) 
0.1 g ≤ e ≤ 2 g 100 10 000 

5 g ≤ e 500 10 000 

XIV Y(b) 5 g ≤ e 100 1 000 

  

رات  -4 رة التدريج لألجهزة متعددة الف   تحقق ف

رات حسب درجة الضباطة.4يوضح الجدول ( رة التدريج لألجهزة متعددة الف   ) أدناه تحقق ف
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رة التدريج ملراتب 4الجدول ( رات Yو  X) تحقق ف   لألجهزة متعددة الف

Accuracy classes Verification scale interval 

Number of verification scale 
intervals 

n = Max / e 

Minimum value 
(1) 

N = Maxi/e(i+1) 

Maximum value 

N = Maxi/ei 

XI Y(I) 0.001 g ≤ e 50 000 - 

XII Y(II) 
0.001 g ≤ e ≤ 0.05 g 5 000 100 000 

0.1 g ≤ e 5 000 100 000 

XIII Y(a) 0.1 g ≤ e ≤ 2 g 500 10 000 

XIV Y(b) 5 g ≤ e 50 1 000 

Where: 

i = 1, 2, … r 

i = partial weighing range 

r = total number of partial ranges 

(1) For i = r the corresponding column of Tables 3 applies with e replaced by er. 

  

  (Measuring range) مدى القياس    5مادة 

ن االعتبار أن الحد األدنـى للقياس يجب أن ال Yي حالة تحديد مدى القياس لألجهزة التابعة ملرتبة   ى املصّنع أن يأخذ بع ، ع
ي الجدول (   )5يقل عن القيم الواردة 
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  ) درجة الضباطة والحد األدنـى للقياس 5الجدول (

Accuracy class Minimum capacity 

Y(I) 100 e 

Y(II) 20 e for 0.001 g ≤ e ≤ 0.05 g, and 50 e for 0.1 g ≤ e 

Y(a) 20 e 

Y(b) 10 e 

املوازين املســـــــــــــتخـــــدمـــــة للتصـــــــــــــنيف (مثـــــل  
ريد وموازين القمامة)    مقاييس ال

 e 5 

  

 (Dynamic setting)األوضاع الديناميكية    6مادة 

ن يتحدد من قبل املصّنع   -1   يتم تشغيل األوضاع الديناميكية ضمن مدى حمولة مع

ى الحمولـة املتحركـة يجـب أن تمنع من التشـــــــــــــغيـل خـارج    -2 رات دينـاميكيـة ع األوضـــــــــــــاع الـدينـاميكيـة ال تعرض ألي تـأث
ر من ا ى مدى أك   ملسموح به. مدى الحمولة املسموح به، وأن تكون قابلة للحماية من عملية التشغيل ع

ر املعامالت والتشويش الكهرومغناطيس   7مادة    أداء األجهزة تحت تأث

ر املعامالت:  -1 ا بسبب تأث   األخطاء القصوى املسموح 

  Xلألجهزة التابعة لفئة   1-1

ن (  - ي الجدول   ).2) و (1للتشغيل األوتوماتيكي كما هو محدد 

ر   - ي الجدول (للتوزين الثابت للتشغيل غ   ).1األوتوماتيكي كما هو محدد 

  Yاألجهزة التابعة لفئة   1-2

ي الجدول (  - ي التشغيل األوتوماتيكي، كما هو محدد    ) 1لكل حمل 

ي فئة   - ر األوتوماتيكي، كما هو محدد    )1ي الجدول ( Xللتوزين الثابت للتشغيل غ

ر القيم الحرجة بسبب التشويش هو قيمة واحدة   -2 رة التحقق.تغي   لف

  مدى درجة الحرارة  -3

  س  º 5هو   YIو  XIأقل مدى ملرتبة   -

  س º 15هو   YIIو  XIIأقل مدى ملرتبة   -
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    أجهزة التوزين للتعبئة األوتوماتيكية  الجزء الثالث:

 

(Automatic Gravimetric Filling Instruments)  

 

  درجة الضباطة  1مادة 

ع دقة املرتبة املرجعية   -1   .X(x)ودقة مرتبة التشغيل  Ref (x)يجب أن يحدد املصّنِ

وال تقابل أفضـل دقة محتملة لألجهزة من هذا النوع،  Ref (x)يتم توضـيح نوع الجهاز من درجة الضـباطة املرجعية    -2
ر من  ن االع  X(x)تختص األجهزة الفردية بواحد أو أك ركيب، مع األخذ بع ا.  بعد ال تبار املنتجات الخاصـة املراد توزي

ي  2يجب أن يكون ≤  xمعامل املرتبة  ى الشــــكل التا عدد صــــحيح ســــالب أو   kحيث أن   k10×5أو  k10×2أو   k10×1ع
  صفر.

ى الحموالت الثابتة. Ref (x) تنطبق   -3   ع

ن أ X(x)  ،Xدرجـة الضـــــــــــــبـاطـة التشـــــــــــــغيليـة   -4 ي ح هو حـدود الخطـأ املحـددة   xن  ي نظـام يربط الـدقـة بـالحمـل املقـاس 
ي الجدول (  X(1)لدرجة الضباطة    ).6واملبينة 

  

  الخطأ األعظم املسموح به  2مادة 

  خطأ التوزين الثابت  -1

ــباطة املرجعية    1-1 للحموالت الثابتة تحت ظروف    Ref(x)يجب أن يكون الخطأ األعظم املســـموح به لدرجة الضـ
ى ق 0.312التشغيل االعتياديةهو  ي  من أع يمة مسموح به لالنحراف عن املعدل لكل تعبئة، كما هو محدد 

  x0مضروبة بمعامل املرتبة  5الجدول  

يجب أن يكون الخطأ األعظم املســــموح به لألوزان الثابتة هو الدقة املطلوبة لألوزان املختارة كما هو محدد   1-2
ر 6ي الجدول ( ا من أك من حمولة واحدة (أوزان تراكمية، األحمال  ) بالنســـــــبة لألجهزة ال تكون التعبئة ف

  املحددة للتعبئة)، وال يمثل مجموع الحد األق لالنحراف للحموالت الفردية.

  ).6االنحراف عن معدل التعبئة: أنظر الجدول (  -2
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  ) االنحراف عن معدل التعبئة 6الجدول (

Value of the mass, m (g), for the fills 

التعبئة (غ)قيمة كتلة   

Maximum permissible deviation 
of each fill from the average for 

class X(1) 

االنحراف األق املسموح به لكل  
 X (1)تعبئة عن املعدل للنوع 

m ≤ 50 7.2 % 

50 < m ≤ 100 3.6 % 

100 < m ≤ 200 3.6 % 

200 < m ≤ 300 7.2 % 

300 < m ≤ 500 2.4 % 

500 < m ≤ 1 000 12 % 

1 000 < m ≤ 10 000 1.2 % 

10 000 < m ≤ 15 000 120 % 

15 000 < m 0.8 % 

ن االعتبار  مالحظة: قيمة االنحراف عن املعدل املحسوبة لكل تعبئة يمكن ضبطها لتأخذ بع
ر حجم أجزاء املادة. تأث

  

  الخطأ نسبة للقيمة املحددة مسبقًا (وضعية الخطأ)  -3

ن القيمة املحددة مســــــبقا للوزنة ومتوســــــط الكتلة للتعبئة بالنســــــبة لألجهزة   يجب أن ال  ــــــ للفرق ب يزيد الحد األق
ى   ا تحديد قيمة مســـــــبقة للوزنة املرادة ع ـــــــ املســـــــموح به لالنحراف لكل تعبئة  0.312ال يمكن ف من الحد األق

ي الجدول    .5عن املتوسط، كما هو محدد 

  

ر والتشويش الكهرومغناطيس األداء تحت عامل  3مادة    التأث

ي الفقرة (  -1 ر كما هو محدد    ).15) من املادة (1يكون الخطأ الحد األق املسموح به بسبب عامل التأث
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ي قراءة الوزنة الثابتة وتســــــاوي الخطأ األعظم املســــــموح به كما هو    -2 ر  ي تغ ر الحرجة بســــــبب التشــــــويش،  قيمة التغ
ي الفقرة ( ي  ى التعبئة  15) من املادة (1محدد  ئ ع ر مكا ر يمكن أن يعطي تأث )، محسوبًا ألقل معدل للتعبئة، أو تغ

ر الحرجــــة   ي حــــالــــة األجهزة املطلوبــــة عنــــدمــــا تكون العبوة مكونــــة من أحمــــال متعــــددة. يجــــب أن تقّرب قيمــــة التغ
ى.  رة التدريجية التالية األع   املحسوبة للف

ع أن يحدد  -4 ى املصّنِ   أقل قيمة للتعبئة.يجب ع
  

ع املتقطع      الجزء الرابع:   املجّمِ

  

Discontinuous Totalisers  

  درجة الضباطة  1مادة 

ي:  ى أربع مراتب دقة    .(2 ,1 ,0.5 ,0.2)تقسم أجهزة التوزين إ

  

ا  2مادة    األخطاء القصوى املسموح 

  ) الخطأ األعظم املسموح به لكل درجة ضباطة7يوضح الجدول (

  

  ) الخطأ األعظم املسموح به لكل درجة ضباطة 7الجدول (

Accuracy class 

 درجة الضباطة

MPE of totalized load 

 الخطأ األعظم املسموح به للحمولة املجّمعة

0.2 ± 0.10 % 

0.5 ± 0.25 % 

1 ± 0.50 % 

2 ± 1.00 % 

  

رات التدريج  3مادة    مجّمع ف

رات التدرج  ي:  tdيجب أن يكون مجّمع ف   ضمن املجال التا
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0.01 % Max ≤ dt ≤ 0.2 % Max 

  

  minأقل مجموع للحمولة    4مادة 

رات  يجب أن ال  يكون أقل مجموع للحمولة أقل من الحمولة ال يكون عندها الخطأ األعظم املســــــــــــموح به يســــــــــــاوي مجّمع ف
ع. tdالتدريج     وال تقل عن أقل حمولة كما هو محدد من قبل املصّنِ

 

ر)  5مادة    أوضاع الصفر (التصف

ر بعــد كــل توزين   ر، كمــا يجــب أن يمنع يجــب أن تحتوي أجهزة التوزين ال ال تمتلــك خــاصـــــــــــــيــة التصـــــــــــــف ى أداة للتصـــــــــــــف ع
ي: ر الصفر بما ي   التشغيل األوتوماتيكي إذا تغ

- t1 d.ر األتوماتيكي   : لألجهزة ذات التصف

- t0.5 d .ر األوتوماتيكي ر شبه األوتوماتيكي أو غ  : ألجهزة التوزين ذات التصف

  

  تفاعل املشغل  6مادة 

  األوتوماتيكي.  يجب أن يمنع تعديل وإعادة الضبط خالل التشغيل

  

  الطباعة  7مادة 

ن أن تتم طباعته كاماًل، كما يجب أن تتم طباعة  ي حالة األجهزة املزودة بآلة طابعة لح يجب أن يمنع إعادة ضـبط املجموع 
ي حالة مقاطعة التشغيل األوتوماتيكي.    املجموع 

  

ر والتشويش   8مادة    الكهرومغناطيساألداء تحت عوامل التأث

ي الجدول (  -1 ر محددة  ا بسبب عوامل التأث   ) أدناه:8األخطاء القصوى املسموح 
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ا 8الجدول ( رات التدريج املجّمع واألخطاء القصوى املسموح  ي ف   ) الحمولة 

Load (m) in tantalization scale intervals (dt) 

رات التدريج mالحمولة (  ي ف ع ()    ) tdاملجّمِ

MPE 

 الخطأ األعظم املسموح به

0 < m ≤ 500 ± 0.5 dt 

500 < m ≤ 2 000  ± 1.0 dt 

2 000 < m ≤ 10 000  ± 1.5 dt 

  

رة تدريجية واحدة ألي قراءة وزنة وأي مجموع مخزن.  -2 ر الحرجة بسبب التشويش ف ر قيمة التغ   تعت

  

ع املتصل   الجزء الخامس:  املجّمِ

Continuous Totalisers  

  درجة الضباطة  1مادة 

ى ثالث مراتب دقة:    .2و  1و  0.5تقسم األجهزة إ

  

  مدى القياس  2مادة 

ر ســـــــــــعة وأقل   3-5-2-1 ى وحدة التوزين وأك ن أقل حمولة صـــــــــــافية ع ى املصـــــــــــّنع أن يحدد مدى القياس والنســـــــــــبة ب يجب ع
  مجموع للحمولة.

  عن: min يقل أقل مجموع للحمولة  يجب أن ال  3-5-2-2

-800 d   0.5: لدرجة الضباطة  

- 400 d 1: لدرجة الضباطة 

- 200 d 2: لدرجة الضباطة  

  حيث أن:

 d.ي أجهزة الجمع العامة رات التدريج    : مجّمع ف
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  الخطأ األعظم املسموح به  3مادة 

  للحمولة املجّمعة لكل درجة ضباطة.) أدناه الخطأ األعظم املسموح به  9يوضح الجدول (

  ) درجة الضباطة والخطأ األعظم املسموح به للحمولة املجّمعة9الجدول (

Accuracy class 

 درجة الضباطة

MPE of totalized load 

 الخطأ األعظم املسموح به للحمولة املجّمعة

0.5 ± 0.25 % 

1 ± 0.50 % 

2 ± 1.00 % 

  

  سرعة الحزام   4مادة 

ر من  ر ســــــــــرعة الحزام بقيمة أك %  من القيمة االســــــــــمية  5يجب أن يتم تحديد ســــــــــرعة الحزام من قبل املصــــــــــّنع، وأن ال تتغ
رة الســـــــرعة وال يكون لها متحكم يدوي بوضـــــــعية الســـــــرعة، ويجب أن ال  للســـــــرعة للموازين الحزامية أحادية الســـــــرعة ومتغ

  الحزام. يكون للمنتج سرعة تختلف عن سرعة

  األجهزة املجّمعة العامة  5مادة 

ى الصفر. ر املمكن إعادة ضبط الجهاز ع   يجب أن يكون من غ

ر والتشويش الكهرومغناطيس  6مادة    األداء تحت عامل التأث

ر للحمل ليس أقل من    -1 مضروبة بقيمة    0.7هو    minيجب أن يكون الخطأ األعظم املسموح به الناتج عن عامل التأث
ي الجدول منا رة تدريجية  9سبة محددة  ى اقرب ف   .dومقربة إ

ي قيمة القراءة الناتج من التشويش هو   -2 ر الحرج  ي الجدول   0.7يجب أن يكون التغ مضروبة بقيمة مناسبة محددة 

ا  9( وتبعا لنوع جهاز التوزين املستخدم يتم تقريب القراءة    min)، وذلك لحمولة تساوي أقل حمولة ممكن العمل 
ى التالية. رة التدريج األع ى ف   إ

 موازين القاطرات األوتوماتيكية  الجزء السادس

 

Automatic Rail Weighbridges 

  درجة الضباطة  1مادة 

ى أربع مراتب للدقة:     .(2 ,1 ,0.5 ,0.2)تقسم األجهزة إ
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  الخطأ األعظم املسموح به   2مادة 

ن الجـدول ( -2 ) الخطـأ األعظم املســـــــــــــموح بـه للتوزين أثنـاء الحركـة لعربـة واحـدة أو قطـار  10يب
  كامل.

  ) درجة الضباطة والخطأ األعظم املسموح به10الجدول(

Accuracy class 

 درجة الضباطة

MPE 

 الخطأ األعظم املسموح به

0.2 ± 0.10 % 

0.5 ± 0.25 % 

1 ± 0.50 % 

2 ± 1.00 % 

  

ر متصــــــــــــلة مع بعضــــــــــــها يجب أن يكون لها واحدة من القيم   -2 الخطأ األعظم املســــــــــــموح به لوزن قاطرات متصــــــــــــلة أو غ
ى:   املذكورة أدناه وتأخذ القيمة األع

رة تدريجية 10القيمة املحسوبة حسب الجدول   -   ، مقربة ألقرب ف

رة تدريجية لوزن يســـــــــاوي 10القيمة املحســـــــــوبة حســـــــــب الجدول   - ــ 35، مقربة ألقرب ف ـــــــ % من الحد األق
ى العربة).   لوزن العربة (كما هو معلم ع

رة تدريجية واحدة   -   dف

الحركة يجب أن تكون لها واحدة من القيم املذكورة أدناه وتأخذ  الخطأ األعظم املسـموح به لوزن قاطرة كاملة أثناء    -3
ى:   القيمة األع

رة تدريجية. 10القيمة املحسوبة حسب الجدول   -   ، مقربة ألقرب ف

ــ للوزنة (كما هو  35، يوزن عربة واحدة ويســـــاوي 10القيمة املحســـــوبة حســـــب الجدول    - ـــ % من الحد األق
ى العربـة) مضـــــــــــــروبـا بعـدد ال ي القطـار (بحيـث ال يتجـاوز عـدد العربـات  معّلم ع ي  )، ومقربـة 10عربـات املرج

رة تدريجية.    ألقرب ف

رة تدريجية واحدة   - ي القطار دون أن يتجاوز عدد العربات عن  dف   d 10لكل عربة 

% من ناتج التوزين مأخوذة من وزن مقطورات كاملة من 10عند توزين عربات متصلة، فان األخطاء ال ال تتجاوز   -4
ي البنـد ( ) ولكن يجـب أن ال تتجـاوز ضـــــــــــــعف الخطـأ األعظم 2املمكن أن تتجـاوز الخطـأ األعظم املســـــــــــــموح بـه املحـدد 

  املسموح به.
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رة التدريج    3مادة    : dف

ي الجدول ( يجب أن تحدد العالقة رة التدريج كما  ن درجة الضباطة وف   ) أدناه:11ب

رة التدريج لكل درجة ضباطة11الجدول (   ) ف

Accuracy class 

 درجة الضباطة

Scale interval (d) 

رة التدريج  ف

0.2 d ≤ 50 kg 

0.5 d ≤ 100 kg 

1 d ≤ 200 kg 

2 d ≤ 500 kg 

 

  مدى القياس  4مادة 

ى عــدد الوزنــات    1تقــل أقــل ســـــــــــــعــة عن    يجــب أن ال   -1 طن وال يجــب أن تزيــد عن أقــل قيمــة لوزن العربــة مقســـــــــــــومــا ع
  الجزئي.

  d 50أقل وزن للعربة يجب أن ال يكون أقل من   -2

ر والتشويش الكهرومغناطيس  5مادة  ر عامل التأث   األداء تحت تأث

ي الجدو   -1 ر كما    ) أدناه:12ل (يجب أن يحدد الخطأ األعظم بسبب عامل التأث

  

ي والخطأ األعظم املسموح به12الجدول ( رات التحقق التدري ي ف   ) الحمولة 

Load (m) in tantalization scale intervals (dt) 

ع (mالحمولة (  رات التدريج املجّمِ ي ف  (td (  

MPE 

 الخطأ األعظم املسموح به

0 < m ≤ 500 ± 0.5 d 

500 < m ≤ 2 000  ± 1.0 d 

2 000 < m ≤ 10 000  ± 1.5 d 
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رة تدريجية واحدة.  -2 ي القيمة الحرجة بسبب التشويش هو ف ر    التغ

  

  

ي وعالمات املطابقة  الدوات الوزن املؤتمته  الجزء السابع :   متطلبات التحقق التا

  

ي والتحقق بعد الصيانه:  1مادة    متطلبات التحقق األو

ي هذه ألغراض املطابقة ملتطلبات    ي والتحقق بعد الصــــــيانه، يجب أن تل هذه االدوات جميع املتطلبات الواردة  التحقق األو
  الالئحة.

  متطلبات التحقق الدوري:  2مادة 

  ألغراض املطابقة ملتطلبات التحقق الدوري، يتم إجراء الفحوصات التالية:  -1

ى ســبيل املثال ال الحصــر،   -أ رولوجية وعدم وجود عيوب  الفحص الظاهري ويشــمل، ع التأكد من ســالمة األختام والعالمات امل
ى الرقم املتسلسل.   ظاهرة باإلضافة إ

  فحص الخطأ األعظم املسموح به.             -أ
  فحص التكرارية  - ب

ي.  -2   تكون قيمة الخطأ األعظم املسموح به ألغراض التحقق الدوري ضعف قيمة الخطأ األعظم املسموح به للتحقق األو

ي هذه املادة مرة واحدة كل سنة .  -3   يتم إجراء الفحوصات الواردة 

   

ئ:  3مادة    متطلبات التحقق املفا

ر    وزارةيحق لل راد وتأج ي مجال صـــــــــيانة وإصـــــــــالح وتركيب وصـــــــــناعة واســـــــــت ى جميع الجهات العاملة  إجراء التحقق الفجائي ع
ا لهذه ا   لالئحة.واستخدام املوازين املؤتمته لبيان مدى مطابق

  

رولوجية:  4مادة    العالمات امل

رولوجية التالية:   يجب أن تحمل املوازين املؤتمته  العالمات امل

  عالمة إقرار النوع أو املطابقة.  -1

ا من قبل ال  -2   .وزارةعالمة التحقق / الختم املوافق عل
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  ) 2-2( امللحق
  األجرة  مركبات لعدادات الخاصة املتطلبات

TAXI METERS  
  

 Scope  املجال  1مادة 

ي  مركباتعدادات    األجرة. مركباتاألجرة املستخدمة 

  املصطلحات والتعاريف:  2مادة 

    Taximeter  األجرة مركباتعداد   -1

ى  رة الزمنية وحســــــــــــاب املســــــــــــافة ع أداة تعمل مع مولد إشــــــــــــارة لتشــــــــــــكل جهاز القياس، وتقوم هذه األداة بقياس الف
ى ذلك يقوم عداد  األجرة بحســـــاب وعرض    مركباتأســـــاس اإلشـــــارة الواصـــــلة من مولد إشـــــارة املســـــافة، وباإلضـــــافة إ

رة ى أساس املسافة املحسوبة و/أو الف   الزمنية املقاسة للرحلة  األجرة املستحقة للرحلة ع

    Fare  األجرة  -2

ى رسـوم االسـتئجار األولية ومسـافة الرحلة و مدة الرحلة وال تشـتمل  القيمة الكلية للمبلغ املسـتحق للرحلة اعتمادًا ع
ى أي رسوم ملحقة مقابل الخدمات اإلضافية.    األجرة ع

 Cross-over speed  السرعة الحرجة  -3

ى قيمة تعرفة املسافةقيمة السرعة الناتجة من    قسمة تعرفة الوقت ع

  (تطبيق فردي للتعرفة) Sطريقة الحساب العادية   -4

Normal calculation mode S (single application of tariff) 

ى تطبيق تعرفة الوقت عندما تكون الســـرعة أقل من الســـرعة الحرجة وتطبيق تعرفة املســـافة  حســـاب األجرة بناًء ع
ر من السرعة الحرجةعندما تكون ا   لسرعة أك

  (تطبيق مزدوج للتعرفة) Dطريقة الحساب العادية   -5

امن لتعرفة الوقت وتعرفة املسافة لكامل الرحلة ى التطبيق امل   حساب األجرة بناًء ع

  وضع التشغيل  -6

ي: مركباتي األوضاع املختلفة لعداد  ن حالته التشغيلية، و   األجرة ال تب

ر"وضع    -  "For Hire"    "للتأج

  وهو الوضع الذي يكون فيه العداد متوقفًا عن احتساب األجرة.

 "Hired"      "ُمؤجر"  -
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  وهو الوضع الذي يقوم فيه العداد باحتساب األجرة.

 "Stopped"    "متوقف"  -

ى الشـــــاشـــــة إال أن العداد متوقف عن احتســـــاب   وهو الوضـــــع الذي تكون فيه األجرة املســـــتحقة معروضـــــة ع
ي تلك اللحظة.ا   ألجرة 

  

  متطلبات التصميم  3مادة 

  األجرة لحساب مسافة وزمن الرحلة. مركباتيجب أن يصمم عداد    -1

  األجرة لحساب وعرض األجرة بوحدة النقد  مركباتيجب أن يصمم عداد    -2

ى ثالث خانات عشرية. يجب  -3   أن يكون العداد قابال لضبط عدد الخانات العشرية لألجرة من خانة عشرية واحدة إ

ى أن يظهر    مركباتيجب أن يصــــــــــمم عداد  -4 ن، وع ن عشــــــــــريت األجرة لحســــــــــاب وعرض األجرة بالدرهم االماراتي وبدقة خانت
  (xx.0)العداد قيمة الصفر 

ي العداد ثال    -5   ث كبسات لتحديد وضعية التشغيل يجب أن يتوفر 

ي حالة وضعية التشغيل "متوقف". مركباتيجب أن يصمم عداد    -6 ائية للرحلة    األجرة لعرض القيمة ال

ى تطبيق طرق االحتســاب العادي   مركباتيجب أن يكون عداد    -7 ي حال أن تصــميم العداد يســمح Sاألجرة قادرًا ع ، و
ن من خالل آلية ال  D بتطبيق طريقة االحتســـاب العادي ن هذين النمط ، فإنه يجب أن يســـمح التصـــميم باالختيار ب

ا إال بعد نزع أختام الحماية.   يمكن الوصول إل

ى تزويـد البيـانـات التـاليـة من خالل وصـــــــــــــالت منـاســـــــــــــبـة ومضـــــــــــــمونـة من  مركبـاتيجـب أن يكون عـداد     -8 األجرة قـادرًا ع
  العبث:

  وضع التشغيل.  -

ع البيانات البيانات املح   - ي ُمجّمِ   .(Totaliser data)فوظة 

وتاريخ   (constant of the distance signal generator)معلومات عامة متعلقة بثابت مولد إشـــــــــارة املســـــــــافة   -
وتحديد   (real time)والوقت الحقيقي   (taxi identifier)األجرة   مركباتومعّرِف   (date of securing)الضـبط 
  .(identification of the tariff)التعرفة 

  معلومات األجرة للرحلة واملتضمنة:  -

  األجرة الكلية للرحلة.  -أ

  كيفية حساب األجرة.  -ب

  الرسوم اإلضافية  -ج
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اء للرحلة.  -د   التاريخ ووقت البدء ووقت االن

  املسافة املقطوعة.  -هـ

  معلومات التعرفة: العوامل ال تحدد أجرة الرحلة.  -و 

ى نتيجـــة القيـــاس دون نزع يمنع أن    - يكون العـــداد مزودا بـــأي وســـــــــــــيلـــة لتعـــديـــل أي من العوامـــل ال تؤثر ع
  أختام الحماية.

ى نتيجة القياس (األجرة)، مثل ثابت مولد إشـــــــــــارة     -9 رات ال تؤثر ع يجب أن يكون العداد قابال للضـــــــــــبط لجميع املتغ
ســـــافة املقطوعة لكل قرش، وذلك ضـــــمن منطقة محمية بختم املســـــافة،  وقيمة األجرة األولية والســـــرعة الحرجة وامل

.   الحماية الرسم

  

  ظروف التشغيلية االعتيادية:  4مادة 

ي   -1  M3مرتبة الظروف امليكانيكية املحيطة 

  °س . 80الحد األدنـى ملدى درجة الحرارة هو   -2

ى أساسه الجهاز.يجب أن يحدد املصنع حدود التيار املستمر ملزود الطاقة الكهربائية وا  -3   لذي صمم ع

  

ا (  5مادة    )MPEsاألخطاء القصوى املسموح 

ا باستثناء أي خطأ نتيجة تشغيل عداد    - ي: مركباتاألخطاء القصوى املسموح    األجرة 

1-   ± :   ث. 0.2% ، وبحد أدنى  0.1للوقت املنق

  م. 4%، وبحد أدنى   0.2للمسافة املقطوعة: ±   -2

  درهم. 0.25%، وبحد أدنى  0.1± لحساب األجرة:   -3

  

ر التشويش املسموح به  / املمانعة الكهرومغناطيسية  6مادة    تأث

ي   -1   .E3تكون مرتبة الظروف الكهرومغناطيسية املحيطة 

2-  . ن االعتبار عند وجود التشويش الكهرومغناطيس ا بع   يجب أن تؤخذ األخطاء القصوى املسموح 

  

  الطاقةفقدان مزود   7مادة 



51 

 

ي حالة هبوط الجهد املزود لقيمة دون الحد األدنـــــــــــــــــــى للتشــــــغيل املحدد من قبل   مركباتيجب أن يحقق عداد  ي  األجرة ما ي
  املصنع:

مواصـــــلة العمل بشـــــكل صـــــحيح أو اســـــتئناف وظيفته الصـــــحيحة دون فقدان البيانات املتوفرة قبل هبوط الجهد إذا   -
ى سبيل امل   ثال بسبب إعادة تشغيل املحرك).كان هبوط الجهد مؤقتًا (ع

رة أطول.  - ر" إذا كان هبوط الجهد لف ى وضعية "للتأج اء القياسات املوجودة والعودة إ   إ

  

  متطلبات أخرى   8مادة 

ع لعداد   -1 ن عداد  مركباتيجب أن يحدد املصّنِ   األجرة ومولد إشارة املسافة. مركباتاألجرة شروط التوافق ب

  إذا كان هناك رسوم إضافية للخدمات اإلضافية املدخلة من السائق فيجب ان تعرض بشكل منفصل وواضح.  -2

ار، ودون أي   -3 ي الليل وال يجب أن تكون جميع القيم املعروضـة للراكب معروضـة بشـكل مناسـب ، ومقروءة بوضـوح 
  لبس.

 للحماية من أي تالعب محتمل، ســـــــــــواء من املســـــــــــتخدم مباشـــــــــــرة أو من األدوات واألجهزة يجب أن يكون العداد قابال   -4
ر أي وسيلة أخرى.   املرتبطة به أو ع

ر ولجميع القيم التالية: (Totalizer)األجرة بمجمع  مركباتيجب أن يزود عداد   5-1 ر قابل للضبط أو إعادة التصف   غ

  األجرة. مركباتاملسافة الكلية املقطوعة ب  -

ي وضعية "مؤجر". مركباتاملسافة الكلية املقطوعة عندما يكون عداد   -   األجرة 

ي للرحالت املؤجرة.  -   العدد الك

ي املستحق للملحقات.  -   مقدار املبلغ الك

ي املستحق لألجرة.  -   مقدار املبلغ الك

ى القيم املحفوظــة (املخزنــة) حســــــــــــــب مــا   ي البنــد (كمــا يجــب أن تشـــــــــــــتمــل القيم املجمعــة ع ) من هــذه املــادة،  7ورد 
  وتحت شروط فقدان مزود الطاقة.

ي عداد   5-2 دف قراءة   مركباتي حالة فصــــل الطاقة، يجب أن تتوفر  األجرة إمكانية تخزين القيم املجمعة ملدة ســــنة 
  قيم العداد من وسيط آخر.

ي  5-3   عملية خداع الراكب. يجب أن تؤخذ االحتياطات الكافية ملنع استخدام القيم املجمعة 

ي:  -6   يجب أن يكون العداد مجهزًا بوسائل محمية من العبث لتعديل التعرفة بشكل أوتوماتيكي وفقا ملا ي

  مسافة الرحلة  -
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  مدة الرحلة  -

  الوقت من اليوم  -

  التاريخ  -

  اليوم من األسبوع  -

  الفتحة االبتدائية وفقا للوقت من اليوم.  -

ات يجب أن يركب العداد بطر   -7   األجرة. مركباتيقة محمية ومضمونة لعدم تأثر نتيجة القياس (األجرة) بتجه

ركيب من حيث دقة الوقت وقياســــــــات املســــــــافة ودقة   -8 يجب أن يركب العداد بطريقة ســــــــهلة تضــــــــمن فحصــــــــه بعد ال
  حساب األجرة.

ي جميع مقاعد   -9 ي مكان واضح للراكب    األجرة. مركباتيجب أن يركب العداد 

ه وفقا لتعليمات املصنع وبطريقة تضمن التحقق منه بسهوله.  -10   يجب تركيب العداد وتجه

األجرة محميـا بطريقـة تضـــــــــــــمن مصـــــــــــــالح الراكـب والســـــــــــــائق وصـــــــــــــاحـب العمـل والجهـات   مركبـاتيجـب أن يكون عـداد   -11
  الرسمية.

رة زمنية قدرها ســـــــــــنة دون الحاجة للضـــــــــــبط خال MPEsاألجرة بحيث ال يتجاوز   مركباتيجب أن يصـــــــــــمم عداد   -12 ل ف
  واحدة بالنسبة لالستعمال العادي.

ي حالة حفظ وقت اليوم والتاريخ فمن املمكن    مركباتيجب أن يجهز عداد   -13 األجرة بســـــــاعة وقت حقيقية بمع أنه 
ي: ر األتوماتيكي للتعرفة، وتكون متطلبات ساعة الوقت الحقيقية    استعمال أحدهما أو كالهما للتغي

ى الوقت بدقة    -   %. 0.02الحفاظ ع

ن لكل أســـــــبوع، كما يجب تصـــــــحيحها حســـــــب التوقيت  إمكانية تصـــــــحيح الســـــــاعة يجب أن ال   - يتجاوز دقيقت
  الشتوي والصيفي أتوماتيكيًا اذا اقتضت الحاجه.

ي خالل الرحلة.  -   يجب أن ُيمنع التصحيح اليدوي أو اآل

ى الشكل (km)يتم إظهار املسافة املقطوعة بوحدة    -14  hh:mm:ss، ووحدة الزمن ع

  متطلبات الطابعة:  -15

ى نتيجة القياس (األجرة)  يجب أن يك ر قابلة الي ضــــــــبط يؤثر ع ون العداد مزودا بطابعة مربوطة بشــــــــكل مباشــــــــر وغ
ي: ن الوصل املطبوع ما ي   بحيث يب

  األجرة ورقم الهاتف. مركباتاسم الجهة ال يتبع لها    -

  رقم السيارة    -
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  الرقم التعريفي للسائق  -

ى الشكل   - ى الشكل (DD/mm/yyyy)تاريخ بدء الرحلة ع   .(hh:mm:ss)، ووقت بدء الرحلة ع

ى الشكل   - اية الرحلة ع ى الشكل (DD/mm/yyyy)تاريخ  اية الرحلة ع   (hh:mm:ss)، ووقت 

  (km)املسافة املقطوعة بوحدة    -

  أجرة الرحلة  -

  األجور اإلضافية  -

  األجرة الكلية  -

اية الرحله    -   مكان بداية و

  

  

، وفقــا  (Smart Cards)األجرة بنظــام للــدفع بواســـــــــــــطــة البطــاقــات البنكيــة أو البطــاقــات الــذكيــة    مركبــاتيجوز أن يزود عــداد    9مادة 
  للشروط التالية:

ى التالعب به.  - ي يؤدي إ ر قابل ألي ضبط  خار   أن يكون النظام غ

جرة من العداد دون أي تدخل من  يفضل أن يكون النظام مربوط بشكل مباشر من العداد بحيث يتيح أخذ قيمة األ   -
  قبل السائق.

  أن يكون النظام آمن لالستخدام.  -

ن القيمة املستوفاة.  - ي يب   أن يزود النظام بطابعة تزود الراكب بوصل ما

  

ي الدولة وبشـــــــــــــرط ضـــــــــــــمان    مركباتيجوز أن يزود عداد   10مادة  األجرة بنظام لتعديل التعرفة الســـــــــــــلكيا بموافقة الجهات الرســـــــــــــمية 
  حماية التالعب بالتعرفة.

  

ر" مع ملبة إشــــــارة    11مادة  ي    مركباتيجب أن يكون العداد مزود بوســــــيلة لربط كبســــــة "للتأج األجرة، بحيث تســــــمح بإضــــــاءة اإلشــــــارة 
ر   مركباتحال كون   ر مؤجر، وتطفأ هذه اإلشارة أثناء تأج   األجرة. مركباتاألجرة غ

  

  املطابقة:متطلبات تقييم   12مادة 

ى مصنع عداد    األجرة تقديم شهادة تقييم مطابقة وفقا ألحد نماذج املطابقة التالية: مركباتيجب ع
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‐ B+D 

‐ B+F 

‐ H1 

ي والتحقق بعد الصيانه:   13مادة    متطلبات التحقق األو

ي والتحقق بعــــد الصـــــــــــــيــــانــــه، يجــــب أن يل العــــداد جميع   ي هــــذه ألغراض املطــــابقــــة ملتطلبــــات التحقق األو املتطلبــــات الواردة 
  الالئحة.

  

  متطلبات التحقق الدوري:  14مادة 

  ألغراض املطابقة ملتطلبات التحقق الدوري، يتم إجراء الفحوصات التالية:  -1

رولوجية وعدم وجود عيوب    -أ ى ســبيل املثال ال الحصــر، التأكد من ســالمة األختام والعالمات امل الفحص الظاهري ويشــمل، ع
ى الرقم املتسلسل للعداد.ظاهرة با   إلضافة إ

   فحص الخطأ األعظم املسموح به  -ب

ي:  -2 ى النحو التا   تكون قيمة الخطأ األعظم املسموح به ألغراض التحقق الدوري ع

1-   ± :   %  0.2للوقت املنق

  % 2للمسافة املقطوعة: ±   -2

ي هذه املادة مرة واحدة كل سنة. -3  يتم إجراء الفحوصات الواردة 
  

ئ:  15مادة    متطلبات التحقق املفا

ر واسـتخدام   وزارةيحق لل راد وتأج ي مجال صـيانة وإصـالح وتركيب وصـناعة واسـت ى جميع الجهات العاملة  إجراء التحقق الفجائي ع
ا لهذه الالئحة.   العدادات لبيان مدى مطابق

رولوجية:  16مادة    العالمات امل

رولوجية التالية:يجب أن تحمل العدادات    العالمات امل

  عالمة إقرار النوع أو املطابقة.  -1

ا من قبل ال  -2   .وزارةعالمة التحقق / الختم املوافق عل
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  ) 3-2( امللحق
  املادية القياس ألدوات  الخاصة املتطلبات

MATERIAL MEASURES  
  

 (Material measures of length)أدوات قياس الطول املادية    أوال:

  

 Scope  املجال  1مادة 

  مقاييس الطول املادية املستخدمة لألغراض التجارية. 

  املصطلحات والتعاريف:  2مادة 

 Material measure of length  املقياس املادي للطول   -1

ا معطاة بالوحدات القانونية للطول. ى عالمات مدرجة بحيث أن املسافات بي   أداة تحتوي ع

  الظروف املرجعية  3مادة 

ر من   -1 ا ( 5ي حالة أشــرطة الطول ال تكون مســاوية أو أك ) يجب أن MPEsم،فإن قيم األخطاء القصــوى املســموح 
ي الجـدول ( ي   50) وذلـك عنـد جرهـا بقوة مقـدارهـا 1تكون متوافقـة مع القيم املبينـة  نيوتن أو قيم أخرى للقوة كمـا 

ى الشــــريط، وكذلك الحال بالنســــبة ملقاييس الطول الجاســــئة  أو شــــبه الجاســــئة  محددة من قبل املصــــّنع ومعّلمة ع
(rigid or semi rigid measures) ج لقوة جر. ال ال تحتا  

ي   -2 ى املقياس.5 20درجة الحرارة املرجعية    س ما لم يحدد الصانع قيمة أخرى، شريطة أن تكون مثبتة ع

  MPEالخطأ األعظم املسموح به   4مادة 

ن هو:  -1 ر متتاليت ن عالم تدريج غ   يكون الخطأ األعظم املسموح به بوحدة (مم)، سالبا أو موجبا، ب

)a + bL (  

  حيث: 

-  L   قيمة الطول مّدورًة للقيمة التالية :(rounded up) .ر الصحيح   بوحدة امل

-  a  وb  ) ي الجدول   ).1: قيمة محددة 

ألي مســــافة تبدأ من عند هذه النقطة   MPEبســــطح، فإن قيمة   (bounded)عندما يكون طرف أداة القياس محددًا    -2
  وفقا للمعادلة التالية: cتزداد بقيمة مقدارها  

)a + bL + c (  
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  ) 1الجدول (

Accuracy class 

 درجة الضباطة

a 

(mm) 
b 

c 

(mm) 

I 0.1 0.1 0.1 

II 0.3 0.2 0.2 

III 0.6 0.4 0.3 

D – Special class for dipping tapes (1). 

Up to and including 30 m (2). 

  ، )1مرتبة خاصة لألشرطة الغاطسة  -

ر من وتشمل  -  )2م  30أك

1.5 0 0 

S – special class for tank strapping tapes. 

For each 30 m length when the tape is supported on a flat 
surface>  

مرتبة خاصة لألشرطة الطويلة املستخدمة لقياس الخزانات.  -
ى سطح مستو 30لكل   م طول عندما يوضع الشريط ع

1.5 0 0 

ى وزن الشريط/الغاطس.      ) 1   تطبق ع

ى    ) 2 م من طول   30مم لكل  MPE 0.75م، فيسمح بزيادة  30إذا زاد الطول االسم للشريط ع
  للشريط.

  

ي هذه الحالة تكون قيمة  IIأو  Iيمكن أن تكون األشـــــرطة الغاطســـــة أيضـــــًا من درجة الضـــــباطة   -3 ن   MPEو ألي طول ب
ي ±   ى الشـــــــــــــريط  ى الغــاطس واألخرى ع مم، عنــدمــا تكون القيمــة املعطــاة من تطبيق   0.6عالم تــدريج أحــدهمــا ع

ي املادة    مم. 0.6أقل من  2-3العالقة املحددة 

ن   MPE) قيم  2يوضــــــح الجدول (  -4 رت ن ف ــ املســــــموح به ب ــــ ن، والفرق األق ن عالم تدريج متتاليت لكل من الطول ب
ن.   متتاليت
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  ) 2الجدول (

Length i of the interval 

رة (   ) iطول الف

MPE or difference in mm according to accuracy 
class 

رات حسب  الخطأ األعظم املسموح به أو الفرق باملليم
  درجة الضباطة

I II III 

i ≤ 1 mm 0.1 0.2 0.3 

1 mm < i ≤1 cm 0.2 0.4 0.6 

  

) فيجـب أن ال   -5 يتجـاوز الخطـأ األعظم املســـــــــــــموح بـه عن القيم  إذا كـانـت مســـــــــــــطرة القيـاس من النوع الـذي ُيطوى (ُيث
ي الجدول (   ) مضافا إليه:2الواردة 

- 0.3 mm for Class II 

- 0.5 mm for Class III 

  

  املواد  5مادة 

ر درجــة الحرارة ح ±    -1 ي الطول نتيجــة تغ ر  س عن  5  8يجــب أن تصـــــــــــــنع املقــاييس املــاديــة من مواد بحيــث أن التغ
ى درجة الضــباطة MPEدرجة الحرارة املرجعية ال تتجاوز   تطبيق  حيث أن املصــّنع يقصــد   Dو    S، وهذا ال يطبق ع

  تصحيحات التمدد الحراري ملالحظة القراءات حيثما كان ذلك ضروريًا.

ر أبعادها بشــــــــــكل دائم عندما تتعرض ملدى واســــــــــع من الرطوبة    -2 يجب أن تكون املقاييس املصــــــــــنوعة من مواد قد تتغ
  فقط.  IIIأو  IIالنسبية من درجة الضباطة 

  

  العالمات:  6مادة 

  القيمة االسمية للمقياس.  -

رات لكل سم.  -   يجب أن يّرقم تدريج املليم

ر من   - رة التدريج األك   سم. 2يجب أن ترقم جميع التدريجات للمقاييس ذات ف
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  متطلبات تقييم املطابقة:  7مادة 

ى مصنع   تقديم شهادة تقييم مطابقة وفقا ألحد نماذج املطابقة التالية: أدوات قياس الطول املادية يجب ع

‐ B+D 

‐ F1 

‐ D1 

‐ H 

‐ G 

 

ي والتحقق بعد الصيانه:   8مادة   متطلبات التحقق األو

ي والتحقق بعد الصــــيانه، يجب أن تل ادوات قياس الطول املادية جميع املتطلبات الواردة   ألغراض املطابقة ملتطلبات التحقق األو
  ي هذه الالئحة.

ئ:  9مادة    متطلبات التحقق املفا

ى جم  وزارةيحق لل ر واسـتخدام إجراء التحقق الفجائي ع راد وتأج ي مجال صـيانة وإصـالح وتركيب وصـناعة واسـت يع الجهات العاملة 
ا لهذه الالئحة.   ادوات قياس الطول املادية لبيان مدى مطابق

  

رولوجية:  10مادة    العالمات امل

رولوجية التالية:   يجب أن تحمل ادوات قياس الطول املادية العالمات امل

  النوع أو املطابقة.عالمة إقرار   -1

ا من قبل ال  -2   .وزارةعالمة التحقق / الختم املوافق عل
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 (capacity serving measure)مكاييل السعة الخدمية     ثانيًا:

  

 Scope  املجال  1مادة 

ر  مكاييل الطعام والشـراب محددة السـعة    - الك املباشـر مقابل ثمن، مثل أكواب العصـ والشـراب ال  ال تقدم لالسـ
ي املطاعم   .تقدم 

  املصطلحات والتعاريف:  2مادة 

  Capacity serving measure     مقياس السعة الخدمية  -1

ن من املواد ال تأخذ شــــــــــكل الوعاء الذي   مقياس ســــــــــعة (مثل: كأس الشــــــــــراب أو الدورق) صــــــــــمم لتحديد حجم مع
ر اللزجة،   الك املباشـــر، ويســـتث من توضـــع به (مثل الســـوائل اللزجة وغ واملواد الســـائبة)، وال تباع مباشـــرة لالســـ

  ذلك املستحضرات الطبية.

  Line measure  املقياس الخطي  -2

ى السعة االسمية ر إ   مقياس سعة خدمي معّلم بخط يش

 Brim measure  املقياس الطافح  -3

ي مساٍو للسعة ا ي الك   السميةمقياس سعة خدمي يكون فيه الحجم الداخ

 Transfer measure  املقياس املتنقل  -4

الكه   مقياس سعة يتم فتحه قبل اس

 Capacity  السعة  -5

ي ح عالمة امللء للمقياس الخطي ي للقياس الطافح، أو الحجم الداخ ي الك   الحجم الداخ

  الظروف املرجعية  3مادة 

  س.5 20درجة الحرارة املرجعية لقياس السعة   -1

ى سطح مستو.املوقع املن  -2   اسب للقراءة الصحيحة هو الوقوف الحر ع

  

  MPEs  4مادة 

  للقياس الخطي والقياس الطافح   MPEs) قيم 3يحدد الجدول(
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  للقياس الخطي والقياس الطافح MPEs) 3الجدول (

  Line 

  املقياس الخطي 

Brim 

  املقياس الطافح 

Transfer measure 

  املقياس املتنقل

< 100 ml ± 2 ml - 0 

+ 4 ml 

≥ 100 ml ± 3% - 0 

+ 6% 

Serving measure 

  املقياس الخدمي

< 200 ml 
± 5% - 0  

+ 10% 

≥ 200 ml 
± 5 ml + 2.5 % - 0  

+ 10 ml + 5 % 

  

  املواد  5مادة 

ى السعة ضمن     MPEيجب أن تصنع مقاييس السعة الخدمية من مادة صلبة بشكل كاٍف وذات أبعاد مستقرة للحفاظ ع

  

  الشكل  6مادة 

ي املحتويات املساوي لــ    -1 ر  ي املستوى بمقدار   MPEيجب أن يصمم املقياس املتنقل بحيث أن التغ رًا  مم  2يسبب تغ
ى األقل عند الطفح أو عند عالمة    امللء.ع

ي.  -2   يجب أن يصمم املقياس املتنقل بحيث ال يحدث إعاقة للسائل املقاس عند التفريغ الك

  العالمات   7مادة 

ر قابل للمحو.  -1 ى املقياس بوضوح وبشكل غ ا معّلمة ع   يجب أن تكون القيمة االسمية املعلن ع

ة   -2 ا.من املمكن أن تعّلم مقاييس السعة ح ثالث سعات مم ن أي م   بشرط أال يحدث تضارب ب

ر قـــابلـــة لإلزالـــة لضـــــــــــــمـــان عـــدم تجـــاوز    -3 أثنـــاء    MPEsيجـــب أن تكون جميع عالمـــات املـــلء واضـــــــــــــحـــة بشـــــــــــــكـــل كـــاف وغ
  االستعمال.
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  متطلبات تقييم املطابقة:  8مادة 

ى مصنع   تقديم شهادة تقييم مطابقة وفقا ألحد نماذج املطابقة التالية: أدوات السعة الخدمية يجب ع

‐ A2 

‐ F1 

‐ D1 

‐ E1 

‐ B+E 

‐ B+D 

‐ H 

 

ي :   9مادة   متطلبات التحقق األو

ي  ي والتحقق بعد الصـــــيانه، يجب أن تل مكاييل الســـــعة الخدمية جميع املتطلبات الواردة  ألغراض املطابقة ملتطلبات التحقق األو
  هذه الالئحة.

  

ئ:  10مادة    متطلبات التحقق املفا

ى جميع الجهات املســـــــــــــتورده او املصـــــــــــــنعه واملســـــــــــــتخدمه ملكاييل الســـــــــــــعة الخدمية لبيان مدى   وزارةيحق لل إجراء التحقق الفجائي ع
ا لهذه الالئحة.   مطابق

رولوجية:  11مادة    العالمات امل

رولوجية التالية:   يجب أن تحمل مكاييل السعة الخدمية العالمات امل

  مة إقرار النوع أو املطابقة.عال  .1
ا من قبل ال .2  .وزارةعالمة التحقق / الختم املوافق عل
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  ) 4-2( امللحق
  األبعاد قياس ألدوات  الخاصة املتطلبات

DIMENSIONAL MEASURING INSTRUMENTS  

  

  Scope  املجال  1املادة 

  أجهزة قياس الطول   -1

  أجهزة قياس املساحة  -2

  أجهزة القياس املتعددة األبعاد   -3

  املصطلحات والتعاريف:  2املادة 

 length measuring instrument  جهاز قياس الطول   -1

ى سبيل املثال: املنسوجات واألحزمة والكوابل)  ى شكل أحبال (ع أجهزة تستخدم لتحديد الطول للمواد ال تكون ع
  خالل حركة التغذية للمنتج املراد قياسه

 Area measuring instrument  زة قياس املساحةأجه  -2

ى سبيل املثال: الجلد) ر املنتظمة (ع   أجهزة تستخدم لتحديد مساحة أشكال املواد غ

 Multi-dimensional measuring instrument  أجهزة القياس املتعددة األبعاد  -3

  متوازي مستطيالت يحتويه املنتجأجهزة تستخدم لقياس طول الحواف (الطول واالرتفاع والعرض) ألصغر 

  

ركة لجميع     الجزء األول:   قياس األبعاد أجهزةاملتطلبات املش

  

  املمانعة الكهرومغناطيسية  1مادة 

ي: ى أجهزة قياس األبعاد كالتا ر التشويش الكهرومغناطيس ع   يجب أن يكون تأث

ر الحرج  -1 ر من قيمة التغ ي نتائج القياسات أك ر  ي البند ال يكون التغ   .3-2-4ة املحددة 

  عدم إمكانية تنفيذ أي قياس.  -2

رها أو حفظها أو نقلها كنتيجة قياس.  -3 ى نتائج القياس ال يمكن تفس رات لحظية ع   وجود تغ
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ن بتلك النتائج.  -4 ا من املهتم ي نتائج القياس يمكن مالحظ رات حادة    وجود تغ

ر الحرجة مساوية   2مادة  رة تدريجية واحدة.قيمة التغ   لف

  متطلبات تقييم املطابقة:  3مادة 

ى مصــــنع أجهزة قياس االبعاد -1 تقديم شــــهادة تقييم مطابقة وفقا ألحد نماذج  امليكانيكية أو الكهروميكانيكية   يجب ع
  املطابقة التالية:

‐ F1 

‐ E1 

‐ D1 

‐ B+F 

‐ B+E 

‐ B+D 

‐ H 

‐ H1 

‐ G 

ى مصــنع أجهزة قياس االبعاد -2 رونية أو ال تتضــمن برمجيات  يجب ع تقديم شــهادة تقييم مطابقة وفقا ألحد االليك
  نماذج املطابقة التالية:

‐ B+F 

‐ B+D 

‐ H1 

‐ G 

ي والتحقق بعد الصيانه:   -4مادة   متطلبات التحقق األو

ي والتحقق بعـــــد الصـــــــــــــيـــــانـــــه، يجـــــب أن تل ادوات قيـــــاس األبعـــــاد   جميع ألغراض املطـــــابقـــــة ملتطلبـــــات التحقق األو
ي هذه الالئحة.   املتطلبات الواردة 

ئ:   5مادة    متطلبات التحقق املفا
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ر    وزارةيحق لل راد وتأج ي مجال صـــــيانة وإصـــــالح وتركيب وصـــــناعة واســـــت ى جميع الجهات  إجراء التحقق الفجائي ع
ا لهذه الالئحة.   واستخدام الدوات قياس األبعاد لبيان مدى مطابق

رو    6مادة    لوجية:العالمات امل

رولوجية التالية:   يجب أن تحمل مكاييل السعة الخدمية العالمات امل

  عالمة إقرار النوع أو املطابقة.  -1

ا من قبل ال  -2   .وزارةعالمة التحقق / الختم املوافق عل

  

  

 (Length)أدوات قياس الطول     ثانيًا:

  

  خصائص املنتج الذي سيتم قياسه:  1مادة 

والذي يأخذ بالحســاب قابلية الشــد والقوة لكل وحدة مســاحة من املنتج، ومعرف  Kتم املنســوجات بواســطة معامل التمي  
  حسب املعادلة التالية:

K = ε × (GA + 2,2 N/m2) 

  حيث أن:

ε   نيوتن. 10م عند قوة شد  1: االستطالة النسبية لعينة من القماش عرضها  

AG   2م\الوزن لكل وحدة مساحة لعينة القماش وتقاس بوحدة نيوتن: القوة الناتجة عن.  

  

  الظروف التشغيلية  2مادة 

  

  املدى  1-2مادة 

ي الجدول ( Kاألبعاد واملعامل    ):1املطبقة ضمن املدى املحدد من قبل مصنع الجهاز مبينة 
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 K) مدى املعامل 1الجدول (

Group Range of K (N/m2) 
Product stretchability 

لمنتجقابليةاملط ل   

I 0 < K < 2 ×10-2 Low 

II 2 × 10-2 < K < 8 ×10-2 Medium 

III 8 × 10-2 < K < 24 × 10-2 High 

IV 24 × 10-2 < K  
Very high 

  

ا يجب أن تكون ضمن املدى املحدد من قبل مصّنع الجهاز.  حيث أن  2-2مادة    املادة املقاسة ال تنقل بواسطة جهاز القياس فإن سرع

  

رة أو من كومة)   3-2مادة  ى ســــــبيل املثال: من لفة كب ى الســــــماكة وظروف الســــــطح ونوع التســــــليم (ع إذا كانت نتيجة القياس تعتمد ع
  قبل املصّنع.فإن املحددات املقابلة تحدد من 

  

ا (  3مادة    )MPEsاألخطاء القصوى املسموح 

  لكل درجة الضباطة. MPE) قيم 2يحدد الجدول ( -1
  

 MPE) درجة الضباطة الدقة وقيم 2الجدول(

Accuracy 
class 

MPE 

I 0.125 %, but not less than 0.005 Lm 

II 0.25 %, but not less than 0.01 Lm 

III 0.5 %, but not less than 0.02 Lm 

*mL  أقـــــل طول يمكن قيـــــاســـــــــــــــــه، أي هو أقـــــل طول محـــــدد من قبـــــل املصـــــــــــــنع للجهـــــاز املراد :
  استخدامه.
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ى سـبيل املثال:   -2 يجب أن تكون قيمة الطول الحقيقية لألنواع املختلفة من املواد مقاسـة باسـتخدام جهاز مناسـب (ع
للقياس يجب أن تكون ممددة فوق ســــــطح مناســــــب (طاولة مناســــــبة) شــــــريط قياس للطول)، واملادة ال ســــــتخضــــــع  

ر مشدود.   مستقيم وغ

  

  متطلبات أخرى   4مادة 

ر مشدود وحسب قابلية الشد املقصود الذي صمم له الجهاز.   يجب أن تضمن األجهزة قياس املنتج وهو غ

  

 (Area)أدوات قياس املساحة     ثالثًا:

  

  الظروف التشغيلية  1مادة 

  املدى  1-1مادة 

ع الجهاز.   تكون األبعاد ضمن املدى املحدد من قبل ُمصّنِ

  شرط املنتج    2-1مادة 

  يجب أن يحدد املصّنع محددات الجهاز الناتجة عن سرعة املنتج وسماكة سطحه.

  MPEs  2مادة 

  2دسم 1%، ولكن ليست أقل من MPE 1.0قيمة 

  املتطلبات األخرى   3مادة 

  عرض املنتج    1-3مادة 

ي حالة سحب املنتج للخلف أو توقفه أو أن يكون اإلظهار فارغًا.  ي القياس    يجب أن ال يكون هناك خطأ 

رة التدريج    2-3مادة    ف

رة تدريج مقدارها   رة تدريج مقدارها  2دسم  1يجب أن يكون لألجهزة ف   2دسم   0.1، كما يجب أن يكون من املمكن وجود ف
  ألغراض الفحص.
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 (multi-dimensional measuring instruments)لقياس متعددة األبعاد   أدوات ا  رابعًا:

  

  الظروف التشغيلية  1مادة 

  املدى  1-1مادة 

ع الجهاز.   تكون األبعاد ضمن املدى املحدد من قبل ُمصّنِ

  البعد األدنـى  2-1مادة 

رة التدريج:3يعطي الجدول (   ) الحد األقل للبعد األدنـى لجميع قيم ف

  

 ) الحد األقل للبعد األدنـى 3الجدول (

Scale interval (d) 

(cm) 

Minimum dimension (min) 

(Lower limit) 

d ≤ 2 10 d 

2 < d ≤ 10 20 d 

10 < d 50 d 

  

  سرعة املنتج  3-1مادة 

ع الجهاز.   يجب أن تكون سرعة املنتج ضمن املدى املحدد من قبل ُمصّنِ

 d 1,0 ±الخطأ األعظم املسموح به لالداة =   2مادة 
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  ) 5-2( امللحق
  العادمة  الغازات قياس ألجهزة الخاصة املتطلبات

EXHAUST GAS ANALYZERS  
 Scope املجال  1مادة 

دف فحص أو صيانة أو ترخيص  ي    املستخدمة. املركباتأجهزة تحليل غازات العادم واملوضحة فيما ي
  املصطلحات والتعاريف:  2مادة 

 Exhaust gas analyzer  محلل غاز العادم  -1

االشـــــــــــــتعـال جهـاز قيـاس لتحـديـد الحجم الجزئي للمكونـات الخـاصــــــــــــــة بغـاز العـادم والنـاتجـة من محرك املركبـات ذات  
 بالشرارة عند مستوى الرطوبة للعينة املحللة

  مكونات غاز العادم:  -أ

  )COغاز أول أكسيد الكربون (  -1

 )  CO2غاز ثاني أكسيد الكربون (  -2

ن (  -3  ) O2غاز األكسج

 )HCالهيدروكربونات (  -4

ر عن محتويات    -ب ي (  HCيتم التعب رك الهكســـــان الطبي ) ويتم قياســـــها باســـــتخدام مدى امتصـــــاص C6H14ب
  األشعة تحت الحمراء.

ر عن الحجم الجزئي ملكونــات غــاز العــادم بــالنســـــــــــــبــة املئويــة (% حجم) لكــل من غــازات    -ج  CO2و   COيتم التعب
ا كذلك بوحدة حجميه لكل جزء من املليون ( O2و  ر ع   ).ppmويتم التعب

  من الحجوم الجزئية ملكونات الغاز.) λغاز العادم بحساب قيمة ملدا ( يقوم محلل  -د

 λ(  Lambdaملدا (  -2

ي غـاز العـادم وتحـدد  ى الوقود  قيمـة ليس لهـا وحـدة قيـاس، تمثـل كفـاءة حرق املحرك للوقود ممثلـة بنســـــــــــــبـة الهواء إ
  بصيغة قياسية مرجعية

  تصنيفات األدوات  3مادة 

ن (صـــــــــــــفر و  ن اثن ـاذين  1) ملحلالت غـاز العـادم، ويوضـــــــــــــح الجـدول (1يوجـد تصـــــــــــــنيف ) مـدى القيـاســــــــــــــات الصـــــــــــــغرى املتعلقـة 
ن.    التصنيف
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 ) التصنيفات ومدى القياسات 1الجدول (

Parameter 

 العامل

Minimum measuring range for 

Class 0 and class 2 

CO fraction From 0 to 5 % vol 

CO2 fraction From 0 to 16 % vol 

HC fraction From 0 to 2 000 ppm vol 

O2 fraction From 0 to 21 % vol 

λ From 0.8 to 1.2 

  

  الظروف التشغيلية   4مادة 

ي:  ع كما ي   يجب أن تحدد القيم املتعلقة بالظروف التشغيلية من قبل املصّنِ

  كميات املؤثرات امليكانيكية واملناخية:  -1

  سº 35الصغرى للظروف املناخية املطلوبة  مدى درجة الحرارة   -

  M1تصنيف الظروف امليكانيكية املحيطة هو   -

  مؤثرات كميات الطاقة الكهربائية:  -2

رددي  - ردد ملزود التيار الكهربائي ال      AC تحديد مدى فرق الجهد وال

   DCحدود مزود التيار الكهربائي املستمر  -

ن:الضغط املحيط ببيئة العمل   -3   لكال الصنف

  باسكال 310×  86القيمة الصغرى للضغط ≤   -

  باسكال 310×  106القيمة العظم للضغط ≥   -

  

ا    5مادة    األخطاء القصوى املسموح 

ي: يتم ا كما ي   تعريف األخطاء القصوى املسموح 



70 

 

ا تحت الظروف الت -1 ر لكل نســـبة مقاســـة من غاز العادم، تكون قيمة الخطأ القصـــوى املســـموح  شـــغيلية القيمة األك
ي الجـدول( ن  ن املوجودت ن القيمت ر عن القيم املطلقـة بـالنســـــــــــــبـة املئويـة (% حجم) أو وحـدة حجميـة لكـل  2ب )، ويع

ي نفس الجدول) فه نسبة من القيمة الحقيقية.  جزء من املليون، أما القيم املئوية (املبينة 
  

ا 2الجدول(   )  األخطاء القصوى املسموح 

Parameter Class 0 Class 1 

CO fraction ± 0.03 % vol 

± 5 % 

± 0.06 % vol 

± 5 % 

CO2 fraction ± 0.5 % vol 

± 5 % 

± 0.5 % vol 

± 5 % 

HC fraction ± 10 ppm vol 

± 5 % 

± 12 ppm vol 

± 5 % 

O2 fraction ± 0.1 % vol 

± 5 % 

± 0.1 % vol 

± 5 % 

  

ا   -2 %، حيث تم حساب القيمة الحقيقية االصطالحية وفقا 0.3تساوي  )  λلحسابات ملدا (األخطاء القصوى املسموح 
ي امللحق   ــــات األوروبيــــة    3-7-3، البنــــد  Iللصـــــــــــــيغــــة املحــــددة  ــــات األوروبيــــة املعــــدلــــة   EC/98/69من التوج والتوج

70/220/EC   ى قيــاســــــــــــــات يتم أخــذهــا من املواد املنبعثــة من عوادم املركبــات، وتســـــــــــــتخــدم لهــذا الغرض واعتمــادا ع
  القيم ال تعرض عن طريق الجهاز من اجل الحسابات.

  أثر التشويش املسموح به   6مادة 

ر الحرجة تساوي قيمة الخطأ األعظم امل  -1   سموح به.لكل حجم جزئي تم قياسه بواسطة الجهاز فإن قيمة التغ

، فإنه يجب أن يكون:  -2   ي حال وجود تشويش الكهرومغناطيس

ي الفقرة   - ر الحرجة املوضحة  ي نتيجة القياس أقل من قيمة التغ ر    من هذه املادة.  1التغ

ر صحيحة.  -   أو اعتبار نتيجة القياس غ

  

  متطلبات أخرى   7مادة 
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ي الجدول (يجب أن تكون دقة قراءة الجهاز مساوية أو   -1 ى من القيم املوجودة    )3أع

  ) دقة قراءة الجهاز3الجدول (

Class CO CO2 O2 HC 

Class 0  

Class 1 
0.01 % vol 0.1 % vol (1) 1 ppm vol 

(1)  0.01 % vol for measurand values below or equal to 4 % vol, otherwise 0.1 % vol 

  0.001بدقة تساوي  يجب أن تظهر قيمة 

ر من    -2 معامل الخطأ األعظم املســموح به لكل حجم جزئي    3\1يجب أن ال يكون االنحراف املعياري لعشــرين قياس أك
  من الغاز.

ى نظام حمل الغاز املخصـــــــــــص يجب أن يدل   HCو   CO2و  COعند قياس غازات   -3 فإن الجهاز املســـــــــــتخدم مشـــــــــــتمال ع
ى   ائية وال حددت بغاز املعايرة خالل  95ع ي من املكونات.    15% من القيمة ال   ثانية وذلك بعد التحول من غاز خا

ى O2مثال: الهواء النقي، لقياس نســـــــــبة  قيمة تختلف    فإن الجهاز املســـــــــتخدم تحت ظروف مشـــــــــابه يجب أن يدل ع
ن. 60% عن الصفر خالل 1,0بأقل من  ي من األكسج ى غاز خا   ثانية بعد التحول من هواء نقي إ

ر من   -4 ى نتــائج القيــاس املرادة بمــا هو أك ــا ع ر تلــك املراد قيــاس نســـــــــــــب يجــب أن ال تؤثر مكونــات غــاز العــادم األخرى غ
هـذه املكونـات األخرى بـالحجوم الجزئيــة القصـــــــــــــوى    نصـــــــــــــف قيمــة معــامـل الخطــأ األعظم املســـــــــــــموح بـه عنــدمـا توجـد

ــاليــــة:     HCوحــــدة حجميــــة لكــــل جزء من املليون    CO  ،16  %CO2  ،10  %O2  ،5  %H2  ،0.3  %NO  ،2000%  6التــ
ى حد اإلشباع. ي)، بخار املاء إ   (الهكسان الطبي

ومعايرة الغاز والضـــــــبط يجب أن يكون ملحلل غاز العادم إمكانية الضـــــــبط ال تزود بعمليات تشـــــــمل ضـــــــبط الصـــــــفر    -5
ي أوتوماتيكية.  ي، كما يجب أن تكون إمكانية ضبط الصفر والضبط الداخ   الداخ

ى عمـل   -6 يجـب أن ال يكون الجهـاز املســـــــــــــتخـدم للقيـام بعمليـات الضـــــــــــــبط األوتومـاتيكيـة ونصـــــــــــــف األوتومـاتيكيـة قـادرا ع
  القياسات طاملا أن عمليات الضبط لم تتم بعد.

ي نظام حمل الغاز املخصــــــــــص، كما يجب التأكد من أنه ال يمكن    HCل غاز العادم عن بقايا  يجب أن يكشــــــــــف محل  -7
  وحدة حجمية لكل جزء من املليون. 20قبل إجراء هذا القياس تتجاوز   HCأن ينفذ قياس ما إذا كانت نسبة بقايا  

ى تمي أي  -8 ى جهاز أوتوماتيكي يكون قادر ع ن  يجب أن يحتوي محلل غاز العادم ع ي مســـــــتشـــــــعر قناة األكســـــــج خلل 
ي خط التوصيل. راء    نتيجة لكسر أو اه

يجب أن تتوافر اإلمكانية الختيار املعامالت املناســــــبة لحســــــابات ملدا بدون أي غموض باســــــتخدام الصــــــيغة املناســــــبة   -9
رول أو ال ى التعامل مع أنواع الوقود املختلفة (الب   غاز املسال). لذلك إذا كان محلل غاز العادم قادرا ع
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  متطلبات تقييم املطابقة:  8مادة 

ى مصنع أجهزة قياس الغازات العادمة تقديم شهادة تقييم مطابقة وفقا ألحد نماذج املطابقة التالية:   يجب ع

‐ B+F 

‐ B+D 

‐ H1 

ي والتحقق بعد الصيانه:   9مادة   متطلبات التحقق األو

ي  ي هذه الالئحة.ألغراض املطابقة ملتطلبات التحقق األو   والتحقق بعد الصيانه، يجب أن تل األداة جميع املتطلبات الواردة 

  متطلبات التحقق الدوري:  10مادة 

  األغراض املطابقة ملتطلبات التحقق الدوري، يتم إجراء الفحوصات التالية: -1
ى ســبيل املثال ال الحصــر، التأكد من ســالمة األختام وال  -أ رولوجية وعدم وجود عيوب  الفحص الظاهري ويشــمل، ع عالمات امل

ى الرقم املتسلسل لألداة.   ظاهرة باإلضافة إ

   فحص الخطأ األعظم املسموح به  -ب

ي هذه املادة مرة واحدة كل سنة. -2  يتم إجراء الفحوصات الواردة 
  

ئ:  11مادة    متطلبات التحقق املفا

ى جميع الجهات العاملة  وزارةيحق لل ر واسـتخدام   إجراء التحقق الفجائي ع راد وتأج ي مجال صـيانة وإصـالح وتركيب وصـناعة واسـت
ا لهذه الالئحة.   أجهزة قياس الغازات العادمة  لبيان مدى مطابق

  

رولوجية:  12مادة    العالمات امل

رولوجية التالية:   يجب أن تحمل أجهزة قياس الغازات العادمة العالمات امل

  عالمة إقرار النوع أو املطابقة.  -1

ا من قبل ال  -2   .وزارةعالمة التحقق / الختم املوافق عل
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  ) 6-2( امللحق
  اإلطارات ضغط قياس ألدوات  الخاصة املتطلبات

TYRE PRESSURE GAUGES FOR MOTOR VEHICLES  

  

 املجال  1-7مادة 

  أدوات قياس ضغط إطارات املركبات وتشمل :

ي محطات الخدمة  -1   (fixed in service station)أدوات القياس الثابتة 

  وال يتم استخدامها لقياس ضغط اإلطارات أثناء نفخها.  

ال تســـتخدم للتحقق من قيمة ضـــغط الهواء داخل اإلطار بشـــرط أن ال تكون موصـــولة   (hand-held)أدوات القياس اليدوية   -2
  خ اإلطار.مع مصدر الهواء املضغوط أثناء نف

 متطلبات خاصة:  2-7مادة 

  ):Reading deviceأداة القراءة (   1-2-7مادة 

ى إمكانية قراءة مؤشــــرات قيم الضــــغط املقاســــة مباشــــرة (دون تطبيق معامل ضــــرب) ودون أن   -1 يجب أن تعمل أداة القراءة ع
ى    من تدريج املقياس. 0.2يزيد خطأ القراءة ع

رات ا1-12يعطي الجدول (  -2 ي محطات الخدمة وأدوات قياس (scale intervals)لتدريج ) ف , ألدوات قياس الضغط املستخدمة 
ى طول التدريج. رة التدريج ثابتة ع   الضغط اليدوية، ويجب أن تكون ف

  )1-12الجدول (

  الحدود العليا للقياس

  ميغاباسكال

رات التدريج ألدوات قياس ضغط اإلطارات   ف

  ميغاباسكال

  اليدوية  الثابتة 

  0.01  0.01  0.4أقل من أو تساوي 

  0.025أو  0.02  0.01  1.0ولغاية  0.4من 

  

  

  

  



74 

 

  األدوات اإلضافية  3-7مادة 

ــلها عن صـــــمام اإلطار.   -1 ا بعد فصـــ ى وســـــيلة إيقاف للســـــماح بقراءة مؤشـــــرا يمكن أن تحتوي أدوات قياس الضـــــغط اليدوية ع
ي هذه الحالة يجب أن تحتوي  ى مّزود إلعادة املؤشر ملوقعه االبتدائي (املقابل للضغط الجوي).و   هذه األدوات ع

ى مانع لتســـرب الهواء، ملنع أي خطأ ناتج عن تســـرب    -2 ى صـــمام اإلطار ع يجب أن تزّود فتحات التوصـــيل من مقياس الضـــغط إ
  الهواء أثناء قياس الضغط.

  :MPEالخطأ األعظم املسموح به  4-7مادة 

ن الج    س.º) 5±  20)  قيمة الخطأ األعظم املسموح به ألدوات قياس ضغط اإلطارات ضمن مدى درجات الحرارة  (2-7دول (يب

  

  ) 2-7جدول رقم (

ى للقياس   الحد األع

  ميغاباسكال

  الخطأ األعظم املسموح به

  ميغاباسكال

الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــق   ألغـــــــــــراض 
  الدوري

ــي   األو الــتــحــقــق  ألغــراض 
ـــحـــــــقــــــق   الـــــــتــــ أو 
  بعد الصيانة

  0.008±   0.01±   0.4من أو يساوي أقل 

ر من  ى  0.4أك   0.016±   0.02±   (مشمواًل) 1.0إ

ي الجدول (  -2 ى القيم الواردة  ى للقياس، لكل   0.4)، قيمة مقدارها  2-12يضاف إ ±  20س خارج  املدى (º 10% من الحد األع
5 (º.س  

   Hysteresis  التخلفية 5-7مادة 

ي الجدول ( يجب أن ال   ).2-12تزيد قيمة التخّلفية ألدوات قياس الضغط عن القيم املبينة 

ى التـدريج ضـــــــــــــمن حـدود   6-7مـادة   يجـب أن يتوقف رأس املؤشـــــــــــــر ملقيـاس الضـــــــــــــغط عنـد الضـــــــــــــغط الجوي مقـابـل اتجـاه عالمـة الصـــــــــــــفر ع
ا. ى القيمة العظم للخطأ املسموح    االنحراف ال ال تزيد ع

ر من يجب أن   7-7مادة  ى مسـافة أك يتوقف املؤشـر عند الضـغط الجوي أسـفل العالمة املقابلة لحد القياس األدنــــــــــــــى باتجاه الصـفر وع
ى عالمة للصفر.  ثالثة أضعاف قيمة الخطأ األعظم املسموح به، وذلك ألدوات قياس الضغط ال ال يحتوي تدريجها ع

  وحدات القياس:  8-7مادة 

  التالية: يجب استخدام وحدات القياس  -1
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  أو مضاعفاته. (Pa)الباسكال    -

  .(Bar)البار    -

  

ركيب واالستخدام السليم:  9-7مادة    متطلبات ال

ى للقياس.75يجب أن ال تستخدم أدوات قياس الضغط بشكل دوري فوق ضغط يساوي   -1   % من الحد األع

  يجب تركيب واستخدام أدوات قياس ضغط العجالت وفقا ملتطلبات الصانع.  -2

  

  متطلبات تقييم املطابقة:   10-7ادة م

ى مصنع أجهزة قياس ضغط اإلطارات تقديم شهادة تقييم مطابقة وفقا ألحد نماذج املطابقة التالية:   يجب ع

B+F 

B+D 

H1 

 

ي والتحقق بعد الصيانه:   11-7مادة   متطلبات التحقق األو

ي والتحقق بعد الصيانه، ي ي هذه الالئحة.ألغراض املطابقة ملتطلبات التحقق األو   جب أن تل األداة جميع املتطلبات الواردة 

  

  متطلبات التحقق الدوري:   12-7مادة 

  األغراض املطابقة ملتطلبات التحقق الدوري، يتم إجراء الفحوصات التالية:

ى ســبيل املثال ال الحصــر، التأكد من ســالمة األختام والعالمات   -أ رولوجية وعدم وجود عيوب  الفحص الظاهري ويشــمل، ع امل
ى الرقم املتسلسل لألداة.   ظاهرة باإلضافة إ

  فحص الخطأ األعظم املسموح به   -ب

ي هذه املادة مرة واحدة كل سنة.  يتم إجراء الفحوصات الواردة 

  

ئ:  13-7مادة    متطلبات التحقق املفا
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ي م  وزارةيحق لل ى جميع الجهات العاملة  ر واســـــتخدام إجراء التحقق الفجائي ع راد وتأج جال صـــــيانة وإصـــــالح وتركيب وصـــــناعة واســـــت
ا لهذه الالئحة.   أجهزة قياس ضغط اإلطارات  لبيان مدى مطابق

  

رولوجية:  14-7مادة    العالمات امل

رولوجية التالية:   يجب أن تحمل أجهزة قياس ضغط اإلطارات العالمات امل

  عالمة إقرار النوع أو املطابقة.  -1

ا من قبل العالمة   -2   .وزارةالتحقق / الختم املوافق عل
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  ) 3امللحق (

 نماذج املطابقة

Conformity Modules  
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 مخطط نماذج املطابقة

 

 (A)نموذج املطابقة 
ي   ضبط االنتاج الداخ

Internal Production Control  

  

ي  -1 ، ويضمن ويعلن عن مسؤوليته الكاملة أن  4، و3، 2النقاط هو اجراء تقييم مطابقة يقوم خالله الصانع بتلبية املتطلبات الواردة 

ا. ي هذا الالئحة، الخاصة   أداة القياس املصنعة من قبله تل جميع املتطلبات، الواردة 

 الوثائق الفنية:  -2

ى املصنع ان يحضر الوثائق الفنية وفقا للفقرة  -   .18يجب ع

  االداة للمتطلبات ذات العالقة. يجب ان تكون الوثائق الفنية كافية لتقييم مطابقة  -

  يجب ان تتضمن الوثائق الفنية تحليال وتقييما كافيا للمخاطر.   -

ا، وان تغطي عمليات التصميم والتصنيع والتشغيل لالداة، وكلما   - يجب ان تحدد الوثائق الفنية املتطلبات ذات العالقة 

 كان ذلك ممكنا.

 التصنيع:  -3

ى املصنع اتخاذ جميع التداب  ا تضمن مطابقة االدوات املصنعة  يجب ع ر الضرورية بحيث ان جميع عمليات التصنيع ومراقب
ي النقطة  ا  ا.  2للوثائق الفنية املشار ال ي الالئحة ذات العالقة   واملتطلبات الواردة 

 عالمة املطابقة واالعالن عن املطابقة: -4

رولوجيا  - أ  ى املصنع تثبيت عالمة املطابقة وعالمة امل ى كل اداة قياس تل   يجب ع ي هذه الالئحةوع التكميلية املحددة 

ي هذا الالئحة.  املتطلبات ذات العالقة الواردة 

ى املصنع اصدار اعالن مطابقة خطي ملوديل اداة القياس، بشكل واضح ومحدد، واالحتفاظ به مع الوثائق الفنية    - ب  يجب ع

ي االسواق.   10لتكون متوفرة فورا عند الطلب من الجهات املختصه وملدة   سنوات من تاريخ وضع االداة 

طابقة، ويجوز تزويد نسخة واحدة لدفعة ادوات القياس يتم يجب ان تزود كل اداة تم وضعها باالسواق بنسخة عن اعالن امل
 تزويدها ملستخدم واحد.

 املمثل املفوض:  -5

ي النقطة  امات املصنع املحددة  امن خالل املمثل املفوض، نيابة عن املصنع وتحت مسؤوليته، بشرط ان   4ان ال يمكن الوفاء 
امات املمثل املفوض.   تكون محددة بال
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 (A2)نموذج املطابقة 

ى التأكد  ي اضافة لالشراف ع رات عشوائية ضبط االنتاج الداخ ى ف   من ادوات القياس ع

INTERNAL PRODUCTION CONTROL PLUS SUPERVISED INSTRUMENT CHECKS AT RANDOM 
INTERVALS 

  

ي النقا -1 ، ويضمن ويعلن عن مسؤوليته الكاملة   5و  4، 3، 2ط هو اجراء تقييم مطابقة يقوم خالله الصانع بتلبية املتطلبات الواردة 

ا. ي هذا الالئحة، الخاصة   أن أداة القياس املصنعة من قبله تل جميع املتطلبات، الواردة 

 الوثائق الفنية:  -2

ى املصنع ان يحضر الوثائق الفنية وفقا للفقرة  -   .18يجب ع

  مطابقة االداة للمتطلبات ذات العالقة. يجب ان تكون الوثائق الفنية كافية لتقييم  -

  يجب ان تتضمن الوثائق الفنية تحليال وتقييما كافيا للمخاطر.   -

ا، وان تغطي عمليات التصميم والتصنيع والتشغيل لالداة، وكلما   - يجب ان تحدد الوثائق الفنية املتطلبات ذات العالقة 

 كان ذلك ممكنا.

 التصنيع:  -3

ى املصنع اتخاذ جميع ا تضمن مطابقة االدوات املصنعة   يجب ع ر الضرورية بحيث ان جميع عمليات التصنيع ومراقب التداب
ي النقطة  ا  ا.  2للوثائق الفنية املشار ال  واملتطلبات الواردة فيالالئحةذات العالقة 

 التأكد من األداة -4

 يحق للمصنع ان يختار أي جهة معتمدة أو معينة للتأكد من األداة.  -

ى  - رات  يجب ع ى ف الجهة املعتمدة أو املعينة ال تم إختيارها من قبل املصنع القيام بإلتأكد من االداة بشكل دائم او ع

ن االعتبار  دف التحقق من جودة اجراءات ضبط االنتاج الداخلية، آخذة بع عشوائية تحددها الجهة املعتمدة أو املعينة 

 جة. تعقيد العمليات التكنولوجية والكميات املنت

ي   - ائي ألدوات القياس لفحصها قبل وضع املنتج  ى الجهة املعتمدة أو املعينة أخذ عينة ممثلة مناسبة من املنتج ال يجب ع

 األسواق. 

ي هذه الالئحة من خالل  - يجب تحديد فحوصات األداة املناسبة للتحقق من مطابقة األداة للمتطلبات ذات العالقة 

ي   ).6امللحق (املواصفات املبينة 

ي امللحق رقم ( - ى الجهة املعتمدة أو املعينة تحديد الفحوصات املناسبة ال يجب 6ي حال عدم توفر مواصفات  ) فإن ع

ي هذه الالئحة.  إجراءها لتحقيق املتطلبات الواردة 

ر مطابقة ملستوى ال - ن من األدوات ضمن عينة الفحص غ ا وجود عدد مع جودة املقبول، فإنه يجب ي الحاالت ال يثبت ف

ى الجهة املعتمدة أو املعينة إتخاذ اإلجراءات املناسبة.   ع
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ى املصّنع تثبيت الرقم التعريفي للجهة املعينة أثناء عملية   - ي حال إجراء الفحوصات من قبل الجهة املعينة فإنه يجب ع

 التصنيع وتحت مسؤولية الجهة املعينة. 

 طابقة:عالمة املطابقة واالعالن عن امل -5

ى كل اداة قياس تل    - أ ي هذه الالئحةوع رولوجيا التكميلية املحددة  ى املصنع تثبيت عالمة املطابقة وعالمة امل يجب ع

ي هذا الالئحة.  املتطلبات ذات العالقة الواردة 

ى املصنع اصدار اعالن مطابقة خطي ملوديل اداة القياس، بشكل واضح ومحدد، واالحتفاظ به مع الوثائق الفنية    - ب يجب ع

ي االسواق.   10لتكون متوفرة فورا عند الطلب من الجهات املختصه وملدة   سنوات من تاريخ وضع االداة 

طابقة. ويجوز تزويد نسخة واحدة لدفعة ادوات القياس يتم يجب ان تزود كل اداة تم وضعها باالسواق بنسخة عن اعالن امل
 تزويدها ملستخدم واحد.

 املمثل املفوض:  -6

ي النقطة  امات املصنع املحددة  امن خالل املمثل املفوض، نيابة عن املصنع وتحت مسؤوليته، بشرط ان   5ان ال يمكن الوفاء 
امات املمثل املفوض.  تكون محددة بال
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 (B)بقة نموذج املطا
 إختبارات النوع 

Type Examination 

  

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

ا.    الف لهذه األداة يحقق متطلبات هذه الالئحةالذي ينطبق عل

  يمكن القيام بإختبار النوع بإحدى الطرق التالية: -2

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

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

ى بفحص نوع التصميم.   بدون فحص عينة، ويد

ي   - ت ا  ، باإلضافة  3النقطة تقييم مدى كفاية التصميم الف لألداة من خالل فحص الوثائق الفنية واألدلة الداعمة املشار إل

ن فحوصات نوع   ى الجزء ااألساس لألداة، ويجمع هذا النوع ب ى فحص عينات ممثلة لإلنتاج املتوقع، سواء تم الفحص ع إ

 اإلنتاج وفحص نوع التصميم. 

  تقوم الجهة املعينة بتحديد الطريقة املالئمة ال ترغب باتباعها والعينات املطلوبة لهذه الفحوصات.
ى -3  املصنع أن يقدم طلبًا إلختبار النوع لجهة معنية واحدة من اختياره. يجب ع

ى:    يجب أن يحتوي الطلب ع

ي حال تقديم الطلب من ممثل مفوض، فيجب تزويد إسمه وعنوانه أيضاً   -أ  إسم وعنوان املصنع و

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

. الوثائق الفنية يجب أن تجعل من املمكن تقييم مطابقة األداة مع 18ي البند  الوثائق الفنية كما هو موضح  - ت

ي للمخاطر. يجب أن تحدد الوثائق الفنية   ى تحليل وتقييم كا ا ويجب أن تحتوي ع متطلباتالالئحةالذي ينطبق عل

ا وتغطي، فيما يع التقييم، التصميم، تصميم وعمل األدا  ة. املتطلبات ال تنطبق عل

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

 الفحوصات

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

ي امللحق ( ى الدليل الداعم أن 6فيما يتعلق باملواصفات الواردة  ام بتطبيقها بالكامل، كما يجب ع ) ال لم يتم االل

ر مناسب   ى مواصفات فنية أخرى ذات عالقة من قبل مخت ى نتائج الفحوصات ال تمت بناءًا ع يحتوي، عند الضرورة، ع

ر فحوصات آخر قام بالفحوصات بالنيابة عن املصنع وتحت مسؤوليته.للمصنع، او من قب   ل مخت

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

ي امللحق ( ا من املواصفات الواردة  ى مواصفات فنية أخرى ذات  6تنطبق عل ى العناصر ال تم تصميمها بناءًا ع )، باإلضافة إ
  عالقة 

ي  إجراء الفحوصات واالخت    4.3 ي حال اختياره لتطبيق الحلول الواردة  ا، للتأكد من أن املصنع،  ى إجرا بارات املناسبة، أو اإلشراف ع
ي امللحق (   ) ، قد قام بتطبيقها بشكل صحيح6املواصفات الواردة 

ا، للتأكد من أن املصنع يحقق املتط  4.4 ى إجرا ي هذا إجراء الفحوصات واالختبارات املناسبة، أو االشراف ع لبات األساسية الواردة 
ي امللحق ( ي املواصفات املبينة  ر واردة  ي حال اختيار املصنع عدم تطبيق حلول غ ) ، واختياره تطبيق الحلول 6الالئحة، وذلك 

ي مواصفات فنية أخرى ذات عالقة    الواردة 
ى املكان الذي سيتم فيه إجراء الفحوصات واالخت   4.5   باراتاالتفاق مع املصنع ع

  بالنسبة لألجزاء األخرى من أداة القياس:

 فحص الوثائق الفنية والدليل الداعم لتقييم مدى كفاية التصميم الف لألجزاء األخرى من أداة القياس   4.6
  
ى النقطة  -5 ا بناءًا ع ى الجهة املعينة إعداد تقرير تقييم يسجل كل اإلجراءات ال تم القيام  ونتائجها، دون االخالل  4يجب ع

ا تجاه ال  اما ى جهابال ى الجهة املعينة أن تصرح بمحتويات هذا التقرير بشكل كامل أو جزئي، بعد الحصول ع ت املبلغة، كما أن ع

 موافقة املصنع.

ى الجهة املعينة إصدار شهادة إختبار النوع للمصن -6 ع، وال يجب ان ي حال كان النوع يحقق متطلبات هذه الالئحةفإنه يجب ع

ا والبيانات الضرورية للتعريف بالنوع املوافق  ى إسم وعنوان املصنع، نتائج الفحوصات، الشروط (اذا لزم) لصالحيا تحتوي ع

ر.  ى ملحق او أك  عليه، كما يمكن لشهادة إختبار النوع أن تحتوي ع

ى جميع املعلوما ا أن تتضمن ع ى شهادة إختبار النوع وملحقا ت التالية، وال تجعل من املمكن تقييم مطابقة أداة القياس يجب ع
رولوجية عندما يتم ضبطها بشكل مناسب باستخدام أساليب  املصنعة وفقا للنوع املفحوص، وخصوصا ما يتعلق بالخصائص امل

  مناسبة: 
رولوجية لنوع األداة  -  الخصائص امل

رمجيات املستخدمة، الخ)األجراءات املطلوبة للتأكد من سالمة األداة (الختم، ا - ي لل  لرقم التمي

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

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

 افقية مع امللحقات األخرى أو مع أداة القياس نفسها.فيما يتعلق بملحقات األداة، جميع املعلومات لضمان التو  -

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

ى الجهة املعينة رفض   ي هذا الالئحة، فان ع اصدار شهادة إختبارات النوع كما يجب ي حال عدم تلبية النوع للمتطلبات املتعلقة به 
ي.  ا ابالغ الجهة القدمة للطلب بذلك مبينة سبب الرفض بشكل تفصي   عل

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

ى  ر الذي طرأ ع  أداة القياس يتطلب مزيدا من التحقيق، وابالغ املصنع بذلك. تحدد فيما اذا التغي
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ى النوع   -8 رات ال تطرأ ع ى املصنع ابالغ الجهة املعينة ال تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة إختبار النوع بجميع التغي يجب ع

ي هذه الالئح ى مطابقة االداة للمتطلبات االساسية  ةأو الظروف الخاصة بصالحية الشهادة، وال املقر وال يمكن أن تؤثر ع

ي شهادة إختبار النوع االصلية. ى الواردة   تتطلب القيام بفحوصات اضافية ع

ى كل جهة معينة تزويد السلطة املبلغة  -9 ا أو  (Notifying Authority)يجب ع ا أو عدل التابعة لها بشهادات إختبار النوع ال أصدر

ا ن الطلب. حددت مجالها أو علق ا وذلك بشكل دوري أو ح  أو الغ

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

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

ا وملف الوثائق الفنية لتكون متوفرة فورا عند  -10 ا وتعديال ى املصنع االحتفاظ بنسخة عن شهادة إختبار النوع وملحقا يجب ع

ي االسواق.سنوات  10الطلب من الجهات املختصه وملدة     من تاريخ وضع االداة 

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

امات املمثل املفوض.     بال
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 (C)نموذج املطابقة 
ي ى ضبط االنتاج الداخ   املطابقة للنوع بناء ع

Conformity to type based on internal production control  

  

ي النقاط  -1 ويضمن ويعلن عن مسؤوليته الكاملة أن  3، و 2هو اجراء تقييم مطابقة يقوم خالله الصانع بتلبية املتطلبات الواردة 

ى املتطلبات   ي شهادة إختبارات النوع إضافة ا ن  أداة القياس املصنعة من قبله مطابقة االدوات املصنعة للنوع املقر كما هو مب

ا.   الواردة فيالالئحةذات العالقة 

 التصنيع:  -2

ر الضرورية بحيث ان  ى املصنع اتخاذ جميع التداب ا تضمن مطابقة االدوات املصنعة  يجب ع جميع عمليات التصنيع ومراقب
ا.  ي الالئحةذات العالقة  ى املتطلبات الواردة  ي شهادة إختبارات النوع إضافة ا ن   للنوع املقر كما هو مب

 عالمة املطابقة واالعالن عن املطابقة: -3

رولوجيا الت  - أ ى املصنع تثبيت عالمة املطابقة وعالمة امل ى كل اداة قياس تل  يجب ع ي هذه الالئحةوع كميلية املحددة 

ي هذا الالئحة.  املتطلبات ذات العالقة الواردة 

ى املصنع اصدار اعالن مطابقة خطي ملوديل اداة القياس، بشكل واضح ومحدد، واالحتفاظ به مع الوثائق الفنية    - ب يجب ع

ي االسواق.   10لتكون متوفرة فورا عند الطلب من الجهات املختصه وملدة   سنوات من تاريخ وضع االداة 

يجب ان تزود كل اداة تم وضعها باالسواق بنسخة عن اعالن املطابقة. ويجوز تزويد نسخة واحدة لدفعة ادوات القياس يتم 
 تزويدها ملستخدم واحد.

 املمثل املفوض:  -4

ي النقطة   امات املصنع املحددة  امن خالل املمث  3ان ال ل املفوض، نيابة عن املصنع وتحت مسؤوليته، بشرط ان يمكن الوفاء 
امات املمثل املفوض.    تكون محددة بال



85 

 

  

 (C2)نموذج املطابقة 
ى التأكد  ي اضافة لالشراف ع ى ضبط االنتاج الداخ رات عشوائية  املطابقة للنوع بناء ع ى ف   من ادوات القياس ع

Conformity to type based on internal production control plus supervised instrument checks at 

random intervals 

  

ي النقاط  -1 ويضمن ويعلن عن مسؤوليته الكاملة أن  4و  3، 2هو اجراء تقييم مطابقة يقوم خالله الصانع بتلبية املتطلبات الواردة 

ى املتطلبات   ي شهادة إختبارات النوع إضافة ا ن  أداة القياس املصنعة من قبله مطابقة االدوات املصنعة للنوع املقر كما هو مب

ا.  ي الالئحة ذات العالقة   الواردة 

 التصنيع:  -2

ر الضرورية بحيث ان جمي ى املصنع اتخاذ جميع التداب ا تضمن مطابقة االدوات املصنعة للنوع يجب ع ع عمليات التصنيع ومراقب
ا. ي الالئحةذات العالقة  ى املتطلبات الواردة  ي شهادة إختبارات النوع إضافة ا ن   املقر كما هو مب

 التأكد من األداة -3

 يحق للمصنع ان يختار أي جهة معتمدة أو معينة للتأكد من األداة.  -

ى الجهة املعتم - رات  يجب ع ى ف دة أو املعينة ال تم إختيارها من قبل املصنع القيام بإلتأكد من االداة بشكل دائم او ع

ن االعتبار  دف التحقق من جودة اجراءات ضبط االنتاج الداخلية، آخذة بع عشوائية تحددها الجهة املعتمدة أو املعينة 

 تعقيد العمليات التكنولوجية والكميات املنتجة. 

ى  - ي  يجب ع ائي ألدوات القياس لفحصها قبل وضع املنتج  الجهة املعتمدة أو املعينة أخذ عينة ممثلة مناسبة من املنتج ال

 األسواق. 

ي شهادة إختبارات  - ن  يجب تحديد فحوصات األداة املناسبة للتحقق من مطابقة االدوات املصنعة للنوع املقر كما هو مب

ى املتطلبات ذات العال ي امللحق (النوع إضافة إ ي هذه الالئحةمن خالل املواصفات املبينة  ) و/أو الفحوصات املكافئة 6قة 

ي املواصفات الفنية األخرى ذات العالقة.   املحددة 

ي امللحق ( - ى الجهة املعتمدة أو املعينة تحديد الفحوصات املناسبة ال يجب 6ي حال عدم توفر املواصفات املبينة  ) فإن ع

 إجراءها. 

ر مطابقة ملستوى الجودة املقبول، فإنه يجب  - ن من األدوات ضمن عينة الفحص غ ا وجود عدد مع ي الحاالت ال يثبت ف

ى الجهة املعتمدة أو املعينة إتخاذ اإلجراءات املناسبة.   ع

قياس تتم ضمن الحدود إن الغاية من إجراء قبول العينات املطبق هو لتحديد فيما اذا كانت العملية االنتاجية الدوات ال -

ا للمتطلبات.   املقبولة لضمان مطابق
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ى املصّنع تثبيت الرقم التعريفي للجهة املعينة أثناء عملية   - ي حال إجراء الفحوصات من قبل الجهة املعينة فإنه يجب ع

 التصنيع وتحت مسؤولية الجهة املعينة. 

 عالمة املطابقة واالعالن عن املطابقة: -4

ى املصنع تث  - أ ى كل اداة قياس تل  يجب ع ي هذه الالئحةوع رولوجيا التكميلية املحددة  بيت عالمة املطابقة وعالمة امل

ي هذا الالئحة.  املتطلبات ذات العالقة الواردة 

ى املصنع اصدار اعالن مطابقة خطي ملوديل اداة القياس، بشكل واضح ومحدد، واالحتفاظ به مع الوثائق الفنية    - ب يجب ع

ي االسواق.   10ة فورا عند الطلب من الجهات املختصه وملدة لتكون متوفر   سنوات من تاريخ وضع االداة 

يجب ان تزود كل اداة تم وضعها باالسواق بنسخة عن اعالن املطابقة. ويجوز تزويد نسخة واحدة لدفعة ادوات القياس يتم تزويدها  
 ملستخدم واحد. 

 املمثل املفوض:  -5

امات املصنع   ي النقطة  ان ال امن خالل املمثل املفوض، نيابة عن املصنع وتحت مسؤوليته، بشرط ان   5املحددة  يمكن الوفاء 
امات املمثل املفوض.  تكون محددة بال
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 (D)نموذج املطابقة 
ى ضمان الجودة للعملية االنتاجية    املطابقة للنوع بناء ع

Conformity to type based on quality assurance of the production process 

  

ي النقاط  -1 ويضمن ويعلن عن مسؤوليته الكاملة أن أداة   5و  2هو اجراء تقييم مطابقة يقوم خالله الصانع بتلبية املتطلبات الواردة 

ي شهادة إختبارات النوع إضاف ن  ى املتطلبات الواردة القياس املصنعة من قبله مطابقة االدوات املصنعة للنوع املقر كما هو مب ة ا

ا.  ي الالئحةذات العالقة 

 التصنيع:  -2

ى املصنع:   يجب ع

 أن يعمل وفقا لنظام جودة موافق عليه -

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

 .4أن يكون خاضعا لعمليات رقابة مستمرة وفقا للنقطة  -

 نظام الجودة:  -3

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

ي حال تقديمه من قبل املمثل املفوض فيجب أيض  - أ  ا تحديد إسم وعنوان املمثل املفوض.إسم وعنوان املصنع، و

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

 جميع املعلومات ذات العالقة لألداة املراد تصنيعها.   - ت

 الوثائق الخاصة بنظام الجودة.  - ث

ي النقطة   -ج  .2الوثائق الفنية املشار اليه 

ى نظام الجودة أن يضمن مطابقة أداة القياس مل  3-2 ا.يجب ع   تطلبات هذه الالئحةالخاصة 
ى شكل سياسات وإجراءات  يجب توثيق جميع العناصر والشروط واالحكام املتبناه من املصنع بطريقة منهجية ومنظمة وواضحة ع

  وتعليمات عمل مكتوبه.

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

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

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

نسجالت الجودة، مث  - ث  ل تقارير التفتيش وبيانات الفحص، بيانات املعايرة، تقارير مؤهالت االشخاص املعني

 وسائل مراقبة تحقيق الجودة املطلوبة للمنتج و اإلدارة الفعالة لنظام الجودة.   -ج
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ي النقطة   3-3 ى الجهة املعينة تقييم نظام الجودة لتحديد إذا ما كان يل املتطلبات الواردة   2-3يجب ع
ى االقل  يج ر ف واحد ع ي عمليات التقييم، كما يجب أن يضم فريق التدقيق خب رة  ى فريق التدقيق أن يكون مؤهال وذو خ ب ع

ي متطلبات هذا الالئحة. ي مجال اداة القياس من الناحية التقنية ولديه معرفة جيدة  رة    من ذوي الخ
ى  ى زيارة تقيميية ا   موقع املصنع.يجب أن تتضمن عملية التدقيق ع

ي النقطة (ج) من النقطة ( ا  ى فريق التدقيق مراجعة الوثائق الفنية املشار ال ى تحديد  1-3يجب ع ) للتحقق من مقدرة املصنع ع
ى إجراء جميع الفحوصات الالزمة لضمان املطابقة لها. ي هذا الالئحة، واملقدرة ع ا    املتطلبات املشار ال

ى فريق التدقيق ابال  ى النتائج وقرارات عملية التدقيق.يجب ع   غ املصنع بنتائج التدقيق ال يجب أن تتتضمن ع

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

ى املصنع ابقاء الجهة املعينة ال أقرت نظام  3-5 ى نظام الجودة.  يجب ع رات من املنوي اجراؤها ع ى علم بأي تغ   الجودة ع
ي النقطة  راحات املقدمة وتقرير فيما اذا كان نظام الجودة سيستمر بالوفاء باملتطلبات الواردة  ى الجهة املعينة تقييم االق يجب ع

ي حال الضرورة.3-2(   ) أو اذا كان هنالك حاجة العادة التقييم 
ى الجه   ة املعينة ابالغ املصنع بقرارها والذي يجب ان يتضمن ملخصا لعملية التقييم واالسباب املوجبة لقرارها.يجب ع

  زيارات املتابعة تحت مسؤولية الجهة املعينة:  -4

ا بنظام الجودة بشكل كامل.  4-1 اماته املنصوص عل   دف زيارة املتابعة للتأكد من استمرارية وفاء املصنع باالل
ى مواقع التصميم والتصنيع والفحص والتخزين، وتزويد الجهة املعينة بجمبع يجب ع  4-2 ى املصنع السماح للجهة املعينة الوصول ا

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

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

ى    4-3 ى املصنع للتأكد من استمرارية إدامة وتطبيق املصنع لنظام الجودة، ويجب ع ى الجهة املعنية اجراء تدقيق دوري ع يجب ع
  الجهة املعينة تزويد املصنع بتقرير التدقيق.

ى   4-4 ى ذلك فانه يمكن للجهة املعينة إجراء زيارات فجائية ا املصنع، يتم خاللها إجراء فحوصات أو إختبارات، أو طلب  إضافة ا
ى الجهة املعينة تزويد املصنع بتقرير زيارة   ي هذه الحالة فإن ع دف التأكد من أن نظام الجودة يعمل بشكل صحيح، و إجراؤها، 

ا ى طل   .وتقريرا عن الفحوصات واالختبارات ال تم إجراؤها من قبل الجهة املعينة أو بناء ع
 عالمة املطابقة واالعالن عن املطابقة: -5

ا بالنقطة   5-1 ى املصنع، وتحت مسؤولية الجهة املعينة املشار ال رولوجيا التكميلية 1- 3يجب ع ، تثبيت عالمة املطابقة وعالمة امل
ى كل اداة مطابقة للنوع  ى الرقم التعريفي للجهة املعينة، وذلك ع ي هذا الالئحة، إضافة ا ي شهادة اعالن املحددة  ن  املقر املب

ي هذا الالئحة.  املطابقة تل املتطلبات ذات العالقة الواردة 
ى املصنع اصدار اعالن مطابقة خطي لكل ملوديل اداة القياس، بشكل واضح ومحدد، واالحتفاظ به ليكون متوفرا عند   5-2 يجب ع

ي االسواق.  سنوات من تاريخ وضع اال  10الطلب من الجهات املختصه وملدة    داة 
يجب ان تزود كل اداة تم وضعها باالسواق بنسخة عن اعالن املطابقة. ويجوز تزويد نسخة واحدة لدفعة ادوات القياس يتم تزويدها  

 ملستخدم واحد. 

ي لل -6 ر ما ي ى املصنع توف ي االسواق: وضعسنوات من تاريخ  10املختصه عند الطلب، وذلك ملدة   جهاتيجب ع  االداة 
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ي النقطة الو   -أ ا   1-3ثائق املشار ال

ي النقطة   - ب ر املشار اليه  ا.5-3املعلومات املتعلقة بالتغي  ، 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 ابالغ السلطة املبلغة بكل نظام جودة مقر تم إص -7 داره أو سحبه، كما يجب، وبشكل دوري او عند الطلب،  يجب ع

ر قائمة بأنظمة الجودة ال تم رفضها أو تعليقها أو تحديدها.    توف

 املمثل املفوض:  -8

ي النقاط   امات املصنع املحددة  ا من خالل املمثل املفوض، نيابة عن املصنع وتحت مسؤوليته،    6و    5،  5-3،  1-3ان ال يمكن الوفاء 
امات املمثل املفوض.بشرط    ان تكون محددة بال

  
   



90 

 

 (D1)نموذج املطابقة 

  ضمان الجودة للعملية االنتاجية
Quality assurance of the production process  

  

ي النقاط  -1 ويضمن ويعلن عن مسؤوليته الكاملة أن  ، 7و  4و  2هو اجراء تقييم مطابقة يقوم خالله الصانع بتلبية املتطلبات الواردة 

ا. ي هذا الالئحة، الخاصة   أداة القياس املصنعة من قبله تل جميع املتطلبات، الواردة 

 الوثائق الفنية:  -2

ى املصنع ان يحضر الوثائق الفنية وفقا للفقرة   ذات  . يجب ان تكون الوثائق الفنية كافية لتقييم مطابقة االداة للمتطلبات  18يجب ع
عمليات  وان تغطي  ا،  وتقييما كافيا للمخاطر. كما يجب ان تحدد املتطلبات ذات العالقة  العالقة، كما يجب ان تتضمن تحليال 

 التصميم والتصنيع والتشغيل لالداة، وكلما كان ذلك ممكنا.

ى املصنع االحتفاظ بالوثائق الفنية لتكون متوفرة فورا عند الطلب من الجهات املخ  -3 سنوات من تاريخ وضع  10تصه وملدة يجب ع

ي االسواق.   االداة 

 التصنيع:  -4

ى املصنع:   يجب ع
 أن يعمل وفقا لنظام جودة موافق عليه -

ائي وفقا للنقطة  - ى املنتج ال  5أن تتم عمليات الفحص والتفتيش ع

 .6أن يكون خاضعا لعمليات رقابة مستمرة وفقا للنقطة  -

 نظام الجودة:  -5

ى   5-1 ي تصنيع أدوات القياس، والذي يجب أن  يجب ع املصنع أن يقدم طلبا للجهة املعينة ال يختارها لتقييم نظام الجودة املستخدم 
  يتضمن:

ي حال تقديمه من قبل املمثل املفوض فيجب أيضا تحديد إسم وعنوان املمثل املفوض.  - أ  إسم وعنوان املصنع، و

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

 جميع املعلومات ذات العالقة لألداة املراد تصنيعها.   - ت

 الوثائق الخاصة بنظام الجودة.  - ث

ي النقطة   -ج  .2الوثائق الفنية املشار اليه 

ا.   5-2 ى نظام الجودة أن يضمن مطابقة أداة القياس ملتطلبات هذه الالئحةالخاصة    يجب ع

ى شكل سياسات وإجراءات يجب توثيق جميع العناصر والشروط واالحكام املت بناه من املصنع بطريقة منهجية ومنظمة وواضحة ع
  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 وضمان الجودة والعمليات واإلجراءات املنهجية وال سيتم استخدامها أثناء التصنيعإجراءات ضبط   - ب
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 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

 سائل مراقبة تحقيق الجودة املطلوبة للمنتج و اإلدارة الفعالة لنظام الجودة. و   -ج

ي النقطة   5-3 ى الجهة املعينة تقييم نظام الجودة لتحديد إذا ما كان يل املتطلبات الواردة   2-5يجب ع

ي عمليات التقييم، كما يجب أن يضم فريق   رة  ى فريق التدقيق أن يكون مؤهال وذو خ ى االقل  يجب ع ر ف واحد ع التدقيق خب
ي متطلبات هذا الالئحة. ي مجال اداة القياس من الناحية التقنية ولديه معرفة جيدة  رة    من ذوي الخ

ى موقع املصنع. ى زيارة تقيميية ا   يجب أن تتضمن عملية التدقيق ع
ي النقطة ( ا  ى فريق التدقيق مراجعة الوثائق الفنية املشار ال ا  2يجب ع ى تحديد املتطلبات املشار ال ) للتحقق من مقدرة املصنع ع

ى إجراء جميع الفحوصات الالزمة لضمان املطابقة لها.   ي هذا الالئحة، واملقدرة ع
ى النتائج وقرارات عملية التدقيق. ى فريق التدقيق ابالغ املصنع بنتائج التدقيق ال يجب أن تتتضمن ع   يجب ع

ى    5-4 ا بشكل مناسب وفعال.يجب ع ي نظام الجودة املقر، واملحافظة عل ا  امات املنصوص عل   املصنع أن يتخذ جميع االجراءات واالل

ى نظام الجودة.   5-5 رات من املنوي اجراؤها ع ى علم بأي تغ ى املصنع ابقاء الجهة املعينة ال أقرت نظام الجودة ع   يجب ع

ى الجهة املعينة تقييم ا  ي النقطة يجب ع راحات املقدمة وتقرير فيما اذا كان نظام الجودة سيستمر بالوفاء باملتطلبات الواردة  الق
ي حال الضرورة.5-2(   ) أو اذا كان هنالك حاجة العادة التقييم 

ى الجهة املعينة ابالغ املصنع بقرارها والذي يجب ان يتضمن ملخصا لعملية التقييم واالسباب املوجبة لقر    ارها.يجب ع

  زيارات املتابعة تحت مسؤولية الجهة املعينة:  -6

ا بنظام الجودة بشكل كامل.  6-1 اماته املنصوص عل   دف زيارة املتابعة للتأكد من استمرارية وفاء املصنع باالل

ال   6-2 وتزويد  والتخزين،  والفحص  والتصنيع  التصميم  مواقع  ى  ا الوصول  املعينة  للجهة  السماح  املصنع  ى  ع بجمبع  يجب  املعينة  جهة 
  املعلومات الضرورية لعمليات التقييم، وبشكل خاص:

 وثائق نظام الجودة.  -أ

ا بالنقطة (  - ب  ).2الوثائق الفنية املشار ال

ن.   - ت  سجالت الجودة، مثل تقارير التفتيش وبيانات الفحص واملعايرة وتقارير كفاءة االشخاص املعني

ى الجهة املعنية اجراء تدقيق    6-3 ى الجهة  يجب ع ى املصنع للتأكد من استمرارية إدامة وتطبيق املصنع لنظام الجودة، ويجب ع دوري ع
  املعينة تزويد املصنع بتقرير التدقيق.

ى املصنع، يتم خاللها إجراء فحوصات أو إختبارات، أو طلب إجراؤها،   6-4 ى ذلك فانه يمكن للجهة املعينة إجراء زيارات فجائية ا إضافة ا
ى الجهة املعينة تزويد املصنع بتقرير زيارة وتقريرا عن دف ال ي هذه الحالة فإن ع تأكد من أن نظام الجودة يعمل بشكل صحيح، و

ا.  ى طل   الفحوصات واالختبارات ال تم إجراؤها من قبل الجهة املعينة أو بناء ع

 عالمة املطابقة واالعالن عن املطابقة: -7

ى املصنع، وتحت مسؤو   7-1 ا بالنقطة  يجب ع رولوجيا التكميلية املحددة 1-5لية الجهة املعينة املشار ال ، تثبيت عالمة املطابقة وعالمة امل
ي شهادة اعالن املطابقة تل ن  ى كل اداة مطابقة للنوع املقر املب ى الرقم التعريفي للجهة املعينة، وذلك ع   ي هذا الالئحة، إضافة ا

ي هذا الالئحة.املتطلبات ذات العالقة الوا  ردة 
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ى املصنع اصدار اعالن مطابقة خطي لكل ملوديل اداة القياس، بشكل واضح ومحدد، واالحتفاظ به ليكون متوفرا عند الطلب    7-2 يجب ع
ي االسواق.  10من الجهات املختصه وملدة   سنوات من تاريخ وضع االداة 

ن املطابقة. ويجوز تزويد نسخة واحدة لدفعة ادوات القياس يتم يجب ان تزود كل اداة تم وضعها باالسواق بنسخة عن اعال 
 تزويدها ملستخدم واحد.

ي لل -8 ر ما ي ى املصنع توف ي االسواق: وضعسنوات من تاريخ  10املختصه عند الطلب، وذلك ملدة   جهاتيجب ع  االداة 

ي النقطة   -أ ا   1-5الوثائق املشار ال

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

ي النقاط   - ت ا   . 4-6و  3-6و  5-5القرارات والتقارير الصادرة عن الجهة املعينة املشار ال

ى كل جهة معينة ابالغ السلطة املبلغة بكل نظام جودة مقر تم إصداره أو سحبه، كما يجب، وبشكل دوري او عند الطلب،   -9 يجب ع

ر قائمة    بأنظمة الجودة ال تم رفضها أو تعليقها أو تحديدها.  توف

 املمثل املفوض:  -10

ي النقاط   امات املصنع املحددة  ا من خالل املمثل املفوض، نيابة عن املصنع وتحت   8و    7و    5-5و    1-5و    3ان ال يمكن الوفاء 
امات املمثل املفوض.  مسؤوليته، بشرط ان تكون محددة بال
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 (E)نموذج املطابقة 
ى ضمان الجودة لألداة    املطابقة للنوع بناء ع

Conformity to type based on instrument quality assurance  

  

ي النقاط  -1 ويضمن ويعلن عن مسؤوليته الكاملة أن أداة   5و  2هو اجراء تقييم مطابقة يقوم خالله الصانع بتلبية املتطلبات الواردة 

ى املتطلبات الواردة  ي شهادة إختبارات النوع إضافة ا ن  القياس املصنعة من قبله مطابقة االدوات املصنعة للنوع املقر كما هو مب

ا.  ي الالئحةذات العالقة 

 التصنيع:  -2

ى املصنع:   يجب ع
 أن يعمل وفقا لنظام جودة موافق عليه -

ائي وفقا للنقطة أن ت - ى املنتج ال  3تم عمليات الفحص والتفتيش ع

 .4أن يكون خاضعا لعمليات رقابة مستمرة وفقا للنقطة  -

 نظام الجودة:  -3

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

ي حال تقديمه من قبل املمثل املفوض فيجب أيضا تحديد إسم وعنوان املمثل املفوض.  - أ  إسم وعنوان املصنع، و

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

 جميع املعلومات ذات العالقة لألداة املراد تصنيعها.   - ت

 الوثائق الخاصة بنظام الجودة.  - ث

ي   -ج  .2النقطة الوثائق الفنية املشار اليه 

ا.  3-2 ى نظام الجودة أن يضمن مطابقة أداة القياس ملتطلبات هذه الالئحةالخاصة    يجب ع

ى شكل سياسات وإجراءات  يجب توثيق جميع العناصر والشروط واالحكام املتبناه من املصنع بطريقة منهجية ومنظمة وواضحة ع
  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

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

 بعد عملية التصنيع وتكرارية إجراؤهاالفحوصات ال سيتم إجراءها قبل وأثناء و   - ت

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

 وسائل مراقبة تحقيق الجودة املطلوبة للمنتج و اإلدارة الفعالة لنظام الجودة.   -ج

ى الجهة املعينة تقييم نظام الجودة   3-3 ي النقطة يجب ع  2-3لتحديد إذا ما كان يل املتطلبات الواردة 
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ى االقل   ر ف واحد ع ي عمليات التقييم، كما يجب أن يضم فريق التدقيق خب رة  ى فريق التدقيق أن يكون مؤهال وذو خ يجب ع
ي متطلبات هذا ا ي مجال اداة القياس من الناحية التقنية ولديه معرفة جيدة  رة    لالئحة.من ذوي الخ

ى موقع املصنع. ى زيارة تقيميية ا   يجب أن تتضمن عملية التدقيق ع
ي النقطة (ج) من النقطة ( ا  ى فريق التدقيق مراجعة الوثائق الفنية املشار ال ى تحديد  1-3يجب ع ) للتحقق من مقدرة املصنع ع

ى إجراء جميع الفح ي هذا الالئحة، واملقدرة ع ا    وصات الالزمة لضمان املطابقة لها.املتطلبات املشار ال
ى النتائج وقرارات عملية التدقيق. ى فريق التدقيق ابالغ املصنع بنتائج التدقيق ال يجب أن تتتضمن ع   يجب ع

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

ى نظام الجودة.   3-5 رات من املنوي اجراؤها ع ى علم بأي تغ ى املصنع ابقاء الجهة املعينة ال أقرت نظام الجودة ع   يجب ع

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

ى الجهة املعينة ابالغ املصنع بقرارها والذي يجب ان يتضمن ملخصا لعملية التقييم واالسباب املوجبة لقرارها.   يجب ع

  الجهة املعينة:  زيارات املتابعة تحت مسؤولية -4

ا بنظام الجودة بشكل كامل.  4-1 اماته املنصوص عل   دف زيارة املتابعة للتأكد من استمرارية وفاء املصنع باالل

بجمبع    4-2 املعينة  الجهة  وتزويد  والتخزين،  والفحص  والتصنيع  التصميم  مواقع  ى  ا الوصول  املعينة  للجهة  السماح  املصنع  ى  ع يجب 
  رية لعمليات التقييم، وبشكل خاص:املعلومات الضرو 

 وثائق نظام الجودة.  -أ

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

ى  4-3 ى املصنع للتأكد من استمرارية إدامة وتطبيق املصنع لنظام الجودة، ويجب ع ى الجهة املعنية اجراء تدقيق دوري ع الجهة    يجب ع
  املعينة تزويد املصنع بتقرير التدقيق.

ى املصنع، يتم خاللها إجراء فحوصات أو إختبارات، أو طلب إجراؤها،   4-4 ى ذلك فانه يمكن للجهة املعينة إجراء زيارات فجائية ا إضافة ا
ى الجهة املعينة تز  ي هذه الحالة فإن ع ويد املصنع بتقرير زيارة وتقريرا عن دف التأكد من أن نظام الجودة يعمل بشكل صحيح، و

ا.  ى طل   الفحوصات واالختبارات ال تم إجراؤها من قبل الجهة املعينة أو بناء ع

 عالمة املطابقة واالعالن عن املطابقة: -5

ا بالنقطة  5-1 ى املصنع، وتحت مسؤولية الجهة املعينة املشار ال رولوجي1- 3يجب ع ا التكميلية ، تثبيت عالمة املطابقة وعالمة امل

ي شهادة اعالن  ن  ى كل اداة مطابقة للنوع املقر املب ى الرقم التعريفي للجهة املعينة، وذلك ع ي هذا الالئحة، إضافة ا املحددة 

ي هذا الالئحة.  املطابقة تل املتطلبات ذات العالقة الواردة 

ى املصنع اصدار اعالن مطابقة خطي لكل ملوديل اداة القياس،   5-2 بشكل واضح ومحدد، واالحتفاظ به ليكون متوفرا عند يجب ع

ي االسواق.   10الطلب من الجهات املختصه وملدة    سنوات من تاريخ وضع االداة 

يجب ان تزود كل اداة تم وضعها باالسواق بنسخة عن اعالن املطابقة. ويجوز تزويد نسخة واحدة لدفعة ادوات القياس يتم تزويدها  
 ملستخدم واحد. 

ي لليجب ع -6 ر ما ي ي االسواق:ضسنوات من تاريخ و  10املختصه عند الطلب، وذلك ملدة   جهاتى املصنع توف  ع االداة 
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ي النقطة   -أ ا   1-3الوثائق املشار ال

ي النقطة   - ب ر املشار اليه  ا.5-3املعلومات املتعلقة بالتغي  ، 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 ابالغ السلطة املبلغة بكل نظام جودة مقر تم إصداره أو سحبه، كما يجب، وبشكل دوري او عند الطلب،   -7 يجب ع

ر قائمة بأنظمة الجودة ال تم رفضها أو تعليقها أو تحديد  ها.  توف

 املمثل املفوض:  -8

ي النقاط   امات املصنع املحددة  ا من خالل املمثل املفوض، نيابة عن املصنع وتحت مسؤوليته،    6و    5،  5-3،  1-3ان ال يمكن الوفاء 
امات املمثل املفوض.  بشرط ان تكون محددة بال
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 (E1)نموذج املطابقة 
ى الفحوصات  ائي لألداةضمان الجودة بناء ع   والتفتيش ال

Quality assurance of final instrument inspection and testing 

  

ي النقاط  -1 ويضمن ويعلن عن مسؤوليته الكاملة أن  ، 7و  4و  2هو اجراء تقييم مطابقة يقوم خالله الصانع بتلبية املتطلبات الواردة 

ا. ي هذا الالئحة، الخاصة   أداة القياس املصنعة من قبله تل جميع املتطلبات، الواردة 

 الوثائق الفنية:  -2

ى املصنع ان يحضر الوثائق الفنية وفقا للفقرة   ذات  . يجب ان تكون الوثائق الفنية كافية لتقييم مطابقة االداة للمتطلبات  18يجب ع
عمليات  وان تغطي  ا،  وتقييما كافيا للمخاطر. كما يجب ان تحدد املتطلبات ذات العالقة  العالقة، كما يجب ان تتضمن تحليال 

 التصميم والتصنيع والتشغيل لالداة، وكلما كان ذلك ممكنا.

ى املصنع االحتفاظ بالوثائق الفنية لتكون متوفرة فورا عند الطلب من الجهات املخ  -3 سنوات من تاريخ وضع  10تصه وملدة يجب ع

ي االسواق.   االداة 

 التصنيع:  -4

ى املصنع:   يجب ع
 أن يعمل وفقا لنظام جودة موافق عليه -

ائي وفقا للنقطة  - ى املنتج ال  5أن تتم عمليات الفحص والتفتيش ع

 .6أن يكون خاضعا لعمليات رقابة مستمرة وفقا للنقطة  -

 نظام الجودة:  -5

ى املصن  5-1 ي تصنيع أدوات القياس، والذي يجب أن يجب ع ع أن يقدم طلبا للجهة املعينة ال يختارها لتقييم نظام الجودة املستخدم 
  يتضمن:

ي حال تقديمه من قبل املمثل املفوض فيجب أيضا تحديد إسم وعنوان املمثل املفوض.  - أ  إسم وعنوان املصنع، و

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

 جميع املعلومات ذات العالقة لألداة املراد تصنيعها.   - ت

 الوثائق الخاصة بنظام الجودة.  - ث

ي النقطة   -ج  .2الوثائق الفنية املشار اليه 

ا.   5-2 ى نظام الجودة أن يضمن مطابقة أداة القياس ملتطلبات هذه الالئحةالخاصة    يجب ع

ى شكل سياسات وإجراءات يجب توثيق جميع العناصر والشروط   واالحكام املتبناه من املصنع بطريقة منهجية ومنظمة وواضحة ع
  وتعليمات عمل مكتوبه.

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

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

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

نسجالت الجودة، مثل تقارير التفتيش وبيانات الفحص، بيانات املعايرة، تقارير مؤهالت االشخاص امل  - ث  عني

 وسائل مراقبة تحقيق الجودة املطلوبة للمنتج و اإلدارة الفعالة لنظام الجودة.   -ج

ي النقطة    5-3 ى الجهة املعينة تقييم نظام الجودة لتحديد إذا ما كان يل املتطلبات الواردة   2-5يجب ع

ي عمليات التقييم، كما يجب أن   رة  ى فريق التدقيق أن يكون مؤهال وذو خ ى االقل  يجب ع ر ف واحد ع يضم فريق التدقيق خب
ي متطلبات هذا الالئحة. ي مجال اداة القياس من الناحية التقنية ولديه معرفة جيدة  رة    من ذوي الخ

ى موقع املصنع. ى زيارة تقيميية ا   يجب أن تتضمن عملية التدقيق ع
ي   ا  ى فريق التدقيق مراجعة الوثائق الفنية املشار ال ا  2النقطة (يجب ع ى تحديد املتطلبات املشار ال ) للتحقق من مقدرة املصنع ع

ى إجراء جميع الفحوصات الالزمة لضمان املطابقة لها.   ي هذا الالئحة، واملقدرة ع
ى النتائج وقرارات عملية التدقيق. ى فريق التدقيق ابالغ املصنع بنتائج التدقيق ال يجب أن تتتضمن ع   يجب ع

ا بشكل مناسب وفعال.يجب ع  5-4 ي نظام الجودة املقر، واملحافظة عل ا  امات املنصوص عل   ى املصنع أن يتخذ جميع االجراءات واالل

ى نظام الجودة.   5-5 رات من املنوي اجراؤها ع ى علم بأي تغ ى املصنع ابقاء الجهة املعينة ال أقرت نظام الجودة ع   يجب ع

ى الجهة املعينة تقيي ي النقطة يجب ع راحات املقدمة وتقرير فيما اذا كان نظام الجودة سيستمر بالوفاء باملتطلبات الواردة  م االق
ي حال الضرورة.5-2(   ) أو اذا كان هنالك حاجة العادة التقييم 

ى الجهة املعينة ابالغ املصنع بقرارها والذي يجب ان يتضمن ملخصا لعملية التقييم واالسباب املوجبة    لقرارها.يجب ع

  زيارات املتابعة تحت مسؤولية الجهة املعينة:  -6

ا بنظام الجودة بشكل كامل.  6-1 اماته املنصوص عل   دف زيارة املتابعة للتأكد من استمرارية وفاء املصنع باالل

والفحص    6-2 والتصنيع  التصميم  مواقع  ى  ا الوصول  املعينة  للجهة  السماح  املصنع  ى  ع بجمبع  يجب  املعينة  الجهة  وتزويد  والتخزين، 
  املعلومات الضرورية لعمليات التقييم، وبشكل خاص:

 وثائق نظام الجودة.  -أ

ا بالنقطة (  - ب  ).2الوثائق الفنية املشار ال

ن.   - ت  سجالت الجودة، مثل تقارير التفتيش وبيانات الفحص واملعايرة وتقارير كفاءة االشخاص املعني

ى الجهة    6-3 ى الجهة  يجب ع ى املصنع للتأكد من استمرارية إدامة وتطبيق املصنع لنظام الجودة، ويجب ع املعنية اجراء تدقيق دوري ع
  املعينة تزويد املصنع بتقرير التدقيق.

ى املصنع، يتم خاللها إجراء فحوصات أو إختبارات، أو    6-4 ى ذلك فانه يمكن للجهة املعينة إجراء زيارات فجائية ا طلب إجراؤها، إضافة ا
ى الجهة املعينة تزويد املصنع بتقرير زيارة وتقريرا عن  ي هذه الحالة فإن ع دف التأكد من أن نظام الجودة يعمل بشكل صحيح، و

ا.  ى طل   الفحوصات واالختبارات ال تم إجراؤها من قبل الجهة املعينة أو بناء ع

 عالمة املطابقة واالعالن عن املطابقة: -7
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ى ا 7-1 ا بالنقطة يجب ع رولوجيا التكميلية 1- 5ملصنع، وتحت مسؤولية الجهة املعينة املشار ال ، تثبيت عالمة املطابقة وعالمة امل

ي شهادة اعالن  ن  ى كل اداة مطابقة للنوع املقر املب ى الرقم التعريفي للجهة املعينة، وذلك ع ي هذا الالئحة، إضافة ا املحددة 

ي هذا الالئحة.املطابقة تل املتطلبات   ذات العالقة الواردة 

ى املصنع اصدار اعالن مطابقة خطي لكل ملوديل اداة القياس، بشكل واضح ومحدد، واالحتفاظ به ليكون متوفرا عند  7-2 يجب ع

ي االسواق.   10الطلب من الجهات املختصه وملدة    سنوات من تاريخ وضع االداة 

نسخة عن اعالن املطابقة. ويجوز تزويد نسخة واحدة لدفعة ادوات القياس يتم تزويدها  يجب ان تزود كل اداة تم وضعها باالسواق ب
 ملستخدم واحد. 

ي لل -8 ر ما ي ى املصنع توف ي االسواق: وضعسنوات من تاريخ  10املختصه عند الطلب، وذلك ملدة   جهاتيجب ع  االداة 

ي النقطة   -أ ا   1-5الوثائق املشار ال

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

ي النقاط   - ت ا   . 4-6و  3-6و  5-5القرارات والتقارير الصادرة عن الجهة املعينة املشار ال

ى كل جهة معينة ابالغ السلطة املبلغة بكل نظام جودة مقر تم إصداره أو سحبه، كما يجب، وبشكل دوري او عند ا -9 لطلب،  يجب ع

ر قائمة بأنظمة الجودة ال تم رفضها أو تعليقها أو تحديدها.    توف

 املمثل املفوض:  -10

ي النقاط   امات املصنع املحددة  ا من خالل املمثل املفوض، نيابة عن املصنع وتحت   8و    7و    5-5و    1-5و    3ان ال يمكن الوفاء 
امات املمثل املفو   ض.مسؤوليته، بشرط ان تكون محددة بال
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 (F)نموذج املطابقة 
ى التحقق من املنتج    املطابقة للنوع بناء ع

Conformity to type based on product verification  

 

ي النقاط  -1 ويضمن ويعلن عن مسؤوليته الكاملة  6و  1-5و  2هو اجراء تقييم مطابقة يقوم خالله الصانع بتلبية املتطلبات الواردة 

ي شهادة 3القياس املصنعة من قبله، وال خضعت الحكام النقطة (أن أداة  ن  )، مطابقة االدوات املصنعة للنوع املقر كما هو مب

ا. ي الالئحةذات العالقة  ى املتطلبات الواردة   إختبارات النوع إضافة ا

 التصنيع:  -2

ر الضرورية بحيث ان جميع عمليات ال ى املصنع اتخاذ جميع التداب ا تضمن مطابقة االدوات املصنعة للنوع  يجب ع تصنيع ومراقب
ا. ي الالئحة ذات العالقة  ى املتطلبات الواردة  ي شهادة إختبارات النوع إضافة ا ن    املقر كما هو مب

 التحقق -3

واالختبارات املناسبة، أو طلب إج القيام بالفحوصات  من قبل املصنع  الجهة املعينة ال تم اختيارها  ى  من يجب ع للتحقق  ا،  را
ا. ي الالئحة ذات العالقة  ى املتطلبات الواردة  ي شهادة إختبارات النوع إضافة ا ن   مطابقة األداة للنوع املقر كما هو مب

ن للتحقق من االدوات:  ن التاليت ى املصنع أن يختار واحدة من الطريقت   يجب ع

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

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

 التحقق من املطابقة بواسطة اختبار وفحص كل أداة: -4

ي امل   4-1 ا  واصفات يجب اختبار جميع أدوات القياس بشكل فردي (أداة أداة) وكذلك إجراء االختبارات والفحوصات املناسبة املنصوص عل
ي امللحق ( ي املواصفات الفنية ذات العالقة، وذلك للتحقق من مطابقة االدوات  6املبينة  ا  ) و/أو الفحوصات املكافئة املنصوص عل

ا. ي الالئحة ذات العالقة  ى املتطلبات الواردة  ي شهادة إختبارات النوع إضافة ا ن    املصنعة للنوع املقر كما هو مب

ي امللحق ( ي حال عدم توفر  ى الجهة املعينة تحديد الفحوصات املناسبة ال يجب إجراؤها. 6املواصفات املبينة    )، فإن ع
ا تثبيت الرقم التعريفي   4-2 ى الجهة املعينة إصدار شهادة مطابقة بالنسبة لالختبارات والفحوصات ال تم إجراؤها، كما يجب عل يجب ع

ا من ا، أو السماح بتثبي   قبل املصنع وتحت مسؤولية الجهة املعينة.   الخاص 

ا من قبل الجهات املختصه وملدة   ى املصنع االحتفاظ بشهادة املطابقة لتكون متوفرة للتفتيش عل سنوات من تاريخ وضع   10يجب ع
ي االسواق.    االداة 

  التحقق من املطابقة بواسطة الطرق االحصائية: -5

ى املصنع اتخاذ جميع التدا   5-1 ا تضمن تجانس الدفعة املصنعة، ويجب عليه  يجب ع ر الضرورية بحيث أن عملية التصنيع والرقابة عل ب
ى شكل دفعات متجانسة.   تقديم ادوات القياس للتحقق ع

5-2   ) للنقطة  وفقا  عشوائية  عينات  أخذ  وفقا  3-5يجب  فردي،  بشكل  جميعها  ا  عل املناسبة  والفحوصات  االختبارات  إلجراء  وذلك   ،(
امللحق (للم  ي  من 6واصفات املبينة  وذلك للتحقق  الفنية ذات العالقة،  ي املواصفات  ا  عل الفحوصات املكافئة املنصوص  و/أو   (
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ا ي الالئحة ذات العالقة  ى املتطلبات الواردة  ي شهادة إختبارات النوع إضافة ا ن  ، مطابقة االدوات املصنعة للنوع املقر كما هو مب
ي حال عدم توف  ي امللحق (و ى الجهة املعينة تحديد الفحوصات املناسبة ال يجب إجراؤها. 6ر مواصفات    )، فإن ع

  يجب أن يل اإلجراء االحصائي املتطلبات التالية:   5-3

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

 %. 1مقدارها أقل من  

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

 %. 7من 

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

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

ى املصنع االحتفاظ بشهادة املطابقة ا من قبل الجهات املختصه وملدة   يجب ع سنوات من تاريخ وضع   10لتكون متوفرة للتفتيش عل
ي االسواق.   االداة 

ي حال تكرار الرفض    5-5 ي االسواق. و ر املطابقة  ى الجهة املعينة اتخاذ االجراءات الالزمة ملنع وضع الدفعات غ ي حالة الرفض، فان ع
  نة تعليق التحقق من املطابقة وفقا لالجراء االحصائي واتخاذ االجراءات املناسبة. للدفعات، فإنه يجوز للجهة املعي

 عالمة املطابقة واالعالن عن املطابقة: -6

ا بالنقطة    6-1 ى املصنع، وتحت مسؤولية الجهة املعينة املشار ال رولوجيا التكميلية املحددة 3يجب ع ، تثبيت عالمة املطابقة وعالمة امل
ي شهادة اعالن املطابقة تل  ي هذا   ن  ى كل اداة مطابقة للنوع املقر املب ى الرقم التعريفي للجهة املعينة، وذلك ع الالئحة، إضافة ا

ي هذا الالئحة.  املتطلبات ذات العالقة الواردة 

ى املصنع اصدار اعالن مطابقة خطي لكل موديل اداة القياس، بشكل واضح ومحدد، واالحت   6-2 فاظ به ليكون متوفرا عند الطلب  يجب ع
ي االسواق.  10من الجهات املختصه وملدة   سنوات من تاريخ وضع االداة 

يجب ان تزود كل اداة تم وضعها باالسواق بنسخة عن اعالن املطابقة. ويجوز تزويد نسخة واحدة لدفعة ادوات القياس يتم تزويدها  
  ملستخدم واحد. 

ن املشار   ا بالنقطة  اذا وافقت جهة التعي ى أداة  3ال ا، فانه يمكن للمصنع أن يثبت الرقم التعريفي للجهة املعينة ع ، وتحت مسؤولي
 القياس.

ا بالنقطة  -7 ن املشار ال ى  3اذا وافقت جهة التعي ا، فانه يمكن للمصنع أن يثبت الرقم التعريفي للجهة املعينة ع ، وتحت مسؤولي

 أداة القياس أثناء عملية التصنيع.

 املمثل املفوض:  -8

امات  ا من خالل املمثل املفوض، نيابة عن املصنع وتحت مسؤوليته، بشرط ان تكون محددة بال امات املصنع يمكن الوفاء  ان ال
 املمثل املفوض.

ي النقاط    1-5و  2ال يجوز للممثل املفوض أن يقوم نيابة عن املصنع بالوفاء باملتطلبات املحددة 
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 (F1)نموذج املطابقة 
ى التحقق من املنتج    املطابقة بناء ع

Conformity based on product verification  

 

ي النقاط  -1 ويضمن ويعلن عن مسؤوليته  7و  1-6و  3و  2هو اجراء تقييم مطابقة يقوم خالله الصانع بتلبية املتطلبات الواردة 

ي الالئحة ذات العالقة  4الكاملة أن أداة القياس املصنعة من قبله، وال خضعت الحكام النقطة ( )، مطابقة للمتطلبات الواردة 

 ا.

 الوثائق الفنية:  -2

ى املصنع ان يحضر الوثائق الفنية وفقا للفقرة   كافية لتقييم مطابقة االداة للمتطلبات ذات  . يجب ان تكون الوثائق الفنية  18يجب ع
عمليات  وان تغطي  ا،  وتقييما كافيا للمخاطر. كما يجب ان تحدد املتطلبات ذات العالقة  العالقة، كما يجب ان تتضمن تحليال 

 التصميم والتصنيع والتشغيل لالداة، وكلما كان ذلك ممكنا.
ى املصنع االحتفاظ بالوثائق الفنية لتكون  سنوات من تاريخ وضع   10متوفرة فورا عند الطلب من الجهات املختصه وملدة    يجب ع

ي االسواق.   االداة 

 التصنيع:  -3

ا تضمن مطابقة االدوات املصنعة للنوع   ر الضرورية بحيث ان جميع عمليات التصنيع ومراقب ى املصنع اتخاذ جميع التداب يجب ع
ي شهادة  ن  ا.املقر كما هو مب ي الالئحة ذات العالقة  ى املتطلبات الواردة    إختبارات النوع إضافة ا

 التحقق -4

من  للتحقق  ا،  واالختبارات املناسبة، أو طلب إجرا القيام بالفحوصات  من قبل املصنع  الجهة املعينة ال تم اختيارها  ى  يجب ع
ي شهادة إختبارات النو  ن  ا.مطابقة األداة للنوع املقر كما هو مب ي الالئحة ذات العالقة  ى املتطلبات الواردة   ع إضافة ا

ن للتحقق من االدوات:  ن التاليت ى املصنع أن يختار واحدة من الطريقت   يجب ع

ن بالنقطة ( -  ).5التحقق من املطابقة بواسطة اختبار وفحص كل أداة، كما هو مب

ن -   ).6بالنقطة ( التحقق من املطابقة بواسطة الطرق االحصائية، كما هو مب

 التحقق من املطابقة بواسطة اختبار وفحص كل أداة: -5

ي املواصفات   5-1 ا  يجب اختبار جميع أدوات القياس بشكل فردي (أداة أداة) وكذلك إجراء االختبارات والفحوصات املناسبة املنصوص عل
ي امللحق ( ي 6املبينة  ا  املواصفات الفنية ذات العالقة، وذلك للتحقق من مطابقة االدوات  ) و/أو الفحوصات املكافئة املنصوص عل

ا. ي الالئحة ذات العالقة  ى املتطلبات الواردة  ي شهادة إختبارات النوع إضافة ا ن    املصنعة للنوع املقر كما هو مب

ي امللحق ( ى الجهة املعينة تحديد الفحوصا6ي حال عدم توفر املواصفات املبينة    ت املناسبة ال يجب إجراؤها. )، فإن ع
ا تثبيت الرقم التعريفي   5-2 ى الجهة املعينة إصدار شهادة مطابقة بالنسبة لالختبارات والفحوصات ال تم إجراؤها، كما يجب عل يجب ع

ا من قبل املصنع وتحت مسؤولية الجهة املعينة.  ا، أو السماح بتثبي   الخاص 

ى املصنع االحتفاظ بشهاد ا من قبل الجهات املختصه وملدة  يجب ع سنوات من تاريخ وضع   10ة املطابقة لتكون متوفرة للتفتيش عل
ي االسواق.    االداة 



102 

 

  التحقق من املطابقة بواسطة الطرق االحصائية: -6

ا تضمن تجانس الدفعة ا   6-1 ر الضرورية بحيث أن عملية التصنيع والرقابة عل ى املصنع اتخاذ جميع التداب ملصنعة، ويجب عليه  يجب ع
ى شكل دفعات متجانسة.   تقديم ادوات القياس للتحقق ع

6-2   ) للنقطة  وفقا  عشوائية  عينات  أخذ  وفقا  3-5يجب  فردي،  بشكل  جميعها  ا  عل املناسبة  والفحوصات  االختبارات  إلجراء  وذلك   ،(
امللحق ( ي  ي  6للمواصفات املبينة  ا  عل الفحوصات املكافئة املنصوص  و/أو  من )  وذلك للتحقق  الفنية ذات العالقة،  املواصفات 

ا ي الالئحة ذات العالقة  ى املتطلبات الواردة  ي شهادة إختبارات النوع إضافة ا ن  ، مطابقة االدوات املصنعة للنوع املقر كما هو مب
ي امللحق ( ي حال عدم توفر املواصفات املبينة  ى الجهة املعينة تحديد الفحوص6و   ات املناسبة ال يجب إجراؤها. )، فإن ع

  يجب أن يل اإلجراء االحصائي املتطلبات التالية:   6-3

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

 %. 1مقدارها أقل من  

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

 %. 7من 

ا باستثناء العينات ال ثبت فشلها أثناء الفحص.    6-4   ي حال قبول الدفعة، فإنه يجب اعتبار جميع الدفعة موافق عل

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

ا من قبل الجهات املختصه وملدة   ى املصنع االحتفاظ بشهادة املطابقة لتكون متوفرة للتفتيش عل سنوات من تاريخ وضع   10يجب ع
ي االسواق.   االداة 

ي حال تكرار الرفض    6-5 ي االسواق. و ر املطابقة  ى الجهة املعينة اتخاذ االجراءات الالزمة ملنع وضع الدفعات غ ي حالة الرفض، فان ع
  للدفعات، فإنه يجوز للجهة املعينة تعليق التحقق من املطابقة وفقا لالجراء االحصائي واتخاذ االجراءات املناسبة. 

 عن املطابقة:عالمة املطابقة واالعالن  -7

ا بالنقطة    7-1 ى املصنع، وتحت مسؤولية الجهة املعينة املشار ال رولوجيا التكميلية املحددة 4يجب ع ، تثبيت عالمة املطابقة وعالمة امل
ي شهادة اعالن ن  ى كل اداة مطابقة للنوع املقر املب ى الرقم التعريفي للجهة املعينة، وذلك ع املطابقة تل    ي هذا الالئحة، إضافة ا

ي هذا الالئحة.  املتطلبات ذات العالقة الواردة 

ى املصنع اصدار اعالن مطابقة خطي لكل موديل اداة القياس، بشكل واضح ومحدد، واالحتفاظ به ليكون متوفرا عند الطلب     7-2 يجب ع
ي االسواق.  10من الجهات املختصه وملدة   سنوات من تاريخ وضع االداة 

تزود كل اداة تم وضعها باالسواق بنسخة عن اعالن املطابقة. ويجوز تزويد نسخة واحدة لدفعة ادوات القياس يتم تزويدها  يجب ان  
  ملستخدم واحد. 

ا بالنقطة   ن املشار ال ى أداة  5اذا وافقت جهة التعي ا، فانه يمكن للمصنع أن يثبت الرقم التعريفي للجهة املعينة ع ، وتحت مسؤولي
 القياس.

ا بالنقطة  -8 ن املشار ال ى  3اذا وافقت جهة التعي ا، فانه يمكن للمصنع أن يثبت الرقم التعريفي للجهة املعينة ع ، وتحت مسؤولي

 أداة القياس أثناء عملية التصنيع.
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 املمثل املفوض:   -9

ا من خالل املمثل املفوض، نيابة عن املصنع وتحت   امات املصنع يمكن الوفاء  امات ان ال مسؤوليته، بشرط ان تكون محددة بال
 املمثل املفوض.

ي النقاط   1-6و  3و  2ال يجوز للممثل املفوض أن يقوم نيابة عن املصنع بالوفاء باملتطلبات املحددة 
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 (G)نموذج املطابقة 
ى التحقق من الوحدة    املطابقة بناء ع

Conformity based on unit verification  

 

ي النقاط هو  -1 ويضمن ويعلن عن مسؤوليته الكاملة أن  5و  3و  2اجراء تقييم مطابقة يقوم خالله الصانع بتلبية املتطلبات الواردة 

ا.4أداة القياس املصنعة من قبله، وال خضعت الحكام النقطة ( ي الالئحة ذات العالقة   )، مطابقة للمتطلبات الواردة 

 الوثائق الفنية:  -2

ى امل ا بالنقطة  18صنع ان يحضر الوثائق الفنية وفقا للفقرة  يجب ع . يجب ان تكون الوثائق  4وجعلها متاحة للجهة املعينة املشار ال
الفنية كافية لتقييم مطابقة االداة للمتطلبات ذات العالقة، كما يجب ان تتضمن تحليال وتقييما كافيا للمخاطر. كما يجب ان تحدد 

 ا، وان تغطي عمليات التصميم والتصنيع والتشغيل لالداة، وكلما كان ذلك ممكنا.املتطلبات ذات العالقة 
ى املصنع االحتفاظ بالوثائق الفنية لتكون متوفرة فورا عند الطلب من الجهات املختصه وملدة   سنوات من تاريخ وضع   10يجب ع

ي االسواق.   االداة 

 التصنيع:  -3

جميع   اتخاذ  املصنع  ى  ع املصنعة  يجب  االدوات  مطابقة  تضمن  ا  ومراقب التصنيع  عمليات  جميع  ان  بحيث  الضرورية  ر  التداب
ا.  ي الالئحة ذات العالقة    للمتطلبات الواردة 

 التحقق -4

ا، املنصوص عل ى الجهة املعينة ال تم اختيارها من قبل املصنع القيام بالفحوصات واالختبارات املناسبة، أو طلب إجرا ا  يجب ع
ي امللحق ( ي املواصفات الفنية ذات العالقة، وذلك للتحقق من 6ي املواصفات املبينة  ا  ) و/أو الفحوصات املكافئة املنصوص عل

ي امللحق ( ي حال عدم توفر املواصفات املبينة  ا، و ي الالئحة ذات العالقة  ى الجهة 6مطابقة االداة للمتطلبات الواردة  )، فإن ع
  حديد الفحوصات املناسبة ال يجب إجراؤها.املعينة ت

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

ى املصنع االحتف ا من قبل الجهات املختصه وملدة  يجب ع سنوات من تاريخ وضع   10اظ بشهادة املطابقة لتكون متوفرة للتفتيش عل
ي االسواق.   االداة 

 عالمة املطابقة واالعالن عن املطابقة: -5

ا بالنقطة   5-1 ى املصنع، وتحت مسؤولية الجهة املعينة املشار ال رولوجيا التكميلية املحددة ، تثبيت عالمة املطابقة وعالمة امل4يجب ع
ي شهادة اعالن املطابقة تل ن  ى كل اداة مطابقة للنوع املقر املب ى الرقم التعريفي للجهة املعينة، وذلك ع   ي هذا الالئحة، إضافة ا

ي هذا الالئحة.  املتطلبات ذات العالقة الواردة 

بشكل     5-2 لالداة،  خطي  مطابقة  اعالن  اصدار  املصنع  ى  ع الجهات يجب  من  الطلب  عند  متوفرا  ليكون  به  واالحتفاظ  ومحدد،  واضح 
ي االسواق.   10املختصه وملدة   سنوات من تاريخ وضع االداة 

 يجب ان تزود األداة ال تم وضعها باالسواق بنسخة عن اعالن املطابقة. 
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 املمثل املفوض:   -6

ي النقاط   امات املصنع املحددة  ا من خالل املمثل املفوض، نيابة عن املصنع وتحت مسؤوليته، بشرط يمكن الوفاء   5و    2ان ال
امات املمثل املفوض.   ان تكون محددة بال
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 (H)نموذج املطابقة 
ى ضمان الجودة الشامل    املطابقة بناء ع

Conformity based on full quality assurance  

  

ي النقاط  -1 ويضمن ويعلن عن مسؤوليته الكاملة أن أداة   5و  2هو اجراء تقييم مطابقة يقوم خالله الصانع بتلبية املتطلبات الواردة 

ا. ي هذا الالئحة، الخاصة   القياس املصنعة من قبله تل جميع املتطلبات، الواردة 

 التصنيع:  -2

ى املصنع:   يجب ع
 ق عليهأن يعمل وفقا لنظام جودة مواف -

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

 .4أن يكون خاضعا لعمليات رقابة مستمرة وفقا للنقطة  -

 نظام الجودة:  -3

ي تصنيع أدوات القياس، والذي يجب أن    3-1 ى املصنع أن يقدم طلبا للجهة املعينة ال يختارها لتقييم نظام الجودة املستخدم  يجب ع
  تضمن:ي
ي حال تقديمه من قبل املمثل املفوض فيجب أيضا تحديد إسم وعنوان املمثل املفوض.  - أ  إسم وعنوان املصنع، و

الداة قياس مراد تصنيعها، وال يجب ان   (category)من كل تصنيف  (model)، لكل موديل 18الوثائق الفنية وفقا للفقرة   - ب

داة للمتطلبات ذات العالقة، كما يجب ان تتضمن تحليال وتقييما كافيا  تكون الوثائق الفنية كافية لتقييم مطابقة اال 

ا، وان تغطي عمليات التصميم والتصنيع والتشغيل لالداة، وكلما   للمخاطر. كما يجب ان تحدد املتطلبات ذات العالقة 

 كان ذلك ممكنا.

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

 ام الجودة.الوثائق الخاصة بنظ  - ث

ا.  3-2 ى نظام الجودة أن يضمن مطابقة أداة القياس ملتطلبات هذه الالئحةالخاصة    يجب ع
ى شكل سياسات وإجراءات  يجب توثيق جميع العناصر والشروط واالحكام املتبناه من املصنع بطريقة منهجية ومنظمة وواضحة ع

  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

ي امللحق (  - ب ) لن  6املواصفات الفنية للتصميم متضمنة املواصفات القياسية ال سيتم تطبيقها وفيما اذا املواصفات املبينة 

ي هذه الالئحةالخاصة باداة يتم تطبيقها بالك امل، إضافة للوسائل ال ستستخدم لضمان أن املتطلبات االساسية الواردة 

ا باستخدام مواصفات فنية أخرى ذات عالقة.   القياس سيتم تلبي

 تقنيات ضبط والتحقق من التصميم والعمليات واالجراءات املنهجية ال ستستخدم عند تصميم أداة القياس املعنية   - ت

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

 الفحوصات ال سيتم إجراءها قبل وأثناء وبعد عملية التصنيع وتكرارية إجراؤها  -ج
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نسجالت الجودة، مثل تقارير التفتيش وبيانات الفحص، بيانات املعايرة، تقارير مؤهالت االشخا  -ح  ص املعني

 وسائل مراقبة تحقيق الجودة املطلوبة للمنتج و اإلدارة الفعالة لنظام الجودة.  -خ

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

ي متطلبات هذا الالئحة. ي مجال اداة القياس من الناحية التقنية ولديه معرفة جيدة  رة    من ذوي الخ
ى موقع املصنع. ى زيارة تقيميية ا   يجب أن تتضمن عملية التدقيق ع

ا  ى فريق التدقيق مراجعة الوثائق الفنية املشار ال ى تحديد  1-3ي النقطة (ب) من النقطة (يجب ع ) للتحقق من مقدرة املصنع ع
ى إجراء جميع الفحوصات الالزمة لضمان املطابقة لها. ي هذا الالئحة، واملقدرة ع ا    املتطلبات املشار ال
ى النتائج وقرارات عملية  ى فريق التدقيق ابالغ املصنع بنتائج التدقيق ال يجب أن تتتضمن ع   التدقيق.يجب ع

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

ى نظام الجودة.   3-5 رات من املنوي اجراؤها ع ى علم بأي تغ ى املصنع ابقاء الجهة املعينة ال أقرت نظام الجودة ع   يجب ع
ى   ي النقطة يجب ع راحات املقدمة وتقرير فيما اذا كان نظام الجودة سيستمر بالوفاء باملتطلبات الواردة  الجهة املعينة تقييم االق

ي حال الضرورة.3-2(   ) أو اذا كان هنالك حاجة العادة التقييم 
ى الجهة املعينة ابالغ املصنع بقرارها والذي يجب ان يتضمن ملخصا لعملية التقييم   واالسباب املوجبة لقرارها. يجب ع

  زيارات املتابعة تحت مسؤولية الجهة املعينة:  -4

ا بنظام الجودة بشكل كامل.  4-1 اماته املنصوص عل   دف زيارة املتابعة للتأكد من استمرارية وفاء املصنع باالل
ى مواقع التصميم   4-2 ى املصنع السماح للجهة املعينة الوصول ا والتصنيع والفحص والتخزين، وتزويد الجهة املعينة بجمبع يجب ع

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

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

ي جزء الت  - ت صنيع من نظام الجودة، مثل تقارير التفتيش وبيانات الفحص واملعايرة وتقارير  سجالت الجودة كما تم تزويدها 

ن.   كفاءة االشخاص املعني

ى    4-3 ى املصنع للتأكد من استمرارية إدامة وتطبيق املصنع لنظام الجودة، ويجب ع ى الجهة املعنية اجراء تدقيق دوري ع يجب ع
  الجهة املعينة تزويد املصنع بتقرير التدقيق.

ى املصنع، يتم خاللها إجراء فحوصات أو إختبارات، أو طلب    4-4 ى ذلك فانه يمكن للجهة املعينة إجراء زيارات فجائية ا إضافة ا
ى الجهة املعينة تزويد املصنع بتقرير زيارة   ي هذه الحالة فإن ع دف التأكد من أن نظام الجودة يعمل بشكل صحيح، و إجراؤها، 

ا.وتقريرا عن الفحوصات  ى طل   واالختبارات ال تم إجراؤها من قبل الجهة املعينة أو بناء ع
 عالمة املطابقة واالعالن عن املطابقة: -5

ا بالنقطة   5-1 ى املصنع، وتحت مسؤولية الجهة املعينة املشار ال رولوجيا التكميلية 1- 3يجب ع ، تثبيت عالمة املطابقة وعالمة امل
ي هذا الالئحة، إضاف ي  املحددة  ى كل اداة مطابقة للمتطلبات ذات العالقة الواردة  ى الرقم التعريفي للجهة املعينة، وذلك ع ة ا

 هذا الالئحة.
ى املصنع اصدار اعالن مطابقة خطي لكل ملوديل اداة القياس، بشكل واضح ومحدد، واالحتفاظ به ليكون متوفرا عند   5-2 يجب ع

ي االسواق.  سنوا 10الطلب من الجهات املختصه وملدة    ت من تاريخ وضع االداة 
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يجب ان تزود كل اداة تم وضعها باالسواق بنسخة عن اعالن املطابقة. ويجوز تزويد نسخة واحدة لدفعة ادوات القياس يتم تزويدها  
 ملستخدم واحد. 

ي لل -6 ر ما ي ى املصنع توف ي االسواق: وضعسنوات من تاريخ  10املختصه عند الطلب، وذلك ملدة   جهاتيجب ع  االداة 

ي النقطة   -أ ا   1-3الوثائق املشار ال

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

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

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

ى كل جهة معينة ابالغ السلطة املبلغة بكل نظام جودة مقر تم إصداره أو سحبه، كما يجب، وبشكل دوري او عند الطلب،   -7 يجب ع

ر قائمة بأنظمة الجودة ال تم رفضها أو تعليقها أو تحديد  ها.  توف

 املمثل املفوض:  -8

ي النقاط   امات املصنع املحددة  ا من خالل املمثل املفوض، نيابة عن املصنع وتحت مسؤوليته،    6و    5و    5-3و    1-3ان ال يمكن الوفاء 
امات املمثل املفوض.  بشرط ان تكون محددة بال
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 (H1)نموذج املطابقة 

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

  

ي النقاط   -1 ويضمن ويعلن عن مسؤوليته الكاملة أن أداة    6و    2هو اجراء تقييم مطابقة يقوم خالله الصانع بتلبية املتطلبات الواردة 

ا.القياس املصنعة من قبله تل جميع املتطلبات، الوار  ي هذا الالئحة، الخاصة   دة 

 التصنيع:  -2

ى املصنع:   يجب ع
 أن يعمل وفقا لنظام جودة موافق عليه -

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

 .5أن يكون خاضعا لعمليات رقابة مستمرة وفقا للنقطة  -

 .4يتوافق مع النقطة يجب اختبار تناسب التصميم الف ألداة القياس بما  
 نظام الجودة:  -3

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

ي حال تقديمه من قبل املمثل املفوض فيجب أيضا تحديد إسم وعنوان   - أ  املمثل املفوض.إسم وعنوان املصنع، و

 كل املعلومات ذات العالقة بصنف االداة املتوقع تصنيعها.  - ب

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

 الوثائق الخاصة بنظام الجودة.  - ث

ا.  3-2 ى نظام الجودة أن يضمن مطابقة أداة القياس ملتطلبات هذه الالئحةالخاصة    يجب ع
ى شكل سياسات وإجراءات يجب توثيق جميع العناصر وا لشروط واالحكام املتبناه من املصنع بطريقة منهجية ومنظمة وواضحة ع

  وتعليمات عمل مكتوبه.
ي:   بشكل خاص فإن نظام الجودة يجب أن يتضمن وصفًا كافيًا ومناسبًا ملا ي

 اإلنتاجأهداف الجودة والهيكل التنظيم ومسؤوليات وصالحيات اإلدارة فيما يتعلق بجودة   -أ

ي امللحق (  - ب ) لن  6املواصفات الفنية للتصميم متضمنة املواصفات القياسية ال سيتم تطبيقها وفيما اذا املواصفات املبينة 

ي هذه الالئحة الخاصة باداة  يتم تطبيقها بالكامل، إضافة للوسائل ال ستستخدم لضمان أن املتطلبات االساسية الواردة 

ا با  ستخدام مواصفات فنية أخرى ذات عالقة. القياس سيتم تلبي

 تقنيات ضبط والتحقق من التصميم والعمليات واالجراءات املنهجية ال ستستخدم عند تصميم أداة القياس املعنية   - ت

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

 جراءها قبل وأثناء وبعد عملية التصنيع وتكرارية إجراؤهاالفحوصات ال سيتم إ  -ج

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

 وسائل مراقبة تحقيق الجودة املطلوبة للمنتج و اإلدارة الفعالة لنظام الجودة.  -خ
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ى الجهة املعينة تقييم   3-3 ي النقطة يجب ع   2-3نظام الجودة لتحديد إذا ما كان يل املتطلبات الواردة 
ى االقل   ر ف واحد ع ي عمليات التقييم، كما يجب أن يضم فريق التدقيق خب رة  ى فريق التدقيق أن يكون مؤهال وذو خ يجب ع

ي م ي مجال اداة القياس من الناحية التقنية ولديه معرفة جيدة  رة    تطلبات هذا الالئحة.من ذوي الخ
ى موقع املصنع. ى زيارة تقيميية ا   يجب أن تتضمن عملية التدقيق ع

ي النقطة (ب) من النقطة ( ا  ى فريق التدقيق مراجعة الوثائق الفنية املشار ال ى تحديد  1-3يجب ع ) للتحقق من مقدرة املصنع ع
ى إجر  ي هذا الالئحة، واملقدرة ع ا    اء جميع الفحوصات الالزمة لضمان املطابقة لها.املتطلبات املشار ال

ى النتائج وقرارات عملية التدقيق. ى فريق التدقيق ابالغ املصنع بنتائج التدقيق ال يجب أن تتتضمن ع   يجب ع
ا بش  3-4 ي نظام الجودة املقر، واملحافظة عل ا  امات املنصوص عل ى املصنع أن يتخذ جميع االجراءات واالل   كل مناسب وفعال.يجب ع
ى نظام الجودة.   3-5 رات من املنوي اجراؤها ع ى علم بأي تغ ى املصنع ابقاء الجهة املعينة ال أقرت نظام الجودة ع   يجب ع

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

ملخصا لعملية التقييم واالسباب املوجبة  والذي يجب ان يتضمن  الجهة املعينة ابالغ املصنع أو املمثل املفوض بقرارها  ى  يجب ع
  لقرارها. 

ى كل جهة معينة ابالغ السلطة املبلغة بكل نظام جودة مقر تم إصداره  3-6 أو سحبه، كما يجب، وبشكل دوري او عند الطلب،    يجب ع
ر قائمة بأنظمة الجودة ال تم رفضها أو تعليقها أو تحديدها.    توف

  اختبارات التصميم -4

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

ي: ى الطلب أن يتضمن ما ي   يجب ع

 اسم وعنوان املصنع.  -أ

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

الفنية كافية لتقييم مطابقة االداة للمتطلبات ذات العالقة،  ، وال يجب ان تكون الوثائق 18الوثائق الفنية وفقا للفقرة   - ت

ا، وان تغطي عمليات  كما يجب ان تتضمن تحليال وتقييما كافيا للمخاطر. كما يجب ان تحدد املتطلبات ذات العالقة 

 التصميم والتصنيع والتشغيل لالداة، وكلما كان ذلك ممكنا.

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

ي امللحق ( ا من املواصفات املبينة  )، كما يجب أن تتضمن، وكلما كان ذلك ضروريا، نتائج الفحوصات 6ال لم يتم تلبي

رات مناسب  ي مخت رات أخرى  ال تم اجراؤها وفقا للمواصفات الفنية، وال يجب أن تكون  ة تابعة للمصنع أو أي مخت

 ولكن تحت مسؤوليته. 

ى الجهة املعنية اصدار شهادة   4-3 ي حال مطابقة التصميم ملتطلبات هذا الالئحة، فان ع ى الجهة املعينة اختبار الطلب، و يجب ع
ى    اختبار التصميم لصالح املصنع، وال يجب أن تحتوي ع

 اسم وعنوان املصنع -

 رنتائج االختبا -

 شروط صالحية الشهادة، اذا لزم ذلك. -
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 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-service control)يجب أن تحتوي الشهادة وملحقا
ا مع الت ر  وتقييم مطابق رولوجية   (reproducibility)، وخصوصا ما يتعلق بتكرارية  (examined design)صميم املخت الخصائص امل

 عندما يتم ضبطها باستخدام االدوات املناسبة، وال تشمل:

رولوجية للتصميم  -أ  الخصائص امل

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

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

conformity)   .للتصميم 

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

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

ذا الخصوص واالحتفاظ به ليكون بمتناول السلطة املبلغة. ى الجهة املعينة إعداد تقرير تقييم    يجب ع
ى موافق10(27دون االخالل باملادة   ى الجهة املعينة أن تصرح بمحتويات هذا التقرير بشكل كامل أو جزئي، بعد الحصول ع ة )، فإن ع

 املصنع. 
رات الحقة لـ  10تكون صالحية الشهادة ملدة  ا.  10سنوات من تاريخ اإلصدار، ويمكن تجديدها لف   سنوات لكل م

ى الجهة املعينة رفض اصدار شهادة إختبارات التصميم  ي هذا الالئحة، فان ع ي حال عدم تلبية التصميم للمتطلبات املتعلقة به 
(Design examination certificate)  .ي ا ابالغ الجهة القدمة للطلب بذلك مبينة سبب الرفض بشكل تفصي   كما يجب عل

ر مطابقة لهذا الالئحة، كما يجب   4-4 ى التصميم املقر بحيث تصبح بناء عليه غ ر يطرأ ع ى تام بأي تغي يجب أن تبقى الجهة املعينة ع
ى أداة القياس يت ر الذي طرأ ع  طلب مزيدا من التحقيق، وابالغ املصنع بذلك. أن تحدد فيما اذا التغي

ى التصميم املقر وال يمكن   رات ال تطرأ ع ى املصنع ابالغ الجهة املعينة ال أصدرت شهادة إختبار التصميم بجميع التغي يجب ع
ي هذه الالئحةأو الظروف الخاصة بصالحية الشهادة، ى مطابقة االداة للمتطلبات االساسية  وال تتطلب القيام باختبارات   أن تؤثر ع

ي شهادة إختبار التصميم االصلية. ى الواردة   اضافية ع

ى كل جهة معينة تزويد السلطة املبلغة   4-5 ا   (Notifying Authority)يجب ع ا أو عدل التابعة لها بشهادات إختبار التصميم ال أصدر
ا وذلك بشكل دور  ا أو الغ ن الطلب.أو حددت مجالها أو علق  ي أو ح

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

ى الوثائق   ا وملف الوثائق الفنية باالضافة ا ا وتعديال ى الجهة املعينة االحتفاظ بنسخة عن شهادة إختبار التصميم وملحقا يجب ع
اية صالحية الشهادة.  ال قدمها   املصنع، وذلك ح 

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

  لية الجهة املعينة: زيارات املتابعة تحت مسؤو  -5

ا بنظام الجودة بشكل كامل.  5-1 اماته املنصوص عل   دف زيارة املتابعة للتأكد من استمرارية وفاء املصنع باالل
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بجمبع    5-2 املعينة  الجهة  وتزويد  والتخزين،  والفحص  والتصنيع  التصميم  مواقع  ى  ا الوصول  املعينة  للجهة  السماح  املصنع  ى  ع يجب 
  املعلومات الضرورية لعمليات التقييم، وبشكل خاص:

 وثائق نظام الجودة.  -أ

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

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

ن.   كفاءة االشخاص املعني

ى الجهة    5-3 ى املصنع للتأكد من استمرارية إدامة وتطبيق املصنع لنظام الجودة، ويجب ع ى الجهة املعنية اجراء تدقيق دوري ع يجب ع
  املعينة تزويد املصنع بتقرير التدقيق.

ى ذلك فانه يمكن للجهة املعينة إجراء زيارا  5-4 ى املصنع، يتم خاللها إجراء فحوصات أو إختبارات، أو طلب إجراؤها، إضافة ا ت فجائية ا
ى الجهة املعينة تزويد املصنع بتقرير زيارة وتقريرا عن  ي هذه الحالة فإن ع دف التأكد من أن نظام الجودة يعمل بشكل صحيح، و

ا. الفحوصات واالختبارات ال تم إجراؤها من قبل الجهة املعينة أو ب ى طل   ناء ع
 عالمة املطابقة واالعالن عن املطابقة: -6

ا بالنقطة    6-1 ى املصنع، وتحت مسؤولية الجهة املعينة املشار ال رولوجيا التكميلية املحددة 1-3يجب ع ، تثبيت عالمة املطابقة وعالمة امل
ى كل اداة   ى الرقم التعريفي للجهة املعينة، وذلك ع ي هذا الالئحة. ي هذا الالئحة، إضافة ا  مطابقة للمتطلبات ذات العالقة الواردة 

ى املصنع اصدار اعالن مطابقة خطي لكل ملوديل اداة القياس، بشكل واضح ومحدد، واالحتفاظ به ليكون متوفرا عند الطلب    6-2 يجب ع
ي االسواق.  10من الجهات املختصه وملدة   سنوات من تاريخ وضع االداة 

ة تم وضعها باالسواق بنسخة عن اعالن املطابقة. ويجوز تزويد نسخة واحدة لدفعة ادوات القياس يتم تزويدها  يجب ان تزود كل ادا
 ملستخدم واحد. 

ي لل -7 ر ما ي ى املصنع توف ي االسواق: 10ت املختصه عند الطلب، وذلك ملدة  جها يجب ع  سنوات من تاريخ وضع االداة 

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

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

 املمثل املفوض:  -8

ي النقطة   ي النقاط  2-4و    1-4يمكن للمثل املفوض تقديم الطلب املشار اليه  - 3و    1-3، كما يمكنه الوفاء بمتطلبات املصنع املحددة 
امات املمثل املفوض. 7و  6و  6-4و  4-4و  5     ، نيابة عن املصنع وتحت مسؤوليته، بشرط ان تكون محددة بال
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 )4ملحق (

  ملطابقة إعالن ا

Declaration of Conformity  

  

 يجب أن يتضمن إعالن املطابقة  املعلومات التالية كحد أدنى:

 

ي للمطابقة الصادر عنه.  -1  استخدام رقم تمي

 موديل املنتج / أداة القياس، النوع، الدفعة أو الرقم املتسلسل.  -2

 إسم وعنوان الصانع  -3

 االقتضاء. ، حسب إسم وعنوان املمثل املفوض -4

 أن هذا االعالن قد صدر عن الصانع وتحت مسؤوليته التامة. -5

ا، ومن املمكن عند الضرورة إضافة صورة لألداة. -6 ى سلسل  وصف االداة بطرقة تسمح بالتعرف ع

 عبارة تصرح بأن املنتج املوصوف أعاله يطابق جميع املتطلبات ذات العالقة باللوائح الفنية ذات العالقة.  -7

 ى املواصفات املتوائمة أو الوثائق التقيسية أو الخصائص الفنية ذات العالقة ال تم مطابقة املنتج وفقا لها.االشارة ا -8

ا، حسب االقتضاء.  -9  اسم الجهة املعينة ورقمها التعريفي ورقم الشهادة الصادرة ع

 معلومات إضافية ذات عالقة  -10

 ار.اسم وتوقيع الشخص املخول ووظيفته، وتاريخ ومكان االصد -11
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  )5ملحق (

  عالمات املطابقة

Conformity Marks 

  

 )    تعاريف:1مادة ( -12

 :عالمة املطابقة  -

ى وثيقة  إقرار  ى املنتج أوع ى املنتج  للداللة  ي عالمة ذات شكل خاص توضع ع ا ع ي حال عدم التمكن من تثبي املطابقة 
ي الالئحة. ى مطابقة املنتج لجميع املتطلبات الواردة    ع

رولوجيا التكميلية (العالمة التكميلية):  -  عالمة امل

ي هذه الالئحة.  ي عالمة توضع بعد عالمة املطابقة  وتختص فقط بأدوات القياس الواردة 
ي هذه الالئحة املتعلقة باملنتج، وأن الشخص  -13 ى املنتج أنه يل جميع املتطلبات الواجب توفرها  تدل عالمة املطابقة املثبتة ع

ي   ي أو املعنوي الذي قام بوضعها أو من أصبح مسؤوال عن وضعها قد تأكد بأن املنتج يفي بجميع املتطلبات الواجب توفرها  الطبي

ي هذه الالئحة واللوائح األخرى ذات العالقة.  الالئحة  املتعلقة ب ا  ا وضعت بعد القيام بكافة اإلجراءات املنصوص عل  املنتج وأ

ي السوق.  -14 ا قبل طرحها  ى جميع املنتجات الخاضعة لهذه الالئحة وال تلزم بوضع عالمة املطابقة عل   يجب تثبيت عالمة املطابقة ع

ي العالمة الوحي -15  دة ال تؤكد بأن املنتج يتوافق مع هذه الالئحة.عالمة املطابقة 

  

  تصميم وابعاد عالمة املطابقة اإلماراتية والعالمة التكميلية. وزارةتصدر ال ) :2مادة (

ا :3مادة ( رف    ) : عالمات املطابقة املع

ا ألغراض هذه الالئحة: رف  ر عالمات املطابقة التالية مع   تعت

رولوجيا التكميلية وال تل متطلبات الدليل األ CE markingاألوروبية  (العالمة   -  Measuringوروبي لهذه الغاية () وعالمة امل

Instrument Directive.( 

ا ال -   . وزارةأية عالمة مطابقة اخرى توافق عل
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  )6ملحق (

ية   الوثائق التوج

Guidance Documents 

ر    ) 1مادة ( رولوجيا القانونيةتعت ية، والصادرة عن املنظمة االوروبية للم  European Cooperation in legal Metrology الوثائق التوج
(WELMEC) مقبولة ألغراض هذه الالئحة  

ر ملزمة قانونية.   )2مادة ( رات غ ي هذه الوثائق تفس رات الواردة  ر التفس   تعت
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  )7ملحق (

  املراجع 
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