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 : ( املصطلحات والتعاريف1املادة )

الدالالت واملعاني  -(  لالئحة التنفيذية 2عند تطبيق بنود ملحق) -تكون للمسميات والعبارات أدناه  - 1/1

 املبينة أمامها، مالم يقتِض سياق النص خالف ذلك : 

أجهزة الوزن غير التلقائية التي تتطلب تدخل :  املوازين

 مستخدم هذه األجهزة خالل عملية الوزن.

ويطبق هذا امللحق على جميع أجهزة الوزن غير التلقائي 

 املسماة فيما بعد باملوازين. 

Weighing 

instruments 

 املوازين كاألتي : : تصنف  املوازيندقة فئات 

املوازين ذات التطبيقات الخاصة  (Iالفئة األولى ) -

 وفائقة الدقة

accuracy Special. 

 املوازين ذات الدقة العالية  (II) الفئة الثانية  -

accuracy High. 

( املوازين ذات الدقة املتوسطة IIIالفئة الثالثة )  -

accuracy Medium. 

( املوازين ذات الدقة العادية IIIIالفئة الرابعة ) - 

Ordinary accuracy . 

Accuracy classes 

 : وُيقصد به ما يلي: املوّرد

ملوازين في حاااالاااة إقاااامتاااه في اململكاااة، أو كااال اصاااااااااااااااانع  -

ُهويته على أنه صااااااااااااانع للموازين، وذلك  ُيقّدمشااااااااااااخص 

من خالل تساااميته املوازين باسااامه أو أي وصاااف تجاري 

ذي صااااااااااااالاااة، وماااذلاااك كااال شاااااااااااااخص يقاااِدم على تجااادياااد 

 .املوازين

خارج  في اململكة في حالة إقامة الصاااانع وميل الصاااانع -

اململكة، أو املسااتورد في حالة عدم وجود وميل للصااانع 

 في اململكة.

ل شاااااااااااااخص في سااااااااااااالسااااااااااااالااااة التوريااااد ممن قااااد يكون كاااا -

 .لنشاطه أثر على خصائص املوازين

Importer 
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 قابلية إعادة الوزن

 

: يجااااااب أن تكون نتااااااائ  الوزن لنفز الكميااااااة املوزونااااااة 

متقااااارنااااة عنااااد فحصاااااااااااااهااااا في أمااااامن مختلفااااة أو من قباااال 

أشاااااااااااااخااااص مختلفين، عناااد الحفاااا  على نفز ال روف 

ااألخرى، بحيااااو يكون االختالف في نتااااائ  الوزن   صااااااااااااا ير 

ا عند مقارنته مع قيمة األخطاء القصاااوى املسااامو   نسااااي 

 بها.

Reproducibility 

 رارية الوزنتك

 

: يجااااااب أن تكون نتااااااائ  الوزن لنفز الكميااااااة املوزونااااااة 

متقارنة عند فحصاااها تحأ ترثير ال روف نفساااها، بحيو 

ايكون االختالف في نتائ  الوزن  ا  ص ير  عند مقارنته نساي 

 مع قيمة األخطاء القصوى املسمو  بها.

Repeatability 

يجب أن تكون املوازين حساسة بالقدر الكافي للفحص، :  التمييز والحساسية

 Discrimination)مامااااااا ياجااااااب أن تاكااون عاتاابااااااة الاتاامااياايااز 

threshold) .ص يره بالقدر الكافي للكمية املراد وزنها 

Discrimination 

and Sensitivity 

يجب أن تصااامم وتصااانع املوازين بجودة عالية لتحاف  :  التحملية

املترولوجية خالل الفترة  بشااااكل مسااااتمر على خصااااائصااااها

الزمنية املقدرة من قبل الصااانع، بشاار  أن تكون عملية 

 على تعليمات الصانع 
 
الترميب واالستخدام قد تمأ بناءا

 عند ال روف التش يلية املعدة لالستخدام فيها.

Durability 

يجااب تصاااااااااااااميم املوازين بحيااو تقلاال إلى أبعااد حااد تاارثير :  االعتمادية 

قااااااد تاااودي إلاااى إعاااطاااااااء ناااتااااااائااا  وزن غااايااار  األعاااطااااااال الاااتاااي

 صحيحة، ما لم تكن هذه األعطال ظاهرة للعيان.

Reliability 

تعني املتطلبات املترولوجية والفنية واإلدارية التي يجب  : املتطلبات املترولوجية

توفرها في املوازين غير التلقائية املستخدمة في مجاالت 

 املترولوجيا القانونية قبل استخدامها وأثناء االستخدام.  

Metrological 

requirements 

ااملوازين التي تعمل :  املوازين التلقائية تدخل  دون الحاجة إلى أي ذاتي 

 بشري إلجراء عملية الوزن.

Automatic 

weighing 

instruments 
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: هي املوازين التي تتطلب تدخل شخص أثناء عملية  املوازين غير التلقائية

الوزن لوضع الحمولة وإزالتها وقراءة النتائ ، حيو 

 تشمل هذه املوازين األصناف التالية: 

 موازين مدرجة،  -

 موازين غير مدرجة،   -

 ،إلكترونيةموازين  -

 موازين ذات قراءة ذاتية، -

 موازين جسرية. -

Non-automatic 

weighing 

instruments 

: هذا النوع من املوازين يكون مدرج بتدريجات معرفة  موازين مدرجة

بوحدات قياس الوزن ويسمح بقراءة نتيجة الوزن 

 بشكل مباشر.

Graduated 

weighing 

instrument 

هذا النوع من املوازين ال يكون مقسم إلى تدريجات وال :  موازين غير مدرجة

يمكن قراءة النتيجة بشكل مباشر وإنما تتم عملية 

 املقارنة بين حمولتين.

Non-graduated 

weighing 

instrument 

اميزان يقرأ :  اإللكترونيةاملوازين  عن طريق تحويل أثر الحمولة على  ذاتي 

يتم تحويلها إلى رقم مناسب  امليزان إلى إشارة إلكترونية

لوحدة قياس الوزن وإظهاره على شاشة القراءة أو 

 طباعته.

Electronic 

weighing 

instrument 

احمولة : هي املوازين التي ت هر قيمة ال املوازين ذات قراءة ذاتية أو  إلكتروني 

بواسطة مؤشر متحرك فوق شريحة مدرجة بوحدات 

 متحرمة ومؤشر ثابأ. قياس الوزن أو بواسطة شريحة

Self-indicating 

weighing 

instrument 

ميزان إلكتروني أو ميكانيكي يستخدم لقراءة األوزان :  موازين جسرية

الكبيرة وحمولة الشاحنات، حيو يكون هذا الجهاز 

مزود بمنصة مناسبة للحمولة القصوى تتصل مع خاليا 

الحمولة الوزن  أو ن ام ذو نابض )زمبركي( ي هر قيمة 

 على ن ام القراءة.

weighbridge  

 

أمبر حمولة يمكن وضعها على امليزان، بحيو تبقى :  الحمولة القصوى 

 القصوى املسمو  بها. األخطاءأخطاء امليزان ضمن حدود 

Maximum 

capacity 
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أقل حمولة يمكن وضعها على امليزان، بحيو تبقى :  الحمولة الدنيا

القصوى املسمو   األخطاءأخطاء امليزان ضمن حدود 

 بها.

 

Minimum capacity  

 

عالمات محددة الشكل والقيمة ت هر على جهاز القراءة :  تدريجة امليزان

 للميزان بحيو تعطي أص ر قيمة يقرؤها امليزان.

Graduation of 

scale 

هي الجزء الخاص في امليزان الستيعاب الحمولة التي  : كفة امليزان

 سيتم وزنها.

The pan of of the 

beam 

خطأ التدريج املسموح 

 به

قيمة االنحراف املسموحة في قراءة امليزان عن قيمة : 

الكتلة املرجعية املستخدمة بحيو يعتبر امليزان مطابق 

 للمتطلبات املترولوجية.   

Permissible error 

of scale 

والقيمة  هو الفرق بين القيمة االسمية لكتلة مرجعية:  خطأ امليزان

 املقروءة لها بواسطة امليزان.

Error of weighing 

instrument. 

فاصل تدريجة التحقق 

(e) 

قيمة يعبر عنها بوحدة قياس الوزن تستخدم في عملية : 

 تصنيف امليزان وعملية التحقق من امليزان.

Verification scale 

interval  

 

فاصل التدريجة 

 (dالحقيقية )

بين تدريجتين متتاليتين على جهاز قيمة املسافة : 

 القراءة يعبر عنها بوحدة قياس الوزن.

Scale interval  

وسيلة ضبط قراءة الصفر في حالة عدم تحميل :  وسيلة ضبط الصفر

 امليزان.

Zero-setting 

device 

وسيلة الحفاظ على 

 قراءة الصفر

وسيلة يحاف  على ثبات قراءة الصفر خالل فترة : 

 بشكل أوتوماتيكي.محددة 

Zero-tracking 

device 

وسيلة يزود به امليزان يعمل على تصفير امليزان أثناء :  وسيلة الطرح

تحميله دون أن يؤثر على مدى قياس امليزان، حيو 

أو شبه تلقائي أو غير  تلقائيتعمل هذه الوسيلة بشكل 

 تلقائي.

Tare device 

يستخدم لتلقي حمولة األشياء التي  : جزء من امليزان جهاز متقبل الحمولة 

 سيتم وزنها.

 

 Load receptor 
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: هي محول للقوة تقيز الكتلة وذلك بعد تحويل  حمل خلية ال

أخرى مقاسة )الكتلة( إلى ممية املقاسة الكمية 

)النات (، وذلك بعد األخذ في االعتبار ترثير عجلة 

 الجاذبية والطفو في الهواء عند مكان االستخدام .

Load cell 

تعتبر املصطلحات والتعاريف الواردة في ن ام القياس واملعايرة وفي الالئحة التنفيذية وفي املواصفات  - 1/2

نة في املرفق ) ا( ، 1القياسية املبيَّ  .ال يتجزأ من هذا امللحق جزء 

 

 ( املجال :2املادة )

تخضع املوازين املستخدمة أو الجديدة املصنعة داخل اململكة، ومذلك املوازين املستعملة أو الجديدة  - 2/1

 املستوردة من خارج اململكة ألحكام الن ام والالئحة التنفيذية واالشتراطات الواردة بهذا امللحق. 

 الالئحة التنفيذية ونخاصة ما يرتي:( من 4تشمل املوازين املستخدمة في املجاالت املحددة في الباب ) - 2/2 

 .املوازين املستخدمة لتحديد وزن البضائع أثناء عمليات البيع والشراء في املحالت واألسواق واملصانع -أ

 .املوازين املستخدمة لتحديد ثمن الذهب واملجوهرات واألحجار الكريمة -ب

 واملرامز الصحية.املوازين املستخدمة في املختبرات والعيادات الطبية واملستشفيات  -ج

  .باستخدام املوازين ذات الكفتين لألغراض التجارية فقط ُيسمح - 2/3

ستثنى - 2/4
ُ
من الالئحة  (4)( من املادة 4/2من هذه الالئحة املوازين املستخدمة لألغراض املحددة في الفقرة ) ت

 التنفيذية.

 

 ( األهداف :3) املادة

ومتطلبات استخدام املوازين وإلى تحديد أنواع الرقابة املترولوجية التي يهدف هذا امللحق إلى تحديد الشرو  

  .تخضع لها هذه املوازين

 

 :(  املسؤوليات4املادة )

 عن للموازين مسؤو  املوّردتكون الهيئة هي الجهة الوحيدة املسؤولة عن تطبيق بنود هذا امللحق ويعتبر  - 4/1
 
ال

 . هذا امللحق عند استيرادها و/أو طرحها في األسواق مطابقتها لكافة املتطلبات الواردة في

 عن عدم استخدامها ما لم تحمل عالمة تحقق سارية املفعول  - 4/2
 
يعتبر املستخدم لهذه املوازين مسؤوال

 . صادرة عن جهة تحقق معتمدة أو عن الهيئة

دم نتيجة القياس ويعتبر املستخ تفقد املوازين صالحية فترة التحقق إذا كانأ عملية صيانتها تؤثر على - 4/3

 عن تقديمها ل رض إعادة إجراء التحقق عليها من قبل 
 
 .قبولةجهات التحقق املالهيئة أو من قبل مسؤوال

يتم إعداده طبقا تسليم الشاري مليزان جديد الدفتر املترولوجي الخاص به والذي  املوّرديجب على  - 4/4

    (.4املحدد في املرفق ) للنموذج
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 ما يلي :يجب على مستخدم امليزان  -5/4

 و أعلى قاعدة ثابتة ومتينة وعلى سطح مستوي وعدم تعريضه للتيارات الهوائية ع امليزان وض -أ

 .االهتزازات

 .القصوى ته برمثر من حمول امليزان عدم تحميل -ب

 .فارغللميزان في حال كان متقبل الحمولة  التثاأ من بيان الصفر وعند االقتضاء بيان الطر   -ج

ا وذلك في حال كانأ حرة الحرمة ومضبوطة  كفتيناللميزان ذو لالوزن  ةأن أذرع التثاأ من -د تمام 

 ليز عليها أوزان. كفتينال

أوزان مع امليزان تلبي على األقل متطلبات األوزان  استعماليجب على مستخدم املوازين ذات الكفتين  - 4/6

 . وعدم استخدام أي بديل لهذه األوزان مروزان مكافئة مثل قطعة من الطوب أو الحديد  M2فئة دقتها

يجب على مستخدم املوازين املخصصة للبيع املباشر للعموم أن تكون موضوعة بطريقة تمكن الشاري  - 4/7

 من قراءة نتيجة الوزن ونيان السعر بسهولة. 

ا الدفتر املترولوجي الخاص به ويجب أن يكون هذا الدفتر دائماملحاف ة على  امليزانيجب على مستخدم  - 4/8

بنفز مكان استخدام امليزان ويؤدي غياب الدفتر املترولوجي أو إتالفه إلى إعادة فحوصات التحقق التي يخضع 

 لها امليزان املعني.

 

 ( استخدام املوازين حسب الفئة:5املادة )

ستخدم -5/1
ُ
 املترولوجية القانونية حسب فئة دقتها مما يلي :املوازين التي تخضع للرقابة  ت

ستخدم -أ
ُ
( في تحديد الوزن في IIIالدقة املتوسطة )فئة ( أو من IIالدقة العالية )فئة املوازين من  ت

 املبادالت التجارية.

ستخدم -ب
ُ
( في تحديد الوزن في تجارة IIالدقة العالية )فئة  ( أو منIالدقة الخاصة )فئة املوازين من  ت

االذهب واملعادن الثمينة وخالل املراقبة املترولوجية على العبوات املعبرة   من طرف املفتش.    مسبق 

( من 2املادة )( في تحديد الوزن في املجاالت املحددة بIIIIاستخدام املوازين من فئة الدقة العادية )ُيمنع  - 5/2

 هذا امللحق.  

 أ(/5/1دقة أخرى في املجالين املذكورين بالفقرة )فئة يئة أن تسمح باستخدام موازين من لله ُيمكن -5/3

 ب( من هذه املادة وذلك في حاالت خاصة يتم تحديدها ضمن قرار صادر عن املجلز. /5/1والفقرة )

 

 املتطلبات الفنية:( 6املادة )

( من هذا امللحق، استيفاء كل املتطلبات الفنية 2يجب على املوازين املستخدمة في املجاالت الواردة في املادة )

نة في املرفق ) ضافة ( وذلك باإل 2( واملتطلبات األساسية الواردة في املرفق )1الواردة في املواصفات القياسية املبيَّ

 إلى التقيد بالشرو  التالية : 
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في موقع ( IIدقتها )فئة ( أو I)حوصات التحقق الدوري على املوازين فئة دقتها يجب أن تتم ف -أ

شهادة التحقق الدوري أو عالمة التحقق الدوري صالحيتها عند نقل هذه  تفّقدو االستخدام، 

 املوازين إلى أي مكان آخر.

( في نفز املنطقة الج رافية IIIيجب أن تتم فحوصات التحقق الدوري على  املوازين فئة دقتها ) -ب

شهادة التحقق الدوري أو عالمة التحقق الدوري صالحيتها عند نقل  تفّقدو للجاذبية األرضية، 

 املوازين إلى منطقة أخرى.

لكتل املرجعية املستخدمة في فحوصات التحقق األولي أو األقص ى لخطر اليجب أن ال يتجاوز  -ج

 ملسمو  به بالنسبة للميزان.التحقق الدوري ثلو قيمة الخطر األقص ى ا

عن استخدام الكتل املعيارية في عملية التحقق من ميزان تزيد حمولته  االستعاضةفي حالة  -د

 من الحمولة القصوى للميزان. % 50طن، فيجب أن ال يزيد وزن الكتلة املعوضة عن  1عن 

ابقة يجب إجراء فحوصات التحقق األولي والتحقق الدوري باستخدام أوزان ومتل مط -ه

نة في املرفق ) ( ومعايرة من قبل مختبرات 1ملتطلبات املواصفات القياسية ذات العالقة، واملبيَّ

معتمدة من قبل جهة االعتماد ويجب أن تكون مرفقة بشهادة معايرة سارية املفعول تبين 

 بوضو  نسب االرتياب.

 

 املتطلبات املترولوجية :( 7املادة )

ند ع( أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء تصميم أو تصنيع أو SI Unitsالن ام الدولي )يجب استخدام وحدات  - 7/1

 ( من هذا امللحق.2استخدام املوازين في املجاالت املحددة باملادة )

نة في املرفق ) -7/2 ( وذلك 1يجب أن تحقق املوازين املتطلبات املترولوجية الواردة في املواصفات القياسية املبيَّ

 إلى الشرو  التالية التي يجب توفرها في هذه املوازين: باإلضافة

( وعدد تدريجات التحقق eيجب أن يكون فئة دقة امليزان محدد حسب فاصل تدريجة التحقق ) -أ

(N( والحمولة الدنيا )Min ) نة في املرفق حيو توضح املواصفات القياسية ذات العالقة، واملبيَّ

 (.Min( و)N( و )eتصنيفها، والعالقة بين دقة امليزان و )فئات دقة املوازين حسب عوامل ( 1)

( يعامل كل مدى قياس منه multi ranges balanceفي حالة وجود أمثر من مدى قياس للميزان ) -ب

( لكل مدى قياس وإظهارها Min( و )N( و )eعلى أنه ميزان منفرد، حيو يجب تحديد كل من )

 مدى قياس.دقة كل فئة على امليزان ونالتالي تحديد 

يتم تحديد الخطر األقص ى املسمو  به للموازين في حالة عملية التحقق األولي مما هو موضح  -ج

وذلك حسب فئة دقة امليزان ويساوي الخطر األقص ى ( 1املبّينة في املرفق )باملواصفات القياسية 

سبة املسمو  به للموازين في عملية التحقق الدوري ضعف الخطر األقص ى املسمو  به بالن

 للتحقق األولي.
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( والحمولة الدنيا للموازين بمختلف أنواعها حسب eيتم تحديد قيمة فاصل تدريجة التحقق ) -د

 (.1املبّينة في املرفق )باملواصفات القياسية، ذات العالقة املتطلبات الواردة 

يجب أن تكون املوازين التي تعمل بواسطة الطاقة الكهرنائية مطابقة لجميع املتطلبات  -ه

نة في املرفق ) ملترولوجية في حالة العمل واملحددة باملواصفات القياسيةا  (.1املبيَّ

 

 ( البيانات اإليضاحية :8املادة )

مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذا امللحق يجب أن تكون البيانات اإليضاحية على املوازين  -8/1

بالنسبة لكل ميزان ويجب أن تتضمن هذه البيانات ( 1واملواصفات القياسية ذات العالقة؛ املبّينة في املرفق )

 خاصة ما يلي : 

 أو شعار الصانع بشكل كامل. اسم -أ

 (.I( ،)II( ،)IIIدقة امليزان )فئة  -ب

 .الطراز اعتمادرقم شهادة  -ج

 (، Max) في شكلالحمولة القصوى  -د

 (،Minالحمولة الدنيا في شكل ) -ه

 (.eتدريجة التحقق ) فاصل -و

 ( e ≠ d )في حال   ( dالتدريجة الحقيقية ) فاصل -ز

 + = ........ مغ أو غ،T  األثر األقص ى املوجب للطر  -ح

 = ......... مغ أو غ، -Tاألثر األقص ى السالب للطر    -ط

 C°( .....-و ) C°حدود درجة حرارة االستخدام )+( .....  -ي

 ،Vجهد االمداد بالطاقة .......  -ك

 .Hzالتردد .............  -ل

 الرقم التسلسلي لصنع امليزان. -م

 الوصف الواضح لكل مفاتيح التش يل. -ن

 امليزان. استيرادأو شعار املستورد أو الوميل في حالة  اسم -س

يجب أن تكون اإلشارة إلى السعر بالريال السعودي بالنسبة للموازين ذات شاشة عرض بها بيان السعر  – 8/2

 الفردي ونيان السعر اإلجمالي. 

يجب أن ت هر هذه البيانات بحجم وخط وموقع واضح يمكن قراءتها بسهولة وتثاأ على لوحة تكون غير  - 8/3

 قابلة لإلزالة بسهولة.

 ، مثاتة بالقرب من شاشة )مبين( القراءة للميزان.dو  eو  Minو  Maxيجب أن تكون البيانات  - 8/4
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 ( أنواع الرقابة املترولوجية القانونية:9املادة )

 تخضع املوازين ألنواع الرقابة املترولوجية القانونية التالية :

 .الطراز، وتقوم به الهيئة اعتماد -أ

 أو من تخوله. الهيئةالتحقق األولي، وتقوم به  -ب

 من قبل الهيئة. قبولةالتحقق بعد الصيانة وتقوم به جهات التحقق امل أو /و التحقق الدوري -ج

  و/أو التحقق بعد الصيانة. مكن للهيئة إجراء التحقق الدورييُ  -د

 .أو من تخوله التحقق املفاجئ، وتقوم به الهيئة -ه

 

 :إعتماد الطراز( إجراءات 10املادة )

القياسية  طراز املوازين وميفية إجراء االختبارات املطلونة وفق املتطلبات الواردة باملواصفاتاعتماد يتم  - 10/1

نة في املرفق ) ( 15)وإرفاقه بالوثائق املحددة باملادة  لالعتمادلطلب لدى الهيئة  املوّرد( وذلك بعد تقديم 1املبيَّ

 من الالئحة التنفيذية.

ات قديم عينة من املوازين املصنوعة أو التي سيقع استيرادها إلجراء االختبار يمكن للهيئة أن تطلب ت - 10/2

نة في املرفق )  (.1الواردة باملواصفات القياسية ذات العالقة، املبيَّ

 

  ( إجراءات التحقق األولي:11املادة )

مسبقا من قبل الهيئة طبقا لإلجراءات اعتماده  تقبل للتحقق األولي إال املوازين التي يكون طرازها قد تم ال  -11/1

 .بالالئحة التنفيذية وبهذا امللحقواملتطلبات الواردة 

ايتضمن التحقق األولي بالنسبة لكل ميزان، فحصا  - 11/2 جرى وفق  إداري 
ُ
وفحوصات فنية ومترولوجية ت

 .إجراءات العمل الصادرة عن الهيئة

حقق األولي املحددة إجراء فحوصات التحقق األولي بوضع عالمة التاملوازين املطابقة بعد توضع على  – 11/3

( من الالئحة التنفيذية وتوضع على املوازين غير املطابقة عالمة الرفض املحددة 39( من املادة )39/1/2بالفقرة )

 ( من الالئحة التنفيذية. 39( من املادة )39/1/5بالفقرة )

لسنة ميالدية بعد تاريخ  لالستخدامصالحة  لتحقق األوليإجراء فحوصات ابعد تبقى املوازين املطابقة  -11/4

 املحدد بالدفتر املترولوجي  وذلك قبل تقديمها ألول تحقق دوري. و التحقق األولي 

 

  ( إجراءات التحقق الدوري:12املادة )

اُيجرى التحقق الدوري على كل املوازين بصفة فردية،  ويشمل هذا التحقق بالنسبة لكل ميزان  - 12/1  فحص 

ا جرى وفق إجراءات عمل صادرة عن الهيئة إداري 
ُ
 التحققويجب على جهات  وفحوصات فنية ومترولوجية ت

سخوتتولى على مسؤوليتها الترمد من أنها تستخدم أحدث  تطبيقهامن قبل الهيئة قبولة امل
ُ
 من هذه اإلجراءات. ن

إجراء فحوصات التحقق الدوري على امليزان خارج مكان استخدامه بشر  مراعاة ما جاء باملادة  ُيمكن - 12/2
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نقطة ب( terminalبمنفذ )( من هذا امللحق وأن ال يطلب ذلك تفكيكه لنقله أو أن يكون هذا امليزان مرتبط 6)

بيع أو مرتبط  بجهاز لتخزين املعطيات وأن يكون املوقع الذي ستجرى به فحوصات التحقق الدوري  مالئم 

خارج مكان ومجهز لذلك. وفي هذه الحالة، يجب تدوين كل البيانات التي تبرر إجراء فحوصات التحقق الدوري 

 بالدفتر املترولوجي.استخدامه 

عالمة التحقق الدوري املحددة قبولة ة فحوصات التحقق الدوري، تضع جهة التحقق املفي حالة مطابق - 12/3

ويجب أن توضع بمكان يكون واضح للمشترين على ( من الالئحة التنفيذية 39( من املادة )39/1/3بالفقرة )

( من 39/1/5بالفقرة )وتوضع على املوازين غير املطابقة عالمة الرفض املحددة امليزان املخصص للبيع للعموم. 

 ( من الالئحة التنفيذية وُيسلم مستخدم امليزان بطاقة صيانة لتقديمها إلى جهات الصيانة املقبولة. 39املادة )

ل ( من هذا امللحق ويعتبر ك2يمنع استخدام ميزان يحمل عالمة الرفض في املجاالت املحددة باملادة ) - 12/4

هذا امليزان من جديد إال  ُيستخدمألحكام ن ام القياس واملعايرة. وال  اطبق  استخدام له مخالفة يعاقب عليها 

 بعد تقديمه للتحقق بعد الصيانة.

حدد - 12/5
ُ
 صالحية التحقق الدوري على املوازين بسنة ميالدية. ت

 

 ( إجراءات التحقق بعد الصيانة :13املادة )

األولي على املوازين التي يتم صيانتها وتقديمها للتحقق يتم تطبيق األخطاء القصوى املسمو  بها بالنسبة للتحقق 

 بعد الصيانة ويتم وضع عالمة التحقق الدوري بالنسبة للموازين املطابقة بعد إجراء فحوصات التحقق األولي.

 

 ( التحقق املفاجئ:14املادة )

ملحااددة باااملواصااااااااااااافااات الفحوصااااااااااااااات االبعض أو كاال إجراء يمكن على املوازين، املفاااجئ في حااال إجراء التحقق 

 بالتحقق الدوري.( ذات العالقة 1املبّينة في املرفق )القياسية 

 

 ( الوسائل الفنية واملعايير املستعملة :15املادة )

يجب أن تكون الوسائل الفنية واملعايير، املستعملة إلجراء فحوصات التحقق األولي أو التحقق الدوري  -15/1

معتمدة من قبل و  التحقق املفاجئ على املوازين، معايرة من قبل مختبرات معايرةأو التحقق بعد الصيانة أو 

جهة االعتماد ومرفقة بشهادة معايرة سارية املفعول تبين بوضو  نسب االرتياب وذلك باإلضافة إلى تلبية 

القياسية املبّينة في الشتراطات املحددة باملواصفات ا( من هذا امللحق واملتطلبات و 6الشرو  الواردة باملادة )

 .(1املرفق )

شهادة تحقق دوري سارية الصالحية وذلك ( 15/1يمكن أن تحل محل شهادة املعايرة الواردة بالفقرة ) -15/2

 بشر  قبولها من الهيئة. 

ة لفقر يجب معايرة املعايير املستعملة أو إجراء التحقق الدوري على هذه املعايير  وفقا للشرو  الواردة با -15/3

كل سنة ميالدية وفي حال حددت الهيئة دورية للمعايرة أو التحقق على هذه املعايير تختلف عن سنة (، 15/1)

 الدورية التي حددتها الهيئة.  اعتماد ميالدية، فيتم 
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 :جهات التحقق( التزامات 16املادة )

 بما هو آتي: املقبولة التحققتلتزم جهات  – 16/1

، أو أي ISO 17020 ةطبقا للمواصفة الدوليوذلك  ،من جهة االعتماداعتماد على شهادة الحصول  -أ

 تحددها الهيئة. مواصفة أخرى 

واملواصفات وهذا امللحق  التنفيذية التقيد باالشتراطات واملتطلبات الواردة بالن ام والالئحة -ب

  والتوصيات ذات العالقة.

نتائ   جميع( من هذا امللحق وتوثيق 15امتالك وسائل فنية ومعايير مطابقة ملا نصأ عليه املادة ) -ج

مع املعايير الوطنية أو املعايير التي املرجعي  هااملحاف ة على إسنادو  ،معايرة هذه الوسائل واملعايير

 تحددها الهيئة.

 .أوال برول  بينات فحوصات التحقق إلى الهيئةإرسال  -د

  .الهيئة إلىوإرسالها التي قامأ بإجرائها  إعداد ملخصات سنوية لفحوصات التحقق -ه

  .، دون غيرهاملتابعة عمليات التحققالتي تحددها الهيئة علوماتية املبرمجيات الاستخدام  -و

، أقصاها أسبوع من تاريخ املعاينة ةإخطار الهيئة بكل مخالفة يتم معاينتها أثناء إجراء التحقق في مد -ز

 مخالفات قامأ بها جهات الصيانة.  أي اإلخطار  ويشمل هذا

مكن للهيئة أن تطلب من هذه فإنه ي ،املقبولةثناء إجراء الهيئة لعمليات تدقيق على جهات التحقق أ - 61/2

الاشرية تحأ تصرف مفتش ي الهيئة بصفة مجانية وذلك مواردها ضع تجهيزاتها ومعاييرها و أن تالجهات 

 للمساعدة في إجراء الفحوصات التي سيقوم بها مفتش ي الهيئة.

تعليمات أو اتفاقيات تن م  و أتخضع جهات التحقق املقبولة لكل ما يصدر عن الهيئة من اشتراطات  - 16/3

 .التحققعالقة الطرفين فيما يخص إجراءات 

 

 التزامات جهات الصيانة:( 17املادة )

سيقوم  حدد شهادة قبول الجهات الراغبة للقيام بصيانة املوازين الخصائص املترولوجية للموازين التيت -17/1

بصيانتها مثل تحديد فئة الدقة والحمولة القصوى وأقل تدريجة تحقق ممكنة ويجب على جهات الصيانة 

 املقبولة ما يلي :

تعديل امليزان أثناء صيانته بصفة تقلل من أخطاء القياس إلى الحد األدنى املمكن ويجب أن يكون أقل  -أ

 سبة للتحقق األولي.املعمول بها بالنو ، من األخطاء القصوى املسمو  بها

ون هذه العالمة املميزة مطابقة وضع عالمتهم املميزة على كل األختام املوضوعة على املوازين ويجب أن تك -ب

 نموذج العالمة املودع لدى الهيئة.ل

 .التي أجرتها على املوازين صيانة الإعالم الهيئة بكل عمليات  -ج

 التابع له.تدوين عملية صيانة امليزان بالدفتر املترولوجي  -د
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ي حالة استحالة صيانة امليزان، فإنه يجب تدوين ذلك بالدفتر املترولوجي التابع للميزان ويجب على ف -17/2

 . استخدامهفي مكان غير مكان  وضعهمستخدم هذا امليزان 

 

 أحكام عامة:( 18املادة )

ة تعتبر املرفقات بهذا امللحق، بما في ذلك املصاااااااااطلحات والتعاريف املبينة في املواصااااااااافات القياساااااااااي - 18/1

ا  ال يتجزأ من أحكامها، وللهيئة تعديل أي من هذه املرفقات كلما اقتض ى األمر ذلك.  جزء 

ومساااااااااااااتخاادم املوازين كاااماال املسااااااااااااائوليااة القااانونيااة عن تنفيااذ متطلبااات هااذا امللحق،  املوّرديتحماال  - 18/2

ق عليااه العقونااات التي ينص عليهااا ن ااام القياااس واملعااايرة و/أي أن مااة أخرى تتعلق بااذلااك، إذا ثاااأ  طبَّ
ُ
وت

 مخالفتها ألي مادة من مواد هذا امللحق. 

ا امللحق ال ي ني عن االلتزام بمتطلباااات ن اااام ونااااإلضاااااااااااااااافاااة إلى ذلاااك، فاااإن االلتزام بمتطلباااات هاااذ - 81/3

 القياس واملعايرة والالئحة التنفيذية.

واملساااااااااااااتخااادمين للموازين؛ الخااااضاااااااااااااعاااة ألحكاااام هاااذا امللحق، أن يقااادموا  املوّردينيجاااب على جميع  -18/4

 للمفتشين جميع التسهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم.

ال يمكن معالجتها بمقتضاااا ى أحكام هذا امللحق، أو نشاااار أي خالفي في تطبيقها، إذا نشاااارت أي حالة  - 18/5

فُيرفع األمر إلى لجنة مختصاااااااااة في الهيئة إلصااااااااادار القرار املناساااااااااب بشااااااااارن هذه الحالة أو هذا الخالف، ونما 

 يحقق املصلحة العامة.

ديجوز ل - 18/6 أو املساااااااااااااتخااادم تقاااديم طلاااب جااادياااد بعاااد زوال أسااااااااااااابااااب رفض الطلاااب، و عاااد إجراء  لموّرِ

حّددهاالتصحيحات الالزمة لألسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية 
ُ
 الهيئة. ت

 ،الطراز اعتمادتقوم الهيئة بدراساااااة الشاااااكاوى التي ترد إليها بشااااارن املوازين الحاصااااالة على شاااااهادة  - 18/7

 صحة هذه الشكاوى، واتخاذ اإلجراءات الن امية في حالة ثبوت أي مخالفات.  والتحقق من

د بنود هاااذا امللحق، واتخااااذ اإلجراءا الطراز  اعتمااااديحق للهيئاااة إل ااااء شاااااااااااااهاااادة  - 18/8 ت إذا خاااالف املوّرِ

 الن امية التي تكفل الحفا  على حقوق الهيئة.

ت )ما عدا التعديال  الطراز  اعتمادعند إدخال أي تعديالت على املوازين خالل فترة صالحية شهادة  - 18/9

د التقدم بطلب جديد. الطراز  اعتمادالشكلية غير املؤثرة(، فإن شهادة   تصبح مل ية، ويجب على املوّرِ

تطبيق هاااذا امللحق للهيئاااة فقط حق تفساااااااااااااير مواد هاااذا امللحق، وعلى جميع املساااااااااااااتفيااادين من  - 18/10 

 االلتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

 

 ( النشر:19املادة )

 ويعمل به من تاريخ نشره.املوقع اإللكتروني للهيئة  هذا امللحق في ُينشر 
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  (1املرفق )

 املوازين وبالكتل واألوزانب قائمة املواصفات القياسية الخاصة

 م

رقم  عنوان املواصفة باللغة اإلنجليزية عنوان املواصفة القياسية

املواصفة 

 القياسية

1  

املتطلبات املترولوجية لخاليا الحمل 

تطلبات امل)الجزء األول : 

 فنية(.الو املترولوجية 

regulation for load Metrological 

: cells 

(Part 1: Metrological and technical 

requirements) 

SASO OIML 

R60-1 

2  

املتطلبات املترولوجية لخاليا 

الضوابط الحمل )الجزء الثاني : 

 (.املترولوجية واختبارات األداء

Metrological regulation for load 

: cells 

(Part 2: Metrological controls and 

performance tests) 

SASO OIML 

R60-2 

3  
املتطلبات املترولوجية لخاليا 

الحمل )الجزء الثالو : تصميم 

 تقرير االختبار(.

Metrological regulation for load 

: cells 

(Part 3: Test report format) 

SASO OIML 

R60-3 

4  
لخاليا  املتطلبات املترولوجية

 الحمل )امللحقات(.

Metrological regulation for load 

cells- 

Annexes. 

SASO OIML 

R60- 

Annexes 

5  

ملوازين غير التلقائية )الجزء األول ا

 -فنية الو  املترولوجيةتطلبات امل: 

 االختبارات(.

Non-automatic weighing 

instruments: 

(Part 1: Metrological and technical 

requirements – Tests). 

SASO OIML 

R 76-1 

6  
ملوازين غير التلقائية )الجزء الثاني ا

 (.تصميم تقرير االختبار: 

Non-automatic weighing 

instruments: 

(Part 2: Test report format). 

SASO OIML 

R 76-2 

7  

، E1 ،E2 ،F1األوزان من الفئات 

F2 ،M1 ،2-M1 ،M2 ،3-M2 ،

M3  الجزء األول : املتطلبات(

 املترولوجية والفنية(.

Weights of classes E1, E2, F1, F2, 

M1, M1–2, M2, M2–3 and M3. 

Part 1: Metrological and technical 

requirements. 

SASO OIML 

R 111-1 
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8  

، E1األوزان من الفئات 

E2 ،F1 ،F2 ،M1 ،-M1

2 ،M2 ،3-M2 ،M3 

)الجزء الثاني : تصميم 

 تقرير االختبار(.

Weights of classes E1, E2, F1, F2, 

M1, M1–2, M2, M2–3 and M3. 

Part 2: Test Report Format. 

SASO OIML R 

111-2 

 

 مالحظة: 

عد
ُ
 خاضااااااع –فيما يتعلق باملوازين ضاااااامن هذا امللحق  –قائمة املواصاااااافات القياسااااااية املذكورة في هذا املرفق  ت

للمراجعة وال يجوز العمل إال بالقوائم املتاحة وقأ نشااااااااااااار هذا ملحق الالئحة التنفيذية هذا. ويتولى املوردون 

 مسؤولية الترمد من أنهم يستخدمون أحدث نسخ من تلك املواصفات املذكورة في القوائم.
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 (2رفق )امل

 (Essential Requirementsاملتطلبات األساسية )

 

املساااااامو  بها  القصااااااوى تتجاوز قيمة خطر القياس بالنساااااابة للميزان قيمة األخطاء  أال يجب  -1

(، وذلك تحأ ظروف التش يل 1لهذه األداة املحددة باملواصفات القياسية املبينة باملرفق )

 االعتيادية، مع عدم وجود تشويش.

متطلبات األداء  فإّن في حال وجود التشاااااااويش وتحأ ظروف التشااااااا يل االعتيادية للميزان،  -2

(. أما 1للميزان يجب أن تكون وفقا ملا هو مبين في املواصااااااااااااافات القياساااااااااااااية املبينة باملرفق )

بالنسااااااابة للميزان املراد اساااااااتخدامه بوجود مجال مهروم ناطي ااااااا ي محدد و شاااااااكل مساااااااتمر 

 القصااااااااااااوى على خصااااااااااااائصااااااااااااه املترولوجية ضاااااااااااامن حدود األخطاء  فيجب أن يحاف  امليزان

 املسمو  بها.

 للموازينجب على الصانع أن يحدد ال روف املناخية وامليكانيكية والكهروم ناطيسية ي  -3

للعمل ضمنها، باإلضافة إلى مصدر الطاقة والكميات األخرى املؤثرة، والتي من املحتمل أن تؤثر 

 بعين االعتبار املتطلبات الخاصة باملوازين.على دقة القياس، مع األخذ 

 :)Climatic environment(ال روف املناخية  3-1

يجااب على الصاااااااااااااااانع أن يحاادد قيم درجااات الحرارة العليااا والاادنيااا من إحاادى القيم 

خالف ذلك في املتطلبات املحددة باملواصااااااااااافات  ُيذمر املبينة في الجدول التالي، ما لم 

(، ويجب على الصاااااااااااااانع أن يبين فيما إذا كانأ املوازين 1باملرفق )القياساااااااااااااية املبينة 

 مصممة للعمل في أجواء رطبة أو جافة، أو في ظروف جوية مفتوحة أو م لقة:

 

 70 55 40 30 الحدود العليا

 40- 25- 10- 5 الحدود الدنيا

 

 : )Mechanical Environment(ال روف امليكانيكية املحيطة  3-2

صّنف:  3-2-1
ُ
 لية:ال روف امليكانيكية املحيطة إلى األصناف التا ت

- 1M  ينطبق هااااذا الصااااااااااااانف على املوازين املساااااااااااااتخاااادمااااة في األمااااامن ذات

االهتزازات والصااااااااااااااااادماااااات الخفيفاااااة، مثااااال املوازين املثاتاااااة بااااااألبنياااااة 

إلى ممياااااة صااااااااااااا يرة من االهتزازات  تتعّرضالاااااداعماااااة الخفيفاااااة التي 

 والصدمات.
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- 2M لصااااااااااااانف على املوازين املساااااااااااااتخاااادمااااة في األمااااامن ذات ينطبق هااااذا ا

ااالهتزازات والصاااااااادمات املتوسااااااااطة والعالية  ، مثل التي تنتقل نساااااااااي 

من اآلالت والعرنااااااات املااااااارة بااااااالقرب من اآلالت الثقيلااااااة واألحزماااااااة 

 الناقلة.

- 3M  ينطبق هاااذا الصااااااااااااانف على املوازين املساااااااااااااتخااادماااة في األماااامن ذات :

، مثل املوازين التي االهتزازات والصااااااااااااادمات ا
 
ملرتفعة أو املرتفعة جدا

 ترنط مباشرة باآلالت واألحزمة الناقلة.

خاااذ الكمياااات املؤثرة التاااالياااة على أنهاااا ذات عالقاااة مع ال روف : يجاااب أن تؤ 3-2-2

 الصدمات امليكانيكية(.و  امليكانيكية املحيطة )االهتزازات

 :)Electromagnetic environment(ال روف الكهروم ناطيسية املحيطة  3-3

روف الكهروم ناطيساااااااااية املحيطة إلى األصاااااااااناف التالية، ما لم : تصااااااااانف ال  3-3-1

(، على غير 1تنص املتطلبات املحددة باملواصااااااااافات القياساااااااااية املبينة باملرفق )

 ذلك:

- 1E  :هااذا التصااااااااااااانيف على املوازين املساااااااااااااتخاادمااة في األمااامن ذات  ُيطّبق

ذات  املبانيوم ناطي اااااااااا ي املماثل ملا هو موجود في االضااااااااااطراب الكهر 

 االستعماالت السكنية أو التجارية أو الصناعات الخفيفة.

- 2E  :هااذا التصااااااااااااانيف على املوازين املساااااااااااااتخاادمااة في األمااامن ذات  ُيطّبق

االضاااااااااااااطراب الكهروم نااااااطي ااااااااااااا ي املمااااااثااااال ملاااااا هو ممااااااثااااال في املبااااااني 

 الصناعية األخرى.

- 3E نيف على املوازين التي تزود بااااالطاااااقااااة عن طريق هااااذا التصااااااااااااا ُيطّبق

هاااااذه املوازين مع  تتطاااااابق بطاااااارياااااات الساااااااااااااياااااارات، حياااااو يجاااااب أن 

إضااااااااااافة إلى املتطلبات اإلضااااااااااافية  2Eاملتطلبات الخاصااااااااااة بالصاااااااااانف 

 التالية:

محرك  دائرةهبو  فرق الجهاااااد الاااااذي يحصااااااااااااااااال نتيجاااااة تزوياااااد  -أ

 السيارة بدء الحرمة ملحرك االحتراق الداخلي.

انخفاض الحمل االنتقالي نتيجة انفصاااااااااااااال البطارية عن الدائرة  -ب

 أثناء دوران محرك السيارة.

ؤخاااذ الكمياااات املؤثرة التاااالياااة على أنهاااا ذات عالقاااة مع ال روف : يجاااب أن ت 3-3-2

 الكهروم ناطيسية املحيطة:

 انقطاع التيار، -أ

 انخفاض الجهد، -ب
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امل ااااااذيااااااة و/أو خطو  الجهود الكهرنااااااائيااااااة االنتقاااااااليااااااة )في الخطو   -ج

 اإلشارة(،

 تفري ات الكهرناء السامنة،   -د

 املجاالت الكهروم ناطيسية للترددات الراديوية، -ه

املجاااالت الكهروم ناااطيسااااااااااااايااة للترددات الراديويااة املطبقااة على خطو   -و

 الت ذية أو خطو  اإلشارة،

 الت يرات املفاجئة في خطو  الت ذية أو خطو  اإلشارة. -ز

تؤخااذ الكميااات املؤثرة التاااليااة بااالحسااااااااااااابااان حيثمااا كااان ذلااك  ن: ممااا يجااب أ 3-3-1

:
 
 مالئما

 الت ير في فرق الجهد. -أ

 الت ير في التردد. -ب

 املجاالت امل ناطيسية لتردد الطاقة. -ج

ر أي قيمة أخرى من املحتمل أن  -د
ّ
ؤث

ُ
 بشكل ملحو  على دقة األداة. ت

 يلي:، يجب تطبيق ما ا امللحقند إجراء الفحوصات املبينة في هذع -4

 :القواعد األساسية للفحوصات وتحديد الخطر  :4-1

جرى يجاااب أن  -أ
ُ
املترولوجياااة خالل أو بعاااد تطبيق الكمياااة املؤثرة  الفحوصاااااااااااااااات ت

 على احتمال ظهور الترثير لهذه الكمية.
 
 اعتمادا

 :)Ambient humidity(: الرطونة املحيطية 4-2

التكاااثف، أو في  يتم إجراء الفحوصااااااااااااااات إمااا في ظروف رطونااة عاااليااة تسااااااااااااااااب -أ

 لل روف التي 
 
ظروف رطونااااة منخفضاااااااااااااااااة ال تسااااااااااااااااااب التكاااااثف، وذلااااك وفقااااا

 ستستخدم بها املوازين.

يتم إجراء الفحوصااااااااااات في ظروف رطونة عالية تساااااااااااب التكاثف عندما يكون  -ب

من املحتمااال دخول الرطوناااة إلى املوازين إماااا من الجو مبااااشااااااااااااارة أو من خالل 

 التكثف في املوازين. عملية ُيسّرعالتنفز الذي قد 

 :(Suitability)املالئمة  - 5 

ون املوازين مصاااااااااممة ومصااااااااانعة بطريقة تضااااااااامن عدم التالعب بها، ونالحد الذي : يجب أن تك5-1

 تكون فيه إمكانية سوء االستخدام عند حدودها الدنيا.

: يجاااب أن تكون املوازين متنااااساااااااااااااباااة مع الهااادف املصااااااااااااانعاااة من أجلاااه، في ظروف التشااااااااااااا يااال 5-2

االعتيادية، مما يجب أن ال تحتاج إلى أي متطلبات غير مبررة من املستخدم للحصول على 

 نتائ  وزن صحيحة.
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يجب أن ال تكون األخطاء الناتجة عن استخدام املوازين عند العمل خارج مجال السيطرة  :5-3

(controlled range) . مبيرة بشكل مفر 

صاااانعوازين قوية ويجب أن : يجب أن تكون امل5-4
ُ
من مواد مناساااابة لل روف املعدة لالسااااتخدام  ت

 فيها.

ساااااامح تصااااااميم املوازين بالرقابة عليها بعد أن يتم طرحها في السااااااوق أو وضااااااعها في : يجب أن ي 5-5

االستخدام، مما يجب أن تشمل املوازين على برمجيات خاصة للرقابة عليها، إذا كان ذلك 

، إضافة إلى ضرورة أن يتضمن متيب 
 
 التش يل شرحا لطريقة فحصها.ضروريا

، لتمكين املوازين من أداء مهام أخرى إضاااااااافة (software)وعندما يرفق باملوازين برمجيات 

إلى مهاااام الوزن، فيجاااب أن تكون البرمجياااات، ذات التااارثير على الخصاااااااااااااااائص املترولوجياااة، 

 محددة بشكل واضح وغير قابل للترثر بالبرام  األخرى املرافقة له.

ب أن تكون املوازين صااااااالحة لالسااااااتخدام وآمنة ضاااااامن املجال وال اية التي صااااااممأ من يج : 5-6

 أجلها.

 :(Protection against corruption)لحماية املوازين من التالعب  -6

يجب أن ال تترثر الخصاااااااااائص املترولوجية للموازين، أو نتائ  الوزن، عند وصااااااااالها بري جهاز  :6-1

 حكم عن بعد يمكنها أن تتصل به بري وسيلة كانأ.أو أداة أخرى، أو بري جهاز ت

يجاااااب أن تكون جميع األجزاء الهااااااماااااة في املوازين والتي تؤثر على نتيجاااااة الوزن مصااااااااااااامماااااة  :6-2

بطريقة آمنة ومحمية من العبو من أي تالعب أو سااااااااااااوء اسااااااااااااتخدام متوقع، مما يجب أن 

وث تالعب أو عبو تصااااامم بطريقة تمكن املفتشاااااين من الحصاااااول على دليل مادي عند حد

 بها. 

يجاااب أن تكون البرمجياااات ذات التااارثير على الخصاااااااااااااااائص املترولوجياااة محاااددة ومصااااااااااااامماااة  :6-3

بطريقة آمنة وساااااااااااااهلة التحديد ومحمية من العبو، مما يجب أن تزود البرمجيات بطريقة 

 تحديد حدوث تدخل باملوازين ولفترة معقولة.من لتمكين املفتشين 

القيااااساااااااااااااااات والبرمجياااات التي تؤثر على خصاااااااااااااااائص الوزن والعوامااال يجاااب حمااااياااة بيااااناااات  :6-4

الحوادث املتعمدة أو  جّراءواملت يرات املترولوجية الهامة املخزنة في الن ام، بشكل مناسب 

 غير املتعمدة.

يجااااب أن يرفق مع املوازين معلومااااات عن طريقااااة التشااااااااااااا ياااال مااااا لم تكن املوازين ساااااااااااااهلااااة  :6-5

ضااارورة ملثل هذه املعلومات. مما يجب أن تكون هذه املعلومات االساااتعمال بحيو ال يوجد 

 سهلة االستيعاب وأن تشتمل على ما يلي، حيثما كان ذلك ممكنا:

 ال روف التش يلية االعتيادية. -أ

تصاااااااااااانيف ال روف امليكانيكية والكهروم ناطيسااااااااااااية املحيطية التي يمكن للموازين  -ب

 أن تعمل بها. 
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 نيا.حدود درجة الحرارة القصوى والد -ج

 إمكانية حدوث التكاثف للبخار داخل املوازين. -د

 .خارجيةأم  داخلية كونهااستخدام املوازين من حيو  -ه

 تعليمات الترميب والصيانة املسمو  بها. -و

 تعليمات االستخدام األمثل وأي شرو  خاصة لالستخدام. -ز

 املوازين.شرو  التوافق مع األجهزة واألدوات وامللحقات األخرى املمكن رنطها مع  -ح

عناااد وجود مجموعاااة من املوازين املتمااااثلاااة والتي يكون لهاااا نفز االساااااااااااااتخااادام العاااام أو في  :6-6

 نفز املوقع فليز من الضروري وجود متيبات استعمال منفصلة لكل منها.

 :  Cأو  Bأو  Aجات املقياس للقيمة املقاسة بإحدى األشكال التالية تكون تدر  يجب أن :6-7

 
حيح أو صااااااااافر ما لم تنص املتطلبات الخاصاااااااااة باملوازين على خالف ذلك. عدد صااااااااا  kحيو 

 بالقرب من القيمة العددية. مثّاتةمما يجب أن تكون وحدة القياس أو رمزها 

 : يجب أن يميز املقياس املادي بقيمة اسميه أو تدري  باإلضافة إلى وحدة القياس املستخدمة.6-8

 ت القياس القانونية دون غيرها.يجب استخدام رموز ونادئات ووحدا :6-9

: يجااب أن تكون جميع العالمااات والبيااانااات املطلونااة واضاااااااااااااحااة وغير قااابلااة لإلزالااة أو املحو أو 6-10

 النقل.

 :(Indication of results)الوزن  : عرض نتائ  7 

 يجب أن يتم عرض النتائ  من خالل شاشة عرض أو نسخة ورقية. :7-1

نتيجاة الوزن بشاااااااااااااكال واضاااااااااااااح، بادون أي لاز، تحاأ ظروف العمل يجاب أن يكون عرض  :7-2

االعتيادية، وان تكون هنالك عالمات ونيانات واضااحة تدل املسااتخدم على معنى كل نتيجة 

وزن. مما يمكن لشاشة عرض نتيجة الوزن أو النسخة الورقية أن تتضمن بيانات إضافية 

 .شريطة أن ال تؤثر على نتيجة الوزن أو تشكل لاسا لها
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 : في حال طباعة النتائ  على نسخة ورقية، فيجب أن تكون النتائ  واضحة وغير قابلة لإلزالة. 7-3

: بالنسااااااااااااابة للموازين املعدة للبيع املباشااااااااااااار فيجب أن تكون مصاااااااااااااممة بحيو تتيح إظهار نتائ  7-4

املشاااااااااااااترماااااة في عملياااااة التباااااادل التجااااااري وذلاااااك عناااااد ترمي هاااااا ل ااااااياااااة  األطراف لكااااالالوزن 

االستخدام. وفي حال استخدام ملحقات غير متطابقة مع هذه التعليمات، فيجب أن ت هر 

 البطاقات الصادرة عن هذه امللحقات معلومات محدده وواضحة.

مساااااااااااااتهلاك بساااااااااااااهولاة البيع املبااشااااااااااااار أن توفر إمكاانياة لعرض نتاائ  الوزن لل موازين: يجاب على 7-5

 
 
 لعمليات دفع القيمة املترتبة على ذلك. ويسر، وتعتبر النتيجة ال اهرة عليها أساسا

 : معالجة البيانات اإلضافية إلقرار التبادل التجاري: 8

 ةبطريقاااة جياااد: يجاااب على املوازين غير املعااادة لالساااااااااااااتخااادام العاااام أن تساااااااااااااجااال نتيجاااة الوزن 8-1

 مع املعلوماااات التي تحااادد عملياااه التباااادل في حاااال كون عملياااة الوزن غير متكررة
 
 مترافقاااة

 (non-repeatable)  لعملية التجارية.أطراف ا أحدوأن املوازين معدة لالستخدام في غياب 

لى ذلك، يجب توفير دليل واضاااااااااااااح لنتائ  الوزن النهائية واملعلومات املرافقة لها، إ: باإلضاااااااااااااافة 8-2

 وذلك عند طلب الطرف اآلخر.
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 (3رفق )امل

 نموذج للدفتر املترولوجي الخاص بامليزان()

 

 : التذكير بالتزامات مستخدم امليزان : 1بالصفحة  -

 : يجب على مستخدم امليزان

  ااملحاف ة على امليزان  لقواعد االستخدام السليم. طبق 

 بصفة منت مة وقبل انقضاء  قبولةلدى إحدى جهات التحقق املأو لدى الهيئة تحقق دوري  التقدم بطلب ،

 فترات صالحية التحقق. 

  االختام وعالمات الرقابة املترولوجية القانونية.املحاف ة على تمام 

 مفتش ي الهيئة أو الجهات الرسمية املخولة عند طل هم وذلك أثناء اإلشراف  إلىالدفتر املترولوجي هذا سليم ت

 املترولوجي. 

  أو  إلجراء التحقق املترولوجيقبولة متابة البيانات بالدفتر املترولوجي من طرف جهات التحقق املالترمد من

 .من طرف جهات الصيانة املقبولة وذلك أثناء كل تدخل

  وضع امليزان على قاعدة ثابتة ومتينة وعلى سطح مستوي وعدم تعريضه للتيارات الهوائية واالهتزازات

والتثاأ من بيان الصفر وعند االقتضاء بيان الطر  وذلك في  Maxوعدم تحميله برمثر من الحمولة القصوى 

 لحمولة فارغ.حالة كان متقبل ا

 إال بعد مطابقته  (ملصق أحمريحمل ) ء الرقابة املترولوجية القانونيةاستخدام ميزان تم رفضه أثناء إجرا

 (.ملصق أخضرمن جديد ووضع عالمة التحقق الدوري سارية الصالحية )

 .يجب أن يكون الدفتر املترولوجي موجود باستمرار في مكان استخدام امليزان 

 : 2بالصفحة  -

 رقم تسلسلي للدفتر املترولوجي. -

 عالمة ونوع ورقم سلسلة صنع امليزان. -

 .الطراز اعتماد رقم  -

 فئة دقة امليزان. -

 (. Maxالحمولة القصوى ) -

 (.Minالحمولة الدنيا ) -

  (.eفاصل تدريجة التحقق ) -

 دورية التحقق. -

 مستخدم امليزان.  اسم -

 العنوان. -
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 الصفحة األخيرة :إلى  3من الصفحة  -

 النشاط:

 

 طبيعة نشا : )صيانة أو تحقق أولي أو تحقق دوري أو تحقق بعد الصيانة(. -

   تاريخ النشا .  -

 

 :في الحالة التي يكون فيها النشاط صيانة

 ذمر جهة الصيانة، وصف مختصر للنشا ، املسؤول عن النشا  والتوقيع. -

 

 :دوريفي الحالة التي يكون فيها النشاط تحقق 

 

 إلجراء التحقق. قبولةجهة التحقق امل -

 نتيجة التحقق )مطابقة أو رفض(. -

 املفتش. اسم -

 تاريخ التحقق وتوقيع املفتش.  -

  

 


