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املادة ( )1املصطلحات والتعاريف :
 - 1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه  -عند تطبيق بنود ملحق( )2لالئحة التنفيذية  -الدالالت واملعاني
يقتض سياق النص خالف ذلك :
املبينة أمامها ،مالم
ِ
Weighing
 :أجهزة الوزن غير التلقائية التي تتطلب تدخل
املوازين
instruments
مستخدم هذه األجهزة خالل عملية الوزن.
ويطبق هذا امللحق على جميع أجهزة الوزن غير التلقائي
املسماة فيما بعد باملوازين.
فئات دقة املوازين

 :تصنف املوازين كاألتي :

Accuracy classes

الفئة األولى ( )Iاملوازين ذات التطبيقات الخاصةوفائقة الدقة
.Special accuracy
 الفئة الثانية ( )IIاملوازين ذات الدقة العالية.High accuracy
 الفئة الثالثة ( )IIIاملوازين ذات الدقة املتوسطة.Medium accuracy

ّ
املورد

 الفئة الرابعة ( )IIIIاملوازين ذات الدقة العادية.Ordinary accuracy
ُ :ويقصد به ما يلي:

Importer

 ص ا ا ا ا ااانع املوازين في ح ااال ااة إق ااامت ااه في اململك ااة ،أو ك االش ا ا ا ااخص ُي ّ
قدم ُهويته على أنه ص ا ا ا ااانع للموازين ،وذلك
من خالل تسااميته املوازين باساامه أو أي وصااف تجاري
ذي ص ا ا ا ال ااة ،وم ااذل ااك ك اال ش ا ا ا ااخص يق ا ِادم على تج اادي ااد
املوازين.
 وميل الصااانع في اململكة في حالة إقامة الصااانع خارجاململكة ،أو املسااتورد في حالة عدم وجود وميل للصااانع
في اململكة.
 ك ال ش ا ا ا ااخص في س ا ا ا االس ا ا ا ال ااة التوري ااد ممن ق ااد يكونلنشاطه أثر على خصائص املوازين.
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قابلية إعادة الوزن

 :يجا ااب أن تكون نتا ااائ الوزن لنفز الكميا ااة املوزونا ااة
متق ااارن ااة عن ااد فحص ا ا ا اه ااا في أم ااامن مختلف ااة أو من قب اال
أش ا ا ا اخاااص مختلفين ،عنااد الحفااا على نفز ال روف
األخرى ،بحي ااو يكون االختالف في نت ااائ الوزن ص ا ا ا ا يرا
نس ااايا عند مقارنته مع قيمة األخطاء القص ااوى املس اامو
بها.

Reproducibility

تكرارية الوزن

 :يجا ااب أن تكون نتا ااائ الوزن لنفز الكميا ااة املوزونا ااة
متقارنة عند فحص ااها تحأ ترثير ال روف نفس ااها ،بحيو
يكون االختالف في نتائ الوزن ص يرا نسايا عند مقارنته
مع قيمة األخطاء القصوى املسمو بها.

Repeatability

التمييز والحساسية

 :يجب أن تكون املوازين حساسة بالقدر الكافي للفحص،
مام ا ااا ياج ا ااب أن تاكااون عاتاب ا ااة الاتامايايااز (Discrimination
) thresholdص يره بالقدر الكافي للكمية املراد وزنها.

Discrimination
and Sensitivity

التحملية

 :يجب أن تص اامم وتص اانع املوازين بجودة عالية لتحاف
بش ااكل مس ااتمر على خص ااائص ااها املترولوجية خالل الفترة
الزمنية املقدرة من قبل الصااانع ،بشاار أن تكون عملية
الترميب واالستخدام قد تمأ بناءا على تعليمات الصانع
عند ال روف التش يلية املعدة لالستخدام فيها.

Durability

االعتمادية

 :يجااب تص ا ا ا ااميم املوازين بحيااو تقلاال إلى أبعااد حااد تاارثير
األع اط ا ااال ال اتااي ق ا ااد تااودي إلااى إع اط ا اااء ن ات ا ااائ ا وزن غ اياار
صحيحة ،ما لم تكن هذه األعطال ظاهرة للعيان.

Reliability

املتطلبات املترولوجية

 :تعني املتطلبات املترولوجية والفنية واإلدارية التي يجب
توفرها في املوازين غير التلقائية املستخدمة في مجاالت
املترولوجيا القانونية قبل استخدامها وأثناء االستخدام.

Metrological
requirements

املوازين التلقائية

 :املوازين التي تعمل ذاتيا دون الحاجة إلى أي تدخل
بشري إلجراء عملية الوزن.

Automatic
weighing
instruments
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املوازين غير التلقائية

 :هي املوازين التي تتطلب تدخل شخص أثناء عملية
الوزن لوضع الحمولة وإزالتها وقراءة النتائ  ،حيو
تشمل هذه املوازين األصناف التالية:

Non-automatic
weighing
instruments

 موازين مدرجة، موازين غير مدرجة، موازين إلكترونية، موازين ذات قراءة ذاتية،موازين مدرجة

 موازين جسرية. :هذا النوع من املوازين يكون مدرج بتدريجات معرفة
بوحدات قياس الوزن ويسمح بقراءة نتيجة الوزن
بشكل مباشر.

موازين غير مدرجة

 :هذا النوع من املوازين ال يكون مقسم إلى تدريجات وال
يمكن قراءة النتيجة بشكل مباشر وإنما تتم عملية
املقارنة بين حمولتين.

املوازين اإللكترونية

 :ميزان يقرأ ذاتيا عن طريق تحويل أثر الحمولة على
امليزان إلى إشارة إلكترونية يتم تحويلها إلى رقم مناسب
لوحدة قياس الوزن وإظهاره على شاشة القراءة أو
طباعته.

املوازين ذات قراءة ذاتية  :هي املوازين التي ت هر قيمة الحمولة إلكترونيا أو
بواسطة مؤشر متحرك فوق شريحة مدرجة بوحدات
قياس الوزن أو بواسطة شريحة متحرمة ومؤشر ثابأ.

Graduated
weighing
instrument
Non-graduated
weighing
instrument
Electronic
weighing
instrument
Self-indicating
weighing
instrument

موازين جسرية

 :ميزان إلكتروني أو ميكانيكي يستخدم لقراءة األوزان
الكبيرة وحمولة الشاحنات ،حيو يكون هذا الجهاز
مزود بمنصة مناسبة للحمولة القصوى تتصل مع خاليا
الوزن أو ن ام ذو نابض (زمبركي) ي هر قيمة الحمولة
على ن ام القراءة.

weighbridge

الحمولة القصوى

 :أمبر حمولة يمكن وضعها على امليزان ،بحيو تبقى
أخطاء امليزان ضمن حدود األخطاء القصوى املسمو بها.

Maximum
capacity
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الحمولة الدنيا

 :أقل حمولة يمكن وضعها على امليزان ،بحيو تبقى
أخطاء امليزان ضمن حدود األخطاء القصوى املسمو
بها.

تدريجة امليزان

 :عالمات محددة الشكل والقيمة ت هر على جهاز القراءة
للميزان بحيو تعطي أص ر قيمة يقرؤها امليزان.

كفة امليزان

 :هي الجزء الخاص في امليزان الستيعاب الحمولة التي
سيتم وزنها.

Minimum capacity
Graduation of
scale
The pan of of the
beam

خطأ التدريج املسموح  :قيمة االنحراف املسموحة في قراءة امليزان عن قيمة
الكتلة املرجعية املستخدمة بحيو يعتبر امليزان مطابق
به
للمتطلبات املترولوجية.

Permissible error
of scale

 :هو الفرق بين القيمة االسمية لكتلة مرجعية والقيمة
املقروءة لها بواسطة امليزان.

Error of weighing
instrument.

فاصل تدريجة التحقق  :قيمة يعبر عنها بوحدة قياس الوزن تستخدم في عملية
تصنيف امليزان وعملية التحقق من امليزان.
()e

Verification scale
interval

خطأ امليزان

التدريجة  :قيمة املسافة بين تدريجتين متتاليتين على جهاز
فاصل
القراءة يعبر عنها بوحدة قياس الوزن.
الحقيقية ()d

Scale interval

 :وسيلة ضبط قراءة الصفر في حالة عدم تحميل
امليزان.

Zero-setting
device

وسيلة ضبط الصفر

وسيلة الحفاظ على  :وسيلة يحاف على ثبات قراءة الصفر خالل فترة
محددة بشكل أوتوماتيكي.
قراءة الصفر
وسيلة الطرح

 :وسيلة يزود به امليزان يعمل على تصفير امليزان أثناء
تحميله دون أن يؤثر على مدى قياس امليزان ،حيو
تعمل هذه الوسيلة بشكل تلقائي أو شبه تلقائي أو غير
تلقائي.

جهاز متقبل الحمولة

 :جزء من امليزان يستخدم لتلقي حمولة األشياء التي
سيتم وزنها.

Zero-tracking
device
Tare device

Load receptor
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خلية الحمل

 :هي محول للقوة تقيز الكتلة وذلك بعد تحويل
الكمية املقاسة (الكتلة) إلى ممية مقاسة أخرى
(النات ) ،وذلك بعد األخذ في االعتبار ترثير عجلة
الجاذبية والطفو في الهواء عند مكان االستخدام .

Load cell

 - 2/1تعتبر املصطلحات والتعاريف الواردة في ن ام القياس واملعايرة وفي الالئحة التنفيذية وفي املواصفات
القياسية َّ
املبينة في املرفق ( ، )1جزءا ال يتجزأ من هذا امللحق.
املادة ( )2املجال :
 - 1/2تخضع املوازين املستخدمة أو الجديدة املصنعة داخل اململكة ،ومذلك املوازين املستعملة أو الجديدة
املستوردة من خارج اململكة ألحكام الن ام والالئحة التنفيذية واالشتراطات الواردة بهذا امللحق.
 - 2/2تشمل املوازين املستخدمة في املجاالت املحددة في الباب ( )4من الالئحة التنفيذية ونخاصة ما يرتي:
أ -املوازين املستخدمة لتحديد وزن البضائع أثناء عمليات البيع والشراء في املحالت واألسواق واملصانع.
ب -املوازين املستخدمة لتحديد ثمن الذهب واملجوهرات واألحجار الكريمة.
ج -املوازين املستخدمة في املختبرات والعيادات الطبية واملستشفيات واملرامز الصحية.
ُ - 3/2يسمح باستخدام املوازين ذات الكفتين لألغراض التجارية فقط.
ُ
 - 4/2تستثنى من هذه الالئحة املوازين املستخدمة لألغراض املحددة في الفقرة ( )2/4من املادة ) (4من الالئحة
التنفيذية.
املادة ( )3األهداف :
يهدف هذا امللحق إلى تحديد الشرو ومتطلبات استخدام املوازين وإلى تحديد أنواع الرقابة املترولوجية التي
تخضع لها هذه املوازين.
املادة ( )4املسؤوليات:
 - 1/4تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة املسؤولة عن تطبيق بنود هذا امللحق ويعتبر ّ
املورد للموازين مسؤوال عن
مطابقتها لكافة املتطلبات الواردة في هذا امللحق عند استيرادها و/أو طرحها في األسواق.
 - 2/4يعتبر املستخدم لهذه املوازين مسؤوال عن عدم استخدامها ما لم تحمل عالمة تحقق سارية املفعول
صادرة عن جهة تحقق معتمدة أو عن الهيئة.
 - 3/4تفقد املوازين صالحية فترة التحقق إذا كانأ عملية صيانتها تؤثر على نتيجة القياس ويعتبر املستخدم
مسؤوال عن تقديمها ل رض إعادة إجراء التحقق عليها من قبل الهيئة أو من قبل جهات التحقق املقبولة.
 - 4/4يجب على ّ
املورد تسليم الشاري مليزان جديد الدفتر املترولوجي الخاص به والذي يتم إعداده طبقا
للنموذج املحدد في املرفق (.)4
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 -5/4يجب على مستخدم امليزان ما يلي :
أ -وضع امليزان على قاعدة ثابتة ومتينة وعلى سطح مستوي وعدم تعريضه للتيارات الهوائية أو
االهتزازات.
ب -عدم تحميل امليزان برمثر من حمولته القصوى.
ج -التثاأ من بيان الصفر وعند االقتضاء بيان الطر في حال كان متقبل الحمولة للميزان فارغ.
د -التثاأ من أن أذرعة الوزن للميزان ذو الكفتين حرة الحرمة ومضبوطة تماما وذلك في حال كانأ
الكفتين ليز عليها أوزان.
 - 6/4يجب على مستخدم املوازين ذات الكفتين استعمال أوزان مع امليزان تلبي على األقل متطلبات األوزان
فئة دقتها  M2وعدم استخدام أي بديل لهذه األوزان مروزان مكافئة مثل قطعة من الطوب أو الحديد.
 - 7/4يجب على مستخدم املوازين املخصصة للبيع املباشر للعموم أن تكون موضوعة بطريقة تمكن الشاري
من قراءة نتيجة الوزن ونيان السعر بسهولة.
 - 8/4يجب على مستخدم امليزان املحاف ة على الدفتر املترولوجي الخاص به ويجب أن يكون هذا الدفتر دائما
بنفز مكان استخدام امليزان ويؤدي غياب الدفتر املترولوجي أو إتالفه إلى إعادة فحوصات التحقق التي يخضع
لها امليزان املعني.
املادة ( )5استخدام املوازين حسب الفئة:
ُ
 -1/5تستخدم املوازين التي تخضع للرقابة املترولوجية القانونية حسب فئة دقتها مما يلي :
ُ
أ -تستخدم املوازين من فئة الدقة العالية ( )IIأو من فئة الدقة املتوسطة ( )IIIفي تحديد الوزن في
املبادالت التجارية.
ُ
ب -تستخدم املوازين من فئة الدقة الخاصة ( )Iأو من فئة الدقة العالية ( )IIفي تحديد الوزن في تجارة
الذهب واملعادن الثمينة وخالل املراقبة املترولوجية على العبوات املعبرة مسبقا من طرف املفتش.
ُ - 2/5يمنع استخدام املوازين من فئة الدقة العادية ( )IIIIفي تحديد الوزن في املجاالت املحددة باملادة ( )2من
هذا امللحق.
ُ -3/5يمكن للهيئة أن تسمح باستخدام موازين من فئة دقة أخرى في املجالين املذكورين بالفقرة (/1/5أ)
والفقرة (/1/5ب) من هذه املادة وذلك في حاالت خاصة يتم تحديدها ضمن قرار صادر عن املجلز.
املادة ( )6املتطلبات الفنية:
يجب على املوازين املستخدمة في املجاالت الواردة في املادة ( )2من هذا امللحق ،استيفاء كل املتطلبات الفنية
الواردة في املواصفات القياسية َّ
املبينة في املرفق ( )1واملتطلبات األساسية الواردة في املرفق ( )2وذلك باإلضافة
إلى التقيد بالشرو التالية :
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أ -يجب أن تتم فحوصات التحقق الدوري على املوازين فئة دقتها ( )Iأو فئة دقتها ( )IIفي موقع
االستخدام ،و ّ
تفقد شهادة التحقق الدوري أو عالمة التحقق الدوري صالحيتها عند نقل هذه
املوازين إلى أي مكان آخر.
ب -يجب أن تتم فحوصات التحقق الدوري على املوازين فئة دقتها ( )IIIفي نفز املنطقة الج رافية
للجاذبية األ ضية ،و ّ
تفقد شهادة التحقق الدوري أو عالمة التحقق الدوري صالحيتها عند نقل
ر
املوازين إلى منطقة أخرى.
ج -يجب أن ال يتجاوز الخطر األقص ى للكتل املرجعية املستخدمة في فحوصات التحقق األولي أو
التحقق الدوري ثلو قيمة الخطر األقص ى املسمو به بالنسبة للميزان.
د -في حالة االستعاضة عن استخدام الكتل املعيارية في عملية التحقق من ميزان تزيد حمولته
عن  1طن ،فيجب أن ال يزيد وزن الكتلة املعوضة عن  % 50من الحمولة القصوى للميزان.
ه -يجب إجراء فحوصات التحقق األولي والتحقق الدوري باستخدام أوزان ومتل مطابقة
ملتطلبات املواصفات القياسية ذات العالقةَّ ،
واملبينة في املرفق ( )1ومعايرة من قبل مختبرات
معتمدة من قبل جهة االعتماد ويجب أن تكون مرفقة بشهادة معايرة سارية املفعول تبين
بوضو نسب االرتياب.
املادة ( )7املتطلبات املترولوجية :
 - 1/7يجب استخدام وحدات الن ام الدولي ( )SI Unitsأو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء تصميم أو تصنيع أو عند
استخدام املوازين في املجاالت املحددة باملادة ( )2من هذا امللحق.
 -2/7يجب أن تحقق املوازين املتطلبات املترولوجية الواردة في املواصفات القياسية َّ
املبينة في املرفق ( )1وذلك
باإلضافة إلى الشرو التالية التي يجب توفرها في هذه املوازين:
أ -يجب أن يكون فئة دقة امليزان محدد حسب فاصل تدريجة التحقق ( )eوعدد تدريجات التحقق
( )Nوالحمولة الدنيا ( )Minحيو توضح املواصفات القياسية ذات العالقةَّ ،
واملبينة في املرفق
( )1فئات دقة املوازين حسب عوامل تصنيفها ،والعالقة بين دقة امليزان و ( )eو ( )Nو(.)Min
ب -في حالة وجود أمثر من مدى قياس للميزان ( )multi ranges balanceيعامل كل مدى قياس منه
على أنه ميزان منفرد ،حيو يجب تحديد كل من ( )eو ( )Nو ( )Minلكل مدى قياس وإظهارها
على امليزان ونالتالي تحديد فئة دقة كل مدى قياس.
ج -يتم تحديد الخطر األقص ى املسمو به للموازين في حالة عملية التحقق األولي مما هو موضح
باملواصفات القياسية ّ
املبينة في املرفق ( )1وذلك حسب فئة دقة امليزان ويساوي الخطر األقص ى
املسمو به للموازين في عملية التحقق الدوري ضعف الخطر األقص ى املسمو به بالنسبة
للتحقق األولي.
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د -يتم تحديد قيمة فاصل تدريجة التحقق ( )eوالحمولة الدنيا للموازين بمختلف أنواعها حسب
املتطلبات الواردة باملواصفات القياسية ،ذات العالقة ّ
املبينة في املرفق (.)1
يجب أن تكون املوازين التي تعمل بواسطة الطاقة الكهرنائية مطابقة لجميع املتطلبات
ه-
املترولوجية في حالة العمل واملحددة باملواصفات القياسية َّ
املبينة في املرفق (.)1
املادة ( )8البيانات اإليضاحية :
 -1/8يجب أن تكون البيانات اإليضاحية على املوازين مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذا امللحق
واملواصفات القياسية ذات العالقة؛ ّ
املبينة في املرفق ( )1ويجب أن تتضمن هذه البيانات بالنسبة لكل ميزان
خاصة ما يلي :
أ -اسم أو شعار الصانع بشكل كامل.
ب -فئة دقة امليزان (.)III( ،)II( ،)I
ج -رقم شهادة اعتماد الطراز.
د -الحمولة القصوى في شكل (،)Max
ه -الحمولة الدنيا في شكل (،)Min
و -فاصل تدريجة التحقق (.)e
ز -فاصل التدريجة الحقيقية (( )dفي حال )d ≠ e
ح -األثر األقص ى املوجب للطر  ........ = +Tمغ أو غ،
ط -األثر األقص ى السالب للطر  ......... = -Tمغ أو غ،
ي -حدود درجة حرارة االستخدام ( °C ..... )+و (°C..... )-
ك -جهد االمداد بالطاقة ،V .......
ل -التردد .Hz .............
م -الرقم التسلسلي لصنع امليزان.
ن -الوصف الواضح لكل مفاتيح التش يل.
س -اسم أو شعار املستورد أو الوميل في حالة استيراد امليزان.
 – 2/8يجب أن تكون اإلشارة إلى السعر بالريال السعودي بالنسبة للموازين ذات شاشة عرض بها بيان السعر
الفردي ونيان السعر اإلجمالي.
 - 3/8يجب أن ت هر هذه البيانات بحجم وخط وموقع واضح يمكن قراءتها بسهولة وتثاأ على لوحة تكون غير
قابلة لإلزالة بسهولة.
 - 4/8يجب أن تكون البيانات  Maxو  Minو  eو  ،dمثاتة بالقرب من شاشة (مبين) القراءة للميزان.
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املادة ( )9أنواع الرقابة املترولوجية القانونية:
تخضع املوازين ألنواع الرقابة املترولوجية القانونية التالية :
أ -اعتماد الطراز ،وتقوم به الهيئة.
ب -التحقق األولي ،وتقوم به الهيئة أو من تخوله.
ج -التحقق الدوري و/أو التحقق بعد الصيانة وتقوم به جهات التحقق املقبولة من قبل الهيئة.
دُ -يمكن للهيئة إجراء التحقق الدوري و/أو التحقق بعد الصيانة.
ه -التحقق املفاجئ ،وتقوم به الهيئة أو من تخوله.
املادة ( )10إجراءات إعتماد الطراز:
 - 1/10يتم اعتماد طراز املوازين وميفية إجراء االختبارات املطلونة وفق املتطلبات الواردة باملواصفات القياسية
َّ
املبينة في املرفق ( )1وذلك بعد تقديم ّ
املورد لطلب لدى الهيئة لالعتماد وإرفاقه بالوثائق املحددة باملادة ()15
من الالئحة التنفيذية.
 - 2/10يمكن للهيئة أن تطلب تقديم عينة من املوازين املصنوعة أو التي سيقع استيرادها إلجراء االختبارات
الواردة باملواصفات القياسية ذات العالقةَّ ،
املبينة في املرفق (.)1
املادة ( )11إجراءات التحقق األولي:
 -1/11ال تقبل للتحقق األولي إال املوازين التي يكون طرازها قد تم اعتماده مسبقا من قبل الهيئة طبقا لإلجراءات
واملتطلبات الواردة بالالئحة التنفيذية وبهذا امللحق.
ُ
 - 2/11يتضمن التحقق األولي بالنسبة لكل ميزان ،فحصا إداريا وفحوصات فنية ومترولوجية تجرى وفق
إجراءات العمل الصادرة عن الهيئة.
 – 3/11توضع على املوازين املطابقة بعد إجراء فحوصات التحقق األولي بوضع عالمة التحقق األولي املحددة
بالفقرة ( )2/1/39من املادة ( )39من الالئحة التنفيذية وتوضع على املوازين غير املطابقة عالمة الرفض املحددة
بالفقرة ( )5/1/39من املادة ( )39من الالئحة التنفيذية.
 -4/11تبقى املوازين املطابقة بعد إجراء فحوصات التحقق األولي صالحة لالستخدام لسنة ميالدية بعد تاريخ
التحقق األولي واملحدد بالدفتر املترولوجي وذلك قبل تقديمها ألول تحقق دوري.
املادة ( )12إجراءات التحقق الدوري:
ُ - 1/12يجرى التحقق الدوري على كل املوازين بصفة فردية ،ويشمل هذا التحقق بالنسبة لكل ميزان فحصا
ُ
إداريا وفحوصات فنية ومترولوجية تجرى وفق إجراءات عمل صادرة عن الهيئة ويجب على جهات التحقق
ُ
املقبولة من قبل الهيئة تطبيقها وتتولى على مسؤوليتها الترمد من أنها تستخدم أحدث نسخ من هذه اإلجراءات.
ُ - 2/12يمكن إجراء فحوصات التحقق الدوري على امليزان خارج مكان استخدامه بشر مراعاة ما جاء باملادة
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( )6من هذا امللحق وأن ال يطلب ذلك تفكيكه لنقله أو أن يكون هذا امليزان مرتبط بمنفذ ( )terminalبنقطة
بيع أو مرتبط بجهاز لتخزين املعطيات وأن يكون املوقع الذي ستجرى به فحوصات التحقق الدوري مالئم
ومجهز لذلك .وفي هذه الحالة ،يجب تدوين كل البيانات التي تبرر إجراء فحوصات التحقق الدوري خارج مكان
استخدامه بالدفتر املترولوجي.
 - 3/12في حالة مطابقة فحوصات التحقق الدوري ،تضع جهة التحقق املقبولة عالمة التحقق الدوري املحددة
بالفقرة ( )3/1/39من املادة ( )39من الالئحة التنفيذية ويجب أن توضع بمكان يكون واضح للمشترين على
امليزان املخصص للبيع للعموم .وتوضع على املوازين غير املطابقة عالمة الرفض املحددة بالفقرة ( )5/1/39من
املادة ( )39من الالئحة التنفيذية ُويسلم مستخدم امليزان بطاقة صيانة لتقديمها إلى جهات الصيانة املقبولة.
 - 4/12يمنع استخدام ميزان يحمل عالمة الرفض في املجاالت املحددة باملادة ( )2من هذا امللحق ويعتبر كل
استخدام له مخالفة يعاقب عليها طبقا ألحكام ن ام القياس واملعايرة .وال ُيستخدم هذا امليزان من جديد إال
بعد تقديمه للتحقق بعد الصيانة.
ُ
 - 5/12تحدد صالحية التحقق الدوري على املوازين بسنة ميالدية.
املادة ( )13إجراءات التحقق بعد الصيانة :
يتم تطبيق األخطاء القصوى املسمو بها بالنسبة للتحقق األولي على املوازين التي يتم صيانتها وتقديمها للتحقق
بعد الصيانة ويتم وضع عالمة التحقق الدوري بالنسبة للموازين املطابقة بعد إجراء فحوصات التحقق األولي.
املادة ( )14التحقق املفاجئ:
في حااال إجراء التحقق املفاااجئ على املوازين ،يمكن إجراء البعض أو كاال الفحوص ا ا ا ااات املحااددة باااملواص ا ا ا افااات
القياسية ّ
املبينة في املرفق ( )1ذات العالقة بالتحقق الدوري.
املادة ( )15الوسائل الفنية واملعايير املستعملة :
 -1/15يجب أن تكون الوسائل الفنية واملعايير ،املستعملة إلجراء فحوصات التحقق األولي أو التحقق الدوري
أو التحقق بعد الصيانة أو التحقق املفاجئ على املوازين ،معايرة من قبل مختبرات معايرة ومعتمدة من قبل
جهة االعتماد ومرفقة بشهادة معايرة سارية املفعول تبين بوضو نسب االرتياب وذلك باإلضافة إلى تلبية
الشرو الواردة باملادة ( )6من هذا امللحق واملتطلبات واالشتراطات املحددة باملواصفات القياسية ّ
املبينة في
املرفق (.)1
 -2/15يمكن أن تحل محل شهادة املعايرة الواردة بالفقرة ( )1/15شهادة تحقق دوري سارية الصالحية وذلك
بشر قبولها من الهيئة.
 -3/15يجب معايرة املعايير املستعملة أو إجراء التحقق الدوري على هذه املعايير وفقا للشرو الواردة بالفقرة
( ،)1/15كل سنة ميالدية وفي حال حددت الهيئة دورية للمعايرة أو التحقق على هذه املعايير تختلف عن سنة
ميالدية ،فيتم اعتماد الدورية التي حددتها الهيئة.
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املادة ( )16التزامات جهات التحقق:
 – 1/16تلتزم جهات التحقق املقبولة بما هو آتي:
أ -الحصول على شهادة اعتماد من جهة االعتماد ،وذلك طبقا للمواصفة الدولية  ،ISO 17020أو أي
مواصفة أخرى تحددها الهيئة.
ب -التقيد باالشتراطات واملتطلبات الواردة بالن ام والالئحة التنفيذية وهذا امللحق واملواصفات
والتوصيات ذات العالقة.
ج -امتالك وسائل فنية ومعايير مطابقة ملا نصأ عليه املادة ( )15من هذا امللحق وتوثيق جميع نتائ
معايرة هذه الوسائل واملعايير ،واملحاف ة على إسنادها املرجعي مع املعايير الوطنية أو املعايير التي
تحددها الهيئة.
د -إرسال بينات فحوصات التحقق إلى الهيئة أوال برول.
ه -إعداد ملخصات سنوية لفحوصات التحقق التي قامأ بإجرائها وإرسالها إلى الهيئة.
و -استخدام البرمجيات املعلوماتية التي تحددها الهيئة ملتابعة عمليات التحقق ،دون غيرها.
ز -إخطار الهيئة بكل مخالفة يتم معاينتها أثناء إجراء التحقق في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ املعاينة،
ويشمل هذا اإلخطار أي مخالفات قامأ بها جهات الصيانة.
 - 2/16أثناء إجراء الهيئة لعمليات تدقيق على جهات التحقق املقبولة ،فإنه يمكن للهيئة أن تطلب من هذه
الجهات أن تضع تجهيزاتها ومعاييرها ومواردها الاشرية تحأ تصرف مفتش ي الهيئة بصفة مجانية وذلك
للمساعدة في إجراء الفحوصات التي سيقوم بها مفتش ي الهيئة.
 - 3/16تخضع جهات التحقق املقبولة لكل ما يصدر عن الهيئة من اشتراطات أو تعليمات أو اتفاقيات تن م
عالقة الطرفين فيما يخص إجراءات التحقق.
املادة ( )17التزامات جهات الصيانة:
 -1/17تحدد شهادة قبول الجهات الراغبة للقيام بصيانة املوازين الخصائص املترولوجية للموازين التي سيقوم
بصيانتها مثل تحديد فئة الدقة والحمولة القصوى وأقل تدريجة تحقق ممكنة ويجب على جهات الصيانة
املقبولة ما يلي :
أ -تعديل امليزان أثناء صيانته بصفة تقلل من أخطاء القياس إلى الحد األدنى املمكن ويجب أن يكون أقل
من األخطاء القصوى املسمو بها ،واملعمول بها بالنسبة للتحقق األولي.
ب -وضع عالمتهم املميزة على كل األختام املوضوعة على املوازين ويجب أن تكون هذه العالمة املميزة مطابقة
لنموذج العالمة املودع لدى الهيئة.
ج -إعالم الهيئة بكل عمليات الصيانة التي أجرتها على املوازين .
د -تدوين عملية صيانة امليزان بالدفتر املترولوجي التابع له.
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 -2/17ف ي حالة استحالة صيانة امليزان ،فإنه يجب تدوين ذلك بالدفتر املترولوجي التابع للميزان ويجب على
مستخدم هذا امليزان وضعه في مكان غير مكان استخدامه.
املادة ( )18أحكام عامة:
 - 1/18تعتبر املرفقات بهذا امللحق ،بما في ذلك املص ا ا ااطلحات والتعاريف املبينة في املواص ا ا اافات القياس ا ا ااية
جزءا ال يتجزأ من أحكامها ،وللهيئة تعديل أي من هذه املرفقات كلما اقتض ى األمر ذلك.
 - 2/18يتحماال ّ
املورد ومس ا ا ا ااتخاادم املوازين كاااماال املس ا ا ا اائوليااة القااانونيااة عن تنفيااذ متطلبااات هااذا امللحق،
ُوت َّ
طبق عليااه العقونااات التي ينص عليهااا ن ااام القياااس واملعااايرة و/أي أن مااة أخرى تتعلق بااذلااك ،إذا ثاااأ
مخالفتها ألي مادة من مواد هذا امللحق.
 - 3/18وناااإلض ا ا ا ا ااافااة إلى ذلااك ،فااإن االلتزام بمتطلبااات هااذا امللحق ال ي ني عن االلتزام بمتطلبااات ن ااام
القياس واملعايرة والالئحة التنفيذية.
 -4/18يجااب على جميع ّ
املوردين واملس ا ا ا ااتخاادمين للموازين؛ الخاااض ا ا ا اعااة ألحكااام هااذا امللحق ،أن يقاادموا
للمفتشين جميع التسهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم.
خالف في تطبيقها،
 - 5/18إذا نش اارت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتضا ا ى أحكام هذا امللحق ،أو نش اار أي
ي
ُفيرفع األمر إلى لجنة مختصا ا ااة في الهيئة إلصا ا اادار القرار املناسا ا ااب بشا ا اارن هذه الحالة أو هذا الخالف ،ونما
يحقق املصلحة العامة.
ّ
لمورد أو املس ا ا ا ااتخاادم تقااديم طلااب جااديااد بعااد زوال أس ا ا ا اباااب رفض الطلااب ،و عااد إجراء
 - 6/18يجوز ل ِ
التصحيحات الال مة لألسباب التي أدت إلى الرفض ،ودفع أي تكاليف إضافية ُت ّ
حددها الهيئة.
ز
 - 7/18تقوم الهيئة بدراس ااة الش ااكاوى التي ترد إليها بش اارن املوازين الحاص االة على ش ااهادة اعتماد الطراز،
والتحقق من صحة هذه الشكاوى ،واتخاذ اإلجراءات الن امية في حالة ثبوت أي مخالفات.
ّ
املورد بنود هااذا امللحق ،واتخاااذ اإلجراءات
 - 8/18يحق للهيئااة إل اااء ش ا ا ا اهااادة اعتماااد الطراز إذا خااالف ِ
الن امية التي تكفل الحفا على حقوق الهيئة.
 - 9/18عند إدخال أي تعديالت على املوازين خالل فترة صالحية شهادة اعتماد الطراز (ما عدا التعديالت
ّ
املورد التقدم بطلب جديد.
الشكلية غير املؤثرة) ،فإن شهادة اعتماد الطراز تصبح مل ية ،ويجب على ِ
 - 10/18للهيئااة فقط حق تفس ا ا ا ااير مواد هااذا امللحق ،وعلى جميع املس ا ا ا ااتفياادين من تطبيق هااذا امللحق
االلتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
املادة ( )19النشر:
ُينشر هذا امللحق في املوقع اإللكتروني للهيئة ويعمل به من تاريخ نشره.
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املرفق ()1
قائمة املواصفات القياسية الخاصة باملوازين وبالكتل واألوزان
عنوان املواصفة القياسية
م

1

2

3

4

5

6

7

عنوان املواصفة باللغة اإلنجليزية

رقم
املواصفة
القياسية

Metrological regulation for load
املتطلبات املترولوجية لخاليا الحمل
SASO OIML
cells :
(الجزء األول  :املتطلبات
R60-1
(Part 1: Metrological and technical
املترولوجية والفنية).
)requirements
Metrological regulation for load
SASO OIML
املتطلبات املترولوجية لخاليا
cells :
R60-2
الحمل (الجزء الثاني  :الضوابط
(Part 2: Metrological controls and
املترولوجية واختبارات األداء).
)performance tests
Metrological regulation for load
SASO OIML
املتطلبات املترولوجية لخاليا
cells :
R60-3
الحمل (الجزء الثالو  :تصميم
)(Part 3: Test report format
تقرير االختبار).
Metrological regulation for load
SASO OIML
املتطلبات املترولوجية لخاليا
cellsR60الحمل (امللحقات).
Annexes.
Annexes
Non-automatic weighing
املوازين غير التلقائية (الجزء األول
SASO OIML
instruments:
R 76-1
 :املتطلبات املترولوجية والفنية -
(Part 1: Metrological and technical
االختبارات).
requirements – Tests).
Non-automatic weighing
SASO OIML
املوازين غير التلقائية (الجزء الثاني
instruments:
R 76-2
 :تصميم تقرير االختبار).
(Part 2: Test report format).
SASO OIML Weights of classes E1, E2, F1, F2,
األوزان من الفئات ،F1 ،E2 ،E1
R 111-1
M1, M1–2, M2, M2–3 and M3.
،M2-3 ،M2 ،M1-2 ،M1 ،F2
Part 1: Metrological and technical
( M3الجزء األول  :املتطلبات
requirements.
املترولوجية والفنية).
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األوزان من الفئات ،E1
M1- ،M1 ،F2 ،F1 ،E2
M3 ،M2-3 ،M2 ،2 8
(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:
ُ
تعد قائمة املواصا اافات القياسا ااية املذكورة في هذا املرفق – فيما يتعلق باملوازين ضا اامن هذا امللحق – خاضا ااع
للمراجعة وال يجوز العمل إال بالقوائم املتاحة وقأ نش ا ا ا اار هذا ملحق الالئحة التنفيذية هذا .ويتولى املوردون
مسؤولية الترمد من أنهم يستخدمون أحدث نسخ من تلك املواصفات املذكورة في القوائم.
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املرفق ()2
املتطلبات األساسية ()Essential Requirements
-1

-2

يجب أال تتجاوز قيمة خطر القياس بالنسا اابة للميزان قيمة األخطاء القصا ااوى املسا اامو بها
لهذه األداة املحددة باملواصفات القياسية املبينة باملرفق ( ،)1وذلك تحأ ظروف التش يل
االعتيادية ،مع عدم وجود تشويش.
في حال وجود التش ا ااويش وتحأ ظروف التشا ا ا يل االعتيادية للميزانّ ،
فإن متطلبات األداء
للميزان يجب أن تكون وفقا ملا هو مبين في املواص ا ا ا اافات القياس ا ا ا ااية املبينة باملرفق ( .)1أما
بالنس ا اابة للميزان املراد اس ا ااتخدامه بوجود مجال مهروم ناطي ا ا ا ي محدد و ش ا ااكل مس ا ااتمر
فيجب أن يحاف امليزان على خص ا ا ا ااائص ا ا ا ااه املترولوجية ض ا ا ا اامن حدود األخطاء القص ا ا ا ااوى
املسمو بها.

 - 3يجب على الصانع أن يحدد ال روف املناخية وامليكانيكية والكهروم ناطيسية للموازين
للعمل ضمنها ،باإلضافة إلى مصدر الطاقة والكميات األخرى املؤثرة ،والتي من املحتمل أن تؤثر
على دقة القياس ،مع األخذ بعين االعتبار املتطلبات الخاصة باملوازين.
 1-3ال روف املناخية ):(Climatic environment
يجااب على الصا ا ا ا ااانع أن يحاادد قيم درجااات الحرارة العليااا والاادنيااا من إحاادى القيم
املبينة في الجدول التالي ،ما لم ُيذمر خالف ذلك في املتطلبات املحددة باملواصا ا ا اافات
القياس ا ا ا ااية املبينة باملرفق ( ،)1ويجب على الص ا ا ا ااانع أن يبين فيما إذا كانأ املوازين
مصممة للعمل في أجواء رطبة أو جافة ،أو في ظروف جوية مفتوحة أو م لقة:
الحدود العليا

30

40

55

70

الحدود الدنيا

5

10-

25-

40-

 2-3ال روف امليكانيكية املحيطة ): (Mechanical Environment
ُ : 1-2-3ت ّ
صنف ال روف امليكانيكية املحيطة إلى األصناف التالية:
  M1ينطبق ه ااذا الص ا ا ا اانف على املوازين املس ا ا ا ااتخ اادم ااة في األم ااامن ذاتاالهتزازات والصا ا ا ا ا اادما ااات الخفيفا ااة ،مثا اال املوازين املثاتا ااة با اااألبني ااة
ال ااداعم ااة الخفيف ااة التي ّ
تتعرض إلى ممي ااة ص ا ا ا ا يرة من االهتزازات
والصدمات.
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  M2ينطبق ه ااذا الص ا ا ا اانف على املوازين املس ا ا ا ااتخ اادم ااة في األم ااامن ذاتاالهتزازات والص ا اادمات املتوس ا ااطة والعالية نس ا ااايا ،مثل التي تنتقل
من اآلالت والعرن ا ااات امل ا ااارة ب ا ااالقرب من اآلالت الثقيل ا ااة واألحزم ا ااة
الناقلة.
  : M3ينطبق هااذا الص ا ا ا اانف على املوازين املس ا ا ا ااتخاادمااة في األمااامن ذاتاالهتزازات والص ا ا ا اادمات املرتفعة أو املرتفعة جدا ،مثل املوازين التي
ترنط مباشرة باآلالت واألحزمة الناقلة.
 :2-2-3يج ااب أن تؤخ ااذ الكمي ااات املؤثرة الت ااالي ااة على أنه ااا ذات عالق ااة مع ال روف
امليكانيكية املحيطة (االهتزازات والصدمات امليكانيكية).
 3-3ال روف الكهروم ناطيسية املحيطة ):(Electromagnetic environment
 : 1-3-3تصا ا اانف ال روف الكهروم ناطيسا ا ااية املحيطة إلى األصا ا ااناف التالية ،ما لم
تنص املتطلبات املحددة باملواص ا ا اافات القياس ا ا ااية املبينة باملرفق ( ،)1على غير
ذلك:
ُ :ي ّ
طبق هااذا التص ا ا ا اانيف على املوازين املس ا ا ا ااتخاادمااة في األمااامن ذات
 E1االض ا ا ااطراب الكهروم ناطي ا ا ا ا ي املماثل ملا هو موجود في املباني ذات
االستعماالت السكنية أو التجارية أو الصناعات الخفيفة.
ُ :ي ّ
طبق هااذا التص ا ا ا اانيف على املوازين املس ا ا ا ااتخاادمااة في األمااامن ذات
 E2االض ا ا ا ااطراب الكهروم ن اااطي ا ا ا ا ي املم اااث اال مل ااا هو مم اااث اال في املب اااني
الصناعية األخرى.
ُي ّ
طبق ه ااذا التص ا ا ا انيف على املوازين التي تزود ب ااالط اااق ااة عن طريق
 E3بط اااري ااات الس ا ا ا اي ااارات ،حي ااو يج ااب أن تتط ااابق ه ااذه املوازين مع
املتطلبات الخاص ا ا ااة بالص ا ا اانف  E2إض ا ا ااافة إلى املتطلبات اإلض ا ا ااافية
التالية:
أ -هبو فرق الجه ااد ال ااذي يحص ا ا ا ا اال نتيج ااة تزوي ااد دائرة محرك
السيارة بدء الحرمة ملحرك االحتراق الداخلي.
ب -انخفاض الحمل االنتقالي نتيجة انفص ا ا ا ااال البطارية عن الدائرة
أثناء دوران محرك السيارة.
 : 2-3-3يجااب أن تؤخااذ الكميااات املؤثرة التاااليااة على أنهااا ذات عالقااة مع ال روف
الكهروم ناطيسية املحيطة:
أ -انقطاع التيار،
ب -انخفاض الجهد،
الصفحة  18من 24

ج -الجهود الكهرنا ااائيا ااة االنتقا اااليا ااة (في الخطو امل ا ااذيا ااة و/أو خطو
اإلشارة)،
د -تفري ات الكهرناء السامنة،
ه -املجاالت الكهروم ناطيسية للترددات الراديوية،
و-املجاااالت الكهروم ناااطيس ا ا ا ايااة للترددات الراديويااة املطبقااة على خطو
الت ذية أو خطو اإلشارة،
ز -الت يرات املفاجئة في خطو الت ذية أو خطو اإلشارة.
 : 1-3-3ممااا يجااب أن تؤخااذ الكميااات املؤثرة التاااليااة بااالحس ا ا ا ابااان حيثمااا كااان ذلااك
مالئما:
أ -الت ير في فرق الجهد.
ب -الت ير في التردد.
ج -املجاالت امل ناطيسية لتردد الطاقة.
ُ ّ
د -أي قيمة أخرى من املحتمل أن تؤثر بشكل ملحو على دقة األداة.
 -4عند إجراء الفحوصات املبينة في هذا امللحق ،يجب تطبيق ما يلي:
 :1-4القواعد األساسية للفحوصات وتحديد الخطر:
ُ
أ يجااب أن تجرى الفحوص ا ا ا ا ااات املترولوجي ااة خالل أو بع ااد تطبيق الكميااة املؤثرة
اعتمادا على احتمال ظهور الترثير لهذه الكمية.
 :2-4الرطونة املحيطية ):(Ambient humidity
أ -يتم إجراء الفحوص ا ا ا ااات إمااا في ظروف رطونااة عاااليااة تس ا ا ا ااااب التكاااثف ،أو في
ظروف رطون ااة منخفض ا ا ا ا ااة ال تس ا ا ا اا ااب التك اااثف ،وذل ااك وفق ااا لل روف التي
ستستخدم بها املوازين.
ب -يتم إجراء الفحوص ا ا ااات في ظروف رطونة عالية تس ا ا اااب التكاثف عندما يكون
من املحتماال دخول الرطونااة إلى املوازين إمااا من الجو مباااش ا ا ا اارة أو من خالل
التنفز الذي قد ُي ّ
سرع عملية التكثف في املوازين.
 - 5املالئمة ):(Suitability
 :1-5يجب أن تكون املوازين مص ا ا ااممة ومص ا ا اانعة بطريقة تض ا ا اامن عدم التالعب بها ،ونالحد الذي
تكون فيه إمكانية سوء االستخدام عند حدودها الدنيا.
 :2-5يج ااب أن تكون املوازين متن اااس ا ا ا اب ااة مع اله اادف املص ا ا ا اانع ااة من أجل ااه ،في ظروف التش ا ا ا ا ي اال
االعتيادية ،مما يجب أن ال تحتاج إلى أي متطلبات غير مبررة من املستخدم للحصول على
نتائ وزن صحيحة.
-
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 :3-5يجب أن ال تكون األخطاء الناتجة عن استخدام املوازين عند العمل خارج مجال السيطرة
) (controlled rangeمبيرة بشكل مفر .
ُ
 :4-5يجب أن تكون املوازين قوية ويجب أن تص اانع من مواد مناس اابة لل روف املعدة لالس ااتخدام
فيها.
 : 5-5يجب أن يسا اامح تصا ااميم املوازين بالرقابة عليها بعد أن يتم طرحها في السا ااوق أو وضا ااعها في
االستخدام ،مما يجب أن تشمل املوازين على برمجيات خاصة للرقابة عليها ،إذا كان ذلك
ضروريا ،إضافة إلى ضرورة أن يتضمن متيب التش يل شرحا لطريقة فحصها.
وعندما يرفق باملوازين برمجيات ) ،(softwareلتمكين املوازين من أداء مهام أخرى إض ا ااافة
إلى مهااام الوزن ،فيجااب أن تكون البرمجيااات ،ذات التاارثير على الخصا ا ا ا ااائص املترولوجيااة،
محددة بشكل واضح وغير قابل للترثر بالبرام األخرى املرافقة له.
 :6-5يجب أن تكون املوازين صا ااالحة لالسا ااتخدام وآمنة ضا اامن املجال وال اية التي صا ااممأ من
أجلها.
 -6لحماية املوازين من التالعب ):(Protection against corruption
 :1-6يجب أن ال تترثر الخصا ا ااائص املترولوجية للموازين ،أو نتائ الوزن ،عند وصا ا االها بري جهاز
أو أداة أخرى ،أو بري جهاز تحكم عن بعد يمكنها أن تتصل به بري وسيلة كانأ.
 :2-6يج ااب أن تكون جميع األجزاء اله ااام ااة في املوازين والتي تؤثر على نتيج ااة الوزن مص ا ا ا اامم ااة
بطريقة آمنة ومحمية من العبو من أي تالعب أو س ا ا ا ااوء اس ا ا ا ااتخدام متوقع ،مما يجب أن
تص اامم بطريقة تمكن املفتش ااين من الحص ااول على دليل مادي عند حدوث تالعب أو عبو
بها.
 :3-6يجااب أن تكون البرمجيااات ذات التاارثير على الخصا ا ا ا ااائص املترولوجيااة محااددة ومص ا ا ا ااممااة
بطريقة آمنة وس ا ا ا ااهلة التحديد ومحمية من العبو ،مما يجب أن تزود البرمجيات بطريقة
لتمكين املفتشين من تحديد حدوث تدخل باملوازين ولفترة معقولة.
 :4-6يجااب حمااايااة بيااانااات القياااسا ا ا ا ااات والبرمجيااات التي تؤثر على خصا ا ا ا ااائص الوزن والعواماال
واملت يرات املترولوجية الهامة املخزنة في الن ام ،بشكل مناسب ّ
جراء الحوادث املتعمدة أو
غير املتعمدة.
 :5-6يج ااب أن يرفق مع املوازين معلوم ااات عن طريق ااة التش ا ا ا ا ي اال م ااا لم تكن املوازين س ا ا ا ااهل ااة
االسااتعمال بحيو ال يوجد ضاارورة ملثل هذه املعلومات .مما يجب أن تكون هذه املعلومات
سهلة االستيعاب وأن تشتمل على ما يلي ،حيثما كان ذلك ممكنا:
أ -ال روف التش يلية االعتيادية.
ب -تصا ا ا اانيف ال روف امليكانيكية والكهروم ناطيسا ا ا ااية املحيطية التي يمكن للموازين
أن تعمل بها.
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ج -حدود درجة الحرارة القصوى والدنيا.
د -إمكانية حدوث التكاثف للبخار داخل املوازين.
ه -استخدام املوازين من حيو كونها داخلية أم خارجية.
و-تعليمات الترميب والصيانة املسمو بها.
ز -تعليمات االستخدام األمثل وأي شرو خاصة لالستخدام.
ح -شرو التوافق مع األجهزة واألدوات وامللحقات األخرى املمكن رنطها مع املوازين.
 :6-6عنااد وجود مجموعااة من املوازين املتماااثلااة والتي يكون لهااا نفز االس ا ا ا ااتخاادام العااام أو في
نفز املوقع فليز من الضروري وجود متيبات استعمال منفصلة لكل منها.
 :7-6يجب أن تكون تدرجات املقياس للقيمة املقاسة بإحدى األشكال التالية  Aأو  Bأو : C

حيو  kعدد ص ا ا احيح أو صا ا اافر ما لم تنص املتطلبات الخاصا ا ااة باملوازين على خالف ذلك.
مما يجب أن تكون وحدة القياس أو رمزها ّ
مثاتة بالقرب من القيمة العددية.
 :8-6يجب أن يميز املقياس املادي بقيمة اسميه أو تدري باإلضافة إلى وحدة القياس املستخدمة.
 :9-6يجب استخدام رموز ونادئات ووحدات القياس القانونية دون غيرها.
 :10-6يجااب أن تكون جميع العالمااات والبيااانااات املطلونااة واض ا ا ا احااة وغير قااابلااة لإلزالااة أو املحو أو
النقل.
 : 7عرض نتائ الوزن ):(Indication of results
 :1-7يجب أن يتم عرض النتائ من خالل شاشة عرض أو نسخة ورقية.
 :2-7يجاب أن يكون عرض نتيجاة الوزن بش ا ا ا اكال واض ا ا ا ااح ،بادون أي لاز ،تحاأ ظروف العمل
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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 :3-7في حال طباعة النتائ على نسخة ورقية ،فيجب أن تكون النتائ واضحة وغير قابلة لإلزالة.
 :4-7بالنس ا ا ا اابة للموازين املعدة للبيع املباش ا ا ا اار فيجب أن تكون مص ا ا ا ااممة بحيو تتيح إظهار نتائ
الوزن لكا اال األطراف املش ا ا ا ااترما ااة في عمليا ااة التبا ااادل التجا اااري وذلا ااك عنا ااد ترمي ها ااا ل ا ااايا ااة
االستخدام .وفي حال استخدام ملحقات غير متطابقة مع هذه التعليمات ،فيجب أن ت هر
البطاقات الصادرة عن هذه امللحقات معلومات محدده وواضحة.
 :5-7يجاب على موازين البيع املبااش ا ا ا اار أن توفر إمكاانياة لعرض نتاائ الوزن للمس ا ا ا ااتهلاك بس ا ا ا ااهولاة
ويسر ،وتعتبر النتيجة ال اهرة عليها أساسا لعمليات دفع القيمة املترتبة على ذلك.
 : 8معالجة البيانات اإلضافية إلقرار التبادل التجاري:
 :1-8يجااب على املوازين غير املعاادة لالس ا ا ا ااتخاادام العااام أن تس ا ا ا اجاال نتيجااة الوزن بطريقااة جياادة
مترافقااة مع املعلومااات التي تحاادد عمليااه التبااادل في حااال كون عمليااة الوزن غير متكررة
) (non-repeatableوأن املوازين معدة لالستخدام في غياب أحد أطراف العملية التجارية.
 :2-8باإلض ا ا ا ااافة إلى ذلك ،يجب توفير دليل واض ا ا ا ااح لنتائ الوزن النهائية واملعلومات املرافقة لها،
وذلك عند طلب الطرف اآلخر.
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املرفق ()3
(نموذج للدفتر املترولوجي الخاص بامليزان)
 بالصفحة  : 1التذكير بالتزامات مستخدم امليزان :يجب على مستخدم امليزان :
 املحاف ة على امليزان طبقا لقواعد االستخدام السليم.
 التقدم بطلب تحقق دوري لدى الهيئة أو لدى إحدى جهات التحقق املقبولة ،بصفة منت مة وقبل انقضاء
فترات صالحية التحقق.
 املحاف ة على تمام االختام وعالمات الرقابة املترولوجية القانونية.
 تسليم هذا الدفتر املترولوجي إلى مفتش ي الهيئة أو الجهات الرسمية املخولة عند طل هم وذلك أثناء اإلشراف
املترولوجي.
 الترمد من متابة البيانات بالدفتر املترولوجي من طرف جهات التحقق املقبولة إلجراء التحقق املترولوجي أو
من طرف جهات الصيانة املقبولة وذلك أثناء كل تدخل.
 وضع امليزان على قاعدة ثابتة ومتينة وعلى سطح مستوي وعدم تعريضه للتيارات الهوائية واالهتزازات
وعدم تحميله برمثر من الحمولة القصوى  Maxوالتثاأ من بيان الصفر وعند االقتضاء بيان الطر وذلك في
حالة كان متقبل الحمولة فارغ.
 استخدام ميزان تم رفضه أثناء إجراء الرقابة املترولوجية القانونية (يحمل ملصق أحمر) إال بعد مطابقته
من جديد ووضع عالمة التحقق الدوري سارية الصالحية (ملصق أخضر).
 يجب أن يكون الدفتر املترولوجي موجود باستمرار في مكان استخدام امليزان.
 بالصفحة : 2 رقم تسلسلي للدفتر املترولوجي. عالمة ونوع ورقم سلسلة صنع امليزان. رقم اعتماد الطراز . فئة دقة امليزان. الحمولة القصوى (.)Max الحمولة الدنيا (.)Min فاصل تدريجة التحقق (.)e دورية التحقق. اسم مستخدم امليزان. العنوان.الصفحة  23من 24

 من الصفحة  3إلى الصفحة األخيرة :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.في الحالة التي يكون فيها النشاط تحقق دوري:
 جهة التحقق املقبولة إلجراء التحقق. نتيجة التحقق (مطابقة أو رفض). اسم املفتش. -تاريخ التحقق وتوقيع املفتش.
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