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 ةدوجلاو سيياقملاو تافصاوملل ةيدوعسلا ةئيهلا
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 ةداهش رادصإو سايقلا ةزهجأل ةنايصلا تاهجو ققحتلا تاهج ليهأت طباوض

 زارطلا دامتعا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 نم 2 ةحفصلا
 

 

 

 :ىSوألا ةداملا

 :ةيلاتلا طورشلل اًقفو ققحتلا تاهج ليهأت متي

 .ققحتلا ةهجل لوألا لوؤسملا مسا ققحتلا عونو سايقلا زاهج لاجمو فنص ددحي ليهأت بلط ميدقت -1

  .ليهأتلا بلط جذومن عيقوت -2

  .ققحتلا تايلمعب قلعتملا ةأشنملا طاشن اmn احضوم يراجتلا لجسلا نم ةروص -3

 ةلثامم ىرخأ ةفصاوم يأ وأ    ISO/IEC 17020 ةيلودلا ةفصاوملا تابلطتمل اقفو لوعفملا ةيراس دامتعا ةداهش -4

 .دامتعالا ةهج اxnلع قفاوت

 .فيلاكتلا ةحئالل اًقفو بلطلا ةسارد لبق ةئيهلل ليهأتلا بلط ةساردل ةبولطملا ةيلاملا فيلاكتلا عفد -5

 مهزايتجا كلذ ي� امب ةينفلا م�nءافك تبثي ام لكو م�nايوهو ققحتلاب ن~فلكملا صاخشألاب ةمئاق �~فوت -6

  .دامتعالا ةهج لبق نم ةددحملا سايقلا تاودأ فنصل ةينفلا تارابتخالاو تارودلل

 �~ياعملا وأ ةينطولا �~ياعملا عم ققحتلا ي� ةمدختسملا �~ياعملل ةرياعملا تاداهشو ةينفلا لئاسولاب ةمئاق �~فوت -7

 .ةئيهلا اهددحت ��لا

 .ةيدوعسلا ةيسنجلا نم ن~نطاوم سايقلا ةزهجأ ى�ع ققحتلا طاشنب ن~فلكملا ن~فظوملا عيمج نوكي نأ -8

 

 :ةيناثلا ةداملا

 .ةئيهلا هررقت امل اقفو ،ققحتلا ةهج ليهأت لاجم لماك وأ ءزج فاقيا دامتعالا ةهجل

 

 :ةثلاثلا ةداملا

 .قيلعتلا بابسأ ةجلاعمب ةهجلا مايق دعب ققحتلا ةهج نع فاقيالا عفر دامتعالا ةهجل  

 

 :ةعبارلا ةداملا

 .دامتعالا ةهج هررقت امل اقفو ققحتلا ةهجل ليهأتلا لاجم صيلقت دامتعالا ةهجل

 

 

 :ةسماخلا ةداملا

اقبط ،ايئا�n ققحتلا ةهج ليهأت ءاغلا دامتعالا ةهجل
ً

 :ةيلاتلا تالاحلا ي� اهعضوب موقت ةددحم تاءارجإل 

 .رخآ ببس يأ وأ ليهأتلا تابلطتم قيقحت ةيرارمتسا ى�ع ا�nردق مدع ببسب ،ةهجلا بلط ى�ع ًءانب -1

 .ليهأتلا لاجم قيلعت بابسأ نم ببس يأ ةجلاعم ى�ع ةهجلا ةردق مدع -2

 .دامتعالا ةهج ا�nددح ��لا تاءارجإلاو ةلدألا فلاخي لكشب ةيجولو��ملا تامالعلا مادختسا -3

  .نطابلا نم دقاعتلا وا �~غلل لزانتلاب ققحتلا ةهج مايق لاح ي� -4



 11 نم 3 ةحفصلا
 

 تاهجلا نع ةرداص تارارق وأ حئاول وأ ةمظنأ يأ وأ ةيذيفنتلا ھتحئالو ةرياعملاو سايقلا ماظن ماكحأ ةفلاخم -5

  .ةصتخملا

 

 

 :ةسداسلا ةداملا

 :ةيلاتلا تامولعملا نمضتت دامتعالا ةهج نم ليهأت ةداهش رادصإ متي ققحتلا ةهج ليهأت دنع

 .ققحتلا ةهج مسا -1

  .ققحتلا عونو ققحتلا ةهج ليهأت حنم ھب مت يذلا سايقلا ةزهجا لاجمو فنص -2

  ليهأتلا ةداهش ةيحالص ءاn§نا خيرات -3

 .�~ياعملاو ةينفلا لئاسولا حضوي �¨ف قفرم -4

 

 :ةعباسلا ةداملا

 سايقلا ةزهجأ فانصأ نم فنص لكل ققحتلا تاهج ليهأتب ةصاخلا تاطا��شالا عيمج طباوضلا هذه تاقحلم ددحت

 .بلطلا ميدقت دنع

 

 :ةنماثلا ةداملا

اقبط ةنايصلا تاهج ليهأت متي
ً

 :ةيلاتلا تابلطتملل 

  .ليهأتلا عونو سايقلا ةزهجأ لاجمو فنص ددحي ليهأت بلط ميدقت -1

  .ةمدقتملا ةهجلل لوألا لوؤسملا مسا -2

 .ليهأتلا جذومن عيقوت -3

  .ةنايصلا تايلمعب قلعتملا ةأشنملا طاشن اmn احضوم يراجتلا لجسلا نم ةروص -4

 ىرخأ ةفصاوم يأ وأ ISO 9001 ةيلودلا ةفصاوملا تابلطتمل اقفو ةئيهلا نم لوعفملا ةيراس دامتعالا ةداهش -5

 .دامتعالا ةهج اxnلع قفاوت ةلثامم

 ةحئالل اًقفو دامتعالا ةهج لبق نم ھتسارد لبق ليهأتـلا بلط ةساردل ةبولطملا ةيلاملا فيلاكتلا عفد -6

 .فيلاكتلا

  .ةينفلا م�nءافك تبثي ام لكو م�nايوهو ةنايصلا تايلمعب ن~فلكملا صاخشألاب ةمئاق �~فوت -7

 تايلمع ءارجإ دعب تبثتلا تايلمع ي� ةمدختسملا �~ياعملل ةرياعملا تاداهشو ةينفلا لئاسولاب ةمئاق �~فوت -8

 .ةئيهلا اهددحت ��لا �~ياعملا وأ ةينطولا �~ياعملا عم ةنايصلا

 تامدخلا ى�ع وأ اxnلع ةلالدلل ةنايصلا ةهج ھمدختست يذلا زمرلا وأ ةراشلا يو ة¬~مملا ةمالعلا جذومن �~فوت -9

 .اهلبق نم ةمدقملا

 .ةينوناقلا سايقلا ةزهجأ ةنايص ةعباتم ھب متتس يذلا لجسلا نم جذومن -10

 



 11 نم 4 ةحفصلا
 

 

 :ةعساتلا ةداملا

  :ةيلاتلا �~ياعملا ى�ع و   ISO  17020ةفصاوملا ى�ع ًءانب ةنايصلا ةهج عون ديدحت متي

 )Type A - أ عون( ةنايصلا تاهجل �~ياعم -1

 .سايقلا تاودأ مدختسم وأ دروم وأ عناص نع ةلقتسم ةنايصلا ةهج نوكت نأ بجي -أ

 تاودأ مادختسا وأ دا�~تسا وأ عنص ي� كراشي يذلا ينوناقلا نايكلا نم ءزج ةنايصلا ةهج نوكت الأ بجي -ب

  .سايقلا

 .سايقلا تاودأ مادختسا وأ دا�~تسا وأ عنص ي� كراشي لصفنم ينوناق نايك ىSإ ةنايصلا ةهج طبر زوجي ال -ج

  

 )Type B - ب عون( ةنايصلا تاهجل �~ياعم  -2

 

ت نأ طقف بجي -أ
ُ

اءزج ةنايصلا ةهج �µتعت ��لا ةكرشلا ىSإ ةنايصلا تامدخ دّرو
ً

 .اn¶م 

 ماهمب ن~فلكملا ن~لماعلا كئلوأ ن~بو ةنايصلا تامدخب ن~لماعلا ن~ب تايلوؤسملا ي� حضاو قيرفت عضو بجي -ب

 ةسسؤملا لخاد ةنايصلا ةهج ريراقت دادعا قرط نعو مظنم فيرعت ةطساوب قيرفتلا اذه عضويو ىرخأ

 .ةيسيئرلا

 و اهمكح ةيلالقتسا عم ضراعتي دق طاشن يأ ي� )اxnفظوم( اxnف ن~لماعلاو ةنايصلا ةهج كراشت الأ بجي -ج

 .ھتيدايح

 

 :ةرشاعلا ةداملا

  :ي�ي امب ةلهؤملا ةهجلا م¬�لت نأ بجي

 تاودأ فنصب صاخلا �¨فلا قحلملاو ةيذيفنتلا ةحئاللاو ةرياعملاو سايقلا ماظنب ةدراولا تابلطتملاو تاطا��شالاب ديقتلا -1

 .طباوضلا هذهو ةقالعلا تاذ تايصوتلاو تافصاوملاو سايقلا

 .شيتفتلا ةهجل وأ دامتعالا ةهجل اهمدقت ��لا تامولعملاو تانايبلا عيمج ةحص نامض -2

 بلطب ةقالع تاذ تاءارجإ يأ وأ تاظحالم وأ تاراسفتسا نم شيتفتلا ةهج وأ دامتعالا ةهج تالسارم ةفاك ى�ع درلا  -3

 ھنإف تاظحالملا حيحصت مدع وأ درلا مدع لاح ي�و ،طباوضلا هذه ي� تاقحلملل اقفو ةددحملا ةدملا لالخ ليهأتلا

ابسانم هارت يذلا ءارجإلا ذاختا دامتعالا ةهجل قحي
ً

 بلطب مدقتلا ةمدقتملا ةهجلا ى�عو بلطلا قالغإ كلذ ي� امب 

 .ديدج

 .شيتفتلا ةهج نم ةرداصلا ةدمتعملا جذامنلاو تاءارجإلا ليلد جذومن عابتا -4

 ةيذيفنتلا ةحئاللاو ةرياعملاو سايقلا ماظن تابلطتمل بيجتست ال سايق ةزهجا ى�ع ةنايصلا وأ ققحتلاب مايقلا مدع -5

 .كلذب شيتفتلا ةهج غالبإو سايقلا ةزهجأب صاخلا �¨فلا قحلملاو

 ن~لوئسملا( �ميظنتلاو ينوناقلا عضولاب قلعتي اميف ةلهؤملا ةهجلا ى�ع أرطت تا�~يغت يأ ثودح ن~ح ي� دامتعالا ةهج غالبإ -6

 ةهجل قحيو ةيمهأ تاذ ىرخأ تا�~يغت يأ وأ �~ياعملا وأ ،لصاوتلا تانايبو عقوملا وأ )ن~لوخملا صاخشألا وأ ،ن~ينفلاو



 11 نم 5 ةحفصلا
 

 هذه ةهج ةءافك ى�ع �~يغتلا �~ثأت مدع نم دكأتلل رمألا بلطت اذإ ةيناديم مييقت ةرايز ءارجإ ةلاحلا هذه ي� دامتعالا

 تاهجلا

 .شيتفتلا ةهج وأ دامتعالا ةهج لبق نم اÁnلط متي ��لا ةحيحصلا تانايبلا ةفاك ميدقت -7

ايأ( مييقتلا ءارجإب اهمايق لالخ شيتفتلا ةهج وأ دامتعالا ةهج عم ماتلا نواعتلا  -8
ً

 تاليهستلا ةفاك ميدقتو  )ھعون ناك 

 دنع ققحتلا ةهج ةطشنأ ةعباتمل بيت��لاو اهءاضعأ ةمالس ى�ع ظافحلاو ھماهمل قيرفلا ةيدأت ى�ع دعاست ��لا لئاسولاو

 .شيتفتلا ةهج وأ دامتعالا ةهج نم بلطلا

  .ققحتلا ةهج ھيلع تلبق ��لا ققحتلا عونو سايقلا ةزهجأ فنص جراخ ةنايصلا وأ ققحتلا تايلمع ةرشابم مدع -9

 ISO 17020 ةفصاوملل اقفو ةيدايحلاـب ما¬�لالا -10

 .تاونس 10 ةدمل ةنايصلاو ققحتلا ريراقت ظفحو ةفشرأ -11

 .شيتفتلا ةهج نم مدقملا جذومنلل اقبط شيتفتلا ةهج ىSا ةزجنملا تايلمعلاب ةقلعتملا ةنايصلاو ققحتلا ريراقت لاسرإ -12

 ماظنلا ھيلع صني ام بسح ةضوفرملاو ةلوبقملا سايقلا ةزهجا ى�ع ةيجولو��ملا تامالعلاو ةيامحلا تامالع عضو  -13

 .ةيداشرإلاو ةيئارجإلا ةلدألاو قحلملاو ةيذيفنتلا ةحئاللاو

 ISO17025 ةفصاوملا بسح ةدمتعم ةهج ىدل �~ياعملا هذه ةرياعم متت نأو �~ياعملل يÄجرملا دانسإلا ى�ع ةظفاحملا -14

 ما¬�لالاو ،ةئيهلا اهددحت ��لا �~ياعملا وأ ةينطولا �~ياعملا عم ققحتلا ي� ةمدختسملا �~ياعملل ةرياعملا ةيرودب ما¬�لالاو

 .ةئيهلا اهددحت ��لا ةرياعملا ةيرودب

 نم لقأ نوكي نأ بجيو نكمملا ىندألا دحلا ىSإ سايقلا ءاطخأ نم للقت ةفصب اn§نايص ءانثأ سايقلا ةزهجأ طبض -15

 .يSوألا ققحتلل ةبسنلاب اmn لومعملاو ،اmn حومسملا ىوصقلا ءاطخألا

 جراخ اهعضول سايقلا ةزهجا مدختسم مالعاو كلذ قيثوت بجي ھنإف ،سايقلا ةزهجا ةنايص ةيناكما مدع ةلاح ي� -16

 .ةمدخلا

 ةنايصلا لامعأ لالخ اهفاشتكا متي ةقباطم مدع تالاح وأ ةمظنألل ةفلاخم يأ نع اينو��كلا وا ايباتك ةئيهلا غالبإ -17

 ��لا سايقلا تاودأو تآشنملا نع تامولعملا عيمج كلذ نمضتي نأ ى�ع ،لوأب الوأ اهل حونمملا صيخ��لا لاجم ي�

 .شيتفتلا ةهج اÁnلطت

 كلذ ي� امب ،حيحصلا لكشلاب متت تاطاشنلا هذه نأ نم دكأتلل اxnلا عوجرلا لهسي لكشب ةنايصلا تاطاشن قيثوت -18

 مساو خيراتلاو اهمدختسم ناونع مساو اn§نايص تمت ��لا سايقلا تاودأ صئاصخ ى�ع يوتحي لجس �~فوت

 .شيتفتلا ةهجل لجسلا اذه ميدقت بجيو ،ةنايصلا ةيلمعب ماق يذلا صخشلا

 .شيتفتلا ةهج اهرقت ��لا ةينو��كلالا تاصنملا مادختسا -19

 

 

 

 

 :رشع ةيداحلا ةداملا  

 ةهج وأ دامتعالا ةهجل قحي ةيداليم ةنس ةنايصلا ةهج وأ ققحتلا ةهجل ليهأتلا ةداهش ةيحالص ةدم نوكت  -1

 .ةنايصلا ةهج وأ ققحتلا ةهجل ةيرود مييقت تارايز ءارجإ اهلالخ شيتفتلا



 11 نم 6 ةحفصلا
 

 ةداهشلا ءاn§نا لبق دامتعالا ةهجل ةنايصلا ةهج وأ ققحتلا ةهج ھب مدقتت بلط ى�ع ًءانب ليهأتلا ةداهش ديدجت متي -2

 ةداهشلا ءاn§نا خيرات ي�ي يذلا مويلا ي� ةديدجلا ليهأتلا ةداهش ةيحالص ءدب خيرات نوكيو لقألا ى�ع نيرهشب

 .ةقباسلا

 نيديفتسملا دحأ لبق نم ،ةنايص ةهج وأ ققحت ةهج يأ ى�ع ىوكش دورو دنع شيتفتلا ةهج وأ دامتعالا ةهجل قحي  -3

 ةهج وأ ققحتلا ةهج ةرايز كلذ ي� امب اn§حص ىدمو ىوكشلا هذه نم دكأتلل تاءارجإلا ةفاك ذاختا ا�nامدخ نم

 .قبسم راعشا نود ةنايصلا

 نم ليهأتلا بحس وأ قيلعتب رارق ردص يذلا ةنايصلا ةهج وأ ققحتلا ةهج عضو نع نالعإلا دامتعالا ةهجل قحي -4

 .ققحتلا تاهجل ليهأتلا تاداهش ةيحالص نع نالعإلا اهل قحي امك ةبسانم اهارت ةليسو يأ لالخ

 ةيجولو��ملا تامالعلا وأ شيتفتلا ةهج راعش وأ ةئيهلا راعش مادختساب موقت ��لا ةدمتعملا �~غ ةهجلا قح ي� قبطي -5

 .ةقالعلا تاذ ةمظنألا ي� ةدراولا تابوقعلا

 قطانمو ققحتلا عونو سايقلا ةزهجأ نم ددحم لاجمو فنصل ققحتلا تاهج ليهأت فاقيإ دامتعالا ةهجل نكمي -6

   .جايتحالل اهريدقت بسح ةنيعم ةيفارغج

  .ھقالغاو ققحتلا بلط ةرشابمل ىوصقلا مايألا ددع دامتعالا ةهج ددحت -7

  .ققحتلا بلط ةرشابمل ددحملا دعوملاب شيتفتلا ةهج مالعا ققحتلا ةهج ى�ع بجي -8

 قيبطتلاو ةءافكو ةهازنو ةيدايحو ةيفافش لكب ا�nامدخ ميدقتب ةدمتعملا ةنايصلا تاهجو ققحتلا تاهج م¬�لت -9

 دامتعالا ةهج نم ةرداصلا جذامنلاو تاءارجإلاو ةلدألا عابتاو ةمالسلا تاءارجإب ديقتلاو ةدوجلا ةرادإ مظنل لثمألا

 ا�nاقحلمو ،ةيذيفنتلا ةحئاللاو ،ةرياعملاو سايقلا ماظنب ةدراولا تابلطتملا عيمجل ةقدب قيبطتلاو شيتفتلا ةهجو

 .ةقالعلا تاذ ةيسايقلا تافصاوملاو ،ةينفلا

 مت اذإ ةيرس تامولعملا �µتعتو ،فرط يأل اËnاشفإ مدع نامضو ةيرسلا تامولعملا ةيامحب ةلهؤملا تاهجلا م¬�لت -10

 .ةيرس اn§عيبطب ت�µتعا وأ ةيرس ا�nأب شيتفتلا ةهج وأ دامتعالا ةهج نم اهفيرعت

 وأ اهل قحي الو ،تامولعملا ةيرسب دهعتلاب اهل ن~عباتلا ن~فظوملا عيمج ى�ع ضرفت نأ ةلهؤملا تاهجلا ى�ع بجي -11

 وأ ةيمسر ةهج يأ ىSإ تامولعم وأ تانايب يأ لاسرإ وأ يمالعإ حيرصت وأ يفحص �µخ وأ نايب يأ رادصإ اxnفظومل

 ةيطخلا ةقفاوملا ى�ع لوصحلا نود تناك ةليسو يأ ي� تامولعملا وأ تانايبلا كلت رشن ىSإ يدؤت ةيمسر �~غ

 اهؤاطعإ وأ اهرشن دارملا تامولعملاو تانايبلا لماك ى�ع عالطالا دامتعالا ةهجل قحيو ،دامتعالا ةهج نم ةقبسملا

 .اn§عجارمل ىرخأ ةهجل

 نود اn¶م ءزج يأ وأ تادعملا وأ تآشنملا وأ قفارملل روص يأ ذخأ مدعب اxnبوسنم عيمجو ةلهؤملا تاهجلا م¬�لت -12

  .شيتفتلا ةهج وأ دامتعالا ةهج نم ةقبسم ةيطخ ةقفاوم

 الأ ققحتلاب ن~فلكملا ددع نامض عم لاجم لكل تاطا��شالا �~فوت طرشب لاجم نم �Íكأل مدقتلا ةهجلل نكمي -13

  .ىندأ دحك 10 نع لقي

 بسح دمتعم �µتخم نم وأ ةرياعملاو سايقلل �¨طولا زكرملا نم ةرداص نوكت نأ بجي ةرياعملا تاداهش عيمج -14

 .ISO17025 ةيلودلا ةفصاوملا

 يÄجرم نايك اهل وأ اxnف مهسأ يتاذلا ققحتلا ةهج وأ ققحتلا ةهج كلتمت تا�µتخم ىدل ةزهجألا ةرياعم عنمي -15

 .حلاصم براضت نم كلذ �~غ وأ ك��شم



 11 نم 7 ةحفصلا
 

ايتاذ ةزهجألاو �~ياعملا ةرياعم عنمي -16
ً

ايتاذ ةرياعملا ةزهجألاو �~ياعملا تاداهش لوبق نكمي الو ،
ً

. 

 .ةدحاو ةنس ققحتلا تايلمع ي� ةمدختسملا �~ياعملل ةرياعملا تاداهش ةيحالص نوكت -17

 ققحتلا تايلمع ذيفنت ةءافك نمضي امب ققحتلا تابلط ةرادإ نيدمتعملا ن~ميقملل ةيدوعسلا ةئيهلا ىSوتت -18

 .ةنايصلاو ققحتلا تاهج ن~ب تابلطلا عيزوت ي� ةلادعلاو

 

 

 :رشع ةيناثلا ةداملا

 ةينفلا حئاوللاو ةرياعملاو سايقلا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا ي� ةروكذملا تاطا��شالا ى�ع ءانب زارطلا دامتعا ةداهش ردصت

 :يSاتلا لسلستلا بسح ةينطولا زارطلا دامتعا تاداهش حنم ةفاضإلاب

 .ةينوناقلا ةرياعملل ةيلودلا ةمظنملا نع ةرداص ةقباطم ةداهش وأ زارط دامتعا ةداهش ى�ع ءانب -1

 ،ةئيهلا ىدل اmn لومعملا تاءارجإلل اقفو تا�µتخم لوبق ةئيهلل نكمي هالعأ ةرقفلا قيبطت ةيناكمإ مدع لاح ي� -2

 هذه نم ةرداصلا زارطلا رابتخا ريراقت وأ زارطلا رابتخا ةداهش ى�ع ءانب ةينطولا زارطلا دامتعا ةداهش رادصإل

 يأ ي�و .OIML ةينوناقلا ةرياعملل ةيلودلا ةمظنملا تايصوت وأ ةدمتعملا ةيدوعسلا تافصاوملل اًقفو تا�µتخملا

 .ةينطو زارط دامتعا ةداهش رادصإل عناصلا تا�µتخم تاداهش وأ ريراقت دامتعا نكمي ال لاح

 ةرياعملل ةيلودلا ةمظنملا تايصوت وأ ةدمتعملا ةيدوعسلا تافصاوملل اًقفو زارطلا رابتخا ةيناكمإ مدع لاح ي� -3

 .ةينطولا زارطلا دامتعا تاداهش رادصإل ىرخأ ةفصاوم يأ ديدحت ةئيهلل نكميف ،OIML ةينوناقلا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 نم 8 ةحفصلا
 

 

 

 

 

 )1( مقر قحلملا

 ةيئاقلتلا �~غ نيزاوملل ققحتلا تاهج ليهأتل ةصاخلا تاطا��شالا

 

 ي� يÐلم بلطلا �µتعيو ،هاندأ لودجلا بسح بلطلا ميدقت دنع ةيرادإلاو ةينفلا تابلطتملاو قئاثولا عيمج لامكا -1

 .تابلطتملا هذه �~فوتل ةددحملا ةدملاب ةمدقتملا ةهجلا ما¬�لا مدع لاح

 

 ءارجالا مایألا ددع
 بلطلا میدقت -

 ةیرادإلا تابلطتملا لامكا مایأ 10
 .ةبولطملا قئاثولا عفرو

 يرظنلا رابتخالا لامكا مایأ 10
 يلمعلا رابتخالا لامكا مایأ 10
 تارایسلا زیھجت موی 15

 

  :هاندأ لودجلا بسح ققحتلا تايلمع ي� ةمدختسملا �~ياعملا ددع نوكي -2

 

 نيزاوملا ةقد ةئف

 نازوألا ةئف

 ةفصاوملل ةقباطملا ةيرايعملا

 SASO OIML ةيسايقلا

R111 

 تانزولا ةعومجم ىوتحم

 لقألا ى�ع

 ددعلا

II F2 وأ F1 1 mg – 5 kg 
 وأ تاعومجم 5

 �Íكأ

III M1 
1 mg – 5kg 

2 pieces of 10 kg 

 وأ تاعومجم 5

 �Íكأ

 

 تاودأ لقنل ا�nءافك مييقت متي نأ ى�ع لقألا ى�ع تابكرم 3 ققحتلا تايلمع ي� ةمدختسملا تابكرملا ددع نوكي -3

  .دامتعالا ةهج لبق نم ققحتلا

 :هاندأ لودجلا ي� ةددحملا تاعومجملا بسح ةيفارغج قطانم ى�ع ءانب ققحتلا تاهج دامتعا متي -4

 



 11 نم 9 ةحفصلا
 

 ققحتلا عون قطانملا تاعومجملا
 ددعل ى�عألا دحلا

 تاهجلا

 ن~فلكملا ددع

 ةهج لكل ققحتلاب

 ىSوألا ةعومجملا
 – ميصقلا – ضايرلا

 كوبت – لئاح
 5 9 ةنايصلا دعبو يرود

 ةيناثلا ةعومجملا

 ةنيدملا – ةمركملا ةكم

 نارجن -نازاج – ةرونملا

 �~سع - ةحابلا –

 5 14 ةنايصلا دعبو يرود

 ةثلاثلا ةعومجملا
 دودحلا – ةيقرشلا

 فوجلا – ةيلامشلا
 5 6 ةنايصلا دعبو يرود

 ةعبارلا ةعومجملا
 – نارجن -نازاج

 �~سع - ةحابلا
 5 4 ةنايصلا دعبو يرود

 ةسماخلا ةعومجملا
 – ةيلامشلا دودحلا

 فوجلا – كوبت
 5 2 ةنايصلا دعبو يرود

 

 

 

 

 )2( مقر قحلملا

 دوقولا تاخضمل ققحتلا تاهج ليهأتل ةصاخلا تاطا��شالا

 

 يÐلم بلطلا �µتعيو ،هاندأ لودجلا بسح بلطلا ميدقت دنع ةيرادإلاو ةينفلا تابلطتملاو قئاثولا عيمج لامكا - -1

 .تابلطتملا هذه �~فوتل ةددحملا ةدملاب ةمدقتملا ةهجلا ما¬�لا مدع لاح ي�

 

 ءارجالا مایألا ددع
 بلطلا میدقت -

 ةیرادإلا تابلطتملا لامكا مایأ 10
 .ةبولطملا قئاثولا عفرو

 يرظنلا رابتخالا لامكا مایأ 10
 يلمعلا رابتخالا لامكا مایأ 10
 تارایسلا زیھجت موی 15

 



 11 نم 10 ةحفصلا
 

   :يتآلا بسح لقألا ى�ع ققحتلا تايلمع ي� ةمدختسملا �~ياعملا ددع نوكي  -2

 ةرياعم R 120 SASO OIML ةفصاوملل ةقباطم ��ل 50 ةعس ن~قرود و ��ل 20 ةعس قرود 10 ددع •

 .ةيوئم ةجرد 20 ةرارح ةجرد دنع

 .ةرارحلا ةجرد سايقم 5 ددع •

 .فقوت تاعاس 5 ددع •

 تاودأ لقنل ا�nءافك مييقت متي نأ ى�ع لقألا ى�ع تابكرم 3 ققحتلا تايلمع ي� ةمدختسملا تابكرملا ددع نوكي -3

  .دامتعالا ةهج لبق نم ققحتلا

  .دامتعالا ةهج اهددحت ��لا ةيرادإلاو ةينفلا تابلطتملل ققحتلا تابكرم زايتجا -4

 :هاندأ لودجلا ي� ةددحملا تاعومجملا بسح ةيفارغج قطانم ى�ع ءانب ققحتلا تاهج دامتعا متي -5

 

 ققحتلا عون قطانملا تاعومجملا
 ددعل ى�عألا دحلا

 تاهجلا

 ن~فلكملا ددع

 ةهج لكل ققحتلاب

 ىندأ دحك

 ىSوألا ةعومجملا
 – ميصقلا – ضايرلا

 كوبت – لئاح
 5 4 ةنايصلا دعبو يرود

 ةيناثلا ةعومجملا

 ةنيدملا – ةمركملا ةكم

 نارجن -نازاج – ةرونملا

 �~سع - ةحابلا –

 5 4 ةنايصلا دعبو يرود

 ةثلاثلا ةعومجملا
 دودحلا – ةيقرشلا

 فوجلا – ةيلامشلا
 5 3 ةنايصلا دعبو يرود

 ةعبارلا ةعومجملا
 ةحابلا – نارجن -نازاج

 �~سع -
 5 2 ةنايصلا دعبو يرود

 ةسماخلا ةعومجملا
 – ةيلامشلا دودحلا

 فوجلا – كوبت
 5 1 ةنايصلا دعبو يرود

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 نم 11 ةحفصلا
 

 

 )3( مقر قحلملا

 ءابرهكلا تادادعل ققحتلا تاهج ليهأتل ةصاخلا تاطا��شالا

 

 ي� يÐلم بلطلا �µتعيو ،بلطلا ميدقت نم لمع موي 30 لالخ ةيرادإلاو ةينفلا تابلطتملاو قئاثولا عيمج لامكا -1

 .تابلطتملا هذه �~فوتل ةددحملا ةدملاب ةمدقتملا ةهجلا ما¬�لا مدع لاح

 ،)يSاعلا دهجلا رابتخا زاهج - يÄجرم دادع + ةيئابرهك ةقاط ردصم( ققحتلا ءارجإل ةمزاللا ةزهجألاو �~ياعملا �~فوت -2

 .لوعفملا ةيراس ةرياعملا ةداهش نم ةخسن عم

 .)يSاعلا دهجلا رابتخا زاهج - يÄجرم دادع + ةيئابرهك ةقاط ردصم( ةزهجألاو �~ياعملل ي�يغشتلا ليلدلا -3

 + يSوألا ققحتلا جئاتن جذومن( رابتخالاو صحفلا جئاتن ليجستل دروملا/عنصملا ىدل مدختسملا ريراقتلا جذومن -4

 .)يSاعلا دهجلا رابتخا جذومن

 .لوعفملا ةيراس ةرياعملا ةداهش نم ةخسن عم ،�µتخم لكل لقألا ى�ع ةرارح سايقم 1 ددع �~فوت -5

 .ةرارحلا تاجرد ليجستل �µتخم لكل لقألا ى�ع زاهج 1 ددع �~فوت -6

 .ققحتلا ھيلع ىرجيس يذلا دادعلا ميق لاجم عيمج ةرياعملا طاقن يطغت نأ بجي -7

 زاهجو يÄجرملا دادعللو ةقاطلا ردصمل ةرياعملا ميق ىرخأ ةليسو يأ وأ ينو��كلالا عقوملا ى�ع دامتعالا ةهج رشنت -8

 .ةجاحلا بسح وأ يونس لكشب عجارتو ،أطخلاو بايترالل ىوصقلا دودحلا ميق ددحتو ،يSاعلا دهجلا رابتخا

 .ققحتلا ھيلع ىرجيس يذلا دادعلا ةقد ةميق رشُع نم رغصأ يÄجرملا دادعلا ةقد ةميق نوكت نأ بجي -9

 .ةيلحملا ءابرهكلا ةكبشو دادعلا ميق عم ةقفاوتم ةرياعملا دنع دهجلاو دد��لا ميق نوكت نأ بجي -10

 وأ اهعيمجت وأ اهعنصب موقت ��لا �~غ سايقلا ةزهجأ ى�ع ققحتلا ءارجإ يتاذلا ققحتلا تاهج ى�ع عنمي -11

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ نم اهدا�~تسا

 

 


