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1.0

المقدمة

بموجب المادة ( )10من الفصل العاشر من نظام القياس الخليجي الموحد والتي تجيز ألجهزة التقييس الوطنية
أو الجهات المسئولة في الدول األعضاء إصدار تشريعات تحدد بموجبها المتطلبات المترولوجية وأحكام الرقابة

والتحقق من العبوات المعبأة مسبقا والمعروضة للبيع ،فقد تم أعداد هذا الدليل الذي يهدف إلى تحديد المتطلبات

الواجب تحقيقها في العبوات المعبأة مسبقا في جميع مراحل التحقق بما فيها نقطة التعبئة واالستيراد والتوزيع والبيع
بالمفرق والجملة وفي أي مكان تكون معروضة فيه للبيع أو مباعة.

2.0

الهدف من الدليل

يهدف هذا الدليل إلى تحديد المتطلبات الواجب تحقيقها في العبوات المعبأة مسبقا وذلك منعا للغش والتدليس.

 3.0مجال التطبيق
ينطبق هذا الدليل على العبوات المعبأة مسبقا ،ثابتة الكمية أو متغيرة الكمية ،والمعدة ألغراض البيع المباشر

باستخدام وحدات الوزن أو الحجم أو الطول أو المساحة أو العدد ،ويستثنى منها العبوات التي تستخدم ألغراض
مهنية متخصصة فقط وال تباع إال ألصحاب االختصاص.
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 4.0المصطلحات والتعاريف
يكون للمصطلحات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني الموضحة قرين كل منهما ما لم يقض سياق النص بغير
ذلك:

 4.1العبوة المعبأة مسبقا

هي عبارة عن منتج موجود داخل علبة أو مغلف بأي طريقة كانت ،والتي تم
تحديد الكمية االسمية أو الفعلية لها وتثبيتها على بطاقة البيان قبل عرضها

للبيع أو في ظل عدم وجود المشتري ،والتي يصعب تغيير الكمية الفعلية

بداخلها بدون فتحها أو إحداث تعديل ملموس عليها.و تتكون العبوة المعبأة

مسبقا من المنتج ومادة التغليف.

 4.2العبوات ذات السعة

هي العبوات التي يمكن ضبط الكمية الفعلية للمنتج بداخلها بسهولة لتتطابق مع

االسمية الثابتة

الكمية االسمية المثبتة عليها ،ولكل عبوة ،مثل عبوات السكر والحليب والطحين

 4.3العبوات ذات السعة

هي العبوات التي ال يمكن ضبط الكمية الفعلية للمنتج في كل عبوة مثل

االسمية المتغيرة

والعصائر وخالفها.

العبوات األخرى بسهولة ،مثل عبوات الدجاج والسمك وبعض أنواع الفواكه
وخالفها.

 4.4الكمية

هي وزن أو حجم أو طول أو مساحة أو عدد وحدات السلعة في العبوة الواحدة.

 4.5الكمية االسمية

هي الكمية المبينة على بطاقة البيان للعبوة المعبأة مسبقا والتي يعتقد أن العبوة

تحتويها بدون مادة التغليف.

وفي حالة المنتجات المحفوظة في وسط سائل فإن الكمية االسمية ال تشمل
 4.6الكمية الفعلية

 4.7الوسط السائل

أيضا الوسط السائل المراد التخلص منه.

هي كمية لمنتج الموجود داخل العبوة بدون مادة التغليف.

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

خل أو محاليل مائية للسكر أو محاليل مائية لمواد تحليه أخرى أو عصير

الفواكه والخضار ,والتي قد تكون في مزيج عندما يتم تجميدها بالتدريج أو

تجميده بسرعة ,حيث يكون السائل ملحق للعناصر األساسية لذلك التحضير
وليس عامل حاسم لعملية الشراء.
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 4.8دفعة التفتيش

 4.9عدد العينات

هو عبارة عن عدد العبوات المعبأة مسبقا المتجانسة والتي يكون لها نفس الكمية
اإلسمية والنوع ورقم دفعة اإلنتاج والصانع أو المعبئ ومكان التعبئة .ويتم تحديد

حجم الدفعة وفقا لما هو مبين في هذه الدليل.

هي عبارة عن عدد العبوات المعبأة مسبقا والتي يتم اختيارها بشكل عشوائي من

الدفعة المتجانسة الخاضعة للتفتيش بغرض فحصها وتحديد مدى مطابقة دفعة

التفتيش للمتطلبات اإللزامية المنصوص عليها في هذه الدليل.

 4.10المحتوى األدنى

هو عبارة عن الكمية اإلسمية مطروحا منها النقص المسموح به للمنتج داخل

المسموح به

العبوة الواحدة.

 4.11العبوة الناقصة

هي كل عبوة ال يبلغ محتواها الفعلي المحتوى األدنى المسموح به.

 4.12مادة التغليف

أي شيء من العبوة المراد التخلص منها بعد استخدام المنتج أو استهالكه
ويستثنى منه المكونات التي تكون جزء من المنتج.

وتستعمل مادة التغليف بشكل عام الحتواء المنتج وحفظه والتعامل معه

وتوصيله وحمايته ونقله وحمل المعلومات المتعلقة به وتخدم مادة الغالف كمادة

مساندة عند استخدامه.
4.13العبوة المضللة

هي العبوة التي يتم تصنيعها أو تشكيلها أو عرضها أو وضع بطاقة بيان عليها

أو تعبئتها بطريقة قد تضلل المستهلك عن تحديد الكمية الفعلية التي بداخلها.أو

هي العبوة التي تحتوي على فراغ غير فعال مبالغ فيه ،وذلك في حالة العبوات

4.14الفحوصات الإلتالفية
 4.15الفحوصات اإلتالفية

المعبأة مسبقا التي ال يستطيع المستهلك رؤية المنتج بداخلها بشكل واضح.

هي الفحوصات التي تتم على العبوات المعبأة مسبقا بدون فتح العبوة أو إتالف

الغالف.

هي الفحوصات التي تتم على العبوات المعبأة مسبقا وتؤدي إلى فتح العبوة أو

إتالف الغالف.

 4.16مخطط أخذ العينات

هو المخطط الذي يعتمد على أخذ عينة لمرة واحدة من الدفعة لتحديد قبولها أو

 4.17مخطط أخذ العينات

هو المخطط الذي يعتمد على إمكانية أخذ عينات من الدفعة لمرتين لتحديد

األحادي

الثنائي

رفضها.

قبولها أو رفضها.
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 4.18بطاقة البيان

أي كتابة أو طباعة أو رسومات مثبتة أو معلقة أو منقوشة على العبوة المعبأة

مسبقا ،وبأي طريقة كانت ،والتي تستخدم لتحديد المنتج أو وصفه أو إعطاء
معلومات عنه أو عن مكوناته.

 4.19لوحة العرض

هي الجزء من العبوة المعبأة األكثر احتماال للعرض أو المشاهدة أو التدقيق

الرئيسية

تحت الشروط الطبيعية والمألوفة للعرض.

 4.20الوزن المصفى

في حالة السلعة المحتفظ بها في سائل حر منساب فان الوزن المصفى يكون

 4.21المعبئ

هو الشخص أو الجهة التي تعبئ أية سلعة ،في عبوات بغرض بيعها

 4.22فراغ التعبئة

الفرق بين السعة الحقيقية لمادة التغليف وحجم المنتج الذي يحتويه.

عبارة عن وزن المنتج بعد تصريف السائل لمدة مناسبة.

للمستهلكين سواء بالجملة أو بالتجزئة.

 4.23فراغ التعبئة غير

الفراغ في العبوات المعبأة مسبقا عندما تعبأ ألقل من سعتها بدون وجود مبرر.

 4.24أخذ العينة العشوائي

اختيار العينة من العبوات المعبأة مسبقا بطريقة عشوائية يكون فيها لجميع

 4.25تاجر المفرق

التاجر الذي يبيع السلع مباشرة للمستهلك ويشمل تاجر الجملة إذا كانت السلعة

الفعال

(تاجر التجزئة)

 4.26المستورد
 4.28الموزع

 4.29المستهلك

العينات نفس احتمالية االختيار.
تباع مباشرة بواسطته للمستهلك.

أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد المنتج وطرحه في السوق المحلية
من غير إجراء أي تعديل على العبوة.

أي شخص طبيعي أو اعتباري يعمل ضمن سلسلة توريد المنتج بطرح المنتج

في السوق المحلية.

أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة تقوم بشراء العبوة المعبأة مسبقا بهدف
استهالكها أو استعمالها أو إعادة بيعها.

5.0متطلبات بطاقة البيان
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 5.1على جميع العبوات المعبأة مسبقا أن تحمل الكتابات والعالمات التالية بطريقة غير قابلة لإلزالة ومقروءة

بسهولة وبخط واضح وكبير وغامق وعلى خلفية ذات لون مغاير للكتابة ومثبتة في مكان ظاهر أثناء عرض

العبوة بالطريقة االعتيادية ،وفي مكان مفصول عن المعلومات األخرى:
أ .االسم الشائع واالسم الرسمي للمنتج ونوعه ،ويسمح بعدم كتابة اسم المنتج إذا كان مغلف بمادة

شفافة ومتعارف عليه لدى جميع المستهلكين ،كما يجب أن يكون اسم المنتج واضحا من غير أن
يشكل لبسا أو تضليال للمستهلك بأي طريقة كانت.

ب .اسم وعنوان والعالمة التجارية للمصنع و/أو المعبئ و/أو الموزع و/أو المستورد المسؤول عن

المنتج في األسواق المحلية ،وبشكل تفصيلي وواضح وثابت ،ويجب تحديد اسم ومسؤولية كل طرف
يظهر اسمه على بطاقة البيان ( مثال :مصنع من قبل  ،....مستورد لصالح  ،..الموزع.)..

ج .تاريخ ومكان ورمز دفعة اإلنتاج ،وفي حال عدم توفر هذه المعلومة فتعتبر جميع العبوات من
المنتج المحدد متجانسة بغض النظر عن تاريخ ومكان ورمز دفعة اإلنتاج

د .الكمية االسمية.

ه .وحدة القياس.

و .أي بيانات أخرى إلزامية تتطلبها الدليل اإللزامية للمنتج.

 5.2عندما يكون بيان الكمية بالوزن أو الحجم أو الطول أو المساحة أو العدد فقط غير ِ
كاف إلعطاء المستهلك
معلومات كاملة ،فيجب على الصانع أو المعبئ إعطاء معلومات كافية وواضحة عن مقاسات المنتج (مثال:

الوزن الطولي ،التركيز لوحدة الحجم أو الكتلة).

 5.3يجب تجنب الكلمات والتعبيرات التالية عند بيان الكمية االسمية للسلعة:
الحد األدنى ،ال يقل عن ،المتوسط ،حوالي ،تقريبا ،فخم جدا ،عمالق ،كامل ،حجم عائلي ،حجم اقتصادي ،كبير،

حجم إضافي ،حجم هائل ،أو أي كلمات أخرى ذات طبيعة مماثلة

 5.4في حالة العبوات التي تحمل عبارة "عبوة اقتصادية" أو أن العبوة تحتوي على نسبة إضافية من المنتج مجانا
(مثال %10 :مجانا) ،فيجبب أن تكبون الكميبة األصبلية للمنبتج معروفبة للمسبتهلك ،والكميبة المجانيبة اإلضبافية
هببي كميببة تببباع فعببال للمسببتهلك بالسببعر نفسببه للعبببوة األصببلية ،وعلببى المعبببئ أو المسببتورد إثبببات ذلببك للجهببات

الرسمية حين الطلب.
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 5.5إذا كانت العبوة المعبأة مسبقا تحتوي على أكثر من بطاقة بيان موزعة في أماكن مختلفة على العبوة ،فيجب
أن تكون جميع بطاقات البيان متماثلة وتحوي كل منها جميع البيانات المطلوبة وفقا لهذا الدليل.

 5.6يجوز وضع شارة المطابقة على العبوات المعبأة مسبقا وفقا للمتطلبات والشروط المعتمدة خليجيا
 5.7اللغة  :يجب استخدام اللغة العربية أو االنجليزية أو اللغتين معا ما لم تبنص الالئحبة الفنيبة الخاصبة ببالمنتج
المحدد على خالف ذلك.

 5.8باإلضافة إلى متطلبات بطاقة البيان الواردة في هذا الدليل فانه يجب تلبية المتطلبات اإللزامية المتعلقة
بالمعلومات الالزم اإلفصاح عنها في بطاقة البيان والمتطلبات الخاصة للمنتج المحدد والمنصوص عليها في

الالئحة المتعلقة بالمنتج.

 5.9يج ببب أن تك ببون قيم ببة الكمي ببة االس ببمية متبوع ببة بوح ببدة القي بباس عل ببى أن ال يق ببل الح ببد األدن ببى الرتف بباع األرق ببام

واألحرف المستخدمة على غالف العبوة عن القيم الموضحة بالجدول ( ،) 1.1وينصح ببان يكبون الخبط ببأكبر

حجم ممكن.
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الجدول () 1.1

الحد األدنى الرتفاع األرقام واألحرف المستخدمة على غالف العبوة
الحد األدنى الرتفاع األرقام

الكمية االسمية )(Qn

واألحرف المستخدمة

بالعدد

(مم)

سم

2

6
4

> 1000Qn
400 Qn >100

> 100Qn
49 Qn> 100

3
2

200 Qn >400
 Qn 200

16  Qn >49
 Qn16

غ ،مل ،مم
> 1000Qn
 Qn > 1000
200
50  Qn >200
 Qn50

 5.10ألجهزة التقييس الخليجية او الجهات المسئولة الطلب من المعبئ أو المستورد شطب أو إضافة أو تعديل
بطاقة البيان أو أي معلومة عليها بالشكل الذي يحقق حماية أفضل للمستهلك أو إلزالة أي لبس.

 6.0وحدات القياس المستخدمة في مجال العبوات المعبأة مسبقا
 6.1وحدات القياس:
-1

-2

يتم التعبير عن الكمية االسمية بوحدة الكتلة وذلك للمنتجات الصلبة أو اللزجة أو السائبة أو
مزيج من المنتجات الصلبة والسائلة أو عن الجزء الصلب في خليط من المنتجات الصلبة

والسائلة.

يتم التعبير عن الكمية االسمية للمواد السائلة بوحدة الحجم ،وعند درجة ح اررة مرجعية مقدارها

 20س ،باستثناء المواد المبينة في الملحق (.)1

-3

يجوز بيع المنتجات السائلة بوحدة الكتلة أو المنتجات الصلبة بوحدة الحجم إذا كان ذلك هو

-3

يجب أن يتم التعبير عن المحتوى االسمي باستخدام وحدات ورموز النظام الدولي المبينة في

العرف السائد في التجارة بشرط تحقيق حماية أفضل للمستهلك.
الجدول ( )1.2أو خليط من هذه الوحدات حسب الحالة:
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جدول) ) 1.2

وحدات القياس المستخدمة في العبوات المعبأة مسبقا
الكمية
الحجم للسوائل

الكمية االسمية
)(Qn

رمز الوحدة المستخدمة
عربي

Qn < 1000 mL

مل

)mL (ml

1000 mL ≤ Qn

ل

)L (l

سم

3

)Qn ≤ 1000 cm3 (1 dm3
الحجم للمواد
الصلبة

1 dm3 < Qn < 1000 dm3

العدد

dm3

3

m3

Qn < 1 g

مع

mg

1 g ≤ Qn < 1000 g

غ

g

1000 g ≤ Qn

كغ

kg

مكم

m

مم

mm

مم

mm

سم

cm

م

m

1 mm ≤ Qn < 100 cm
100 cm ≤ Qn

المساحة

دم

3

)mL (ml

ل

Qn < 1 mm
الطول

مل

cm3

)L (l

1000 dm3 ≤ Qn

الكتلة

التيني

م

مم

2

mm2

2

cm2

2

dm2

2

m2

)Qn < 100 cm2 (1 dm2

سم

)1 dm2 ≤ Qn < 100 dm2 (1 m2

دم

1 m2 ≤ Qn

م

لجميع القيم

باألرقام الصحيحة فقط

 6.2يجب أن يراعى القواعد العامة لكتابة وحدات القياس وفق المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها ،وبشكل

خاص القواعد التالية:

أ .وجود فراغ واحد بين قيمة الكمية االسمية ووحدة القياس.
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ب .ال يجوز استخدام صيغة الجمع في حال استخدام رموز وحدات القياس ،كما ال يجوز استخدام
الحرف ) (sبعد رمز وحدة القياس الالتينية.

ج .استخدام وحدات القياس القانونية ورموزها بشكل صحيح ودون سواها.

 7.0الكمية االسمية للمنتج في العبوات المعبأة مسبقا
7.1

يتم التعبير عن الكمية االسمية باألرقام الصحيحة أو العشرية وال يجوز كتابتها على شكل عدد كسري.

7.2

يتم كتابة الكميات االسمية التي تقل عن الواحد الصحيح بثالث خانات عشرية كحد أقصى.

7.3

يجببب أن تكببون الكميببة االسببمية للمنببتج مسبببوقة بالعبببارة المناسبببة مثببل الببوزن الصببافي ،الحجببم الصببافي،

7.4

يجببب ذكببر الكميببة االسببمية للمنببتج المعبببأ داخببل العبببوة بمببا يتفببق مببع الجببدول ( )1.3وفببي حببال الكميببات

7.5

في حال المنتجات الصلبة المحفوظة في سوائل فيتم ذكر الوزن المصفى بشكل واضح ودون لبس.

7.6

في حال المنتجات المعبأة في أوعية مضغوطة وتفرغ على شكل رذاذ ،فتكون القيمة االسمية للمنتج مساوية

األبعاد ،العدد ،الطول الصافي ،الوزن المتري ،الوزن للمتر المربع ... ،الخ.

المعبأة التي تزيد على القيم الواردة في هذا الجدول فيجب أن تكون الكمية من مضاعفات العدد (.)10

لكمية الطور السائل الموجود في العبوة.
7.7

في حالة العبوات التي تحتوي على عدد معين من القطع أو المنتج المتجانسة (مثبال 5 :عببوات مبن ملبح

الطعام ،أو  10عبوات من السكر) ،أو المنتجات غير المتجانسة (مثال :عبوة كبيرة تحتوي على عبوات
صببغيرة مببن الملببح والسببكر والبهببارات) والتببي ال يجببوز بيعهببا منفصببلة عببن غيرهببا ،فيجببب أن تبببين بطاقببة
البيببان عببدد هببذه القطببع والكميببة االسببمية لكببل منهببا أو الكميببة االسببمية للمنببتج بشببكل كامببل علببى أن تبببين

بطاقة البيان ذلك بدون لبس.
7.8

فبي حببال المنتجبات السببائلة المعببأة فببي أوعيببة شبفافة مدرجببة ،ويسبتطيع المسببتهلك مشباهدة المنببتج بببداخلها
في الظروف الطبيعيبة ،وذات تبدريج ودقبة تلببي متطلببات هبذه البدليل ،فيجبوز عبدم تثبيبت الكميبة االسبمية
على بطاقة البيان.

7.9

يبين الملحق ( )2المواد التي ال يجوز بيعها إال بكميات اسمية محددة.
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 7.10يحببق ألجه بزة التقيببيس الوطنيببة أو الجهببات المسببئولة إلغبباء أو إضببافة أي كميببة اسببمية للملحببق ( )2وبمببا
يحقق حماية أفضل للمستهلكين أو وفقا للمستجدات وذلك لجميع المنتجات أو لمنتجات محددة ،على أن
يببتم نشببر أسببماء هببذه السببلع فببي وسببائل اإلعببالن المناسبببة و/أو علببى الموقببع االلكترونببي للجهببة المسببئولة،
وتحدد أجهزة التقييس او الجهات المسؤولة الموعد النهائي للدخول القرار حيز التنفيذ.

جدول ()1.3

الكميات االسمية المسموحة للمنتجات

في للعبوات المعبأة مسبقا والمعبر عنها بوحدات الوزن والحجم والطول والعدد
2
20
125
350
750
2 500
7 500
25 000

1
15
100
333
700
2 000
7 000
20 000

3
25
150
400
800
3 000
8 000
30 000

4
30
200
450
900
4 000
9 000
40 000

5
50
250
500
1000
5 000
10 000
50 000

10
75
300
600
1 500
6 000
15 000
100 000

 8.0السعة االسمية للعبوات البخاخة
8.1

يجب أن تكون السعة االسمية للعبوات البخاخة متناسبة مع السعة االسمية للمنتج وكما هو مبين في
الجدول (.)1.4

8.2

تكون السعة االسمية للمنتج داخل العبوات البخاخة محسوبة للطور السائل من المنتج فقط.
الجدول ( )1-4السعات االسمية للعبوات البخاخة
سعة االسمية للعبوة البخاخة (مل)

الحجم في الطور
السائل
مل

المنتجات المعبأة عن
طريق دفع الغاز
المسال

أ .المنتجات المعبأة عن طريق دفع الغاز المضغوط لوحده.

ب.المنتجات المعبأة عن طريق النترات أو ثاني أكسيد الكربون لوحده
أو مزيجهما معا عندما يكون المنتج معامل بنسن (Bunsen

ٍ
مساو لب  1.2أو أقل
)Coefficient
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25
50
75
100
125
150
200
250
300
400
500
600
750

47
89
140
175
210
270
335
405
520
650
800
1000
-

40
75
110
140
175
210
270
335
405
520
650
800
1000

 9.0خطوط العريضة للرقابة على العبوات المعبأة مسبقا ذات السعة االسمية الثابتة
9.1

يجب أن تلبي العبوات المعبأة مسبقا المتطلبات المترولوجية التالية:
-1

أن ال يزي ببد ع ببدد العبب بوات الناقص ببة ف ببي دفع ببة التفت ببيش ع ببن الق ببيم المبين ببة ف ببي الج ببداول) )1.5

و(.)1.6

 -2أن ال تحتببوي دفعببة التفتببيش علببى أي عب ببوة تكببون فيهببا قيمببة ال ببنقص أكبببر مببن ضببعف الح ببد
-3

المسموح به المبين في الجدول الجداول ( )6-3و( )6-4و( )6-5و(.)6-6

يجب أن ال يقل معدل الكمية الفعلية في دفعة التفتيش عن الكميبة االسبمية المثبتبة علبى العببوة

وفقا لما هو مبين في الجداول ( )6-7و(.)6-8
9.2

يتم إجراء الرقابة المترولوجية القانونية على الكميات الفعلية للعبوات المعبأة مسبقا عن طريق:

 -1أخذ عينات من نهاية خط اإلنتاج أو مكان التخزين أو مكان البيع.
 -2سجالت ضبط الجودة.
9.3

يببتم إجب براء الرقاب ببة المترولوجيببة القانوني ببة عل ببى الكميببات الفعلي ببة للعبب بوات المعبببأة مس بببقا وفق ببا للبب برامج

التالية:

 -1بشكل دوري على المصانع والمعبئين والمستوردين.
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 -2بناء على طلب صاحب العالقة،

 -3استجابة للشكاوى الواردة ،أو خطط التفتيش المفاجئ.

9.4

يتم إجراء الفحوصات إما في موقع التفتيش أو عبن طريبق أخبذ عينبات وإرسبالها للمختببرات المعتمبدة
لدى اجهزة التقييس الوطنية.

9.5

األدوات المستخدمة في الرقابة على الكمية الفعلية للمواد المعبأة مسبقا ،أنظر الملحق (.)2

9.6

يتم تحديد الكمية الفعلية للمنتج مع مراعاة ما يلي:
 -1في حالة تحديد حجم السائل الفعلي الذي تحتويه العبوة فيجب تعديل القيمة وتصحيحها لتحديد
حجم السائل عند درجة ح اررة  20س.

 -2في حال المنتج المحفوظ في وسط سائل يراد البتخلص منبه ،تكبون الكميبة الفعليبة للمنبتج عببارة

عببن كميببة المنببتج فببي العبببوة المعبببأة مسبببقا بعببد وصببوله إلببى حالببة االت بزان فببي عمليببة تحضببير

المحلول وبعد تصفية الوسط السائل.

 -3في حالة المنتجات المجمدة تكون الكمية الفعلية عبارة عن المنتج باستثناء مادة التغليف والثلج
والجليد.

 -4ال يعتبر غاز الحماية أو الهواء جزء من الكمية الفعلية للمنتج.

 -5عنب ببد حسب بباب الحجب ببم الفعلب ببي باسب ببتخدام طريقب ببة القيب بباس الب ببوزني method

gravimetric

وباسبتخدام أوزان ذات كثافبة  8غ/مبل ،فانبه يمكبن حسباب الحجبم الفعلبي للمنبتج بطريقبة عمليببة

باستخدام المعادلة التالية:
m
 − 0.0012

V = 0.99985 

حيث:
V
m

9.7

= الحجم الفعلي للسائل.
= كتلة السائل.
= كثافة السائل

يتم إجراء الرقابة عل العبوات المعبأة مسبقا بطريقتين:

 -1طريقة الفحوصات الإلتالفية:

وهي الطريقة التي يتم استخدامها بشكل عام إال في الحاالت التالية:
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-

أن عدد العبوات في الدفعة يقل عن  100عبوة.

إن االنح ب براف المعيب بباري لعينب ببة تتضب ببمن عش ب برين ( )20عبب ببوة فارغب ببة يسب بباوي أو يفب ببوق
( )%20عشرون في المائة من النقص المسموح به للكمية اإلسمية للمنتج المعبأة.

 -2طريقة الفحوصات اإلتالفية:

وهي الطريقة التي عادة ما يتم اللجوء إليها عند الضرورة فقبط وبالحبد األدنبى .وتسبتخدم عنبدما
ال يمكن إجراء الفحوصات بالطريقة الإلتالفية.

9.8

يتم تحديد حجم دفعة التفتيش على النحو التالي:
-

9.9

فببي حببال أخببذ عينببات مببن نهايببة خببط التعبئببة فيكببون حجببم الدفعببة هببو ( )10000عش برة فالف
عبببوة ،أم ببا إذا ق ببل ع ببدد العبب بوات القص ببوى المنتج ببة خ ببالل س بباعة ع ببن ( )10000عشببرة فالف

فيكون عدد العينات مساويا للعدد األقصى لإلنتاج خالل ساعة.

للببدفعات التببي يقببل فيهببا عببدد العببوات عببن ( )100مائببة عبببوة ،فيجببب إجبراء الفحببص بالطريقببة

الإلتالفية على كامل الدفعة.

يتم تحديد الوزن الفارغ للعبوة على النحو التالي:

-1

فببي حببال أن الرقابببة علببى الم بواد المعبببأة مسبببقا يببتم فببي موقببع التعبئببة في بتم أخببذ ( )20عشببرون

-2

إذا كان االنحراف المعيباري يقبل عبن ( )%20عشبرون فبي المائبة مبن الخطبأ السبالب المسبموح

عبوة فارغة ويتم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لها.

به ،فيتم اعتماد هذه القيمة لجميع العبوات الفارغة في الدفعة ،وخالفا لذلك يجب حسباب البوزن

الفارغ لكل عبوة بذاتها بعد تفريغها من المنتج.

9.10

يتم تحديد عدد العينات المطلوبة للفحص على النحو التالي:

 -1في حالة الفحوصات الإلتالفية يكون عدد العينات حسب الجدول (.)1.5
 -2في حالة الفحوصات اإلتالفية يكون عدد العينات حسب الجدول (.)1.6
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جدول ()1.5

عدد العينات المطلوبة للفحص وحدود الرفض
والقبول وفقا لمخطط اخذ العينات الثنائي

العينات المطلوبة للفحص
عدد العبوات
في الدفعة
500 - 100
3200 – 501
اكبر من
3201

المرحلة
المرحلة األولى
المرحلة الثانية

المرحلة األولى
المرحلة الثانية
المرحلة األولى
المرحلة الثانية

العدد لكل
مرحلة

عدد العبوات الناقصة
عدد

العبوات

اإلجمالي

حد القبول حد الرفض

30
30

30
60

1
4

3
5

50
50

50
100

2
6

5
7

80
80

80
160

3
8

7
9

جدول ( )1-6عدد العينات المطلوبة للفحص وحدود الرفض
والقبول وفقا لمخطط اخذ العينات األحادي
عدد العينات

9.11

عدد العبوات في الدفعة

المطلوبة

اكبر من أو تساوي ( )100عبوة

20

للفحص

عدد العبوات الناقصة
حد القبول

حد الرفض

1

2

يتم أخذ العينات بشكل عشوائي من كامل الدفعة.
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9.12
9.13

يتم تحديد الكمية الفعلية لكل عينة وفقا للملحق ( )4أو استرشادا بنفس المبادئ الموضحة به.

يتم حساب عدد العبوات الناقصة وفقا للقيم الموضحة في الجبداول ( )1.7و( )1.8و( )1.9و()1.10
وذلببك بطببرح الببنقص المسببموح بببه للعبببوة مببن الكميببة االسببمية ،وتعتبببر كببل عينببة تحتببوي اقببل مببن هببذه

القيمة عبوة ناقصة.
9.14

عند حساب النقص المسموح به في العبوة والناتج من استخدام النسبة المئوية فانه:

 -1فببي حالببة أن الكميببة االسببمية أقببل مببن أو تسبباوي  1000فيببتم تببدوير القببيم إلببى األعلببى بمقببدار
 0.1فببي حالببة العب بوات المعبببأة بببالوزن أو الحجببم أو الطببول أو المسبباحة ،ويببتم تقريببب النتيجببة

للرقم الصحيح التالي في حالة العبوات المعبأة بالعدد.

 -2في حالة أن الكمية االسمية أكبر من  1000فيتم تدوير القيم إلى الرقم الصحيح التالي.
9.15

يتم حساب عدد العببوات التبي يزيبد فيهبا البنقص عبن ضبعف البنقص المسبموح ببه فبي الجبداول ()1.7

و()1.8

و()1.9

و()1.10
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الجدول )1-7

النقص المسموح به في العبوات الفردية المعبأة بوحدة الوزن أو الحجم
النقص المسموح به

الكمية االسمية )(Qn

نسبة مئوية من

غ ،مل

غ  ،مل

50 - 0

الكمية االسمية
Qn
9

---

100- 51

---

4.5

200 - 101

4.5

---

300 - 201

---

9

500 - 301

3

---

1000 - 501

---

15

10000 - 1001

1.5

---

15000 - 10001

---

150

50000 - 15001

1

---

100000 – 50001

---

500

اكبر من 100000

0.5

---

الجدول ()1.8

النقص المسموح به في العبوات الفردية المعبأة بوحدة الطول
الكمية االسمية
(م)

النقص المسموح عن الكمية االسمية
()%
0
2

5Qn 
> 5Qn
الجدول ()1.9

النقص المسموح في العبوات الفردية المعبأة بوحدة المساحة
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النقص المسموح عن الكمية االسمية

الكمية االسمية

()%
3

(م)2

جميع القيم
الجدول ()1.10

النقص المسموح في العبوات الفردية المعبأة بالعدد
النقص المسموح عن الكمية االسمية

الكمية االسمية

()%
0
1

(بالعدد)

50Qn 
> 50Qn
9.16

يحق للمفتش إضافة قيمة تقديرية على قيم النقص المسموح بها في العبوات الفردية نتيجة للظروف

التالية:
-1

المتغيرات التي تسببها االنحرافات التي ال يمكن تجنبها في قياس الكمية الفعلية والتي قد

-2

المتغيرات التي تسببها الظروف الجوية أثناء النقل والتخزين والعرض للعبوات في الظروف

-3
9.17

تحدث أثناء التعبئة.

المقبولة لحفظ هذه العبوات.

المتغيرات بسبب طبيعة المادة المعبأة أو العلبة.

يمكن قياس الكمية الفعلية مباشرة بواسبطة فالت البوزن أو أدوات الحجبم ،أو بطريقبة غيبر مباشبرة كمبا

في حالة السوائل عن طريق معرفة وزن وكثافة السبائل .وبغبض النظبر عبن الطريقبة المسبتخدمة ،فبان
الخطأ الناتج في قياس الكمية الفعلية يجب أن ال يتجاوز  %20من النقص المسموح به للعبوة.

9.18

أسس الرفض والقبول للدفعة وفقا لعدد العبوات الناقصة:

-1

باستخدام طريقة الفحص الإلتالفية:

يجب أن يتم إجراء الفحص الالتالفي بناء على مخطط اخذ العينات الثنائية كما هو مبين في

الجببدول ( ،)1.6بحيببث يببتم أخببذ عببدد مببن العببوات مببن الدفعببة مسبباويا لعببدد العينببات فببي العينببة
األولى ،كما هو مبين في الخطة:

-

إذا كان عبدد العببوات الناقصبة فبي العينبة األولبى اقبل مبن أو مسباويا لحبد القببول األول،

فيتم اعتبار الدفعة مقبولة.
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-

إذا كان عدد العبوات الناقصة في العينة األولى أكبر من أو مساويا لحد البرفض األول،

-

إذا كان عدد العبوات الناقصة في العينبة األولبى يقبع ببين حبد القببول األول وحبد البرفض

فيتم اعتبار الدفعة مرفوضة.

األول ،فيتم أخذ عينبات أخبرى مسباويا لعبدد العينبات فبي العينبة الثانيبة وفحصبها وتحديبد
عدد العينات الناقصة في العينة الثانية

-

ي ببتم جم ببع العين ببات الناقص ببة ف ببي العين ببة األول ببى باإلض ببافة للعين ببات الناقص ببة ف ببي العين ببة

-

في حال إن مجموع العينات الناقصة اقل من أو مساويا لحد القببول الثباني ،فيبتم اعتببار

-

إذا كببان مجمببوع العينببات الناقصببة أكبببر مببن أو مسبباويا لحببد البرفض الثبباني ،فيببتم اعتبببار

الثانية.

الدفعة مقبولة.

الدفعة مرفوضة.

 -2باستخدام طريقة الفحص اإلتالفية:
-

9.19

يجب أن يبتم إجبراء الفحوصبات اإلتالفيبة بنباء علبى مخطبط أخبذ العينبات الفبردي المببين

فببي الجببدول ( ،)1.6ويببتم إجراؤهببا فقببط للببدفعات التببي تسبباوي أو تزيببد علببى مائببة عبببوة.
ويكون عدد العينات المطلوبة دائما يساوي ( )20عشرون عبوة دائما.

-

إذا كببان عببدد العب بوات الناقصببة فببي العينببة اقببل مببن أو مسبباويا لحببد القبببول ،فيببتم اعتبببار

-

إذا كان عدد العبوات الناقصبة فبي العينبة أكببر مبن أو مسباويا لحبد البرفض ،فيبتم اعتببار

الدفعة مقبولة.

الدفعة مرفوضة.

أسس الرفض والقبول للدفعة وفقا لمعدل الكمية الفعلية في العبوات المفحوصة:

-1

يتم حساب معدل للكمية الفعلية للعبوات باستخدام المعادلة التالية:
i =n

x

i

-2

i =1

n

=x

يتم حساب االنحراف المعياري للكمية الفعلية باستخدام المعادلة التالية:

)  (x − x
i =n

2

i

i =1

n −1

=s

اإلصدارالثاني  :ابريل 2009
Issue 1 : April 2009

صفحة  20من 28

BD-091004-04

-3



s
تكون الدفعة مقبولة إذا كان  x   Qn − t (1− ) حيث:
n


 = Qnالكمية االسمية للعبوة

s

= االنحراف المعياري

n

= عدد العبوات المفحوصة

) 0.995 = t(1-مستوى ثقة محسوب على أساس توزيع  studentباعتبار عدد درجات
الحرية هو . n - 1

كما يمكن تحديد قبول الدفعة من حيث مطابقة معدل الكمية الفعلية باستخدام الجداول ()1.11
و(.)1.12

الجدول) )1.11

معيار القبول والرفض الخاص بالفحوصات الإلتالفية
عدد العبوات في الدفعة
)(n
n  500
n > 500

عدد العينات

حد القبول

المطلوبة

حد الرفض

للفحص
30
50

x  Qn − 0.503 s

x  Qn − 0.503 s

x  Qn − 0.379 s

x  Qn − 0.379 s

الجدول .)1.12

معيار القبول والرفض الخاص بالفحوصات اإلتالفية

9.20

عدد العينات

عدد العبوات في الدفعة
)(n

المطلوبة

حد القبول

حد الرفض

n ≥ 100

20

x  Qn − 0.640 s

x  Qn − 0.640 s

للفحص

في حالة الرقابة على الدفعات التي يقل عبدد العببوات فيهبا عبن  100عببوة فيبتم إجبراء الرقاببة بطريقبة
الفحوصات غير اإلتالفية على النحو التالي:

-1

تشمل الرقابة في هذه الحالة جميع العبوات.
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تقبل الدفعة إذا تحققت الشروط التالية:

-2

-

إذا كانت نسبة العبوات الناقصة تساوي أو أقل من .%2.5

إذا كان معدل الكمية الفعلية لجميع العبوات يساوي أو يفوق قيمة الكمية االسمية.

 10.0الرقابة على العبوات المعبأة مسبقا ذات الكمية االسمية المتغيرة
10.1

تتم الرقابة على العبوات المعبأة مسبقا ذات الكمية اإلسمية المتغيرة بالطريقة نفسها المستخدمة للرقابة
على العبوات ذات الكمية االسمية الثابتة باستثناء فحص معدل الكمية الفعلية للعبوات المعبأة مسبقا.

 11.0الرقابة على العبوات المعبأة مسبقا المتواجدة في األسواق أو المستوردة
11.1

تتم الرقابة على العبوات المعبأة مسبقا المتواجدة في األسواق بهدف التأكبد مبن عبدم تسبريب عببوات معببأة

11.2

في حال الرقابة على العبوات المعبأة مسبقا المتوفرة في األسواق ،أو الرقابة على العببوات المسبتوردة التبي

مسبقا إلى األسواق ال تلبي االشتراط اإلل ازمية المنصوص عليها في هذا الدليل.

يصعب أخذ عينات منها وفقا لمخطط أخذ العينات األحادي أو الثنائي بسببب انخفباض عبدد العببوات فبي

الدفعببة المسببتوردة ،أو بسبببب ع بدم إمكانيببة إج براء الفحوصببات بطريقببة غيببر إتالفيببة ،أو بسبببب عببدم تببوفر
اإلمكانيببة الج براء الفحوصببات بالسببرعة المناسبببة ،فانببه يببتم أخببذ عينببات بببأدنى حببد ممكببن (ثببالث عينببات

عشوائية من كل صنف على سبيل المثال) ،وتعتبر دفعة كاملة مخالفة في الحاالت التالية:
 -1إذا تم ضبط عبوة واحد أو أكثر يزيد فيها النقص عن ضعف النقص المسموح.
 -2إذا كانت العبوات ال تلبي المتطلبات اإللزامية لبطاقة البيان.
 12.0العبوات المضللة
12.1

العبوات المضللة:

 -1يجب أن تكون سعات العبوات المستخدمة بحيث تستوعب الكميات الفعلية للمنتجات بدون تشبكيل
ف ارغببات تعبئببة غيببر فعالببة .وبشببكل عببام فببان العب بوات التببي تزيببد فيهببا الف ارغببات غيببر الفعالببة علببى
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 %10تعتبر عبوات مضللة ما لم تكن هذه العبوات شفافة.

 -2يجببب أن يكببون تصببميم العببوات خاليببا مببن أي تجبباويف أو بببروزات أو جيببوب أو انتفاخببات أو أي
تصميم يؤدي إلى تضليل المستهلك بان العبوة تحتوي على كمية اكبر من الكمية الفعلية لها ،كمبا
يجب عدم عرض العبوة بطريقة تبدو أنها تحتوي على كمية اكبر من الكمية الفعلية لها.

 -3يجب أن ال تحتوي العبوة على أجزاء معبئة بمواد تشغل حي از من سعة العبوة بدون مبرر.
12.2

فراغ التعبئة :
يسمح بوجد فراغ في التعبئة في الحاالت التالية:

-1

متطلبات اآلالت المستخدمة في إغالق محتويات العبوات المعبأة مسبقا.

-2

الترسب الذي ال يمكن تجنب حدوثه للمنتج عند النقل والتداول.

-3

-4

الحاجة لكي تنجز العبوات المعبأة مسبقا وظيفة محددة لها (مثال:عبوات رقائق البطاطا

الموجودة في عبوات منفوخة بالهواء) ،حيث أن هذه الوظيفة مالزمة لطبيعة المنتج وتتصل
بشكل واضح بالمستهلك.

متطلبات ضرورية لنقل وتداول وحفظ المنتج.

 12.3مسؤولية المعبئ أو المستورد

يعتبر المعبئ أو المستورد مسؤوال عما يلي:

-1

أن العبوات المعبأة مسبقا مطابقة للمتطلبات الواردة في هذا الدليل .

-3

أن القياسات للكميات الفعلية تتم بواسطة أدوات القياس القانونية المناسبة لهذا الغرض.

-5

االحتفاظ بسجالت عن نتائج القياسات والتصحيحات التي تمت عليها .أو ضمان المطابقة

-2
-4

التدقيق على الحجم الفعلي للمنتج.

إجراء التحقق من كمية المنتج وفقا لطريقة معتمدة من جهات مؤهلة.

لهذه الالئحة في حال كونها مستوردة وذلك لمدة ثالث سنوات كحد أدنى.

 12.4إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا الدليل ،أو نشأ أي خالف في تطبيقه فيرفع
األمر إلى أجهزة التقييس الوطنية المعنية ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة أو ذلك الخالف.
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ملحق ()3

أدوات القياس المستخدمة للتحقق من الكميات الفعلية للعبوات المعبأة مسبقا
-1

يزود المفتش بالمعدات والتسهيالت الكافية لمباشرة عمله بالدرجة المطلوبة من الدقة وبطريقة سريعة

-2

يجب أن تكون جميع أدوات القياس المستخدمة في التحقق معايرة أو متحقق منها وتعمل بشكل سليم.

-3
-4

-5

وكفوءة.

يجوز للمفتشين استخدام أدوات القياس المتوفرة لدى المعبئ أو المستورد إذا ثبت لدى المفتشين أن هذه

األدوات تفي بالغرض المطلوب.

تتم الرقابة على الكمية الفعلية للمواد المعبأة مسبقا إما مباشرة بواسطة أدوات قياس الطول أو الوزن أو

الحجم أو بصورة غير مباشرة بالنسبة للسوائل بواسطة قياس الوزن والكثافة ،بشرط أن الكثافة للسائل ثابتة
للعبوات بدرجة كافية.

بغض النظر عن طريقة القياس المستخدمة أو األدوات فانه يجب أن ال يتجاوز الخطأ المترتب عند قياس

الكمية الفعلية عن ( )20%عشرون في المائة من الخطأ األقصى المسموح به والمناظر للكمية اإلسمية

لهذه المادة المعبأة وبمستوى ثقة  %95لالرتياب الممتد.
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الملحق ()4

كيفية تحديد الوزن الفعلي للمنتجات المعبأة في الوسط السائل
1.0

عندما تحتوي العبوة المعبأة مسبقا على مواد صلبة في الوسط السائل ,يكون هنالك ثالثة خيارات:

أ-

في حبال وجبود المبادة الصبلبة فبي وسبط سبائل مبن المقبرر البتخلص منبه بعبد االسبتخدام ( مثبل

الخيار في ماء الخل) ,تكون الكمية الفعلية للمنتج عبارة عن المواد الصبلبة فقبط وتسبتثنى مبادة

التغليف والوسط السائل.

ب -فببي حببال وجببود المببادة الصببلبة فببي وسببط سببائل لببيس م بن المقببرر الببتخلص منببه بعببد االسببتخدام

(مثال :شراب مع زبيب ,عصير الفواكه مع لب الثمار) ,تكون الكميبة الفعليبة عببارة عبن المبواد
الصلبة والوسط السائل معا.

ج -فببي حببال وجببود المببادة الصببلبة فببي وسببط سببائل مببن الممكببن الببتخلص منببه أو االحتفبباظ بببه بعببد
االستخدام (مثال  :العصير المحلى مع الفواكه ,السمك بالزيت) ,في هذه الحالة ال يمكن تمييز
فيمببا إذا كببان الوسببط السببائل جببزء مببن المنببتج أم مببن مببادة الغببالف ،وفببي هببذه الحالببة يجببب أن
توضح بطاقة البيان فيما إذا كان الوسط السائل "يتم التخلص منه بعبد االسبتخدام " أم ال ,وفبي

هذه الحالة قد تكون كمية المادة الصلبة وكميبة الوسبط السبائل مبذكورة علبى بطاقبة البيبان .كمبا
يجب أن تحدد بطاقة البيان كال من الوزن الصافي والوزن المصفى.

2.0

طريقة تحديد الكمية الفعلية للمنتج المحفوظ في وسط سائل:

 -2.1يببتم أخببذ عينببات مببن المنتجببات الجبباهزة للتسببويق حسببب إرشببادات الصببانع أو المعبببئ أو حسببب
الممارسات السائدة.

 -2.2ي ببتم حف ببظ العبب بوات ف ببي درج ببة حب ب اررة  24-20س لم ببدة  12س بباعة أو حس ببب إرش ببادات الحف ببظ
الموصى بها من قبل الصانع أو المعبئ.

 -2.3يس ببتخدم منخ ببل أو ع ببدة مناخ ببل مس ببتوية الس ببطح بفتح ببات وقط ببر مناس ببب لتص ببفية المن ببتج م ببن
العبوات المعبأة مسبقا.

 -2.4يتم تحديد وزن المنخل بواسطة ميزان ذو دقة تتناسب مع هذه الالئحة ومتحقق منه.

 -2.5تفتح العبوة المعبأة مسبقا ويسكب المنتج ويوزع على سطح المنخل ,ولكن يجب عدم رج المادة
على النخل تحسبا من مرور مواد صلبه من خالل الفتحات.
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 -2.6يتم تمييل النخل بزاوية مناسبة لتسهيل عملية التصفية.

 -2.7يقل ببب المن ببتج الص ببلب أو ج ببزء من ببه (وال ببذي يحت ببوي عل ببى حف ببر أو تج بباويف متجه ببة ل عل ببى)
بواسطة اليد بحذر لتفريغ الفتحات أو التجاويف الموجودة في المنتج من السائل.

 -2.8يتم االنتظار لمدة مناسبة (حوالي دقيقتين) لحين تصفية المنتج من السائل.

 -2.9يعاد وزن المنخل والمحتويات ويتم حساب الكمية المنتج المتبقي على سطحه.
3.0

طريقة تحديد الكمية الفعلية للفواكه والخضار المجمدة

 3.1يتم تحديد الوزن الكلي للعبوة المعبأة مسبقا وتغمر العبوة في الماء عند درجبة حبوالي  20س (إذا لبم

تكببن العبببوة مغلقببة بإحكببام ,توضببع فببي حقيبببة بالسببتيكية ويبزال منهببا أي هبواء ازئببد ثببم تغلببق مبرة أخببرى

بإحكام).

 3.2يجببب تجنببب تحريببك العب بوات المعبببأة مسبببقا أثنبباء اإلذابببة ,وعنببدما يببذوب جميببع الببثلج ،يببتم إ ازلببة
العبببوة مببن حببوض المبباء ومسببحها للتجفيببف ،ثببم تفببتح العب بوات المعبببأة مسبببقا بحببذر وبأقببل تحريببك

ممكن.

 3.3يتم تحديد وزن المنخل المناسب لالستخدام.

 3.4يتم تمييل النخل بزاوية مناسبة لتسهيل عملية التصفية.
 3.5يتم االنتظار لمدة مناسبة (حوالي دقيقتين) لحين تصفية المنتج من الماء الذائب.
 3.6يعاد وزن المنخل والمحتويات ويتم حساب الكمية المنتج المتبقي على سطحه.
4.0

طريقببة تحديببد الكميببة الفعليببة لطعببام البحببر المبزجج (طعببام البحببر المغطببى بغشبباء مببن المبباء ثببم مجمببد
لحفظ جودته):

 4.1ال يعتبر الغشاء المجمد جزء من الكمية الفعلية للمنتج.
 4.2يزال المنبتج مبن العببوات المعببأة مسببقا ويوضبع تحبت بخباا مبن المباء الببارد حتبى يبزال غشباء
الثلج عنه ،ثم يرج المنتج بحذر لكي ال يتلف.

 4.3يتم تحديد وزن المنخل المناسب لالستخدام.

 4.4يتم تمييل النخل بزاوية مناسبة لتسهيل عملية التصفية.

 4.5يتم االنتظار لمدة مناسبة (حوالي دقيقتين) لحين تصفية المنتج من الماء الذائب.
 4.6يعاد وزن المنخل والمحتويات ويتم حساب الكمية المنتج المتبقي على سطحه.

5.0

طريقة تحديد الكمية الفعلية ل سماك واللحوم والدواجن المجمدة:
 5.1ال يعتبر الثلج أو الجليد جزء من الكمية الفعلية للمنتج.
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 5.2يزال المنتج من العبوات المعبأة مسبقا ويوضع في سلة مثقبة كبيرة بشبكل كباف لحمبل العببوات
المعبأة مسبقا وبفتحات صغيرة بشكل كاف للحفاظ على المنتج.

 5.3يوضع المنتج في السلة ويغمر في حوض المباء عنبد درجبة حب اررة حبوالي  25س ويبتم إدخبال
الماء إلى الوعاء حتى يذوب الجليد والماء في المنتج.

 5.4يتم تحديد وزن المنخل المناسب لالستخدام.

 5.5يتم تمييل النخل بزاوية مناسبة لتسهيل عملية التصفية.

 5.6يتم االنتظار لمدة مناسبة (حوالي دقيقتين) لحين تصفية المنتج من الماء الذائب.
 5.7يعاد وزن المنخل والمحتويات ويتم حساب الكمية المنتج المتبقي على سطحه.
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