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1.0

المقدمة

بموجب الفقرة رقم ( )3من المادة ( )11من الفصل الحادي عشر من نظام القياس الخليجي الموحد والتي تجيز
ألجهزة التقييس الوطنية أو الجهات المسئولة في الدول األعضاء إصدار تشريعات تحدد بموجبها قائمة أدوات

القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية مع مراعاة تنفيذ أعمال الرقابة القانونية واإلشراف المترولوجي وإقرار النموذج

ألدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية ،فقد تم أعداد هذا الدليل الذي بموجبه سوف يتم تقييم وإقرار النموذج

ألدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية.
2.0

الهدف من الدليل

يهدف هذا الدليل إلى تحديد الخطوات المتبعة لتقييم وإقرار النموذج وفقاّ للمتطلبات اإللزامية الخاصة بأداة القياس

 3.0مجال التطبيق
ينطبق هذا الدليل على أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية

 4.0التعاريف
يكون للمصطلحات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني الموضحة قرين كل منهما ما لم يقض سياق النص بغير
ذلك:

تقييم النوع (النموذج)

هو فحوصات نظامية وفحوصات أداء ،لعينة واحدة أو أكثر من أدوات
القياس ،ولنوع (نموذج) محدد منه ،وفقا للمتطلبات اإللزامية الخاصة
بأداة القياس ،والنتائج المبينة في تقرير التقييم ،بهدف اتخاذ قرار بشأن

 2.3إقرار النموذج

منح هذه األداة إق ار ار للنموذج.

قرار تتخذه الجهة المسئولة ،بناء على تقرير تقييم النموذج ،يشهد بأن

النموذج من أدوات القياس يلبي االشتراطات اإللزامية الخاصة به
ومناسب لالستخدام في مجاالت التي تحكمها تشريعات معينة بحيث

تعطي أداة القياس نتائج قياس موثوقه خالل فترة زمنية محدد.
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 3.3عملية إقرار النموذج

هي خطوات متتالية تتخذ عند التقييم إلقرار أو رفض النموذج ،تبدأ مع
تقديم طلب اإلقرار وتصل إلى إصدار شهادة أو إشعار رفض أو قبول

النموذج.
5.0

أدوات القياس الخاضعة إلقرار النموذج

تندرج أدوات القياس الخاضعة إلقرار النموذج تحت الفئات التالية:
 -أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية.

 -االختالف بين نموذج و أخر وذلك لطلب إقرار نموذج مستقل.

 التعديالت التي تمت على النموذج وذلك لطلب إقرار التعديالت 5.1اختالف النموذج

في حال تشابه نوعين من أدوات القياس  ،يجب أن يتخذ قرار بأن تكون عملية إقرار النموذج مفردة أو إن يكون
لكل نموذج إقرار مستقل  ،وتتبع اإلرشادات التالية التخاذ القرار:

أ .اختالف الجهات الطالبة أو المصنعة:

يتم منح إقرار نموذج مستقل ألدوات القياس وذلك عند تقديم طلب اإلقرار من قبل جهات مختلفة حتى
ولو كانت أداة القياس متطابقة ظاهرياّ مع نموذج مقر مسبقاّ.

ب .االختالفات الظاهرية بين أنواع أدوات القياس:
يمنح إقرار نموذج مفرد في حال اختالف أنواع أدوات القياس المصنعة من جهة معينة

متطابقة التصميم  ،العناصر  ،المكونات ومدى القياس ومختلفة ظاهرياّ في الخصائص
المترولوجية.

ج .اختالف مدى القياس:

أدوات القياس المصنعة من مصنع معين تختلف في المدى يتم منحها إقرار نموذج مفرد.

د .اختالف عناصر ومواد التصنيع أو طريقة التصنيع:

يتم أعطاء أقرار نموذج مفرد ألدوات قياس مصنعة من مصنع معين متطابقة في المكونات  ،كما يتم أعطاء

إقرار نموذج مفرد في حال اختالف طريقة التصنيع.
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 5.2تعديل النموذج
عندما يقوم المصنع بعمل تغيرات في نوع من أدوات القياس لها عالقة بالنموذج المقر تتخذ في االعتبار
األمور التالية:
 5.2.1مسؤولية تحديد التعديالت على األداة :

عند حدوث تغيرات على نوع أداة القياس المصنعة  ،نسخة للنموذج المقر ،يكون هناك ثالثة احتماالت:
 األداة التي تم عليها التغير ال تزال نسخة من النموذج المقر.-

التغير الذي تم على أداة القياس يتطلب إجراء إقرار التعديل على النموذج.

يكون التغير على األداة جذري مما يتطلب الحصول على إقرار جديد للنموذج لنوع جديد من
األداة.

تصدر اجهزة التقييس او الجهات المسئولة اإلجراءات الالزمة إتباعها في الحاالت المذكورة أعاله .
يمكن للمصنع أو الضامن اختيار من الحالتين التاليتين في حال إجراء التعديل في نوع أداة القياس.
 5.2.2األشعار عن التغير في نوع األداة .

يقوم المصنع أو الضامن بإشعار اجهزة التقييس الوطنية بالتغيرات الحادثة على أداة القياس المصنعة نسخة
للنموذج المقر  ،وعلى ضوء األشعار تقوم اجهزة التقييس الوطنية بإقرار التعديالت على النموذج أو إقرار نموذج

جديد.

 5.2.3طلب إقرار التعديل في نوع األداة .

يقوم المصنع أو الضامن بتقديم طلب الحصول على إقرار التعديالت في النموذج أو إقرار نموذج جديد مع

تزويد اجهزة التقييس الوطنية بجميع المعلومات والبيانات المطلوبة بشأن النموذج المقر والتغيرات الحادثة عليه.
 5.2.3تقييم التعديل في النوع

يمكن تقييم التعديل في النوع من خالل إحدى الوسائل التالية:

 تقييم الوثائق :تستخدم هذه الطريقة أذا أمكن معرفة التعديالت المترولوجية من خالل الوثائق المقدمة. -تقييم جزئي للنوع :تستخدم هذه الطريقة عندما يكون التغير قد اثر على جزء من خصائص األداة.

 تقييم محدد للنوع :تستخدم هذه الطريقة عندما يكون من الضروري التأكد بأن التعديالت أثرت على عدةخواص مترولوجية للنوع.
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 5.3أدوات القياس المعفاة من إقرار النموذج.

يمكن استثناء فئات من أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية من عملية الفحص واالختبار الالزمة إلقرار

النموذج على أن توضح الخواص المترولوجية والفنية لتلك األدوات في تشريعات اجهزة التقييس الوطنية عملية
إقرار النموذج.
 6.1الخطوات المتبعة لعملية إقرار النموذج
قبل تقييم النموذج

 تقديم طلب اعتماد النموذج. -يدرس الطلب.

 يتخذ قرار رفض أو قبول الطلب. تحديد التشريعات والشروط ذات العالقة. -توقع خطة للتقييم.

 تحديد الترتيبات لتقييم إمكانات الفنية المتاحة.خالل تقييم النموذج

 دراسة الوثائق المقدمة إلقرار النموذج .-

تنقيح خطة التقييم .

 فحص أداة القياس من حيث استيفائها للشروط المطلوبة لإلقرار.-

إصدار تقرير تقيم النموذج.

بعد تقييم النموذج

 مراجعة تقرير تقيم النموذج. -اتخاذ قرار بمنح أو وقف إقرار النموذج.

 ارسال شهادة إقرار النموذج أو إشعار برفض النموذج مع الوثائق ذات العالقة إلى صاحب الطلب.-

االحتفاظ بعينة من أداة القياس أو الجهاز المراد الحصول على إقرار النموذج لدى اجهزة التقييس الوطنية

إشعار العامة عن إقرار النموذج.
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 6.2الوثائق المطلوبة إلقرار النموذج

يتم إرفاق طلب إقرار النموذج حسب لوائح وقوانين أجهزة التقييس الوطنية إضافة إلى المتطلبات التالية:

 6.2.1المعلومات المطلوبة في الطلب

 أسم وعنوان مقدم الطلب أو المندوب. -أسم وعنوان المصنع.

 -تخويل من المصنع لمقدم الطلب.

 تصنيف األداة ووظيفتها بشكل عام. عالمة المصنع وأسم أداة القياس. خصائص ومواصفات األداة.6.2.2الوثائق المساندة

يمكن أن تتطلب أجهزة التقييس الوطنية وثائق مساندة للطلب إقرار النموذج كما يمكن إن يقوم مقدم الطلب
بتقديم الوثائق المساندة حسب اختياره.

 6.2.3النموذج

يتم تسليم عينة واحدة أو أكثر من طلب إقرار النموذج  ،على أن توضح الجهة الطالبة للطلب اإلقرار بان العينة

المقدمة للتقييم والفحص هي من خط إنتاج التشغيل التجريبي أو من خط اإلنتاج الفعلي.
 6.2.4األجور

يتم وضع األجور وذلك حسب تعليمات أجهزة التقييس الوطنية.

 6.3الق اررات التمهيدية لتقيم النموذج
 6.3.1قبول أو رفض طلب إقرار النموذج

يتخذ قرار رفض أو قبول طلب إقرار النموذج بعد دراسة الوثائق المقدمة مع الطلب وفي حال كان الطلب ناقص

أو يفتقر إلى بعض التفاصيل يمكن أجهزة التقييس الوطنية طلب أي توضيح قبل اتخاذ القرار.
 6.3.2قبول نتائج اختبارات الجهات المعتمدة

في حال إقرار النموذج من قبل جهات أخرى مؤهلة و معتمدة فيمكن قبول نتائج الفحوصات واالختبارات لتلك
الجهات.
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 6.4اختيار جهة لتقييم النموذج

يمكن ألجهزة التقييس الوطنية االستعانة بجهات أخرى لديها اإلمكانيات الالزمة لتقييم النموذج وذلك في حال أن

أجهزة التقييس الوطنية غير قادرة على إجراء فحوصات تقييم النموذج.

 6.0فحص وخطة تقييم النموذج
 7.1إجراءات تقيم النموذج

يمكن تصنيف تقييم النموذج كالتالي :
 7.1.1تقييم كامل للنموذج

يتم إجراء هذا التقييم على النموذج الذي لم يسبق فحصه وتقيمه ،حيث يتم تقيم جميع األمور المتعلقة بالخواص

المترولوجية والفنية.
 7.1.2تقييم جزئي للنموذج

يتم إجراء هذا التقييم على النموذج الذي اجري عليه تعديل من قبل المصنع ويتم اختيار بعض الخواص

المترولوجية للتقييم.
 7.1.3تقييم محدد للنموذج

يتم إجراء هذا التقييم على النموذج لمعرفة خواص النموذج التي تأثرت بعد التعديل.

7.1.4إعادة تقييم النموذج

يمكن ألجهزة التقييس الوطنية إجراء إعادة لتقييم النموذج الذي سبق تقييمه كما يمكن لصاحب طلب اإلقرار إن
يتقدم بطلب إعادة تقييم النموذج .وفي هذه الحالة يتم إجراء تقييم جزئي للنموذج.

 7.2اختيار موقع االختبار

يمكن إجراء تقييم النموذج في مواقع مختلفة مثل المصنع  ،المختبر وموقع االستخدام  ،وتقوم الجهة الفاحصة

بتحديد موقع االختبار والفحص.
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 7.0تقرير تقييم النموذج
يجب إن يحتوي مخرجات تقييم النموذج على تقرير بنتائج الفحص وتقرير بالخالصة والتوصيات وان يتم توضيح

في التقرير قرار الرفض أو قبول النموذج ويتم االحتفاظ بالتقرير كسجل دائم ويتكون هيكل التقرير من خمسة

أجزاء رئيسية كالتالي .

 7.1خالصة نتائج التقييم

يجب أن تحتوي الخالصة على قائمة بخصائص ومميزات أدوات القياس الخاضعة للتشريعات مع بيان الحد

األدنى للقيم أو الجودة المطلوبة والقيم أو الجودة التي تم الحصول عليها خالل تقييم النموذج ،وتعرف بوضوح

في الخالصة الخواص التي تفشل في تحقيق المتطلبات المطلوبة.
 7.1.1توصيات الفاحص

يمكن أن تكون التوصيات على سبيل المثال كالتالي :
 -إقرار النموذج (مؤهل لإلقرار)

 رفض النموذج (غير مؤهل لإلقرار) رفض النموذج ولكن يمكن إق ارره في المستقبل عندما يتم إدخال بعض التعديالت البسيطة عليه ومن ثمتقييمه تقييم جزئي.

 رفض النموذج على إن يوضح لمقدم الطلب النواقص في النموذج  ،ويمكن إن يتم إقرار النموذج فيالمستقبل بعد تصحيح النواقص وتقييم النموذج تقييم كامل .
 7.1.2تعريف النموذج

يجب أن يحتوي التقرير على تعريف للنموذج بحيث يكون هذا التعريف في صيغة وصف المقيم للنموذج على أن

يحتوي على قائمة الخصائص والقيم مع توضيح االرتياب األقصى المسموح به  ،كما يمكن إن يكون التعريف في
صيغة وصف المصنع وإضافة الرسومات التوضيحية في التقرير ،وأيضا يمكن إن تكون نسخة النموذج المودعة

لدى أجهزة التقييس الوطنية  -من قبل مقدم الطلب -مرجعا للتعريف.
 7.2أسس إضافية لشهادة إقرار النموذج أو أشعار الرفض.

يمكن إضافة معلومات أخرى غير المذكورة أعاله حسب كل حالة وذلك كالتالي :
أ) النموذج المقدم
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 -المدى المعتمد

 الحد األقصى واألدنى للسعة -الظروف المرجعية

 الظروف االعتيادية لالستخدام -القياسات المعتمدة

 قيود خاصة بالتطبيقب) الدقة

 فئة الدقة -األخطاء االسمية ألداة القياس

 -األخطاء القصوى المسموح بها

 رسومات توضيحية للمعايرة ،التصحيح ،أو ثابت أداه القياس.ث) متطلبات المصنع
 -متطلبات خاصة بالتصنيع أو إجراءات ضبط الجودة

 لوحة المعلومات المطلوبة  ،األختام العالمات والوسم-

التفتيش واالختبارات وخطة سحب العينات المطلوبة

-

توفير التفتيش من قبل أجهزة التقييس الوطنية على إمكانيات المصنع

ج) متطلبات إدارية

 -إشعار أجهزة التقييس الوطنية المتعلقة بتسجيل أدوات القياس عند البيع ،الشراء ،التثبيت ،وضع في الخدمة،

إعادة المعايرة ،أو التصليح

 إشعار أجهزة التقييس الوطنية المتعلقة بالتغيرات في خصائص المكونات أو المواد في نوع أداة القياسد) متطلبات االستخدام
 -متطلبات التركيب

 متطلبات التعامل مع العوامل المؤثرة المحيطة في موقع التركيب أو االستخدام الدائماإلصدارالثاني  :ابريل 2009
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 المتطلبات القانونية للمعدات اإلضافية الطلب القانوني إلجراءات الصيانة طلب إجراءات استخدام أداة القياس 8.1.4التحقق األولي والالحق

يجب أن يحتوي التقرير على توصيات بشأن التحقق كالتالي :
 -الخصائص المطلوب التحقق منها

 القيم المقبولة وارتياب الخصائص المتحقق منها األخطاء القصوى المسموح بها للنموذج خطط أخد العينات للتحقق -إجراءات التحقق

 طلب التحقق من األجهزة وخصائصها واألخطاء المحددة -المؤهالت المطلوبة للمفتشين

 دور المصنع في التحقق األولي -مواقع التحقق

 -مكان الوسم والختم

 -أمكانية اإلعفاء من التحقق

 8.0قرار إقرار النموذج
يكون ألجهزة التقييس الوطنية أحد الق اررين التالين :
 -1إصدار شهادة إقرار النموذج
 -2أشعار برفض النموذج

ويتم إبالغ مقدم الطلب بقرار المصدق ويكون إقرار النموذج أما إقرار كامل أو إقرار مؤقت.
 9.1إقرار مؤقت للنموذج

في بعض الحاالت يمكن إقرار النموذج كإقرار مؤقت قبل اكتمال التقييم وذلك لغرض قانوني ومن ثم يتم تقييم

النموذج وذلك لإلقرار الكامل للنموذج وفي هذه الحالة يتم تقييم النموذج تقييما جزئيا أو محددا .كما يمنح اإلقرار
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المؤقت عندما توجد تقنيات حديثه في أداة القياس المراد إقرارها على أن يتعهد مقدم الطلب بتعديل أداة القياس إذا

لزم األمر عند التقييم لإلقرار الكامل .
 9.2وثائق مقدم الطلب

يجب إيصال جميع الوثائق المتعلقة بالنموذج ( شهادة إقرار النموذج  ،إشعار الرفض  ،التعديل على شهادة

اإلقرار  ،الخ) إلى مقدم الطلب عند االنتهاء منها. .
 9.3شهادة إقرار النموذج

يجب أن تحتوي شهادة إقرار النموذج على المعلومات التالية -:

 تحديد طلب إقرار النموذج  ،مقدم الطلب  ،المصنع  ،والجهة الرسمية المقرة للنموذج  ،التشريعات واللوائح،أدوات القياس  ،الوثائق الضرورية التي تم التدقيق عليها.

 تاريخ اإلقرار وفترة صالحيته . تعريف النموذج. 9.4تمديد فترة إقرار النموذج

يمكن تمديد فترة إقرار النموذج الذي تم إق ارره مسبقاّ ،ويتم تقيم النموذج تقيم جزئي لغرض تمديد فترة اإلقرار.
 9.5تعديل إقرار النموذج

يمكن تعديل إقرار النموذج وذلك في حال إجراء تغيرات في التشريعات أو تعديل على النموذج أو تمديد الطلب
ويجب إن تحتوي الوثائق المقدمة لغرض التعديل على إقرار النموذج على أسباب التعديل.

 9.6إشعار رفض النموذج

يجب إن يحتوي إشعار الرفض على المعلومات التالية -:

 تحديد طلب إقرار النموذج  ،مقدم الطلب ،المصنع  ،التشريعات ذات العالقة ،الوثائق الضرورية التي تمالتدقيق عليها .

 -تاريخ الرفض

 الخصائص والقيم التي تم الحصول عليها والقيم المقبولة إلقرار النموذج.اإلصدارالثاني  :ابريل 2009
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 9.7عالمة إقرار النموذج

عند إقرار النموذج يتم منح النموذج عالمة تبين بأن النموذج تم إق ارره وتحدد عالمة إقرار النموذج رقم شهادة

اإلقرار وسنة اإلقرار ويجب إن تكون العالمة واضحة ومقروئه ومتعذرة اإلزالة أو المحو .وفي حال إن اإلقرار
جزئي أو محدد يجب إن تحدد عالمة اإلقرار ذلك .
 9.8فترة صالحية إقرار النموذج

يتم تحديد فترة صالحية إقرار النموذج بموجب تشريعات صادرة عن اجهزة التقييس الوطنية ويفقد إقرار النموذج

الصالحية في الحاالت التالية-:

 9.8.1انتهاء فترة صالحية إقرار النموذج

يتم تحديد فترة إقرار النموذج وذلك حسب التشريعات المعمول بها وعند انتهاء فترة صالحية إقرار النموذج يمكن

طلب تمديد أو تجديد فترة إقرار النموذج .
 9.8.2سحب إقرار النموذج

يمكن سحب أو وقف إقرار النموذج في حال وجود عجز في النموذج لم يتم اكتشافه قبل اإلقرار أو وجود تغير في

التشريعات .

 9.9إشعار العامة

يجب إعالن العامة عن قرار إقرار أو رفض أو سحب النموذج في اقرب وقت ممكن.

 9.10سرية المعلومات

يجب إن تلتزم أجهزة التقييس الوطنية بسرية المعلومات المقدمة لغرض اإلقرار.
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