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ت یة  التعل   2013) لسنة    1رمق (  الف

ة  ك ینام اس املسمترة وا  للمحروقات السائٔانظمة الق
 
  
 
تسمى هـذه     1 مادة تب  التعلـ ـة " تعلـ ك ینام مترة وا ـاس املسـ نة     1(  رمق "،للمحروقـات السـائٔانظمـة الق ) لسـ

س رمق ، 2013 ادا اىل احاكم قانون املواصفات واملقای ه 2000لسنة  6اس بعد ا هبویعمل  ،والانظمة الصادرة مبوج
رشها يف اجلریدة الرمسیة.أ  ستة رخي    شهر من 

ال  2مادة    :ا
تتطبق هذه   1 ة مجیع ىل  التعل ك ینام اس املسمترة وا  ، ؤاجزاهئـا الفرعیـة لسائللمحروقات أانظمة الق

داموملحقاهتا د الاست دام ٔاو ق ة يف األسواق ٔاو معدة لالست  .، سواء اكنت مطرو
ىن من هذه   2 تست ٔغراض التالیة، رشیطة ٕاثبـات ذدادات احملروقات السائ  التعل دمة ل ، املست

ول شلك مق   :ومتیزيها 
دمة ألغراض العرضالعدادات   أ  النایة وا املست ٔغراض األخـرى وإال دام ل ست لالست  ول

ان مثن ٔاو اب   .وال جيوز توزیعها مقابل ا
ــة ٔاو العــدادات   ب دامات العســكریة ٔاو التعلميیــة ٔاو البحثی ت ــل الاســ دامات اخلاصــة، م ت لالســ

دامات الصناعیة اخلاصة.   الاست
ات الــواردة يف  ٕاىل ٕاضــافة  3مادة  ولیــة  املعــامج الصــادرة عــناملصــطل س العربیــة وا ــ ظامت التق ات  مــ كــون للمصــطل

صصة لها  هواللكامت والعبارات التالیة ح وردت املعاين ا : ٔاد الف ذ ىل    ما مل تدل القرینة 
اس  1   :(Measuring Instrument) ٔاداة الق

اس.   ىل وظیفة ق   از ٔاو نظام حيتوي 
اس ألداةالفرعیة  األجزاء  2   :(subassembly) الق

شلك مستقل وشلك مع بعضها  مادیة ٔاجزاء   اس. ٔاداةتعمل لك مهنا    الق
  :(Maximum permissible error MPE) اخلطأ األعظم املسموح به  5

ة ابالجتاهني املوجب والسالب. ق   مقدار احنراف القمية املقاسة عن القمية احلق
شغیلیة الاعتیادیة  6   :(Rated Operating Conditions) الظروف ال

ي مص ام ابلعمل ا اس من الق متكني ٔاداة الق اس  لهيا ٔاثناء الق   .اج مت منالظروف اليت جيب احملافظة 
شوش  7   :(Disturbance) ال

شلك یؤدي اىل تغیري القمية امل لیه  اس، وامنا تؤر  كون هدفا يف معلیة الق   قاسة.يه المكیة اليت ال 
  :(Critical change value) رجةمكیة التغري احل  8

ري مرغوب به. اس  ة الق   يه المكیة اليت یعترب عندها التغري يف ن
  :(Placing on the market)الطرح يف األسواق   10

دام.  كون جاهزة لالست اس يف األسواق ألول مرة, مبقابل ٔاو بدون مقابل, حبیث    توفري ٔاداة الق
دام   11   :(Putting into use)الوضع يف الاست

ٔغراض اخلاصة هبا. دام للمرة األوىل ل اس يف الاست   وضع ٔاداة الق
  :(Direct sale)البیع املبارش   12
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ارشًا ٕاذا: اریة بیعًا م   تعترب الصفقة الت
ٔساس للسعر املدفوع   دم  ست اس  ة الق  اكنت ن
ىل ا   اس  د األطراف املشمو يف الصفقة املتعلقة ابلق هت ٔاو ٔاي طـرف واكن ٔا ألقـل هـو املسـ

 آخر یتطلب مستوى مماثل من امحلایة 
اس املأخوذة يف ذ الزمان واملاكن.   ة الق ل لك األطراف املشمولني يف الصفقة ن  وق

  Meter  العداد  1
قــل    ـالل  ـاس السـائل املتــدفق  متر وحفـظ وعــرض المكیـة عنـد ظــروف ق ــاس املسـ ـاز مصـمم للق

اسات يف جمر  اة توصیل) مغلق و الق   . ابلاكمل معباى (ق
 Calculator  احلاسب   2

اسات ٔاو قد    قل الق ل إالشارات اخلارجة من  ستق اس املرافقة جزء كون جزء من العداد  زة الق من ٔا
ة عرض یقوم حبساب و و  اسن   الق

اس املرافق  3  Associated measuring instrument  از الق
اصیة للسائل هبـدف معـل تصـحیح و/ٔاو از موصول مع احل كون  دم حلساب مكیة معینة  ست اسب 

  حتویل
 Conversion device  ٔاداة التحویل  4

افة، اخل) المكیة املقاسة عند الظروف الفعلیة،  جزء من احلاسب یقوم بتحویل  اليت مت و (درجة احلرارة، الك
اسها  اس املرافق ٔاو المكیة اق از الق دام  دة ابست اكرة ٕاىل وا   مما یيل:زنة يف ا

.ٕاىل جحم عند الظروف األساسیة و/ٔاو    أ    كت
اس.   ب   جحم عند ظروف الق

اس املرافقة. زة الق ىل ٔا   مالحظة: حتتوي ٔاداة التحویل 
 Base condition  الظروف األساسیة  5

ىل ٔاساسهاالظروف اليت    سب المكیة املقاسة    .جيب ان حت
ا  6  Measuring system  سنظام الق

يك للمحروقات السائ و نظام    ینام اس املسمتر وا دمة وامللحقات شمل العداد ومجیع األدوات الق املست
اس. سهیل معلیات الق اس ٔاو اليت هتدف ل   للتأكد من حصة الق

 Fuel dispenser  موزع الوقود  7
ادة تعبئة الوقود  اس هيدف ٕاىل ٕا   رب الصغرية والطائرات الصغرية.والقوا للمركباتنظام ق

اتیة  8 ب اخلدمة ا   Selfservice arrangement  رت
دامه اخلـاص   ت ـىل السـائل السـ ـاس هبـدف احلصـول  دام نظـام الق سمح للزبون ابست ب  ، بـدون رت

دة طرف آخر.   مسا
نیا املقاسة  9  Minimum Measured Quantity (MMQ)  المكیة ا

اسٔاصغر مكیة للسائل    ًا لنظام الق و مرتولوج اسات مق   كون عندها الق
  Direct indication     القراءة  املبارشة  10

، واملناظرة للمكیة املقاسة واليت  اس، سواء اكنت جحامً ٔاو كت ىل ٔاداة الق ة  درا العـداد قـا كـونالقمية املب
اسها داها اىل مك من املمكن حتویل ، واليت ىل ق   م ٔاداة التحویل.یة ٔاخرى ابست

 Interruptible / non interruptible  ري قابل للتوقف /قابل للتوقف  11
اس    ـةكون من املمكن وقف لتوقف عندما قابًال ل یعترب نظام الق سـهو ورس ، والعكـس تدفق السـائل 

  حصیح.
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 Flowrate range  مدى معدل التدفق  12
  maxQل التدفق األقىص ومعد  minQاملدى بني معدل التدفق األدنـى   

 
  

  األولالباب 
ة  ك ینام اس املسمترة وا   للمحروقات السائاملتطلبات اخلاصة ألنظمة الق

Measuring systems for continuous and dynamic measurement of liquid fuels  
 

شغیل  41املادة   Rated operating conditions  احملددة  ظروف ال
ىل املصنّع اس الاعتیادیة شغیل ال ٔان حيدد ظروف  جيب  ىل ما یيل:لنظام الق   بناًء 

 The flow rate range  مدى معدل التدفق  1
  خيضع مدى معدل التدفق للرشوط التالیة:

اس   أ  كون مدى معدل التدفق لنظام الق مضن مدى معدل التدفق للك عنرص مـن اكمًال جيب ٔان 
  عنارصه وحتدیدا العداد.

اس كون مدى معدل التدفق لجيب ٔان   ب ني ابلعداد ونظام الق   )11(جلدول وفقا ملا هو م
 

اس11اجلدول (  ) مدى معدل التدفق لنظام الق

  نوع احملروقات
سبة بني  أدنـى 

min:QmaxQ 
اء الغازات املسا  1 : 10 احملروقات بأنواعها ابست

  1 : 5 الغازات املسا
  
مت  2 ي س دام اجلهـاز بواسـطة حتدیـد امس ٔاو نـوع السـائل ٔاو اخلصـائص  خصائص السائل ا ت اسـه ابسـ ق

ل:   املتعلقة به م
 مدى درجة احلرارة.  
 مدى الضغط.  
افة.    مدى الك
 مدى اللزوجة.  

دود مزود اجلهد الكهرابيئ املسمتر.  3   القمية الامسیة ملزود اجلهد الرتددي و/ٔاو 
  .الظروف األساسیة للقمي احملّو  4

  
ةالظروف   12مادة   :(Climatic environment) املناخ

ـة  دى القمي املب نیا من ٕا ىل املصنع ٔان حيدد قمي درجات احلرارة العلیا وا ـىل11 اجلـدول (يفجيب   )، وجيـب 
ة ٔاو و   قة.مغل املصنع ٔان یبني ف ٕاذا اكنت األداة مصممة للعمل يف ٔاجواء رطبة ٔاو جافة، ٔاو يف ظروف جویة مف

  
دود درجات احلرارة (درجة سلسیوس)12جدول (   :(  
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  70  55  40  احلدود العلیا

نیا   40   25   10   احلدود ا

  
ة احملیطة   13مادة   (Mechanical Environment)الظروف املیاكنیك

اس ٔان یعمل مضهنـا،    1 ة احملیطة اليت ميكن لنظام الق ىل املصنع ان حيدد الظروف املیاكنیك ـث ٔان جيب  ح
ة احملیطة    ٕاىل األصناف التالیة:تصنف الظروف املیاكنیك

 1M   ،فة دمة يف األماكن ذات الاهزتازات والصدمات اخلف ىل األدوات املست ینطبق هذا الصنف 
فـة الـيت تتعـرض ٕاىل مكیـة صـغرية مـن الاهـزتازا امعـة اخلف ـة ا ـة ابألب ل األدوات املث ت م

  والصدمات.
 2M  ــذا ــاكن ذات الاهــزتازات والصــدمات  ینطبــق ه دمة يف األم ت ــىل األدوات املســ الصــنف 

قل من االٓالت والعرابت املارة ابلقرب من االٓالت  ل اليت ت ا، م س لثق ااملتوسطة والعالیة 
.  واألحزمة الناق

 3M  دمة يف األماكن ذات الاهزتازات والصدمات املرت ىل األدوات املست فعة ینطبق هذا الصنف 
. ارشة ابالٓالت واألحزمة الناق ربط م ل األدوات اليت    ٔاو املرتفعة جدًا، م

ة احملیطة:  2 القة مع الظروف املیاكنیك ىل ٔاهنا ذات  ذ المكیات املؤرة التالیة    جيب ٔان تؤ
 الاهزتازات  
ة.     الصدمات املیاكنیك

سیة احملیطة   14مادة   (Electromagnetic environment)الظروف الكهرومغناط
ىل املصنع ان حيدد   1 سیة احملیطة جيب  ـاس ٔان یعمـل مضهنـا،الظروف الكهرومغناط  اليت ميكـن لنظـام الق

ث  سیة احملیطة ٕاىل األصناف التالیة:ح   تصنف الظروف الكهرومغناط
 1E   دمة يف األماكن ذات الاضطراب الكهرومغناطيس ىل األدوات املست یطبق هذا التصنیف 

ات اخل ا اریة ٔاو الصنا یة ٔاو الت ة ذات الاستعامالت السك فة.ملامثل ملا هو موجود يف األب  ف
 2E   دمة يف األماكن ذات الاضطراب الكهرومغناطيس ىل األدوات املست یطبق هذا التصنیف 

 املامثل ملا هو مماثل يف املباين الصناعیة األخرى.
 3E  ىل األدوات ال ـث یطبق هذا التصنیف  یارات، ح ت السـ زود ابلطاقة عن طریق بطار يت 

ة ٕاضافة ٕاىل املتطلبات إالضاف 2Eجيب ٔان تتواءم هذه األدوات مع املتطلبات اخلاصة ابلصنف 
  التالیة:

ـرتاق   أ  زوید دارة حمرك بـدء احلركـة حملـرك الا ة   ي حيصل ن هبوط فرق اجلهد ا
يل. ا  ا

ائرة ٔاثناء دوران احملرك.اخنفاض امحلل الانتقايل ن  ب  ة انفصال البطاریة عن ا
سیة احملیطة:  2 القة مع الظروف الكهرومغناط ىل ٔاهنا ذات  ذ المكیات املؤرة التالیة   جيب ٔان تؤ

 انقطاع التیار  
 اخنفاض الفولتة  
 يف اخلطوط املغذیة  و/ٔاو خطوط إالشارة(Voltage transients) الفولتیات الانتقالیة   
 (Electrostatic discharges)تفریغات الكهرابء الساكنة   
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سیة للرتددات الرادیویة    االت الكهرومغناط   ا
 (Radio frequency magnetic fields)  

ىل خطوط املغذي ٔاو خطوط إالشارة   سیة للرتددات الرادیویة املطبقة  االت الكهرومغناط  ا
  ٔاو خطوط إالشارة التغريات املفاجئة يف خطوط املغذي  

ذ المكیات املؤرة التالیة ابحلسبان ح اكن مالمئًا:  3  كام جيب ٔان تؤ
 التغري يف فرق اجلهد.  
 (Mains frequency variation)التغري يف الرتدد   
سیة لرتدد الطاقة   االت املغناط  )Power frequency magnetic fields( ا
ىل دقة األداة. ٔاي قمية ٔاخرى من احملمتل ٔان   شلك ملحوظ    تؤر 

  
ة يف هذه   15مادة  تعند ٕاجراء الفحوصات املب   ، جيب تطبیق ما یيل:التعل

د األساسیة للفحوصات وحتدید اخلط  1   :أ القوا
، ومجلیع المكیات املؤرة ذات العالقة )11يف املادة (جيب التحقق من املتطلبات األساسیة الواردة   أ 

ت مجیع المكیات املؤرة األخابلفحص، وحب  ده عند تث ىل  ر لك مكیة مؤرة  ان ٔا رى، یث یمت ت
ا، عند قمي مرجعیة.   س

ل ظهـور   ب ـىل احـ دًا  الل ٔاو بعد تطبیق المكیة املؤرة اع ة  جيب ٔان جترى الفحوص املرتولوج
  التأثري لهذه المكیة.

 :(Ambient humidity)الرطوبة احملیطیة   2
ب التاكثـــف   أ  ســـ الیـــة   condensing)یـــمت ٕاجـــراء الفحوصـــات ٕامـــا يف ظـــروف رطوبـــة 

environment) ب التاكثـف سـ خفضـة ال   noncondensing)، ٔاو يف ظـروف رطوبـة م
environment).دم هبا األداة ست  ، وذ وفقًا للظروف اليت س

سب التاكثـف عنـدم  ب الیة  كـون مـن احملمتـل دخـول ویمت ٕاجراء الفحوصات يف ظروف رطوبة  ا 
سارع معلیـة التك  ي قد  الل التنفس ا ارشة ٔاو من  اس ٕاما من اجلو م ـف الرطوبة ٕاىل ٔاداة الق

 يف األداة.
  

  )MPEsدرجة الضباطة واألخطاء العظمى املسموح هبا (  16مادة 
ىل صهارجي ال  ة  دمة يف حمطات احملروقات واملث اس املست كون ٔانظمة الق  0.5ة توزیع من درجة الضباطجيب ٔان 

اسها زید اخلطأ يف ق شغیل الاعتیادیة،  ،ؤان ال  شـوشمع حتت ظروف ال %  0.5عـن ، ـدم وجـود 
ساوي  زید عن  2للمكیات اليت    لرت. 2% للمكیات اليت تقل عن  2لرت ٔاو ٔاكرب، ؤان ال 

  
شوش األقىص املسموح به  17مادة    Maximum permissible effect of disturbances  تأثري ال

د   1 اس وا ىل ٔانظمة الق شوش الكهرومغناطيس  كون تأثري ال   :مما یيلجيب ٔان 
زید   أ  اس ٔان ال  ة الق   % من قمية اخلطأ األعظم املسموح به. 20عن التغري يف ن
اس  ٔان  ب ة الق ة ك  أاو نقلهحفظها ٔاو  اال ميكن تفسريه احلظیاليت تظهر تغريا ن اسن ة.  ق ق حق

ا األنظمة  اسويف  ا ٕاجراء ٔاي ق شوش یؤدي اىل است   .القاب للتوقف فٕان وجود ال
ال ٔان   ج اس ٔاكرب من قمية التغري احلرجة يف  ة الق كون اجل التغري يف ن جب ٔان  ـىل هاز ف قـادرا 

ل  ةن واستعادة  قطع التدفق اس اليت اكنت موجودة ق  20ة والبالغـ ري احلرجةالتغجتاوز قمية الق
  % من قمية اخلطأ األعظم املسموح به.



  

  
6

ال   2 ا  بوجود ٔانظمة يف  دا اس املراد است حمدد  (Electromagnetic Field) كهرومغناطيس جمالالق
دود اخلطأ األعظم املسموح به. ة مضن  ىل خواصها املرتولوج جب ٔان حتافظ األداة    وشلك مسمتر ف

  
اساتقابلی  18مادة  ادة الق  :(Reproducibility) ة ٕا

اساتنتاجئ كون جيب ٔان  اص  الق ل ٔاش قاربة عند حفصها يف ٔاماكن خمتلفة ٔاو من ق تلفني، خم لنفس المكیة املقاسة م
ىل نفس الظروف األخرى اس صغري حبیث ، عند احلفاظ  الف يف نتاجئ الق ا  اً كون الاخ مية ق عند مقارنته مع س

  .)بعضها(مقارنة النتاجئ مع املسموح به األعظم أ اخلط
  

اسات  19مادة    :(Repeatability) كراریة الق
اسات نتاجئ كون جيب ٔان  قاربة عند حفصها حتـت تـأثري الظـروف نفسـها، الق كـونلنفس المكیة املقاسة م  حبیـث 

اس صغري  الف يف نتاجئ الق ًا  اً الاخ   .مع بعضها ) (مقارنة النتاجئسموح بهاألعظم امل  أ عند مقارنته مع قمية اخلطس
  

  :(Sensitivity) احلساسیة  110مادة 
اس حساسة جيب ٔان  ة تقل عن اخلطأ الاعظم املسموح به.كون ٔاداة الق   للمكیة املقاسة بدرجة اكف

  
  :(Durability) التحملیة  111مادة 

اس وتصنع تصمم ٔان جيب   1 الیة ٔاداة الق ـىلجبودة  متر  شلك مسـ افظ  ـالل لت ـة   خصائصـها املرتولوج
یة  ل امل  املقدرةالفرتة الزم داممن ق كون معلیة الرتكیب والاست رشط ٔان   نـاءاً ب قـد متـت  وإالدامـة صنع. 

تىل  شغیلیة املصنع. عند الظروف  تعل دام فهيا.ال   املعدة لالست
ل ا  2 یة احملددة من ق اة الفرتة الزم زید اخبعد ٕاجراء الفحص املناسب ومع مرا ة ملصنّع جيب ٔان ال  الف ن

اسات املبدئیة  اجئ الق اس بعد ٕاجراء حفص التحمل عند مقارنته ب   .% 0.3الق
  

دیة  112مادة   :(Reliability) الاع
د تأثري األعطال اليت قد تودي ٕاىل اس حبیث تقلل ٕاىل ابعد  ري حص  ٕاعطاء جيب تصممي ٔاداة الق اس  ة، ما نتاجئ ق ی

كن   هذه األعطال ظاهرة للعیان. مل 
  

  :(Suitability) املالمئة  113مادة 
اس كون جيب ٔان   1 ناسبة ٔاداة الق شـغیليف  ،من ٔاجـصنعة هدف امل ال مع م ، كـام الاعتیادیـة ظـروف ال

ة. حتتاج ٕاىلجيب ٔان ال  اس حصی ىل نتاجئ ق دم للحصول  ري مربرة من املست طلبات   ٔاي م
ــون ا  2 ك یطرةجيــب ٔان ال  ــ ــال الس ــارج جم ــل  ــد العم ــاس عن دام ٔاداة الق ت ــ ــن اس ــة ع ــاء الناجت  ألخط

(controlled range) .شلك مفرط  كبرية 
سبة للـزمن، ف   3 بتة للمكیة املقاسة ابل اس قمي  اس مصممة لق كون ٔاداة الق كـون ٔاداة عندما  جـب ٔان ال 

اس حساسة  للتغريات الصغرية  .ٔاو جيب أ  ،لقمية املقاسةل الق اسبة   ن یمت اختاذ تدابري م
اس قویة وجيب ٔان   4 كون ٔاداة الق اسبة لمواد تصنع من جيب ٔان  دام فهيا.م  لظروف املعدة لالست
لهيا بعد ٔان یمت طر  5 اس ابلرقابة  سمح تصممي ٔاداة الق دام اجيب ٔان  كام  ،يف السوق ٔاو وضعها يف الاست

شــمل  ا األداةجيــب ٔان  رجمیــات  ً،صــة ــىل  لهيــا، ٕاذا اكن ذ رضور ٔان ٕاضــافة ٕاىل رضورة  للرقابــة 
ب العملیتضمن  ا ل كت  .حفصها طریقةرش
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جماو  ر اس  رفق بأداة الق اس من (software)  عندما  متكني ٔاداة الق ـام  ٕاىلٕاضـافة  ٔاخرىام ٔاداء ، 
مج كون الرب جب ٔان  اس، ف ىل اخلصائص املرتولوج وذ ،الق ـري قابـ ،ةالتأثري  شـلك واحض و ل معرفا 

ر ابلربامج  . األخرىللتأ   املرافقة 
كون   6 ال والغایة اليت مصمت من ٔاجلها.ٔاداة جيب ٔان  ة مضن ا دام وآم اس صاحلة لالست   الق
ـدادات خمتلفـة لهـا نفـس فـرتة التـدرجي   7 لهيـا بواسـطة  اس اليت یمت احلصـول  جيب ٔان ال تنحرف نتاجئ الق

(scale interval)جـب ٔان ال ال اكنـت فـرتات التـدرجي خمتلفـة ف دة، ويف   ، بأكرث من فرتة تدرجيیة وا
ىل فرتة التدرجي االٔكرب.    زید الاحنراف 

اس ألداة القرا ىل نظام الق اتیة فٕان فرتات التدرجي  ب اخلدمة ا رت ا  ال فانه يف  ىل ٔاي  سیةو  ءة الرئ
اس ال تنحرف عن بعضها اوفرتات التدرجي ألداة اخلدمة  كو نفسهام ونتاجئ الق غي ٔان  اتیة ی   لبعض.ا

كـن هـذا   8 شغیل العادیة مـا مل  كون من املمكن ٕاجراء تغیري يف المكیة املقاسة ٔاثناء ظروف ال جيب ٔان ال 
  التغیري واحضًا.

ي ال ميكـن كشـ  9 ـتلط ابلسـائل، وا ،تغريًا يف خطـأ جيب ٔان ال حيدث وجود الهـواء ٔاو الغـاز ا سـهو فه 
ىل: زید  اس    الق

ـىل 0.5   زیـد لزوجهتـا  ري الصاحلة للرشب وللسوائل اليت ال  × ابسـاكل  103×  1% للسوائل 
  نیة.

ىل 1   زید لزوجهتا    نیة.× ابساكل  103×  1% للسوائل الصاحلة للرشب وللسوائل اليت 
ا     MMQ% من 1عن  یقلٔان ال  جيبفٕان التغري املسموح به ، الغازیةئیة الهواوجود اجلیوب ويف 

  
زة الرشاء املبارش  114مادة   Instruments for direct sales  ٔا

كون    ىل الصفر وجيب ٔان  ادة ضبط القراءة  اس املعدة للرشاء املبارش بوسی ٕال زود ٔانظمة الق جيب ٔان 
ري املمكن    المكیة املقاسة. تغیريمن 

ك   ولها منون جيب ٔان  اس حلني ق ة الق فاظ بن ىل الاح   .املعنیني هبامجیع األطراف  اجلهاز قادرا 
اس للرشاء    كون ٔانظمة الق اسباملبارش جيب ٔان    .قاب للتوقف ةم
  

ات الوقود  115مادة   Fuel dispensers    موز
كون موزع الوقود قابالً    اس. جيب ٔان ال  الل الق   للتصفري 
ادة التصفري.جيب ٔان    اس جدید حىت یمت ٕا   مينع بدء ق
ادة تصفري العداد ٕاذا توقف العداد ملدة ٔاقصاها    زود بآلیة ٕال   ثوان. 10جيب ٔان 
اس    زود نظام الق ـدة عـرض عندما  ىل و زید فرق السعر املبني  دة عرض للسعر، فٕانه جيب ٔان ال  بو

دة السعر مرضـواب اب ـة، عـن السـعر املنـاظر السعر، والسعر احملسوب من و للخطـأ الاعظـم لمكیـة املبا
  .املسموح به

ات الوقود التأكد من حصة قراءهتا بواسـطة معیـار    دم ملوز ىل الشخص املا / املسؤول / املست جيب 
ر وذات سعة  ال جتاوزه اخلطأ الاعظم املسموح به. 20جحمي معا   لرت، ووقف ٔاي موزع عن العمل يف 

ىل الشخص    ات وملحقاهتا، جيب  ات الوقود التأكد من سالمة املوز دم ملوز املا / املسؤول / املست
شلك اكمل وحصیح. ىل حصة القراءة، وجاهزهتا للعمل    اليت تؤر 

ــات الوقــود التأكــد مــن نظافــة شاشــة القــراءة    دم ملوز ت ــىل الشــخص املــا / املســؤول / املســ جيــب 
ا للمشرتي.   ووضو
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  :(Protection against corruption) محلایة من التالعبا  116مادة 
ـدم التالعـب هبـاجيب ٔان   1 اس مصممة ومصنعة بطریقة تضـمن  ـه كون ٔاداة الق كـون ف ي  ، وابحلـد ا

نیا. دودها ا دام عند    ٕاماكنیة ٕاساءة الاست
ـاس  2 ـة ألداة الق ر اخلصـائص املرتولوج ـاس،جيب ٔان ال تتـأ ـاز ٔاو ٔاداة عنـ ، ٔاو نتـاجئ الق د وصـلها بـأي 

از حتمك عن بعد ميكهنا ٔان تتصل به بأي وسی اكنت.   ٔاخرى، ٔاو بأي 
كون مجیع   3 ة  األجزاءجيب ٔان  ىل ن اس واليت تؤر  اس الهامة يف ٔاداة الق ة ومحمیة الق مصممة بطریقة آم

وقعمن العبث من ٔاي تالعب  دام م شني من احلصول ، كام جيب ٔان تصمم بطریقٔاو سوء است ة متكن املف
دوث تالعب ٔاو عبث هبا.    ىل دلیل مادي عند 

ـة وسـه  ٔانجيب   4 ـة حمـددة ومصـممة بطریقـة آم ـىل اخلصـائص املرتولوج كون الربجمیـات ذات التـأثري 
دید ل بومحمیة من العبث الت دوث تد دید  شني بت متكني املف مج بطریقة  زود الرب أداة ، كام جيب ٔان 

. اس ولفرتة معقو   الق
اس  5 ت الق اس والعوامـل واملتغـ اتجيب حامیة بیا ىل خصائص الق ـة ري والربجمیات اليت تؤر  ات املرتولوج

اسب من جراء احلوادث املتعمدة  شلك م زنة يف النظام،    ري املتعمدة.  ٔاوالهامة ا
  

اس:  117مادة    املعلومات الواجب توفريها مع ٔاداة الق
ت  ٔاداةحتمل  ٔانجيب   1 اس البیا   :التالیةالق

  المة املصنع. ٔاوامس   
 . (accuracy class) طةاملعلومات املرتبطة بدرجة الضبا  
اس املعلومات التالیة، ح اكن ذ قابال للتطبیق: كام   جيب ٔان حتمل ٔاداة الق
دام.    رشوط الاست   املعلومات املتعلقة 
اس    (capacity) سعة الق
اس    (Range) مدى الق
 (Identity marking)العالمات املمزية   
. ٕاقراررمق شهادة      النوع، واجلهة املاحنة 
زة تاكن ٕاذامعلومات تبني    ة املرتبطة  األ ـة تتوافـق مـع هـذه  ابألداةإالضاف تعطي نتاجئ مرتولوج

ت   ٔام ال. التعل
اس معلومات عن   2 رفق مع ٔاداة الق اس سه الاستعامل حبیث جيب ٔان  كن ٔاداة الق شغیل ما مل  طریقة ال

ىل شمتل  عاب ؤان  كون هذه املعلومات سه الاس  ال یوجد رضورة ملثل هذه املعلومات. كام جيب ٔان 
ا:   ما یيل، ح اكن ذ ممك

شغیلیة الاعتیادیة.     الظروف ال
سیة    ة والكهرومغناط ٔداةاليت ميكن یطیة احمل تصنیف الظروف املیاكنیك   ٔان تعمل هبا.  ل
نیا.     دود درجة احلرارة القصوى وا
ار    دوث التاكثف للب ل ٕاماكنیة    .األداةدا
دام    ث كونه است ؟األداة من ح ار يل ٔام   دا
ت الرتكیب والصیانة وإالصالح والضبط املسموح هب    .اتعل
اص   ل ؤاي رشوط  دام األم ت الاست دام.تعل   ة لالست
زةرشوط التوافق مع    اس. األخرىوامللحقات  واألدوات األ   املمكن ربطها مع ٔاداة الق

ت املطلوبة   3 كون مجیع العالمات والبیا ري قاب لٕالزا ٔاو احملو ٔاو النقل. واحضةجيب ٔان    و
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اس عرض نتاجئ  118مادة    :(Indication of results) الق

ة. جيب ٔان یمت عرض  1 ة ورق س الل شاشة عرض ٔاو    النتاجئ من 
اس   2 ة الق كون عرض ن س ،احضشلك و جيب ٔان  حتت ظروف العمـل الاعتیادیـة، وان  ،بدون ٔاي ل

اس.  ة ق ىل معىن لك ن دم  ت واحضة تدل املست المات وبیا ميكن لشاشة عـرض كام كون هنا 
ة ٔان تتضمن  ة الورق س اس ٔاو ال ة الق اس ٔاو ن ة الق ىل ن ة رشیطة ٔان ال تؤر  ت ٕاضاف شلك  بیا

سا لها.   ل
جب   3 ة، ف ة ورق س ىل  ة النتاجئ  ال طبا ري قاب  ٔانيف    . لٕالزاكون النتاجئ واحضة و
اس البیع املبارش ٔان جيب   4 اس عرض نتاجئ لتوفر ٕاماكنیة ىل ٔادوات ق سهو ورس، وتعترب للمسهت الق

ىل ذالن  لهيا ٔاساسًا لعملیات دفع القمية املرتتبة    .ة الظاهرة 
  

 الطابعات  119مادة 
ة و  كون هذه الطابعة محمیة من العبث بطریقة فعا واكف جب ٔان  ال وجود طابعة مربوطة مع العداد، ف ٔان تقوم يف 

جب ٔان حتمل الفاتورة الفا  ف ل، و ة المكیة املقاسة دون ٔاي تد ويف  عبارة رصحية وواحضة وخبط كبري بطبا
اسب حبیث تبني ٔان هذه الفاتورة قد طبعت بطابعة مفصو عن العداد.   ماكن م

  
 Power supply failure  فشل مزود الطاقة  120مادة 

اس بأداة مزود زود نظام الق الل لل ةجيب ٔان  اس  ا الطوارئ محلایة مجیع وظائف الق دم يف  ست شـل ف طاقة 
زود بوسی حلفظ وعرض النتاجئ ووسی ٕالیقاف التدفق حلظة فشل مزود الطاقة. مزود يس ٔاو    الطاقة الرئ

  
ىل صهارجي توزیع احملروقات:  121مادة  ة  اس املث   املتطلبات اخلاصة بأنظمة الق

د.كون  ٔانجيب  - اس خط دخول وا   ملنظومة الق
خول ملنظومة - كون مجیع التوصیالت من نقطة ا اس وحىت ٔاخر نقطـة للتفریـغ واحضـة للعیـان وال ٔان   الق

ىل  ات فرعیة.حتوي   توصیالت ٔاو ف
كون مجیع التوصیالت معدنیة ومزودة  - املوضع  ابلیةٔان  هتا من العبث. األخ لهيا محلا  الرمسیة 
ا مع بعضها البعض. - وافقة مرتولوج كون مجیع ٔاجزاء املنظومة م  ٔان 
ري قاب  ٔان حتمل املنظومة ؤاجزاؤها - ىل مجیع املعلومات  لٕالزابطاقة بیان   منظومة.لل  األساسیةوحتتوي 
كون املنظومة فعا حبیث متنع دخول الهواء ٔاو الغازات  - ر بـأي عوامـل  ٕاىلٔان  ـة العداد ؤان ال تتـأ ارج

اس. ٕاىلتؤدي  ة الق ىل ن  التأثري 
ة من ٕاماكنیة الع  - كون املنظومة محمیة بدرجة اكف  بث ٔاو التالعب.ٔان 
اس مضن صندوق معدين محمي من العبث. - ظومة الق كون م  ٔان 
دام. - ة لالست اللها وآم وافقة مع املادة املارة من  كون املنظومة م  ٔان 
ل البدء بعملیة  - شلك دامئ ابحملروقات ق كون خرطوم الزتوید مملوء  اس.ٔان   الق
دم رجوع للمحروقات - ىل صامم   .ٔان حتتوي املنظومة 
الق  - كون طرف الزتوید للخرطوم مزودا بصامم ٕا  .ٔاوتوماتیيكٔان 
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اللها. - رسیب للامدة املارة من   ٔان ختلو املنظومة من ٔاي سیالن ٔاو 
 

  : درجات احلرارة املرجعیة حلساب احلجم  122مادة 

اء  20كون درجة احلرارة املرجعیة حلساب جحم مجیع ٔانواع السوائل الواردة يف هذا الباب يه  رجـة دس، ابست
يس ٔاو رشكة مصفاة البـرتول ٕاىل حمطـات ا ة من املورد الرئ حملروقـات احلرارة املرجعیة حلساب جحم احملروقات املبا

  س. 15وجتار البیع ابمجل يه 
  

اس   123مادة   (R)ٔادىن تدرجي ألداة الق
اس  - كون ٔادىن تدرجي ألدوات ق ـاس اجم احلجيب ٔان  ادة لق دم  ست ـل  100ألجحـام دون اليت  لـرت، م

دمة يف حمطات توزیع احملروقاتدادات    لرت ٔاو ٔاصغر. 0.01هو   ،احملروقات املست
اس األجحـام مـن  - ادة لق دم  ست اس احلجم اليت  كون ٔادىن تدرجي ألدوات ق لـرت ؤاكـرث،  100جيب ٔان 

دمة يف صهارجي توزیع احملروقات، هو   دادات احملروقات املست ل    رت ٔاو ٔاصغر.ل 0.1م
  
اس  124ة ماد دات الق   و

دة اللرتجيب ٔان تقاس    زل والاكز بو   .ٔاو املرت املكعب مكیات البزنن وا
دة كغ (LPG)ٔان تقاس مكیات الغاز البرتويل املسال جيب    ـدة اللـرت، ٔاو طـن بو اسـها بو ـال ق ، ويف 

افة الغاز البرتويل املسال  ك جب ٔان ترضب  ة رمسیةالفعلیة  (LPG)ف ل    .ٔاو املقرة من ق
دات التالیة: األخرىجيب ٔان تقاس المكیات      ، غ، كغ، طن3لرت، م، 3مل، مس بأٍي من الو

  
  :(Type approval)ٕاقرار النوع   125مادة 

دى العالمات التالیة:  1 اس ٕا   جيب ٔان حتمل ٔاداة الق
  .OIMLالمة ٕاقرار النوع الصادرة مبوجب شهادة الـ   أ 
ارش ابلعالمة املمكـ  CEمة ال  ب شلك م ة  بو ال، م ٔد األوروبیة املعمول هبا يف هذا ا وفقا ل

ىل السنة، واحملاطة مبستطیل مساو Mاملكونة من احلرف  ي یدل  انتني وا  والرمز املكون من 
ه لعالمة الـ    . (notified body)بلغ عهنا امل هة ، ٕاضافة اىل رمق اجل CEيف ارتفا

ـىل   2 ـمي املطابقـة  المة ٕاقـرار النـوع ٔاو تق ت  ة قطع، فانه یمت تث اس مكونة من مجمو كون ٔاداة الق عندما 
سیة.   القطعة الرئ

ـالف   3 ـىل  ـت العالمـة  ت العالمة، فانه ميكـن تث اس صغرية ٔاو حساسة جدا لتث ال كون ٔاداة الق يف 
ٔد ة ل ئق املصاح   اة.األداة، ٕان وجد، ابٕالضافة للو

ري قاب لٕالزا ٔاو بطریقة حتدث تلف دامئ ابلعالمة عند التالعب هبا.  4 ت العالمة بطریقة    جيب ٔان تث
هتا ٔاثناء معلیة التصنیع ٕاذا اكن مربرا.  5 ل الصانع ٔاو حتت مسؤولیته, كام ميكن تث ت العالمة من ق   جيب تث
ىل  6 المات مضل  ال وجود رضورة لعبارات ٔاخرى ٔاو مينع وضع ٔاي ٕاشارات ٔاو عبارات ٔاو   اجلهاز ويف 

ة األخرى. ىل العالمات املرتولوج   المات ٔاخرى فٕانه جيب ٔان ال تؤر 
لیه.  7 سهل الاطالع  بته يف ماكن  متیزي وم كون  العالمة واحضة وسه القراءة وا   جيب ٔان 
ىل ٔاد  8 ة األخرى  اس.ىل الصانع حتدید ٔاماكن العالمات املرتولوج   اة الق
مي املطابقة لهذه   9 كون جاهزة لعملیات تق اس حبیث  تجيب ٔان تصمم ٔاداة الق  .التعل
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یة ٕالثبات املطابقة:  10 ئق الف   الو
ت مطابقهتا لهذه  ئق اليت تث اس تقدمي مجیع الو ىل املصنع ٔاو املستورد ألدوات الق ابللغـة  تالتعلجيب 

یـة املفصـ والاكمـ اخلاصـة بتصـممي وتصـنیع ٔاداة وش، الاجنلزيیة ٔاو العربیة ئـق الف ـاس امل ذ الو لق
تشلك واحض للتأكد من مطابقهتا لل  ث جيب ٔان یتضمن التوثیق الفينتعل   :ما یيل ،بقدر إالماكن ،، ح

  امس األداة ووصفها العام.  أ 
ططات التصمميیة والتصنیعیة.  ب   ا
بتة.إالجراءات التصنیعیة املتب  ج ة    عة لضامن ٕانتاج
وصف للقطع واألجزاء الالكرتونیة مع الرسومات والرسومات التخطیطیة وخمططات دوائر املنطق   د

ا. دمة,لكام اكن ذ ممك امة عن الربجمیات املست   ومعلومات 
شغیل األداة.  هـ   توضیح طریقة 
سیة اليت مت تصنیع األدا  و ئق التق ة وفقا لها , سواء اكنت مطبقة ابلاكمـل ٔاو قامئة ابملواصفات والو

  جزئیا. 
یة (سـواء   ز سـ ئـق التق ـىل املواصـفات والو د  ـاس دون الاعـ ال تصممي ٔاو تصنیع ٔاداة الق يف 

ة.   شلك جزيئ ٔاو لكي) فانه جيب وصف احللول املتبعة لضامن تلبیة املتطلبات إاللزام
بارات, ..  ح   . اخل.نتاجئ حساابت التصاممي والاخ
شغیلیة الاعتیادیة   ط اس للعمل حتت الظروف ال نتاجئ الفحوصات الرضوریة ٕالثبات مطابقة ٔاداة الق

ـىل خصائصـها  متراریة حفاظهـا  شـوش احملیطـة احملـددة, ٕاضـافة ٕاىل ضـامن اسـ وحتت ظـروف ال
ة ٔاثناء فرتة معرها الافرتايض.   املرتولوج

  
طلبات   126مادة  مي املطابقةم   :تق

ة جيب  ك ینام اس املسمترة وا مي  للمحروقات السائىل مستوردي ٔاو مصنعي ٔانظمة الق طابقة متقدمي شهادة تق
ل امل لهيا من ق ة معرتف هبا دولیا ٔاو موافق  تهذه ل ، وفقا ؤسسةللنوع املقر صادرة عن    .التعل

  
طلبات التحقق األويل:  127مادة    م

ـاس امل   1 ـة جيب ٔان تليب ٔانظمة الق ك ینام مترة وا مجیـع املتطلبـات الـواردة يف هـذه  للمحروقـات السـائسـ
ت   .التعل

اس   2 ركیب ٔادوات ق دام ٔاو  طلبات التحقق األويل.تال مينع است   ليب م
اكلیف التحقق األويل.  3 لهيا مجیع    تتحمل اجلهة املراقب 

  
وري:  128مادة  طلبات التحقق ا   م

وري، یمت ٕاجراء الفحوصات التالیة:ألغراض املطابقة مل   1   تطلبات التحقق ا
  الفحص الظاهري.  أ 
  حفص اخلطأ األعظم املسموح به.  ب
  آلیة التصفري لعدادات الوقود.حفص   ج
  حفص الطابعة لعدادات الوقود.  د

دة لك (  2 ىل مجیع األنظمة.1یمت ٕاجراء الفحوصات الواردة يف هذه املادة مرة وا ىل و   ) سنة 
وري.  3 اكلیف التحقق ا نظمة مجیع  ٔ   تتحمل اجلهة املالكة ل
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طلبات التحقق بعد الصیانة:  129مادة    م
ـة  ك ینام مترة وا اس املسـ ىل مجیع ٔانظمة الق ٕاجـراء  الـيت یـمت للمحروقـات السـائجيب ٕاجراء الفحوصات التالیة 

  الصیانة لها:
  الفحص الظاهري.  1
  موح به.حفص اخلطأ األعظم املس  2
  حفص آلیة التصفري لعدادات الوقود.  3
  حفص الطابعة لعدادات الوقود.  4

  
طلبات التحقق املفاجئ:  130مادة    م

ة  للمؤسسةحيق   1 ركیـب وصـنا ىل مجیع اجلهات العام يف جمال صـیانة وٕاصـالح و ايئ  ٕاجراء التحقق الف
اس املسمترة وا دام ٔانظمة الق ة واسترياد وتأجري واست ك بقهتـا لبیـان مـدى مطا للمحروقات السائینام

تلهذه    .التعل
لهيـا  ؤسسةتتحمل امل  2 ال كون النتاجئ مطابقة، ف تتحمل اجلهة املراقب  اكلیف التحقق املفاجئ يف  مجیع 

ري مطابقة لهذه  تمجیع التاكلیف ٕاذا اكنت نتاجئ التحقق    .التعل
  

  ة:العالمات املرتولوج   131مادة 
ة  ك ینام اس املسمترة وا ة التالیة: للمحروقات السائجيب ٔان حتمل ٔانظمة الق   العالمات املرتولوج

  المة ٕاقرار النوع ٔاو املطابقة.  1
ل  / اخلمت المة التحقق  2 لهيا من ق   .ؤسسةاملاملوافق 

  
دام السلمي:  132مادة  طلبات الرتكیب والاست   م

دام ٔانظم ركیب واست ة جيب  ك ینام اس املسمترة وا ت  الص للمحروقات السائة الق   انع.مبا یتفق مع تعل
  

الك   133مادة  ر وامـ ركیـب وتصـد ترياد وسـویق وبیـع وتـأجري وعـرض وصـیانة وٕاصـالح و ة واسـ ىل اجلهات املعنیة بصنا
اس القانونیة،  تتلبیة املتطلبات الواردة واستعامل ٔادوات الق ـا القانونیـة رمق (املرت  يف تعلـ وٕاىل ،  )53/2005ولوج
ه مع هذه  ي ال تتعارض ف تاحلد ا  .التعل

  
ا يف األسواق ألغراض البیع املبارش ٔاو التأجري   134مادة  ت، كام مينع طر ري مطابقة لهذه التعل اس  دام ٔاي ٔاداة ق مينع است

الفه.   و
اس ال تليب الاش  135مادة  ت ٔان ٔاداة الق لهيا يف هذه ٕاذا ث ترتاطات املنصوص  لـل التعل ، ؤان هذا اخللل يف األداة هو 

ید است للمؤسسةنظايم، فٕانه حيق  ا يف اختاذ اكفة التدابري الالزمة مبا فهيا السحب من األسواق ٔاو حرص ٔاو تق دا
  جمال حمدد ٔاو الطلب بتصویب ٔاوضاعها.

اس ٕاىل صیانة   136مادة  اجة ٔاداة الق ال  جوز يف  الل فرتة التحقق، ف اس،  ة الق كررة، للجزء املتعلق بن  للمؤسسـةم
دام و/ٔاو مصادرهتا. دم السامح بوضعها يف الاست وري و/ٔاو  ح األداة لعالمة التحقق ا   رفض م
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  الثاينالباب 
امة   أحاكم 

  
  

ة  21مادة  المات مرتولوج یت  ة بت ام  ال ثبوت ق ـري وجـه حـق، ٔاو ق ٔاو مطابقـةٔاو ٕاصدار شهادات حتق يف  ، مـن 
ة، فانه حيق  دم لاختاذ اكفة إالجراءات املناسبة  للمؤسسةبدون التحقق من مطابقة األداة للمتطلبات إاللزام ضامن 

ي قـام إبصـدارها، ٔاو حتویـل رتاف ابلشهادات الصادرة عـن الطـرف ا الفة، ومبا يف ذ ٕالغاء الا اجلهـة  كرار ا
الفة  ء.للقضا ا

ىل   22مادة  تمجیع اجلهات املعنیـة هبـذه جيب  يشـ املقـدم تٔان  التعلـ دة و  لك ؤسسـةملف وهنـا املعلومـات الـيت یطلباملسـا
ذ  ف تٔاحاكم هذه واملتعلقة ب . التعل   لك سهو ورس ودون مماط

تعند اراكب ٔایة خمالفة ألحاكم هذه     23املادة  ذ حبق مركهبا ٔاو املسؤول عهنـا اكفـة وإالجراءات الصادرة مب التعل وجهبا یت
لهيا يف قانون  س السـاري املفعـول واالٔ ا مؤسسةالتدابري وإالجراءات والعقوابت املنصوص  نظمـة ملواصـفات واملقـای

تو  ر العام اختاذ التدابري وإالجراءات اليت التعل الفة، وللمد ه، وذ حبسب طبیعة ا اس  الصادرة مبوج بة راها م
كرارها مرة ٔاخرى.   عند ضبط ٔاي خمالفة للحیلو دون وقوعها ٔاو 

ذ بنود هذه  ؤسسةتقوم امل  23املادة  داد إالجراءات الالزمة لتنف تإب   .التعل
ا ال ميكن معاجلهتا مبقىض ٔاحاكم هذه   24املادة  شأت ٔاي  تٕاذا  ر التعل الف يف تطبیقها فريفع األمر للمد شأ ٔاي  ، ٔاو 

شأن ت احلا ٔاو ذ اخلالف. اسبًا  راه م ي   العام لیصدر القرار ا
   


