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  2016-64لفنية اإللزامية التعليمات ا
  العبوات

)22\3\2016(  

 
  )1( مادة

 األهداف
منظمة للعبوات بهدف منع أو تخفيض أي أثر وضع أحكام  تهدف هذه التعليمات الفنية اإللزامية (التعليمات) إلى

  حماية البيئة. المساهمة فيلها على البيئة المحلية وبالتالي 
  
  )2( مادة

 المجال
 تسري هذه التعليمات على جميع العبوات المطروحة في السوق.  )1(

  :يسري على العبوات من التاليتسري هذه التعليمات دون اإلخالل بما   )2(
  كتلك المتعلقة بالسالمة وحماية صحة اإلنسان ونظافة المنتجات المعبأة. متطلبات الجودة  -
  متطلبات النقل المتبعة.  -

  
  )3( مادة

 تعريفات
  تستخدم التعريفات التالية في هذه التعليمات:

أو الستخدام في احتواء لوالمعدة من اي مواد مهما كانت طبيعتها عة العبوات: جميع المنتجات المصنّ   )1(
 المنتجاتالى  خامالمواد ال منابتداًء (بكافة اشكالها البضائع حماية أو تداول أو ارسال أو عرض 

صنف غير قابل ي عتبر اويج إلى المستخدم أو المستهلك. من المنتِ المخصصة لالنتقال و ) مصّنعةال
  :يليما مفقط تتألف العبوات و  ستخدم لنفس األغراض شكل من أشكال العبوات.يلإلرجاع و 

  بيع للمستخدم أو المستهلك النهائي في موقع الشراء. ةوحد اعدت لتشكل ةالبيع: عبو  ةعبو   (أ)
من عبوات  معين عددذات  مجموعة - في موقع الشراء -اعدت لتشكل  ةالثانوية: عبو  ةالعبو   (ب)

ستخدم فقط كوسيلة لمأل لتبهذا الشكل إلى المستخدم أو المستهلك النهائي أو  هابيعلالبيع سواًء 
  عن المنتج دون التأثير في خصائصه. فصلهاالرفوف في نقطة البيع أي أنه يمكن 
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لمنع ل تداول ونقل عدد من وحدات البيع أو العبوات الثانوية يتسهاعدت ل ةنقل: عبو ال ةعبو   (ت)
البري أو البحري أضرار النقل. وال تشمل عبوات النقل حاويات النقل الجوي أو التداول اليدوي و 

  أو بالسكك الحديدية.
  :)1(أيضا على المعايير التاليةيعتمد تعريف العبوات 

عبوة إذا استوفى التعريف المذكور أعاله دون اإلخالل بالوظائف األخرى التي  ما صنف يعتبر  )أ(
و ج وكان ضروريا في االحتواء أقد تؤديها العبوة، إال إذا كان الصنف جزءا مندمجا في منتَ 

ج طوال مدة صالحيته وبحيث أن جميع العناصر معدة لالستخدام الدعم أو المحافظة على المنتَ 
  أو لالستهالك أو التخلص منها سوية.

  تعتبر األصناف التالية عبوات إذا لبت وظيفة التعبئة أو التغليف:  )ب(
  األصناف التي صممت لتعبأ في موقع البيع.  -
 واحدة والتي تباع أو تعبأ أو صممت لتعبأ في موقع البيع.األصناف التي تستعمل لمرة   -

يجب اعتبار أجزاء العبوات وملحقاتها المندمجة في العبوات جزءا منها. كما ويجب اعتبار   )ت(
الملحقات المعلقة على المنتجات أو المتصلة بها والتي تقوم بوظيفة العبوات، عبوات إال إذا 

  يع عناصرها معدة لالستهالك أو للتخلص منها سوية.كانت جزءًا مندمجًا بالمنتج وجم
ُأضيف له مضافات او مواد كيميائية اخرى وقادر على  (Polymer) الجزيئات عديدمركب بالستيك: ال  )2(

  .(Carrier bags)الكياس لان يكون المكون البنيوي الرئيسي 
عة من مصنّ  - (Handle)مجهزة او غير مجهزة بمقبض سواء  – بالستيكية: اكياسالكياس األ  )3(

  ومنها: ط بيع المنتجاتاالبالستيك يتم تزويدها للمستهلكين عند نق
  ميكرون. 50: أكياس بالستيكية ذات سماكة جدارية أقل من ةخفيفالبالستيكية الكياس األ  )أ(
ميكرون  15ذات سماكة جدارية أقل من بالستيكية جدا: أكياس البالستيكية الخفيفة كياس األ  )ب(

تستخدم الغراض صحية او كعبوة اولية للغذاء السائب عندما يساعد هذا في منع انسكاب 
  .الغذاء

مخلفات العبوات: أي عبوة أو مادة تعبئة يقوم مالكها بالتخلص منها أو ينوي ذلك أو يتوجب عليه ذلك   )4(
  باستثناء متبقيات عمليات اإلنتاج.

ادة االستخدام: أي عملية يتم خاللها إعادة تعبئة العبوة التي صممت إلتمام عدد أدنى من مرات إع  )5(
االستخدام لنفس الغرض الذي صممت له خالل فترة استخدامها بدعم أو بدون دعم من منتجات إضافية 

خدام هذه مساعدة متوفرة في األسواق لتمكين إعادة تعبئة العبوة. وعندما تتوقف عملية إعادة است
 العبوات، تصبح من مخلفات العبوات.

                                                            

 .) على أمثلة توضيحية لتطبيق هذه المعايير1ملحق (يحتوي   )1(
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العبوات المركَّبة: عبوات صنعت من مواد مختلفة ال يمكن فصلها عن بعضها البعض بشكل يدوي وال   )6(
  تزيد نسبة أي منها عن نسبة وزنية سيتم تحديدها الحقا من قبل الجهة المختصة.

أحكام هذه  على تطبيقوالتفتيش للرقابة الجهة المختصة: الجهة أو الجهات التي يحددها مجلس الوزراء   )7(
  ) من قانون المواصفات والمقاييس والقوانين السارية األخرى ذات الصلة.23التعليمات بموجب المادة (

 
  )4( مادة

 المتطلبات األساسية والمطابقة
على الجهة المختصة التأكد من أن العبوات المطروحة في األسواق مطابقة لجميع المتطلبات يجب   )1(

 ).2التي تحددها هذه التعليمات بما فيها ملحق (األساسية 

  تعتبر العبوات المطابقة للمواصفات القياسية مطابقة لجميع المتطلبات الواردة في هذه التعليمات.  )2(
  ت الفنية االلزامية اصدار قائمة بالمواصفات القياسية وتحديثها بشكل دوري.يجب على لجنة التعليما  )3(

  
  )5( مادة
 يةئوقاتدابير 

يجب على الجهة المختصة اتخاذ ما يلزم من تدابير لتخفيض مستوى االستهالك المحلي السنوي من   )1(
اء عفكيس لكل مواطن او ما يكافئها وزنا. ويسمح با 40الى حد اعاله  ةكياس البالستيكية الخفيفاال
يمكن للجهة وكأحد التدابير المذكورة اعاله،  .المتطلبجدا من هذا  ةكياس البالستيكية الخفيفاال

  ن االكياس المذكورة عند نقاط بيع المنتجات.اثماالمختصة الزام المشتغلين تقاضي 
  تشجيع تطبيق األنظمة الخاصة بإعادة استخدام العبوات بطرق سليمة بيئيا.يجب على الجهة المختصة   )2(

  
  )6( مادة

 عريفالوسم ونظام الت
  ).3ت وفق األحكام الواردة في ملحق (توسم العبوا  )1(
، يجب أن تحمل العبوة ما يشير إلى طبيعة المادة أو المواد عمليات التجميع وٕاعادة االستخداملتسهيل   )2(

  في صناعتها بهدف تمكين الصناعة المعنية من تحديدها وتصنيفها.المستخدمة 
إما عليها أو على بطاقة البيان.  ) من هذه المادة1وفق الفقرة (يجب أن تحمل العبوة الوسم المناسب   )3(

  على أن يكون الوسم واضحا وسهال للقراءة وغير قابل لإلزالة حتى لو تم فتح العبوة.
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  )7( مادة
 المعادن الثقيلة الموجودة في العبواتحدود تركيز 

مجموع مستويات تركيز الرصاص والكادميوم والزئبق والكروم سداسي التكافؤ المتواجدة ال يزيد يجب أن   )1(
  جزء من المليون وزنا. 100في العبوات أو أجزائها عن 

العبوات المصنعة كليا من على من هذه المادة ) 1( الفقرةال تسري مستويات التركيز المذكورة في   )2(
  الزجاج البلوري الرصاصي.

  
  )8( مادة

 معلومات لمستخدمي العبوات
 تزويد مستخدمي العبوات بما فيهم المستهلكين بالمعلومات الضرورية حول ما يلي: على المشتغلينيجب 

  دورهم في المساهمة في إعادة استخدام العبوات.عند اللزوم،   -
  العبوات المتواجدة في األسواق.معنى الوسم على   -

  
  )9( مادة

 التنفيذ
  من تاريخ إصدارها. ينمرور سنتبعد حيز التنفيذ هذه التعليمات  تدخل

  
  )10( مادة

 ازالة التعارض
 كل ما يتعارض مع هذه التعليمات. ُيلغى

  
  )11( مادة

 تفسير النصوص
التفسير الصادر عن لجنة التعليمات الفنية في حال ظهور خالف في تفسير أحد نصوص هذه التعليمات، يعتمد 

  اإللزامية.
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  )1لحق (م
 أمثلة توضيحية حول المعايير

  
  ):أالمعيار (

  أمثلة توضيحية على عبوات:
  صناديق الحلويات  -
  الغشاء الرقيق الذي يغلف علب االسطوانة المدمجة.  -
  والدوريات.للكاتالوجات  (Mailing pouches)البريدية  الجوارب او الحقائب  -
  الجاتوه التي تباع مع الجاتوه. قواعد  -
القضبان واالنابيب واالسطوانات التي تلف حولها مواد مرنة مثل الشرائح البالستيكية او   -

رقائق االلمنيوم او الورق باستثناء تلك المعدة كجزء من آلة انتاجية وال تستخدم لعرض 
  منَتج كوحدة للبيع.

غير  هاولكنالمعدة لتستخدم لبيع او نقل النباتات  (Flower pots)أصص االزهار   -
  معدة للبقاء مع النبات طيلة فترة حياته.

  القناني الزجاجية الستخدامات الحقن.  -
التي تباع مع االقراص وغير  (CD spindles)ذات المحور االقراص المدمجة  عبوات  -

  تخزين.المعدة لتستخدم في 
  التي تباع مع المالبس. (Clothes hangers)عّالقات المالبس   -
  علب عيدان الثقاب.  -
  الحواجز المعقمة مثل الجوارب والصواني والمواد الضرورية لحفظ تعقيم المنتج.  -
مثل كبسوالت القهوة  (Beverage system capsules)المشروبات انظمة كبسوالت   -

  والكاكاو والحليب والتي تترك فارغة بعد االستعمال.
نات الفوالذية القابلة العادة التعبئة والمستخدمة النواع مختلفة من الغازات االسطوا  -

  باستثناء مخمدات الحريق.
  أمثلة توضيحية على غير عبوات:

  أصص الزهور المعدة للبقاء مع النبتة طوال فترة حياتها. -
 صندوق العدة. -

 أكياس الشاي. -

 األغلفة الشمعية حول األجبان. -

  غشاء السجق. -
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  المالبس التي تباع بشكل منفرد.عّالقات   -
وجوارب القهوة  (Beverage system coffee capsules) نظم شرب القهوة كبسوالت  -

والقهوة المعبأة في اقراص من ورق التصفية  (Coffee foil pouches) الرقيقة
(Filter paper coffee pods)  والتي يتم التخلص منها سوية مع منتج القهوة

  .المستخدم
  الحبر للطابعات. (Cartridges)خرطوشات   -
  علب االقراص المدمجة وشرائط الفيديو التي تباع سوية معها وتحتويها.   -
التي تباع فارغة ومعدة  (CD spindles)عبوات االقراص المدمجة ذات المحور   -

  لتستخدم في التخزين.
  اكياس مواد التنظيف القابلة للذوبان.  -
  عبوات الشموع.  -
مثل مجرشة  ءالمطاحن والمجارش الميكانيكية اليدوية المدمجة بمستوعب قابل للمل  -

  الفلفل القابلة للتعبئة.
  ):بالمعيار (

  أمثلة توضيحية على عبوات صممت وأعدت لتعبئتها عند نقطة البيع:
  األكياس البالستيكية أو الورقية لحمل البضائع.  -
  واحدة.األطباق واألكواب التي تستعمل لمرة   -
  األغشية البالستيكية الرقيقة للتغليف.  -
  أكياس الساندويتشات.  -
  ورق األلمنيوم.  -
  مغاسل التجارية.االغلفة البالستيكية المعدة للمالبس النظيفة في ال  -

  أمثلة توضيحية على غير عبوات:
 أدوات الخلط والمزج.  -

  أدوات المائدة المعدة لالستعمال لمرة واحدة.  -
  التغليف المباع بمفرده.ورق   -
  عبوات الخبيز الورقية.  -
  قواعد الجاتوه المباعة دون جاتوه.  -

  ):تالمعيار (
  أمثلة توضيحية على عبوات:

  البطاقات المعلقة مباشرة أو المرتبطة بالمنتج.  -
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  أمثلة توضيحية على جزء من عبوات:
  فرشاة تكحيل الرموش التي تشكل جزءا من غطاء العبوة.  -
 البطاقات الالصقة المرتبطة بعبوة أخرى.  -

 دبابيس المكابس.  -

 األكمام البالستيكية.  -

  أجهزة قياس الجرعات التي تشكل جزءا من غطاء عبوة المنظفات.  -
ومعبئة للملء المطاحن والمجارش الميكانيكية اليدوية المدمجة بمستوعب غير قابل   -

  .بمنتج ما مثل مجرشة الفلفل المعبأة بالفلفل
  أمثلة توضيحية على غير عبوات:

  .(Radio frequency identification (RFID) tags)بطاقة ذبذبة امواج الراديو   -
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  )2ملحق (
 بوات وقابليتها إلعادة االستخدامالمتطلبات األساسية لتركيب الع

 
  المتطلبات المحددة لتصنيع وتركيب العبوات  )1(

عند تصنيعها إلى القدر األدنى الكافي للحفاظ على المستوى  ةيجب تقليل حجم ووزن العبو   -
  الضروري من السالمة والصحة والقبول للمنتج المعبأ وللمستهلك.

يجب تصميم العبوات وٕانتاجها واستغاللها تجاريا بشكل يسمح بإعادة استخدامها أو باستعادتها   -
لحد األدنى عند التخلص من مخلفاتها أو (بما في ذلك تدويرها)، ويقلل من أثرها على البيئة إلى ا

  من بقايا عمليات إدارة مخلفاتها.
يجب تصنيع العبوات بشكل يقلل (للحد األدنى) من وجود المواد الضارة أو المواد الخطرة األخرى   -

(الموجودة أصال كمكونات لمواد العبوات أو أي من أجزائها) في االنبعاثات أو الرماد أو العصارة 
  أو طمر العبوات أو مخلفاتها أو بقايا عمليات إدارة مخلفاتها. عند حرق

  المتطلبات المحددة لقابلية العبوات إلعادة االستخدام  )2(
  يجب استيفاء المتطلبات التالية بشكل متزامن:

يجب أن تمكن الصفات والخصائص الطبيعية للعبوة من استخدامها لعدة مرات أو استخدامات   -
  طبيعية ومتوقعة. وفق ظروف استخدام

  امكانية معالجة العبوات المستخدمة لتلبية متطلبات صحة وسالمة األيدي العاملة.  -
تحقيق المتطلبات المحددة للعبوات القابلة لالستعادة عند توقف إعادة استخدامها وبالتالي اعتبارها   -

  من المخلفات.
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  )3لحق (م
  مواد العبواتب عريفنظام الت

 
مع اإلشارة إلى  عريفالملحق الترقيم واالختصارات أينما وردت التي يبنى عليها نظام التيغطي هذا   )1(

  .عريفطبيعة مواد العبوات المستخدمة وتحديد أي من هذه المواد يجب إخضاعها لنظام الت
كما وردت في الجداول الالحقة. ويكون  عريفكون الترقيم واالختصارات المستخدمة في نظام التي  )2(

  .الزامياستخدامها على أساس 
  يجب استخدام الحروف الكبيرة فقط لالختصارات.  )3(

  
  )1جدول (

  نظام الترقيم والرموز المختصرة للبالستيك
  المادة ورمزها المختصر  الترقيم

1   
2  
3  
4  
5  
6  

  19إلى  7

  PETبولي إيثيلين تيريفثاليت 
  HDPEبولي إيثيلين عالي الكثافة 

  PVCبولي فينيل كلورايد 
  LDPEبولي إيثيلين منخفض الكثافة 

  PPبولي بروبيلين 
  PSبوليستيرين 

  (لم تحدد بعد)

  
  )2جدول (

  الليفيةنظام الترقيم والرموز المختصرة للورق واأللواح 
  المادة ورمزها المختصر  الترقيم
20  
21  
22  

  39إلى  23

  PAPاأللواح الليفية المتموجة 
  PAPاأللواح الليفية غير المتموجة 

  PAPالورق 
  (لم تحدد بعد)

  
   



 )11(من  )10(صفحة     

  )3جدول (
  نظام الترقيم والرموز المختصرة للمعادن

  المادة ورمزها المختصر  الترقيم
40  
41  

  49إلى  42

 FEالفوالذ 

  ALUاأللمنيوم 
  (لم تحدد بعد)

  
  )4جدول (

  المختصرة للمواد الخشبيةنظام الترقيم والرموز 
  المادة ورمزها المختصر  الترقيم
50  
51  

  59إلى  52

 FORالخشب 

  FORالفلين 
 (لم تحدد بعد)

  
  )5جدول (

  نظام الترقيم والرموز المختصرة للمواد النسيجية
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  (لم تحدد بعد)
  بالستيك / ألمنيوم
  بالستيك / صفيح
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