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 الجريدلرسمية

 (2020( لسنة )5تعليمات رقم )
 ( 2015( لسنة )9تعليمات معدلة لتعليمات الرقابة املرتولوجية رقم )

 ( وتعديالته2000( لسنة )22ملواصفات واملقاييس رقم )الصادرة استنادًا لقانون ا
 

معدل  لتعلامر  الرقربا  دتعلامر   2020( لسن  5تسم) هذه التعلامر  تعلامر  رق  س (:1المر ة س

،  تصاابح  ااررخ  2015( لعاارة 9 تقاارس مااس التعلاماار  األصاالا  رقاا  س المتر لوجااا د،

 في الجرخدة الر ما . الم عول بعد مر ر ثالثال خومر  مل تررخ  نشرهر

 

 : (2المر ة س

 فااي الباارب الثرلااق ماال التعلاماار  األصاالا   المعنااا  بمجاارل تطبااان 1-1تُعاادل الماار ة رقاا  س )

 التعلامر  بإارف  بند داأل زان  الموازخلد.

 

( في البرب الثرلق مل التعلامار  األصالا   المعناا  بمجارل المتطلبار  1-2تُعدل المر ة س (:3المر ة س

 التي لر ة مر تياون سقطارر مادا لهر  مخررجهار ص  لعدا ا  الماره بإلغرء لبررة : الخر

 (inc1–inc 1/2امل المجرل س

 

 (:4المر ة س 

 في البارب الثرلاق مال التعلامار  األصالا   المعناا  بمجارل 4-2( في المر ة س1خُعدل البند رق  س )

تقااا  مطربقا (  ا اتبدالهر بمار خلاي : المتطلبر  الخرص  لعدا ا  الماره  بإلغارء لباررة سراهر ة 

 رهر ة إقرار نوع س  رهر ة مطربق .
 في البارب الثرلاق مال التعلامار  األصالا   المعناا  بمجارل 4-2( في المر ة س2خُعدل البند رق  س )

فاي حارل تاوفر راهر ة إقارار ناوعد ماس لادة المتطلبر  الخرصا  لعادا ا  المااره  بإلغارء لباررة س

 مطربق  للنوع(.توفر رهر ة تقاا  
 فاي البارب الثرلاق مال التعلامار  األصالا   المعناا  بمجارل 4-2( في المار  س3خُعدل البند رق  س )

 المتطلبر  الخرص  لعدا ا  الماره  بحذف حرف س (  ا تبداله بحرف سس (. 
 
 المعناا  ( في البرب الثرلق مال التعلامار  األصالا  6-2( مل المر ة س2خُعدل البند رق  س (:5المر ة س

بمجرل المتطلبار  الخرصا  لعادا ا  المااره بحاذف لباررة س مسا  سااعرف(  ا اتبدالهر 

 بيلم  ساع ي(.

 

 (:6المر ة س

 في البرب الثرلاق مال التعلامار  األصالا   المعناا  بمجارل 4-4( مل المر ة س2خُعدل البند رق  س )

رة س  رهر ة تقاا (  ا اتبدالهر المتطلبر  الخرص  بعدا ا  الطرق  اليهربررا  ال عرل  بحذف لبر

 بعبررة سس  رهر ة(.
 في البرب الثرلق مل التعلامر  األصلا   المعناا  بمجارل 4-4( إل) المر ة س3إارف  البند رق  س )

خات  س اذ لانار  ألضارام  -3المتطلبر  الخرصا  بعادا ا  الطرقا  اليهربرراا  ال عرلا   مار خلاي: 

( مال هاذا 1( الاـُمبيال فاي الاـملحن رقا  س1-1د ل رقا  سةقبول س  رفر الدفع ،  ذلك  فقر  للجا

 البرب مل سج  إجراء ال حوصر  الـممين  للاهر.
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  (:7المر ة س

 في البرب الثرلاق مال التعلامار  األصالا   المعناا  بمجارل 7-6( مل المر ة س1خُعدل البند رق  س )

سإقارار  ا اتبدالهر بعباررة المتطلبر  الخرصا  بعادا ا  التر ساي بحاذف لباررة ستقااا  مطربقا ( 

 .نوع س  رهر ة مطربق (
 في البرب الثرلاق مال التعلامار  األصالا   المعناا  بمجارل 7-6( مل المر ة س2خُعدل البند رق  س )

سفي حارل تاوفر راهر ة إقارار ناوعد ماس لادة المتطلبر  الخرص  بعدا ا  التر سي بحذف لبررة 

 .توفر رهر ة تقاا  مطربق  للنوع(
 في البرب الثرلاق مال التعلامار  األصالا   المعناا  بمجارل 7-6( مل المر ة س3بند رق  سخُعدل ال )

سس  لادة المتطلبر  الخرص  بعدا ا  التر سي بحذف لبررة س رهر ة تقااا (  ا اتبدالهر بعباررة 

 .توفر رهر ة (
 
األصالا   المعناا   ( في البرب الثرلق مل التعلامار 4-7( مل المر ة س2خُعدل البند رق  س (:8المر ة س

س فااي حاارل لاادة تااوفر  بمجاارل المتطلباار  الخرصاا  أل  ا  قااارب الطااول بحااذف لبااررة 

رهر ة إقارار ناوع خات  س اذ لانتاال مال  ا   فعا  متجرنسا د  فاي حارل اجتاارز العانار  

 لمتطلبر  إقرار النوع(.

 

  (: 9المر ة س

 المعناا  بمجارل المتطلبار  الخرصا  ( في البرب الثرلق مل التعلامر  األصلا  4-8تعدل المر ة س 

 (2أل  ا  قارب اغم االلررا  بإلغرء البند رق  س
 في البرب الثرلق مل التعلامر  األصلا   المعناا  بمجارل المتطلبار  الخرصا  4-8تعدل المر ة س )

(  بحذف لبررة سفي حرل توفر 2( لاصبح س3أل  ا  قارب اغم االلررا  بإلر ة ترقا  البند س

 رار نوعد مس لدة توفر رهر ة تقاا  مطربق  للنوع(.رهر ة إق
 

( في البرب الثرلاق مال التعلامار  األصالا   المعناا  بمجارل ماوازخل 1-9تعدل المر ة س(: 10المر ة س

س خسااتثن) منهاار مااوازخل الحاارارة الحاارارة الطبااا  الزجرجااا  الزربقااا  بحااذف لبااررة 

 ارل الخادج  ماوازخل الحارارة المستخدم  ألضرام  رصا  سمثا  ماوازخل حارارة األل

المهبلا ( بسبب مد  قار هر س  قام  تقساامتهر س  قاما  الخطاع األلةا  المساموس باه 

 (MPEس

 

( في البرب الثرلق مل التعلامر  األصلا   المعنا  بمجارل ماوازخل 1-10تعدل المر ة س (:11المر ة س

المصاامم  لقااارب س خسااتثن) منهاار المااوازخل الحاارارة الطبااا  الرقمااا  بحااذف لبااررة 

  رج  حرارة الجلد(

 

( سحيارة لرما  أل  ا  القاارب القرنوناا  بعنوالهار فاي البارب الثرلاق 23تعدل المر ة س  (:12المر ة س

خات  س اذ العانار  ألضارام قباول س  ( : 5-23مال التعلامار  األصالا  بإاارف  البناد س

إجاراء ال حوصار  ( مل سج  1رفر الدفع   ذلك  فقر للجدا ل المبان  في الملحن س

 المطلوب   فقر لمتطلبر  التحقن األ لي
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. س  ا  القاارب التاي 9س ( بإاارف  البناد1(  فاي الملحان رقا  س1-1تعدخ  الجد ل سة  (:13المر ة س

إلاا) س  ا  القااارب القرنونااا  الخراااع   خاات  التحقاان منهاار بوا ااط  مااوا  مرجعااا (

 للرقرب  المتر لوجا   المشمول  في هذا الجد ل.
 

تعدخ  جاد ل األجاور المتر لوجاا   فاي  البارب الخارمس بحاذف  لما  دلغرخا د  سخنمار (: 14المر ة س

 ر   في لرمو  د السع  /الحم / الماد  اإل اميد فاي الجاد ل  ا اتبدالهر  بيلما  

 دحت)د.

 

 (: 15المر ة س

 الخرص بع زان صنك س1-2تعدخ  سجور التحقن بعنواله األ ر  في  البند س )M1س   )M2 )

 اغ مال جاد ل األجاور المتر لوجاا   فاي  البارب  20س  مر خيرفئهار  لاز زان التاي تصا  حتا) 

  نرنار.  4الخرمس لتصبح 
 الخرص باع زان صانك س3-2تعدخ  سجور التحقن بعنواله األ ر  في  البند س )M1س  )M2 )

البرب الخارمس  غ مل جد ل األجور المتر لوجا   في   200س  مر خيرفئهر  لز زان س بر مل  

  خنررا .  30لتصبح 
 في جد ل األجور المتر لوجا  في البرب الخرمس لاصبح  مر خلي:3تعدخ  البند س ) 

 

 األ اة

 

السع / الحم / المد  

 اال مي

 

سجور التحقن بعنواله 

 األ ر 

 

سجور 

 المعرخرة

 

األ زان صنك 

M3   األ زان 

السدا ا  ا  مر 

 خيرفئهر

 خنررا    15  خنرر 2  غ20حت) 

 200  حت)  20س بر مل 

  غ
  خنررا   20  نرنار 5

  خنررا   30  خنررا   20  غ 200س بر مل 

 

 3( إلا) 1-2تعدخ  المالحةر  في جد ل األجور المتر لوجا  في البارب الخارمس للبناو  مال س 

 M 2, M1M &3س في حرل ت  إلار ة اابم لاز زان ذا  الصانك بإارف  المالحة  الترلا  
  نرنار لل     تل   زنا  ( 10 تا رء مبلغ بقام  خت  ا

 في حرل ( لتصبح س5تعدخ  المالحةر  في جد ل األجور المتر لوجا  في البرب الخرمس للبند س

 تر اب  الخر الوزن للموازخل خت  التحقن األ لي مل المازان بشي   رم  بعد تر اب الخلا ( 

 11( إلا) س1-10  في البارب الخارمس للبناد ستعدخ  المالحةر  في جد ل األجور المتر لوجا-

 خنررا ( مقرب  سجور نق  األ زان  ذلك في  50سخت  ا تا رء مبلغ س( بإارف  المالحة  الترلا  5

حرل تعذر تقدخ  الخدم  المطلوب   رمل  بسبب لدة صالحا  س  جرهزخا  س اة القاارب س  بسابب 

 سق لذر آ ر مل قب  صرحب العالق (
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  في جد ل األجور المتر لوجا  في 9-11(   س8-11(   إارف  البندخل س7-11ستعدخ  البند  )

 لاصبح  مر هو مواح في الجد ل الترلي:البرب الخرمس 

 

 األ اة

 

 الرق 

 

السع / الحم / المد  

 اال مي

 

سجور التحقن 

 بعنواله األ ر 

 

سجور 

 المعرخرة

 

الموازخل 

 صنك 
III,IV  س  مر

 خيرفئهر

11-7 
  غ 20000س بر مل 

  غ40000  حت) 
  خنرر 600  خنررا   450

11-8 
  غ  40000س بر مل 

  غ 60000  حت) 
  خنرر 800  خنرر 600

  خنرر 800  غ 60000س بر مل  11-9
1000 

  خنرر

 

   حذف المالحة  الترلا  :سفي حرل الحرج  أل زان معاررخا  تربعا  للمل سا    س بار مال  حمولا

(  7-11للاا) سجااور التحقاان  المعاارخرة الااوار ة فااي البنااد  ارر خناا 150لاال خ اارف مبلااغ   40

( 1-10الوار ة في المالحةر  في جد ل األجور المتر لوجاا  فاي البارب الخارمس للبناو  مال س

 .(7-11إل) س
 7-11(   س6-11تعدخ  المالحة  في جد ل األجور المتر لوجا  في البارب الخارمس للبناو  س )

 لتصبح  مر خلي :
مند بي المل س  إل) موقس العم   تعذر تقدخ   دم  المعرخرة المطلوب  نتاجا  في حرل  صول 

لعدة جرهزخ  س  صالحا  س اة القارب س  نتاج  ألق لذر آ ر مل قب  صارحب العالقا ، فعناه خات  

-11 خنررا  مل صرحب العالق  مقرب  الوقاا  الجهاد الاذق تا  بذلاه للبناو  س 250ا تا رء مبلغ 

 (9-11(   س8-11(   س7-11(   س6
  حااذف المالحةتااال الااوار تال فااي جااد ل األجااور المتر لوجااا  فااي الباارب الخاارمس للبنااو  ماال 

خت  إجراء التحقن األ لي بطرخقا  التحقان  ا تبدالهر برلمالحة  الترلا  س (2-12( إل) س1-12س

 (.بع ذ العانر 
 14خرمس للبنو  مل سحذف المالحةتال الوار تال في جد ل األجور المتر لوجا  في البرب ال-

خت  إجراء التحقن األ لي بطرخقا  التحقان بع اذ  ا تبدالهر برلمالحة  الترلا  س (3-14( إل) س1

 (.العانر 
 الخارص بعادا ا  قاارب ا اتهال  الطرقا  اليهربرراا  مال 18تعدخ  سجور المعارخرة فاي  البناد س )

 ا . خنرر 150جد ل األجور المتر لوجا   في  البرب الخرمس لتصبح 
 الخرص بعدا ا  قاارب ا اتهال  الطرقا  اليهربرراا  18تعدخ  سجور التحقن األ لي في  البند س )

 مل جد ل األجور المتر لوجا   في  البرب الخرمس لتصبح  خنررخل.
 الخارص بعادا ا  قاارب ا اتهال  الطرقا  18تعدخ  سجور التحقن بعنواله األ ار  فاي  البناد س )

  خنررا . 50المتر لوجا   في  البرب الخرمس لتصبح   اليهربررا  مل جد ل األجور

 الخرص بعدا ا  قارب ا اتهال  المارء مال جاد ل األجاور 19تعدخ  سجور المعرخرة في  البند س )

  خنررا . 150المتر لوجا   في  البرب الخرمس لتصبح 
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 مال جاد ل ( الخارص بعادا ا  قاارب ا اتهال  المارء 19تعدخ  سجور التحقن األ لي في  البناد س

 األجور المتر لوجا   في  البرب الخرمس لتصبح  خنررخل.
 الخارص بعادا ا  قاارب ا اتهال  المارء 19تعدخ  سجور التحقن بعنواله األ ار   فاي  البناد س )

 ا . خنرر 50مل جد ل األجور المتر لوجا   في  البرب الخرمس لتصبح  
 
( إل) الجد ل 20لبرب الخرمس بإارف  البند ستعدخ  جد ل األجور المتر لوجا   في  ا (:16المر ة س

لاصاابح  ماار خلااي: لاادا ا  قااارب الطرقاا  اليهربررااا  المثبتاا  للاا) رااواحل الساااررا  

اليهربررا  العرم  المستخدم  في محطر  الشحل العرم  س  الخرص ، حاق تيون سجور 

 ررا . خن 50 خنررا  لي  ررحل  سجور التحقن بعنواله األ ر   20التحقن األ لي 

 

( إل) الجد ل 21تعدخ  جد ل األجور المتر لوجا   في  البرب الخرمس بإارف  البند س (:17المر ة س

لاصاابح  ماار خلااي: لاادا ا  قااارب الطرقاا  اليهربررااا  المثبتاا  للاا) رااواحل الساااررا  

اليهربررااا  الشخصااا  المسااتخدم  فااي المناارزل   الاا ....د حاااق تيااون سجااور التحقاان 

  خنررا . 50لي  ررحل  سجور التحقن بعنواله األ ر   األ لي  خنرران 

 

مل جد ل الخرص بصمرة س طوانر  الغرز ( 24تعدخ  سجور التحقن األ لي في  البند س (:18المر ة س

  خنرر. 0,5األجور المتر لوجا   في  البرب الخرمس لتصبح 

ذف لبااررة دال حاا  تعاادخ  جااد ل األجااور المتر لوجااا   فااي  الباارب الخاارمس بحاا (:19الماار ة س

 (  ا تبدالهر  بعبررة سفح  الحج (.1-28اإلتالفيد  سخنمر  ر   في البند س

 

تعدخ  جد ل األجور المتر لوجا   فاي  البارب الخارمس بحاذف لباررة دال حا  ضاار  (:20المر ة س

 (  ا تبدالهر  بعبررة سفح  الوزن(.2-28اإلتالفيد  سخنمر  ر   في البند س
 

  (:21المر ة س
 ( إلاا) الجااد ل 3-28عاادخ  جااد ل األجااور المتر لوجااا   فااي  الباارب الخاارمس بإااارف  البنااد ست

 لاصبح  مر خلي: 
 . العبوا  المعبعة مسبقر  سلي   فع  ت تاش متجرنس ( / فح  العد 

لل) سن تيون صالحا  التحقن لمدة  نتال  األجور المتر لوجا  المترتب  لل) التحقن األ لاي 

 25 خنااررا د  سجااور التحقاان بعنوالااه األ اار   25ور ة س  المصاانع  محلااار  ماال األ  ا  المساات

  خنررا .

 ( إلاا) الجااد ل 4-28تعاادخ  جااد ل األجااور المتر لوجااا   فااي  الباارب الخاارمس بإااارف  البنااد س

 لاصبح  مر خلي: 
العبوا  المعبعة مسبقر  سلي   فع  ت تااش متجرنسا ( / فحا  االبعار  س لاول، لارم، مسارح ، 

 . ...( مر  

لل) سن تيون صالحا  التحقن لمدة  نتال  األجور المتر لوجا  المترتب  لل) التحقن األ لي 

 25 خنااررا د  سجااور التحقاان بعنوالااه األ اار   25ماال األ  ا  المسااتور ة س  المصاانع  محلااار  

  خنررا . 
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  د تتقراا) حذف المالحة  الترلاا  :س فاي حارل إميرناا  إلطارء المصانس مهلا  لتصاوخب المخرل ا

 خنرر / فح  ضار اتالفيد  لل    صانك س   50 خنرر /فح  اتالفي    100المل س  مبلغ 

نوع ضار مطربن د  ذلك مقرب  إلر ة ال ح  المتر لاوجي مال العباوا  المخرل ا ( الاوار ة فاي 

 (.2-28(  س1-28المالحةر  في جد ل األجور المتر لوجا  في البرب الخرمس للبنو  س
 

  (:22المر ة س
لاصاابح  فاي جااد ل األجاور المتر لوجااا   فاي  الباارب الخارمس( 36( إلاا) س20إلار ة تاارقا  البناو  س

 (.36( إل) البند س22ترقامهر مل البند س

 

  (:23المر ة س

 حذف المالحةر  الموجو ة في نهرخ  البرب الخرمس  التي تن  لل) مر خلي:

 : خشم  التحقن االجبررق  ال مل 

 رمج(التحقن الد رقسالمب -

 التحقن ال جرري -

 التحقن بعد الصارن   -
  سسثنرء التحقن مال العباوا  المعباعة مسابقر  د تساتبدل سجاور إلار ة ال حا  باعجور المعارخرة فاي

 الحرال  التي تستدلي ذلك(

 

  (:24المر ة س

لنااد تن اااذ التحقاان للاا) ماار خلااي: إااارف  المالحةاا  الترلااا  فااي نهرخاا  الباارب الخاارمس  التااي تاان  

األ اار  سالتحقاان ال جاارري(د خاات  ا ااتا رء سجااور التحقاان بعنوالااه األ اار  فااي حاارل لاادة بعنوالااه 

 المطربق د   ال خت  ا تا رء سخ  سجور في حرل المطربق 

 

تعاادخ  األجااور فااي الجااد ل الموجااو  فااي بنااد س األجااور المتر لوجااا   االجااراءا   (:25الماار ة س

ثنرء التحقن األ لي( في البرب الخارمس القرنونا  المتخذة سثنرء التحقن اإلجبررقد بر ت

 لاصبح  مر خلي: 

في حرل  لدة المطربق  سفي حرل مراجع  المل س   التصاوخب( : تتقراا) المل سا  

سجور التحقن لل لملا  التحقن   سجور المعرخرة في حارل  رناا األ اة قربلا  للمعارخرة 

رحب العالقا  جمااس  خرضب صرحب األ اة ا تمرار لملهر  لادة إتالفهار ،  ختحما  صا

التياارلاك مثاا  باادل نقاا  المعاارخار  س  ا  القااارب  باادل التاانقال   المباااا  المباارلغ 

 المخصص  للموظ ال الميل ال بهذا العم . 

 

 وزير الصناعة والتجارة والتموين
 رئيس جملس إدارة مؤسسة املواصفات واملقاييس

 م. مهـــــــا علـــــــــي

 

 










































































































































































































































































































































