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  المجال–١
  أنظمة قياس السوائل عدا املـاء يفختباراال                    حتدد هذه املواصفة مميزات مقاييس السعة العيارية وتصف طرائق 

 .*(      )س .ق. تطابقها مع املتطلبات املترولوجية يف  املواصفة ملبيان) واليت سنسميها أنظمة القياس                     (
 .  املميزات املترولوجية وطرائق معايرة مقاييس السعة العيارية٣ ،  ٢                     حيدد يف الفقرات 

 :لتالية أنظمة القياس النموذجية ا يفختباراال  طرائق ١٢ إىل ٤                     تعطى الفقرات من 
 ). ما عدا غاز النفط السائل ( أجهزة صرف الوقود السائل – ١                     
 . أنظمة قياس الصهاريج لنقل النفط– ٢                     
  أنظمة قياس تفريغ صهاريج نقل النفط واخلزانات على السكة احلديديــــة وخزانـات السفن – ٣                     

 .                       واملستودعات الثابتة     
 .  أنظمة قياس تعبئة خزانات السكة احلديدية والصهاريج وخزانات السفن واملستودعات– ٤                     
 . أنظمة القياس املركبة على خطوط األنابيب– ٥                     
 .  أنظمة قياس احلليب– ٦                     

                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  OIML  117حالياً قيد االعداد وريثما تصدر تعتمد                      *    
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 . ميكـن اختبار أنواع أخرى من أنظمة القياسات أو أنظمة قياس سوائل أخرى وفقاً إلحدى الطرق املذكورة  
 أو ) كغاز النفط السائل أو الغاز الطبيعي السائل (ال تطبـق هذه املواصفة على أنظمة قياس الغازات السائلة   

  ميلي باسكال فأنظمة قياس هذه األنواع (20)ــل التربيد أو على السوائل اليت تزيد لزوجتها عن على سوائ
 .جندها يف مواصفات أخرى

 

 ةمقاييس السعة العياري -٢
 

 السعات االمسية ومواد االنشاء  ٢/١ 
  حيـدد * أنظمة القياس مواد وسعات امسية مناسبة يفالختبارلستخدمة جيب أن يكون ملقاييس السعة العيارية امل  

 . اجلدول منوذجاً هلا ولسعتها االمسية
 

 )١(جــدول 
 

 السعة االمسية
 لتر

 توضيح ملقاييس السعة
  العيارية

0,1 – 0,2 – 0,5 
 القوارير العيارية  10 – 5 – 2 – 1

 مقاييس االختبار العيارية  20 – 10 – 5
 خزانات االختبار   أو أكرب20

 القوارير العيارية الستخدامات خاصة  2,5  -  0,25
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  حيدثقد جيب توخى احلذر أن أي تلوث للمواد املستخدمة يف مقاييس السعة أو أي تلوث الحق هلا*   
 .    خطراً خصوصاً عند استخدامها لقياسات املنتجات النفطية
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     ) ٣٤٨( س .ق.جيب صناعة القوارير العيارية من الزجاج احملدد يف م  
 غطاء داخلي وجيب صناعة خزانات االختبار ومقاييس االختبار العيارية من الفوالذ أو من الفوالذ الطري مع   

  .بالقرارات احلكوميةمناسب أو يتم صناعتها من مواد أخرى حمددة 

 الدقـــة ٢/٢
 
 عــام ٢/٢/١
 3                        النموذج و ـــ  اخلطأ األعظمي عنـــد اعتماداخلطأ األعظمي املسموح به عند اختبارات     1                       5                   جيب إجراء معايرة مقاييس السعة العيارية ليكون االرتياب الكلي عند املعايرة ضمـــن ـــ    1
  k = 2جيب تقييم االرتياب وفقاً ملقدار االرتيــاب اجلربي يف القياس مع  .  اختبارات التحقق   
 رتياب يف  تعيري االرتياب عند إجراء املعايرة واال القياس وريارتياب معاي: علىيشتمل االرتياب الكلي    

 .مقياس السعة وعند تعيري مقياس السعة العياري جيب تسجيل ارتياب املعايرة الكلي يف شهادة املعايرة
 

 :األخطاء العظمى املسموح ا ٢/٢/٢
 
 ى املسموح ا للقوارير العياريـــة كاحملددةجيب أن تكون قيم األخطـــاء العظم  ٢/٢/٢/١

  ).٣٤٨( س .ق.يف م 
 
 جيب أن تكون األخطاء العظمى املسموح ا ملقاييس االختبار العيارية وخزانات االختبار  ٢/٢/٢/٢
       1 

 .  من السعة االمسية±مبقدار  ــــ   
           2000  
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   أيضاً على فواصل تدرجيات املقياس املوسومة على كال٢/٢/٢/٢تطبق املتطلبات يف البند   ٢/٢/٢/٣
 هذا يعين أن.   أو خزان االختباريلسعة االمسية ملقياس االختبار العيارلجانيب املقياس املوافق  
 أي من أدىن قيمة(،   )y+السعة االمسية (إىل  ) x–السعة االمسية (فوق اال من كل عالمة  
 تكون ضمن حدود اخلطأ املسموح به) قرب السعة االمسية إىل أعلى قيمة قرب السعة االمسية  
 .واملطبق للسعة االمسية 

 
 
 االنشاء ٢/٣
 
 القوارير العيارية ٢/٣/١

     ).٣٤٨(  س .ق.جيب أن حتقق القوارير العيارية املتطلبات املذكورة يف م 
 
 مقاييس االختبار العيارية ٢/٣/٢
 جيب أن يكون قطر عنق مقياس االختبار كبرياً بشكل كاف لتجنب املشاكـل امللحوظة عند حبس   
 وأن يكون صغرياً كفايـة لتكون احلساسية يف .  السائل أو اهلواء أو البخار أو عند تنظيف املقياس   

  ويعترب ذلك حمققــاً إذا كان٢/٢ياس املطلوبة يف التغيري واضحة يف مستوى املقياس الجناز دقة الق
  ملميتر يكاىفء القيمـة املطلقـة للخطـأ (3) الفرق يف مستوى السائل يف عنق املقياس على األقل  

 .ياألعظمي املسموح به ملقياس السعة العيار
 من أنبوب أو له صفائح زجاجيـة أو مصنوعـاً ) سد(جيب أن يكون عنق املقياس من نوع احلاجز 
 . زجاجي أو له صفائح زجاجية مستقلة مثبتة

 من اختالف السعة االمسية ٪  ١جيب وسم عالمات املقياس املوافقة للسعة االمسية واملوافقة ملقـدار 
 قياس الزجاجي مـن امل  علىزيادة ونقصاناً على الصفائح الزجاجية أو على عنق األنبـوب الزجاجي أو

 عنق املقياس بصفيحة معدنيـة غري قابلة للصدأ ثابتة أو صفيحة مرتلقــةناحية أخرى جيب تزويد 
  املقياس املوافقة لسعة العنق االمسية جقادرة عل احكــام السد وعليهـا يتم وسم عالمات تدري

  املقياس على الصفيحة املعدنيـة ججيب نقش عالمات تدريووموافقة للحجوم األقل واألعلى منها 
 .  املقياس على كال جانبيها قرب النافذةاملثبتة يف عنق
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 االرتيابات اإلضافية إىل جتاوز ال تؤدي حىت بشكل كافجيب أن يكون قطر املقياس الزجاجـي كبرياً 
سطح السائل املقعر أو احملدب ( لتأثريات اهلاللية ٢/٢/٢/٢األخطاء العظمـى املسموح ا واملعطـاة يف 

 السد إحكامإذا استخدمت كباسات للضبط جيب أن تكون قادرة على ) بسبب اخلاصة الشعريــــة 
 ). متينة(وأن ال تتحرك بسهولة 

 جيب أن تتم عملية توريد السوائـل من مقاييس االختبار العيارية وإليها بسهولة وأن ال تتضمن جتاويف 
أمثلة عـن مناذج مقاييس ) ١(بخار يبني يف الشكل  على حبس السائـل أو اهلواء أو الدرةأو صدوعاً قا

 .االختبار العيارية
 

 :خزانات االختبار ٢/٣/٣
 
 جيب تزويـد خزانات االختبـار بصمامات تصريف يف قاعدا وجيب تصميمهـا مع عنق يف  ٢/٣/٣/١

 .  وميكن تصميمها مع عنق  يف األسفلعلىاأل
  حـول قطر عنق مقاييس االختبار العيارية بشكل متساوي ٢/٣/٢ تطبق املتطلبات املعطاة يف     

 . على قطر العنق يف أعلى خزان االختبار ويف أسفله
 جيب تزويد عنق اخلزان يف األعلى بصفائـح زجاجية أو مقاييس زجاجية مستقلة ثابتة وعليها     

  يف السعة االمسية مبقدار يتم وسم عالمات تدريج املقياس املوافق للسعـة االمسية واالختالف
 من ناحية أخـرى جيب أن يزود العنق يف أعلــى اخلزان وعلى األقل زيادة ونقصاناً ) ١٪(

 بصفيحة معدنية ثابتة وغري قابلة للصدأ أو بصفيحـة مرتلقة قادرة على أحكام السد وعليهـا 
 .  األقل واألعلى منهاتوسم عالمات تدريج املقياس املوافقة لسعته االمسية وموافقة للحجوم

 ة  أو مبقاييس زجاجية ثابتة ومستقلة ــ بصفائح زجاجيعدةجيب أن يزود عنق اخلزان يف القا
 دار ــــوبشكل يشابه العنق يف األعلى مع وسم عالمات تدريج املقياس عليها موافقة ملق

 .ة ونقصاناً من حجوم السعة االمسي زيادةفقط ٪  0,5
 ؤديكاف حىت ال تبشكل اييس الزجاجية املوصولة لعنقي اخلزان كبرياً جيب أن يكون قطر املق

  لتأثريات ٢/٢/٢/٢ضافية إىل جتاوز األخطاء العظمى املسموح ا واملعطـاة يف  اإلاالرتيابات 
 ). ٢/٣/٢انظر املالحظة يف ) (سطح السائل املقعر أو احملدب بسبب اخلاصة الشعرية (اهلاللية 

 ة وأن ال تتضمن ــ تصريف السوائل من خزانات االختبار ووصوهلا بسهولجيب أن تتم عملية
 أمثلة عـن ) ٢( على حبس السائل أو اهلواء أو البخار يبني يف الشكل درةجتاويف أو صدوع قا
    . مناذج خزانات االختبار
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 .يد خزانات االختبـــار بوسائل لقياس درجة حرارة السائل املوجودة يف اخلزانوجيب تز  ٢/٣/٣/٢ 
  جيــدة لتحديد درجة حرارة سائل االختبار املوجودة يف خزان االختبار ، نتستخدم موازي    

  ٢عدد موازين احلرارة حمدد يف اجلدول  
 

 – ٢–ــدول جـ
 

  ليتر500أكثر من   ليتر2000أكثر من 
  ليتر2000وحىت 

 500حىت 
 ليتر

 السعة االمسية
 خلزان االختبار

 العدد األدىن ملوازين 1 2 3
 احلرارة اجليدة

  
  على عمق كاف لنتمكن من غمره بشكل صحيح ،  وأن يتألف من جتويف مغلق مـننجيب وضـع امليزا  

 ي على ناقل جيد للحرارة  ،  ميكن إمالته لنتمكن من إضافة السائل إىل الوعاء إذا رغـب  إحدى ايته حيتو
 . بذلك

 . ثر درجة حرارة احمليط خارج اخلزان على امليزانؤامليزان وغمره حىت ال ت) تركيب (جيب وضع 
 :حتديد موقعها التالية وضع عدة موازين حرارة فيجب تركيبها حسب شروط متإذا 
 النصف العلوي والسفلي للجسم الرئيسي أو الثلث العلوي والسفلي قرب مركز جسم خزان االختبار  يف –أ 

 .      الرئيسي
 . يف نقطتني أو ثالث نقاط متساوية البعد حول حميط خزان االختبار–ب 
 

 نتهـاعند تركيب اخلزانات على ناقلة أو عربة مقطورة جيب التزود بوسائل حلمايتها وصيا  ٢/٣/٣/٣
 .خــالل االختبار واالستخدام 

 
 ميكن) املستخدمة للحليب :  على سبيل املثال(من أجل منـاذج أنظمة قياس اختبار حمددة   ٢/٣/٣/٤

 .منوذج القياس اجلانيب االسهل استخداماًأن تكون خزانات االختبار من  
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 :الوسم ٢/٤ 
  ا البيانات تثبت على مقياس السعة العياري يكونب وسم مقاييس السعة العيارية بشكل دائم على صفيحة جي  

 :التاليــة
 )تعريفه (هوية التصميم  -
  السعة االمسية  -

 : جيب أن تعطى التعليمات التالية قي تقرير املعايرة لذلكباإلضافة
  املرجعية  احلرارة درجة  -
    )٣٤٨(س .ق. السائل انظر التعريف يف محمتوىل التصريف أو ألجل  استخدام املقياس ألجنوع  -
  التصريف يف حال انشاء املقياس للتصريف زمن  -
  .بذلك معامل التمدد إذا رغب  -

 

  طرائق معايرة مقاييس السعة العيارية–٣
 
 : املرجعيةدرجة احلرارة و ٣/١

  يف قرارات والتنظيمات احملليةوين قيمة درجة احلرارة املرجعية ملقياس السعة العياري واحملددة يف الجيب تد 
 .أو عند القياس/ املعايرة و  تقرير 

 
 :السوائل املستخدمة للمعايرة ٣/٢
 
 :القوارير العيارية ومقاييس االختبار العيارية ٣/٢/١

  معايرة القوارير العيارية ومقاييس االختبار املاء كما هو حمدد يفجيب أن يكون السائل املستخدم يف 
   ).٣٤٨(    س .ق.م 

 
 خزانات االختبار ٣/٢/٢

  خايل من امللوثات أو مـنفالسائل املستخدم يف معايرة خزانات االختبار جيب أن يكون ماء  نظي 
 .و فقاعات غازيةعناصر كيميائية تسبب التآكل وأن ال حيتوي على هواء أ 
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 : السائلمقاييس التصريف وحمتوىإنشاء  ٣/٣

 :جيب أن توافق طريقة املعايرة أسلوب القياس املستخدم مثال 
  التصريف احملدد بينما عندزمنيجب تعيريه بتحديد حجم املاء املفرغ منه بفلتصريف اإنشاء مقيــاس عند  
 يجب تعيريه بتحديد حجم املاء املطلوب مللئه وهو جاف أو دون ترطيبه كما هوف السائل حمتوى قياسمإنشاء  
 .مطبق 

 
 :القوارير العيارية ٣/٣/١

 .    )٣٤٨(   س .ق.حتدد سعة القوارير العيارية باتباع إجراءات املعطاة يف م 
 
 :مقاييس االختبار العيارية ٣/٣/٢

  السائلحمتوىاملقياس العياري إما باستخدام طريقة التصريف أو باستخدام طريقة ميكـن حتديد سعة  
 م القياس عــنانظيف ال تزيد لزوجة السائل املستخدم لالختبار وعلى أن يكون املقياس جافاً   
 ( 5 ) mpa.s   وتعترب هذه سعة مقياس االختبار العياري احملددة باستخدام طريقة التصريف أو طريقة 
 .حمتوى السائل قبل الترطيب 

 
 :خزانات االختبار ٣/٣/٣

  السائل على أن يكونحمتوىحتــدد سعة خزان االختبار إما باستخدام طريقة التصريف أو طريقة  
 ).مرطب ( اخلزان جافاً أو غري مبلل  

 
 : التوريدزمن التصريف وزمن ٣/٤

 ة يف قياسات  وضعت لتعطي الدقة املطلوبريد واملقاييس اجلافةأدناه ملقاييس التو التصريف املعطاة زمنةأ 
 ميكن أن يسمح بفترات زمنية طويلة أو ،  على أية حال٢/٢/٢ما هو حمدد يف السعة العيارية ك مقاييس 
  إذا أمكن حتقيق متطلب االرتياب املعطى ثانية) 180إىل 10(جمال من التصريف ضمن   ألزمنةقصرية 
 .٢/٢/١يف  

 
 :القوارير العيارية ومقاييس العيارية ٣/٤/١

 تفريغهــا القارورة العيارية أو مقياس االختبار العيـاري حىت تدرجية القياس املناسبة جيبملء بعد  
 اء تدفـق السائل جيب جتفيفــ انتهوبعد. من جهة واحدة فقط من حلافةبتدفق السائل خارجاً  
 .لصحيحة ثانية ومن مث يعاد بسرعة إىل الوضعية ا(30 )ذلك حبملها شاقولياً ملدة القارورة أو املقياس و 
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 :خزانات االختبار ٣/٤/٢
  ثانية تدعى وقت(30)بعد تدفق السائل الرئيسي وانتهاء التفريغ بشكل قطرات ينتظر لتمام التفريغ فترة  
 .التصريف 
 ت اليت يطبق عليها وقت التصريف يوصى بتحديده ليكون معدل سقوط السائل مـنمن أجل اخلزانا 
 وميكن تزويد خزانات االختبار بآنية زجاجية للتحقق.  ICm/sالوعاء الرئيسي إىل اخلزان ال يزيد عن  
 .من تفريغها بشكل تام 

 
 :التثاقليةالطريقة  ٣/٥

 .مقاييس السعة العيارية ملعايرة باستخدام الطريقة التثاقليةيوصى  
 
 :القوارير العيارية ٣/٥/١

  ).٣٤٨(    س .ق. املوضحة يف ملتثاقليةجيب تعيري القوارير العيارية باستخدام الطريقة ا 
 
 :مقاييس االختبار العيارية وخزانات االختبار ٣/٥/٢

  املوضحـــة يفلتثاقلية م الطريقة اجيب تعيري مقاييس االختبار العيارية وخزانات االختبار باستخدا 
 وأيضاً يوصى باستخدام جهاز الوزن بصنف الدقة املناسب ألجل املعايرة كما هو )  ٣٤٨(  س .ق.م 
 .  )٢٥٥٣ (س .ق.حمدد يف م 

 
 الطريقة احلجمية ٣/٦

 مقاييس السعة العيارية واليتبنقل السائل من ، عيارية باستخدام الطريقة احلجميةميكن  تعيري مقاييس السعة ال 
 ا إىل مقياس أعلى دقة من السابق ميكن استخدام الطريقة احلجمية عندما تكون سعة املقياس العياريمت تعيريه 
  أو كانت األخطاء العظمى املسموح ا ألدوات الوزن عملياًن استخدام أدوات الوزنكبرية حبيث ال ميك 
 .مع أخطاء وأدوات الوزن املعدة ملقياس السعة العيارياملتوفرة كبرية عند مقارنتها  
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 .طريقة السحب وطريقة امللءومها  حجميتني نيميكن استخدام طريقت 
 
 :طريقة السحب ٣/٦/١

  إىل عدة مقاييس سعةمث تعيريهاملعاير  بتأثري ثقله من املقياس فرغتتضمن هذه الطريقة حتديد حجم املاء امل 
 . تعيريها مبقياس أعلى دقة من السابقمتعيارية متساوية بالكرب أو الصغر واليت  

 
 :طريقة امللء ٣/٦/٢

  بالكرب أو الصغر والذي متي باملاء من مقياس سعة عياري مساوعايريتـم ملء مقياس السعة العياري امل 
 هلذه الغاية يتم إجراءماصة آلية مدرجة النسب استخدام  من اتثاقليةطريقة اللتعيريه باستخدام  
 رعايـ حىت ال ختتلف درجة حرارة املاء يف مقياس السعة العياري اململوقع وبنفس الزمنهذه الطريقة يف ا 
 .  خالل امللءC°(2)بأكثر من  
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  باستخداممقاييس االختبارعامة ألنظمة  المتطلبات ال–٤

 ةمقاييس السعة العياري
 

 يجب ضمان التكراريـة وأي فرقفقاييس السعة العيارية عن طريقة معايرا مبختبار الإذا اختلفت شروط طريقة ا  
 . نظامي جيب تقييمه وتصحيحه إذا مل نستطيع حتقيق الدقة) اختالف  ( 

 :ائل االختبارسو ٤/١ 
 ى صفيحة معطيات النظام أو باستخدام ــ علملبني نوعه بالوسمجيب اختبار نظام القياس باستخدام إما السائل ا  
 تضمن ميزاته من اللزوجة وخواصه األخرى جمال مواصفات السائل املدون على صفيحة معطيات نظام تسائل   
 .القياس  
 .بسالمة التعامل مع نظام القياسجيب مالحظـة أي تنظيم يتعلق   
 جيب اختبار نظام القياس املستخدم للحليب إما باستخدام مادة احلليب أو باستخدام ماء صاحل للشرب على أية   

 .كسائل اختبارفقط حال خالل االختبار يف املوقع جيب استخدام مادة احلليب 
 

 :إجراءات متهيدية ٤/٢ 
 راءات التمهيدية  قبل إجراء االختبار إلزالة أي مقدار من اهلواء ميكـــن  اإلجمنجيب إجراء عدد كاف   

 تواجده يف نظام القياس أو يف معدة االختبار ولضمان استقرار درجة حرارة السائل املستخدم الختبار نظــام 
 .القياس ومقاييس السعة العيارية

 .ختبارنظام القياس قبل إجراء االل منع التسربجيب إجراء اختبار 
 

  :مقاييس درجة احلرارة والضغط ٤/٣ 
 جيب استخدام أدوات قياس درجة احلرارة لتحديد التصحيح الضروري لدرجة حرارة سائل االختبار ودرجة  ٤/٣/١

 .نظام القياس ومقاييس السعة العيارية املستخدمةحرارة و
 معدة االختبار ويوصى باستخـدام وياس جيب تركيب هذه األدوات باملواضع املوافقة حلجمها على نظام الق  

 .  أو أفضل    °0,2C ±أدوات قياس درجة احلرارة ضمن دقة 
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  حىت نأخذ    °C 0,05 ±لدقة قياس األحجام الكبرية ملنتجات النفط من الضروري قياس درجة احلرارة ضمن    
 أن تزود أدوات قياس درجـة  .وتقلصها والتغيري يف أنظمة القياس جيبباحلسبان التغيري يف متدد هذه املنتجات 

 . احلرارة بشهادات معايرة

  الضغوط يف مكان مناسب على نظام حمدد قياسعندما يطلب تصحيح ضغط السائل جيب تركيب   ٤/٣/٢ 
 ن  الضغط ضمدد قياسالقياس أو معدة االختبـــار عمليــاً يكون من املناسب استخدام حم

 .  الضغط بشهادات معايرةددات قياس جيب أن تزود حم. ميغا باسكال ±  0,05الدقـــة  

 :اختبار معدالت التدفق ٤/٤ 
*(    )س .ق. مجيب إجراء حتقق على نظام القياس بعدة معدالت للتدفق موضحة يف  

 
 أو يف مواصفــات  

 :حسب النوعني التاليني التدفق أخرى لضبط أنظمة القياس اخلاصة كحد أدىن يوصى مبعدالت

 ة األوىل ـندما تتعلق املرحلع من مرحليت التحقق األوىل  رحلةاملمن أجل التحقق من املقياس أو يف   ٤/٤/١ 
 باملقياس نفسه أو بأي أدوات ثانوية ملحقة به ومتضمنة بسهولة يف النظام الفرعي فإذا زودت هذه 

 :ار مبعدالت التدفق التاليةيجب إجراء االختبفاألدوات للمقياس 
 .  املدون على املقياسQmin   احلد األدىن من معدل التدفق  -
 .  املدون على املقياسQmax احلد األعظمي من معدل التدفق      -
 . Qmax  واحلد األعظمي Qmin معدل التدفق الوسطي بني احلد األدىن  -

 

 تحقق أو من أجل امتام االختبار يف مرحلة حتقق واحدة ومـن من أجل املرحلة الثانية من مرحليت ال  ٤/٤/٢ 
  :أجل التحقق املتعاقب من نظام القياس جنري هذه االختبارات يف معدالت التدفق التالية

 Qmin احلد األدىن من معدل التدفق  -
 .املدون على نظام القياس  

   Qmax معدل التدفق األعظمي واملمكن إحرازه على أن ال يزيد عن -
 .  معدل التدفق الذي يشغل عليه عملياً نظام القياس-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  OIML  117 حالياً  قيد االعداد وريثما تصدر تعتمد   * 
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 :أحجام االختبار ٤/٥ 

 :آليتصغر حجم يراد قياسه عند كل معدل تدفق جيب أن يكون ا أ٤/٤/١من أجل التحقق املوضح يف  ٤/٥/١ 
 .دونة على اجلهازامللكمية املقاسة ا  احلد األدىن من Qmin عند  -   
 .  ملعدالت التدفق األخرى يؤخذ على األقل ثالث كميات قياس صغرى-   

 :قاس عند كل معدل تدفق هوجيب أن يكون احلجم األصغر امل ٤/٤/٢من أجل التحقق املوضح يف  ٤/٥/٢ 
 .دونة على اجلهازامل  احلد األدىن من الكمية املقاسة Qmin عند  -   
 .ى ملعدالت التدفق األخرى يؤخذ على األقل ثالث كميات قياس صغر-   

 .  واحدةدقيقةيوصى أن ال يقل وقت االختبار لكل معدالت التدفق عن  ٤/٥/٣ 

 .ىختباراً واحداً نستخدم فيه حجماً يساوي كمية القياس الصغرعلى األقل جنرى ا ٤/٥/٤ 

 :عدد إجراءات االختبار ٤/٦ 
  أو يف *(      )س .ق.ددة يف ماختبار التدفق اخلاصة احملجراؤها ملعدالت اعدد إجراءات االختبار املراد   

  التحقق الدوري لوعاء حالة يف:   ضبط أنظمة القياس اخلاصة يف حاالت حمددة على سبيل املثالتوصيات
  االرتياب شكاً حول أداء نظام القياس ميكن القبول فقط بإجراء  يسبب يف أناطرة هناك خممل يكنالوقود أو إذا 

 .  اختبار واحد عند كل معدل تدفق
 ني حبيث  جيب أن تكون أكثر من اثنستقلةعموماً عدد إجراءات االختبار اليت يتم أجراؤها عند معدالت التدفق امل

  األخطـاء الئميتم إجراء تقييم مع مراعاة تكرارية القياس وأيضاً التحقق فيما إذا كانت كل القياسات الفردية ت
 . العظمى املسموح ا

 
 :حساب خطأ املقياس ٤/٧ 
 :حتدد قيمة خطأ املقياس باستخدام املعادالت التالية  
           E  =  E,   +Eα  +Eβ 
   E,   =  [ (  Vm  - VS ) /  VS  ]  ×  100   
    E∝   = α   ( tS  - tm ) × 100      
   EB  = β ( tr  - tS )  ×  100             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   OIML  117حالياً قيد االعداد وريثما تصدر تعتمد   *     
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 :حيث   
   E خطأ املقياس باملئة    ) ٪ ( 
   ،E اخلطأ غري املصحح باملئة    ) ٪( 
   Eα  درجة حرارة سائل االختبار باملئة تصحيح  ) ٪ ( 
   Eβ    درجة حرارة مقياس السعة العياري تصحيح ) ٪ ( 
   Vm احلجم املشار إليه باملقياس يقاس بالليتر   
   VS احلجم املقاس مبقياس السعة العياري يقاس بالليتر   
   tS معدل درجة حرارة السائل يف مقياس السعة العياري تقاس بـ  C°   

   tm  معدل درجة حرارة السائل يف املقياس تقاس بـ  C°
  

   trاملرجعية ملقياس السعة العياري تقاس بـ  احلرارة  الدرجة C°  
   αد احلجمي لسائل االختبار والعائد لدرجة احلرارة يقاس بـ     معامل التمدC°- 1  
   β  معامل التمدد احلجمي ملقياس السعة العياري والعائد لدرجة احلرارة يقاس بـ  C°-1    

 :مالحظــات   
   α      س .ق. م موضحة يف أوللمنتجات النفطية  ** (      )س.ق. م أو*(      )س .ق. مموضحة يف 

 .  من أجل املاء-***      )(
   β      33  × 10-6C0-1      6-10 ×  51 من أجل الفوالذ الطري  وC0-1من أجل الفوالذ املقاوم للصدأ       . 
 يعطى مثال عن تقرير االختبار يف ملحق أ    

  إجراءات التحقق من أنظمة القياس- ٥
 :  الختبار أنظمة القياس النموذجية التالية١٢ إىل ٦ من بنود التاليةات التحقق املوضحة يف الميكن استخدام إجراء  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  OIML  63حالياً قيد االعداد وريثما تصدر تعتمد    *            
 ISO  91  - 1حالياً قيد االعداد وريثما تصدر تعتمد   * *         
 ISO  8222حالياً قيد االعداد وريثما تصدر تعتمد    * * *       
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 ا مزود مقياس دون أدوات ملحقة أو :  ٦  بندال   
 وعاء للوقود السائل :  ٧  بندال   
 أنظمة قياس الصهاريج :  ٨  بندال   
 .الفارغةواخلزانات على السكة وخزانات السفن واملستودعات فارغة الصهاريج الأنظمة قياس :  ٩  بندال   
 أنظمة قياس تعبئة خزانات السكة احلديدية والصهاريج و خزانات السفن واملستودعات :  ١٠ بندال   
 .أنظمة القياس املركبة على خطوط األنابيب:  ١١بند ال   
 .أنظمة القياس للحليب:  ١٢ بندال   

 س أو يف املواصفات الدولية واملثال .ق. أن هناك كثرياً من الطرق املقبولة واحملددة يف مجيب مالحظة   
 املعيار الوحيد لقبول الطريقة هو تطابقها مع املتطلبات املترولوجيــة و لاا لتوضيح الحقاً املعطى 

    . هلذه املواصفة لضمان سالمة االختبار
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 )٣الشكل( إجراء اختبار المقياس حول استخدامه أو المقياس المزود بأدوات ثانوية -٦
 

V5 الوصف V4 V3 V2 V1 P الرقم اإلجراء
* X X X X X X ١ قبل االختبار 

 ٢ تركيب املقياس يف خط االختبار 
 ٣ االجراء التمهيدي  VS2 X O O O O Oمنلئ خزان االختبار حىت 
 ٤ تصريف خزان االختبار  VS1** O O X X X X تصريف قرب الصفر

 ٥ بداية القراءة      ***Vm1 و VS1نراقب ونسجل 
 VS2  **** X O O O O Oمنلئ  حىت 

 X O X X X X البقاء مغلق 

     Vm2 و VS2نراقب ونسجل 
 *****        tm ,ts1, ts2 ,ts3نراقب ونسجل 

 ٦ إجراء االختبار 

 ٧ تصريف خزان االختبار VS1 O O X X X X تصريف قرب الصفر
 ٨  :%,Eحساب اخلطأ غري املصحح 

 ٩  )     ******   E%)      E=E,   +Eα  +Eβحساب اخلطأاملصحح

 .تستخدم هذه الرموز يف اجلداول التالية) صمام أو مضخة (غلق  =X   فتح  و    = Oالرموز املستخدمة *    
 ٣/٤ب تصريف السائل من مقياس  االختبار العياري  وخزان االختبار وتفريغهما كما هو موضح يف جي**   
    ***Vmاحلجم املشار إليه باملقياس أو النظام و  vSاحلجم املقاس مبقياس السعة العياري  . 
 .V4جيب ضبط معدل التدفق بواسطة ****   
  املالحظتني بعد  , ts2,  ts1   حتدد منtsاملالحظة خالل االختبار و بالنتائج tmحتدد معدالت درجة احلرارة *****  
 .احلجمقراءة   
 ******  E  , و E  و  Eα  وEβ    يف اجلداول التالية" وهذا مطبق ايضا٤/٧ مشار إليهم يف. 
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 )٤( إجراء االختبار لوعاء الوقود الشكل –٧
 

 اإلجراء V2 V1 Pm Sw N الوصف
 

 الرقم

 X X X X X ١ قبل تشغيل االختبار 
 صنبور ملحق داخل اخلزان 

ليتر عند معدل تدفق ٥٠"تقريبا
 االختبار 

X O O O O 

 ( *)غلق الصنبور داخل مقياس السعة 
 حىت معدل  Vsمنلئ " ريباتق

 تدفق االختبار 

X O O O O 

 ٢ إجراء متهيدي 

 O X O O X  تصريف مقياس السعة
 العياري 

٣ 

 (**)عودة املؤشر للصفر  
 حىت معدل تدفق  vsمنلئ 

 (***) (****)االختبار 

X X O O O 

  Vs وVmنراقب ونسجل  

 ٤ إجراء االختبار 

 O X O O X  تصريف مقياس السعة
 العياري

٥ 

 ٦ %,Eحساب خطأ املقياس عند إجراء االختبار 
 ٧ أو طابعة جيب أن يتم فحصها خالل االختبار /عندما يزود نظام القياس مبؤشر للسعر و

 للحجم املراد قياسه عند اختبار كل" خزان االختبار أو مقياس االختبار العياري الصغري أو الكبري يستخدم وفقا(*)   
 . عدل تدفق                   م

 .جيب إجراء كل اختبار بعد عودة مؤشر احلجم للصفر(**)          
 .جيب ضبط معدل التدفق بالصنبور (***)         
 . ثوان٥جيب أخذ الصنبور خارج مقياس السعة العياري بعد غلقه والفترة بني القطرات التقل عن (****)          



 ٢٠٠٣ /   ٢٧٥٨ س   .ق .م

 ٢١

 
 

 

 
كل 
لش
ا

٤ 
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 ٢٢

 
 

  إجراء اختبار لنظام قياس الصهريج–٨
 )٥(يف حالة خزان على الطريق مع مضخة توزيع الشكل  ٨/١
  

V4 الوصف P2 V3 V2 V1 P1 الرقم إجراء
 X X X X X X  ١ قبل االختبار 

 ٢ يممع فتح صمامات التقس(*) وصل خرطوم التوزيع إىل داخل اخلزان 
منلئ خزان االختبار حىت 

Vs2 

X X X O O O  ٣ إجرء متهيدي 

 حىت  Vs1تصريف احلجم
 الصفر 

O O O X X X  ٤ تصريف خزان االختبار 

 ٥ بداية القراءة    Vs1 و Vm1   نراقب ونسجل 
 Vs2(** )  X X X O O Oمنلئ حىت 

 X X X X X X بقاء مغلق 

   Vs2 و Vm2ل   نراقب ونسج
 tm, ts1 , ts2, ts3   نراقب ونسجل 

 ٦ إجراء االختبار

 ٧ تصريف خزان االختبار  Vs1   O O O X X X(تصريف حىت الصفر 
 ٨ %,Eحساب خطأ  غري املصحح 
 ٩  )      %  E=E,   +Eα  +Eβ(حساب خطأ املقياس       

 .لألصناف التالية" حظة أيضاتطبق هذه املال. ميكن استخدام خزان اختبار قابل للحمل ( * )     
 V1معدالت التدفق جيب ضبطها بواسطة (  ** )      
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 ٢٣

 
 

 

كل 
الش

    
    

 
٥ 
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 )٦(يف حالة تصريف الصهريج بواسطة الثقالة الشكل  ٨/٢
  

V4 الوصف P2 V3 V2 V1 الرقم اجراء
 X X X X X ١ تبار قبل االخ 

 ٢ وصل خرطوم التوزيع لداخل اخلزان وفتح صمامات التقسيم 
 ٣ إجراء متهيدي   Vs2 X X X O Oمنلئ خزان االختبار حىت 
 ٤ تصريف خزان االختبار  Vs1 ( O O O X X(الصفر "التصريف حىت تقريبا

 ٥ بداية القراءة  Vm1,Vs1نراقب  ونسجل 
  Vs2 X X X O Oملئ حىت 

 X X X X X بقاء مغلق 

 Vm2,  , Vs2نراقب  ونسجل 

 tm, ts1 , ts2, ts3نراقب  ونسجل 

 ٦ ختباراجراء اال

 ٧ تصريف خزان االختبار  Vs1 ( O O O X X(الصفر "التصريف حىت تقريبا
 ٨ %,Eحساب خطأ  غري املصحح  الجراء االختبار 

 ٩     )   %  E=E,   +Eα  +Eβ(حساب خطأ املقياس       

 بني عربة  Hيف حالة الصهاريج والذي يتم تفريغه عن طريق الثقالة من الضروري ضمان االرتفاع : مالحظة        
 .وخزان االختبار للحصول على معدالت تدفق االختباراخلزان  
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 ٢٥

 

 
 
 

كل 
الش

٦ 



 

 

   
 

  إجراء االختبار عند عدم تحميل الخزانات وأوعيتها التي يتم نقلها بالعربة – ٩

 على الطريق أو السكة أو السفن
  

 )٧(جيرى االختبار خالل التشغيل عند عدم التحميل الشكل  ٩/١  
 

V9 الوصف P2 V8 V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1 P1 الرقم اإلجراء
 ١ إجراء متهيدي  VS2 X X X O O X O O O O Oمنلئ خزان االختبار حىت 
تصريف خزان االختبار VS1 O O O X X X X X X X Xالصفر " التصريف حىت تقريبا ٢ 

 ٣ إجراء االختبار  ٩اىل ) ٥(مالحظات من  ، ٨/١يشار اىل 
       

 :      مالحظات
  V4  جيب ضبط التدفق بواسطة -١                   

 فظة على ثبات مستوى اإلشارة الزجاجية لفاصل الغاز اليت من خالهلا  تبان نقطة التحويل  من الضروري احملا– ٢      
                        خالل إجراء  االختبار تطبق هذه املالحظة للفقرات التالية 

 ة للفقرات  خط ارى اجلانيب وصمام ذو اجتاهني وصمام التفريغ جيب تفريغهم بشكل آمن تطبق هذه املالحظ– ٣    
 .              التالية
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 ٢٧

 
 

 

كل 
الش

    
    

٧ 
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 ٢٨

 
 

 )٨(نبدأ التشغيل بدون حتميل يف إجراء االختبار الشكل  ٩/٢  
   

V8 V7 V6 V5 الوصف V4 V3 V2 P الرقم راءاإلج 
 عن Vs2ن ملئ خزان إىل 

طريق توصيالت يتم التزود ا
O X X X X X X X ١ ملئ خزان االختبار 

 ٢ نربط خزان اختبار ممتلئ وجاهز ليتم وصله ملضخة عربة خزان غري حمملة 
X O O O O O O O  يف ٤و٣جيب اجناز املالحظات  ٣ إجراء متهيدي 

صريف خزان ت X O O O O O O O نفس الوقت 
 االختبار 

٤ 

 ٥ ملئ خزان االختبار  Vs2 O X X X X X X Xملئ اخلزان االختبار حىت 
 ٦ بداية القراءة  ts3 و ts2 و ts1و  Vs2 وVm1نراقب  ونسجل 

 X O O O O O O O بقية الصمامات جيب غلقها

 t1نراقب  ونسجل 

 X O O O O O O O 
 X X X X X X X X بقاء مغلق 

 VS1و  Vm2نراقب  ونسجل 

 ٧ إجراء االختبار 

 ٨ ملئ خزان االختبار  Vs2 O X X X X X X Xملئ خزان االختبار حىت 
 ٩ %,Eحساب اخلطأ  غري املصحح  الجراء االختبار 

 ١٠  )      %  E=E,   +Eα  +Eβ(حساب خطأ املقياس       
               

 :                 مالحظة
                      جيب أن تطبق هذه الطريقة مثال عندما يكون االختبار ممكن خالل التشغيل بدون حتميل      
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 ٢٩

 
 
 
 
 
 

إجراء االختبار لنظام القياس  عند تحميل الخزانات وأوعيتها التي يتم نقلها  -١٠
 )٩(أو السفن  الشكل على الطريق أو السكةبالعربة 

 
V9 الوصف P2 V8 V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1 P1 الرقم اإلجراء

 ١ إجراء متهيدي  VS2 X X X O O X O O O O Oمنلئ خزان االختبار حىت 
 ٢ تصريف خزان االختبار VS1 O O O X X X X X X X Xالصفر " التصريف حىت تقريبا

 ٣  االختبار إجراء ٩اىل ) ٥(مالحظات من  ، ٨/١يشار اىل 
 

 V4جيب ضبط معدل التدفق بواسطة : مالحظة
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 ٣٠

 

كل 
الش

    
    

٩ 
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 ٣١

 
 

 

 ١٠إجراء االختبار لنظام القياس المزود في الخط األنبوبي الشكل  -١١
 

V9 الوصف P2 V8 V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1 P1 الرقم اإلجراء
 ١ إجراء متهيدي  VS2 X X X O O X O O O O Oختبار حىت منلئ خزان اال

 ٢ تصريف خزان االختبار VS1 O O O X X X X X X X Xالصفر " التصريف حىت تقريبا
 ٣ إجراء االختبار  ٩اىل ) ٥(مالحظات من  ، ٨/١يشار اىل 

 
 :مالحظات

    V4جيب ضبط معدل التدفق بواسطة -١      
  من اخلزان ميكن أن يعود إما بالتركيب األويل أو التركيب الثانوي السائل املصرف-٢      



 ٢٠٠٣ /   ٢٧٥٨ س   .ق .م

 ٣٢

 



 ٢٠٠٣ /   ٢٧٥٨ س   .ق .م

 ٣٣

 
 

 إجراء االختبار لنظام قياس الحليب –١٢
 ٩إىل ٣ األرقام من ٨/١مشار إليها يف ): ١١(الشكل الصهاريج مع مضخة توزيع : ١٢/١                   
والصمام  ، ١٠إىل ٣ واملالحظات من ٩/٢مشار إليها يف ): ١٢(الصهاريج مع مضخة ماصة الشكل : ١٢/٢                    

V7                                       يبقى مغلق خالل االختبار"دائما. 



 ٢٠٠٣ /   ٢٧٥٨ س   .ق .م

 ٣٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كل 
الش
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 ٣٦

 
 

كل 
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 ٣٧

 

 ملحق أ

 مثال عن تقرير االختبار
 املوضع :تاريخ

 :سائل االختبار  درجة مئوية ----  عند mpa ------:سرعة سائل االختبار
 :تصميم املقياس :منوذج املقياس :رقم تعريف املقياس

 :منوذج وسعة املعيار :رقم تعريف املعيار
 m3/h                          اختبار معدل التدفق    
 قمالر املصطلح   
 درجة حرارة السائل يف املقياس املعياري    

ts1      -      ts3    c              

  تقاس بالدرجة املئوية             tsمعدل درجة حرارة السائل   

١ 

 ٢     يقاس يف الليترVS2قراءة املقياس النهائية     
 ٣     يقاس يف الليترVs1قراءة املقياس األولية     
   V's  =Vs2  - VS1             L ٤ 
 ٥     يقاس يف الليترVاحلجم املراد تصحيحه    
   Vs  = V's      +    V      L  ٦ 
 ٧ قياس وقت االمتالء      يقاس يف الدقيقة     

 ٨ m3/hمعدل التدفق الفعلي يقاس      
 درجة حرارة السائل يف املقياس   

tm1   -   tm3           c 

   درجة مئويةtmمعدل درجة حرارة السائل     

٩ 

 ١٠ ليتر    Vm2قراءة املقياس النهائية    
 ١١    ليترVm1قراءة املقياس األولية    
 ١٢   ليتر -  Vm1 Vm= Vm2احلجم املشار إليه باملقياس     

 ١٣  %  'Eاخلطأ غري املصحح    

 ١٤   %Eαتصحيح لسائل االختبار    

 ١٥   %Eβتصحيح للمقياس املعياري    

 ١٦    %Eخطأ املقياس       

 ---------:                التوقيع----------:ألجل
  +  'Eβ  +  Eα  E= E     :                       مالحظات                

                           
                 X100       α=---------c         Eα  = α    (ts     -   tm)   

                        β=---------c      s)  x100 tR    -   t  (β =  Eβ                

( )[ ] 100/ xVsVsVmE −=′
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 ة المصطلحات الفني–١٣
 
 
 

Viscosity  لزوجة 
Delivered  تصريف
Rustproof  مقاوم للصدأ
Contaminants  ملوثات
Gravimetric method  طريقة املثقالية 
Volumetric method  طريقة احلجمية
Withdrowing method  طريقة السحب
Filling method  طريقة ملىء
Leakage  ارتشاح
Dispenser  وعاء

 



 ٢٠٠٣ /   ٢٧٥٨ س   .ق .م

 ٣٩

 
 

 ع المراج–١٤
 
 

                                OIML R  120هذه املواصفة مأخوذة عن      -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الجهات التي شاركت في وضع المواصفة–١٥
 
 

 .ة هيئة املواصفات واملقاييس العربية السوري -  
 
 
 
 
 
 
 
 

 (F.Z)  M(other8)     


	ãÞÇííÓ ÇáÓÚÉ ÇáÚíÇÑíÉ
	
	ÊæÖíÍ áãÞÇííÓ ÇáÓÚÉ

	ÇáÞæÇÑíÑ ÇáÚíÇÑíÉ
	
	
	
	
	íÌÈ Ãä íßæä ÞØÑ ÇáãÞíÇÓ ÇáÒÌÇÌÜí ßÈíÑÇð ÈÔßá ßÇÝ ÍÊì áÇ ÊÄÏí ÇáÇÑÊíÇÈÇÊ ÇáÅÖÇÝíÉ Åáì ÊÌÇæÒ ÇáÃÎØÇÁ ÇáÚÙãÜì ÇáãÓãæÍ ÈåÇ æÇáãÚØÜÇÉ Ýí 2/2/2/2 áÊÃËíÑÇÊ ÇáåáÇáíÉ (ÓØÍ ÇáÓÇÆá ÇáãÞÚÑ Ãæ ÇáãÍÏÈ ÈÓÈÈ ÇáÎÇÕÉ ÇáÔÚÑíÜÜÜÜÉ ) ÅÐÇ ÇÓÊÎÏãÊ ßÈÇÓÇÊ ááÖÈØ íÌÈ Ãä Êßæä ÞÇÏÑ
	íÌÈ Ãä ÊÊã ÚãáíÉ ÊæÑíÏ ÇáÓæÇÆÜá ãä ãÞÇííÓ ÇáÇÎÊÈÇÑ ÇáÚíÇÑíÉ æÅáíåÇ ÈÓåæáÉ æÃä áÇ ÊÊÖãä ÊÌÇæíÝ
	Ãæ ÕÏæÚÇð ÞÇÏÑÉ Úáì ÍÈÓ ÇáÓÇÆÜá Ãæ ÇáåæÇÁ Ãæ ÇáÈÎÇÑ íÈíä Ýí ÇáÔßá (1) ÃãËáÉ ÚÜä äãÇÐÌ ãÞÇííÓ ÇáÇÎÊÈÇÑ ÇáÚíÇÑíÉ.
	2/3/3	ÎÒÇäÇÊ ÇáÇÎÊÈÇÑ:
	2/3/3/1		íÌÈ ÊÒæíÜÏ ÎÒÇäÇÊ ÇáÇÎÊÈÜÇÑ ÈÕãÇãÇÊ ÊÕÑíÝ Ýí ÞÇÚÏÊåÇ æíÌÈ ÊÕãíãåÜÇ ãÚ ÚäÞ Ýí
	ÇáÃÚáì æíãßä ÊÕãíãåÇ ãÚ ÚäÞ  Ýí ÇáÃÓÝá.
	ÊØÈÞ ÇáãÊØáÈÇÊ ÇáãÚØÇÉ Ýí  2/3/2 ÍÜæá ÞØÑ ÚäÞ ãÞÇííÓ ÇáÇÎÊÈÇÑ ÇáÚíÇÑíÉ ÈÔßá ãÊÓÇæí
	Úáì ÞØÑ ÇáÚäÞ Ýí ÃÚáì ÎÒÇä ÇáÇÎÊÈÇÑ æÝí ÃÓÝáå.
	íÌÈ ÊÒæíÏ ÚäÞ ÇáÎÒÇä Ýí ÇáÃÚáì ÈÕÝÇÆÜÍ ÒÌÇÌíÉ Ãæ ãÞÇííÓ ÒÌÇÌíÉ ãÓÊÞáÉ ËÇÈÊÉ æÚáíåÇ
	íÊã æÓã ÚáÇãÇÊ ÊÏÑíÌ ÇáãÞíÇÓ ÇáãæÇÝÞ ááÓÚÜÉ ÇáÇÓãíÉ æÇáÇÎÊáÇÝ Ýí ÇáÓÚÉ ÇáÇÓãíÉ ÈãÞÏÇÑ
	(?1) Úáì ÇáÃÞá ÒíÇÏÉ æäÞÕÇäÇð æãä äÇÍíÉ ÃÎÜÑì íÌÈ Ãä íÒæÏ ÇáÚäÞ Ýí ÃÚáÜÜì ÇáÎÒÇä
	ÈÕÝíÍÉ ãÚÏäíÉ ËÇÈÊÉ æÛíÑ ÞÇÈáÉ ááÕÏÃ Ãæ ÈÕÝíÍÜÉ ãäÒáÞÉ ÞÇÏÑÉ Úáì ÃÍßÇã ÇáÓÏ æÚáíåÜÇ
	ÊæÓã ÚáÇãÇÊ ÊÏÑíÌ ÇáãÞíÇÓ ÇáãæÇÝÞÉ áÓÚÊå ÇáÇÓãíÉ æãæÇÝÞÉ ááÍÌæã ÇáÃÞá æÇáÃÚáì ãäåÇ.
	íÌÈ Ãä íÒæÏ ÚäÞ ÇáÎÒÇä Ýí ÇáÞÇÚÏÉ ÈÕÝÇÆÍ ÒÌÇÌíÜÜÉ  Ãæ ÈãÞÇííÓ ÒÌÇÌíÉ ËÇÈÊÉ æãÓÊÞáÉ
	æÈÔßá íÔÇÈå ÇáÚäÞ Ýí ÇáÃÚáì ãÚ æÓã ÚáÇãÇÊ ÊÏÑíÌ ÇáãÞíÇÓ ÚáíåÇ ãæÇÝÞÉ áãÞÜÜÜÜÏÇÑ
	0,5 ? ÝÞØ ÒíÇÏÉ  æäÞÕÇäÇð ãä ÍÌæã ÇáÓÚÉ ÇáÇÓãíÉ.
	íÌÈ Ãä íßæä ÞØÑ ÇáãÞÇííÓ ÇáÒÌÇÌíÉ ÇáãæÕæáÉ áÚäÞí ÇáÎÒÇä ßÈíÑÇð ÈÔßá ßÇÝ ÍÊì áÇ ÊÄÏí
	ÇáÇÑÊíÇÈÇÊ ÇáÅÖÇÝíÉ Åáì ÊÌÇæÒ ÇáÃÎØÇÁ ÇáÚÙãì ÇáãÓãæÍ ÈåÇ æÇáãÚØÜÇÉ Ýí  2/2/2/2 áÊÃËíÑÇÊ
	ÇáåáÇáíÉ (ÓØÍ ÇáÓÇÆá ÇáãÞÚÑ Ãæ ÇáãÍÏÈ ÈÓÈÈ ÇáÎÇÕÉ ÇáÔÚÑíÉ ) (ÇäÙÑ ÇáãáÇÍÙÉ Ýí 2/3/2).
	íÌÈ Ãä ÊÊã ÚãáíÉ ÊÕÑíÝ ÇáÓæÇÆá ãä ÎÒÇäÇÊ ÇáÇÎÊÈÇÑ ææÕæáåÇ ÈÓåæáÜÜÉ æÃä áÇ ÊÊÖãä
	ÊÌÇæíÝ Ãæ ÕÏæÚ ÞÇÏÑÉ Úáì ÍÈÓ ÇáÓÇÆá Ãæ ÇáåæÇÁ Ãæ ÇáÈÎÇÑ íÈíä Ýí ÇáÔßá (2) ÃãËáÉ ÚÜä
	äãÇÐÌ ÎÒÇäÇÊ ÇáÇÎÊÈÇÑ.





	ÇáÓÚÉ ÇáÇÓãíÉ
	
	
	íÌÈ ÊÚííÑ ãÞÇííÓ ÇáÇÎÊÈÇÑ ÇáÚíÇÑíÉ æÎÒÇäÇÊ ÇáÇÎÊÈÇÑ ÈÇÓÊÎÏÇã ÇáØÑíÞÉ ÇáÊËÇÞáíÉ  ÇáãæÖÍÜÜÜÉ Ýí





