اجلريدة الر�سمية العدد ()1295

وزارة التجــارة وال�صناعـــة
قــرار وزاري
رقم 2019/93
ب�إ�صدار الالئحة الفنية للعبوات املعب�أة م�سبقا
ا�ستنادا �إلى قانون القيا�س واملعايرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2013/17
و�إلى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2017/11بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة ,
واعتماد هيكلها التنظيمي ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة الفنية للعبوات املعب�أة م�سبقا  ,املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثـة
ين�شر هـذا القـرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمـل به من اليـوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  14 :من رم�ضــــــــــان1440هـ
املـوافــــق  20 :من مايــــــــــــــو 2019م
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الالئحـة الفنيـة للعبـوات املعبـ�أة م�سبقـا
الفـ�صــل الأول
التعاريــف والأحكــام العامــة
املــادة ( ) 1
ف ــي تطبيــق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعاين ذاتها املبينة
فـي قانون القيا�س واملعايرة  ,كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ,
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الكميــة :
وزن �أو حجم �أو طول �أو م�ساحة �أو عدد وحدات املنتج لعبوة معب�أة م�سبقا واحدة .
 - 2الو�سط ال�سائل :
ماء �أو حماليل مائية للملح � ,أو حماليل مائية لأحما�ض الغذاء �أو خل �أو حماليل
مائية لل�سكر �أو حماليل مائيــة مل ــواد حتلي ــة �أخ ــرى � ,أو ع�صي ــر الفواك ــه �أو اخل�ض ــار
�أو ال�سوائل احلافظة للمنتج .
 - 3الكمية اال�سمية :
كمي ــة املنت ــج املبين ــة علـى بطاق ــة البيانــات للعبوة املعب�أة م�سبقا بدون مادة التغليف ,
�أو بدون الو�سط ال�سائل �إذا كان املنتج حمفوظا فـيه .
 - 4الكمية الفعلية :
كمية املنتج املوجودة داخل العبوة املعب�أة م�سبقا بدون مادة التغليف .
 - 5بطاقة البيانات :
�أي كتابة �أو طباعة �أو ر�سومات مثبتة �أو معلقة �أو منقو�شة على العبوة املعب�أة م�سبقا
ب�أي طريقة كانت  ,والتي ت�ستخدم لتحديد املنتج �أو و�صفه �أو �إعطاء معلومات عنه ,
وعن مكوناته .
 - 6النق�ص امل�سموح به فـي الكمية الفعلية :
مقدار النق�ص امل�سموح به فـي الكمية الفعلية عن الكمية اال�سمية للعبوة املعب�أة م�سبقا
الواحدة .
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 - 7العبـوة امل�ضللـة :
العبوة التي يتم ت�صنيعها �أو ت�شكيلها �أو عر�ضها �أو و�ضع بطاقة بيان عليها �أو تعبئتها
بطريقة ت�ضلل امل�ستهلك عن حتديد الكمية الفعلية التي بداخلها .
 - 8مـادة التغليـف :
مادة ت�ستخدم الحتواء املنتج وحفظه والتعامل معه وتو�صيله وحمايته ونقله وحمل
املعلومات املتعلقة به  ,ويتم التخل�ص منها بعد ا�ستخدام املنتج �أو ا�ستهالكه فـيما عدا
مادة التغليف التي تكون جزءا من املنتج .
 - 9فـراغ التعبئـة :
الفرق بني ال�سعة احلقيقية للعبوة املعب�أة م�سبقا  ,وحجم املنتج الذي حتتويه .
 - 10فراغ التعبئة غري الفعال :
الفراغ فـي العبوة املعب�أة م�سبقا عندما تعب أ� لأقل من �سعتها بدون وجود مربر .
 - 11الـوزن امل�صفى :
الوزن الفعلي للمنتج بعد ت�صريف الو�سط ال�سائل .
 - 12املعبــئ :
م�ؤ�س�سة �أو �شركة متار�س ن�شاط التعبئة لأي �سلعة فـي عبوة بغر�ض طرحها وبيعها
للم�ستهلك .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على العبوة املعب�أة م�سبقا  ,املعدة لأغرا�ض جتارية  ,وت�شمل
العبوات امل�صنعة  ,واملعب�أة حمليا �أو امل�ستوردة .
وال ت�سري �أحكام هذه الالئحة على العبوة املعب�أة م�سبقا لأغرا�ض غري جتارية  ,وت�شمل
العبوات املعب�أة خ�صي�صا لأغرا�ض ع�سكرية �أو غريها من العبوات التي حتددها املديرية .
املــادة ( ) 3
يجب �أن ت�ستوفـي العبوات املعب�أة م�سبقا املتطلبات املرتولوجية املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحة  ,و�أي موا�صفات قيا�سية معتمدة .
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الف�صــل الثانــي
املتطلبات املرتولوجية للعبوات املعب�أة م�سبقا
املــادة ( ) 4
يجب �أن تكون بطاقة البيانات على العبوات املعب�أة م�سبقا مطابقة للمتطلب ــات الفني ــة
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ,و�أن ت�شتمل على الآتي :
� - 1أن تكون اللغة فـي بطاقة البيانات اللغة العربية  ,وميكن ا�ستخدام اللغة الإجنليزية
�أو �أي لغة �أخـرى �إلى جانبها على �أن تت�ضمن بطاقة البيانات الآتي :
أ�  -ا�سم املنتج ونوعه .
ب  -ا�سم ال�صانع  ,وعنوانه و� /أو عالمته التجارية � ,أو كليهما .
ج  -رمز خا�ص "كود" على كل عبوة يو�ضح تاريخ ومكان  ,ودفعة الإنتاج  ,وذلك
لغر�ض تتبع العبوة .
د  -بلد املن�ش�أ  ,وما �إذا كانت العبوة م�صنعة مبوجب ترخي�ص من عالمة جتارية
م�سجلة .
هـ  -الكمية اال�سمية .
و  -وحدة القيا�س .
� - 2أن تكون جميع املعلومات امل�ستخدمة فـي البيانات الإي�ضاحية �صحيحة  ,ومثبتة .
املــادة ( ) 5
يجب على ال�صانع �أو املعبئ �أو التاجر �إعطاء معلومات كافـية  ,ووا�ضحة عن مقا�سات املنتج
كالوزن الطويل  ,والرتكيز لوحدة احلجم �أو الكتلة .
املــادة ( ) 6
يج ــب ع ــدم كتابــة الكلمات �أو العبارات الآتيــة عنــد بيــان الكميــة اال�سميــة للمنتــج مث ــل :
احلد الأدنى  ,وال يقل عن  ,واملتو�سط  ,وحوايل  ,وتقريبا � ,أو غريها من الكلمات املماثلة .
املــادة ( ) 7
فـي حالة العبوات املعب�أة م�سبقا  ,التي حتمل عبارة عبوة اقت�صادية �أو ن�سبة �إ�ضافـية من املنتج
جمان ــا  ,فـيج ــب �أن تكون الكمية الأ�صلية مبينة على املنتج  ,و�أن تكون الكمية الإ�ضافـية
املجاني ــة هــي كميــة تبــاع فعــال للم�ستهلك بال�سعر نف�س ــه للعبــوة الأ�صليــة  ,وعلــى ال�صان ــع
�أو املعبئ �أو التاجر �إثبات ذلك للمديرية حني الطلب .
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املــادة ( ) 8
يجـوز �أن حتتوي العبوات املعب�أة م�سبقا على �أكرث من بطاقة بيان موزعة فـي �أماكن خمتلفة
على العبـوة � ,شريطة االلتزام باملتطلبات املرتولوجية الواردة فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 9
يجب كتابة الكمية اال�سمية بالأرقام ال�صحيحة � ,أو الع�شرية  ,وال يجوز كتابتها على �شكل
عدد ك�سري  ,و�إذا قلت الكمية اال�سمية عن الواحد ال�صحيح فـيجوز كتابتها فـي ثالث خانات
ع�شرية كحد �أق�صى .
املــادة ( ) 10
يجوز �أن تكون الكمية اال�سمية للمنتج م�سبوقة بعبارة منا�سبة  ,كالوزن ال�صافـي �أو احلجم
ال�صافـي �أو العدد �أو غريها من الكميات .
ويجب حتديد الوزن ال�صافـي ب�شكل وا�ضح فـي املنتجات ال�صلبة املحفوظة فـي و�سط �سائل .
املــادة ( ) 11
فـي حالة املنتجات املعب�أة فـي عبوات م�ضغوطة  ,وتفــرغ علــى �شكــل رذاذ  ,يجــب �أن تكــون
الكمية اال�سمية م�ساوية لكمية احلالة ال�سائلة املوجودة فـي العبوة .
املــادة ( ) 12
فـي حالة العبوات التي حتتوي على عدد معني من املنتجات املتجان�سة كخم�س عبوات من ملح
الطعام � ,أو ع�شر عبوات من ال�سكر � ,أو التي حتتوي على عدد معني من املنتج ــات غيــر
املتجان�سة كعبوة حتتوي على عبوات �صغرية من امللح  ,وال�سكر  ,والبهــارات  ,وال ميكن
بيعها منف�صلة عن غريها  ,فـيجب �أن تبني بطاقة البيانات عدد هــذه العبوات والكمية
اال�سمية لكل منها �أو الكمية اال�سمية للمنتج بالكامل .
املــادة ( ) 13
يجب �أن تكون قيمة الكمية اال�سمية متبوعة بوحدة القيا�س  ,على �أال يقل احلد الأدنى
الرتفاع الأرقام والأحرف امل�ستخدمة على غالف العبوة عن القيم املبينة فـي اجلدولني
رقمي ( )1و ( )2املرفقني بهذه الالئحة .
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املــادة ( ) 14
يج ــوز للمديري ــة �أن تطلـ ــب م ــن ال�صان ــع �أو املعب ــئ تعديــل بطاق ــة البيان ــات � ,أو �شط ــب ,
�أو �إ�ضافة �أي معلومة عليها .
الف�صــل الثالــث
وحـدات القيـا�س القانونيـة امل�ستخدمـة فــي العبـوات املعبـ�أة م�سبقـا
املــادة ( ) 15
يجب التعبري عن الكمية اال�سمية للمنتجات ال�صلبة �أو اللزجة �أو مزيج من املنتجات
ال�صلبة وال�سائلة � ,أو اجلزء ال�صلب فـي خليط من املنتجات ال�صلبة وال�سائلة  ,بوحدة
قيا�س الكتلة  ,ويجوز التعبري عن املنتجات ال�صلبة بوحدة قيا�س احلجم �إذا كان ذلك هو
العرف ال�سائد فـي التجارة .
املــادة ( ) 16
يجب التعبري عن الكمية اال�سمية للمنتجات ال�سائلة بوحدة قيا�س احلجم  ,ويجوز التعبري
عنها بوحدة قيا�س الكتلة �إذا كان ذلك هو العرف ال�سائد فـي التجارة .
املــادة ( ) 17
يجب �أن يكون التعبري عن الكمية اال�سمية للعبوات املعب�أة م�سبقا با�ستخدام وحدات القيا�س
القانونية املبينة فـي اجلدول رقم ( )3املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 18
يراعى  -عند كتابة وا�ستخدام رموز وحدات القيا�س القانونية  -الآتي :
 - 1ترك م�سافة واحدة بني قيمة الكمية اال�سمية  ,ورمز وحدة القيا�س القانونية .
 - 2عدم ا�ستخدام �صيغة اجلمع فـي حال كتاب ــة رم ــوز وح ــدات القي ــا�س القانوني ــة ,
�أو كتابة احلرف "  " sبعد رمز وحدة القيا�س القانونية .
-6-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1295

الف�صــل الرابــع
الكمية الفعلية للمنتج فـي العبوات املعب�أة م�سبقا
املــادة ( ) 19
يراعى  -عند حتديد الكمية الفعلية للمنتج  -الآتي :
� - 1أن تك ــون الكمي ــة الفعلي ــة للمنت ــج املحفـ ــوظ فـ ــي و�سـ ــط �سائ ــل ه ــي كمية املنتج
فـي العبوة املعب�أة م�سبقا بعد و�صوله �إلى حالة االتزان فـي عملية حت�ضري املحلول
بعد التخل�ص من الو�سط ال�سائل .
� - 2أن تكون الكمية الفعلية للمنتجات املجمدة هي املنتج ذاته بدون مادة التغليف
والثلج واجلليد .
 - 3ال يعترب غاز احلماية �أو الهواء جزءا من الكمية الفعلية للمنتج .
 - 4عند ا�ستخدام طريقة االختبار بالقيا�س الوزين لتحديد الكمية الفعلية لل�سائل
فـي العب ــوات املعب ـ ـ�أة م�سبق ــا والت ــي حت ــدد كمياته ــا عل ــى بطاقــة البيانات بوحدة
احلجم ويكون االختبار مرتبطا بالكتلة ( Mwبالغرام) ذات الكثافة ( 8غرام/مل) ,
ف�إنـ ــه مـ ــن املمك ــن ح�س ــاب كميــات املنتج مو�ضحة بوحدات احلجم ( qiبامللي لرت)
با�ستعمال العالقة املو�ضحة �أدناه :
( qi = (Mw × 0.99985 ( / ) p - 0.0012
حيث (  = qiاحلجم الفعلي لل�سائل  = Mw ,كتلة ال�سائل  = ρ ,كثافة ال�سائل )
املــادة ( ) 20
يتم ح�ساب النق�ص امل�سموح به فـي العبوات الفردية املعب�أة م�سبقا عن الكمية اال�سمية وفقا
للقيم املبينة فـي اجلداول �أرقام ( )7 , 6 , 5 , 4املرفقة بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 21
عند ح�ساب النق�ص امل�سموح به فـي العبوة املعــب�أة م�سب ــقا ع ــن الكمي ــة اال�سمي ــة والناتـ ــج
من ا�ستخدام الن�سبة املئوية ف�إنه يراعى الآتي :
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� - 1إذا كانت الكمية اال�سمية �أقل من� /أو ت�ساوي ( 1000غرام �أو مل) فـيتم تقريب
قيم النق�ص امل�سموح به �إلى الع�شر التايل من الغرام �أو املليلرت فـي حالة العبوات
املعب�أة م�سبقا بالوزن �أو احلجم �أو الطول �أو امل�ساحة  ,ويتم تقريب النتيجة للرقم
ال�صحيح التايل فـي حالة العبوات املعب�أة م�سبقا بالعدد .
� - 2إذا كانت الكمية اال�سمية �أكرب من ( 1000غرام �أو مل) فـيتم تقريب قيم النق�ص
امل�سموح به �إلى الرقم ال�صحيح التايل من الغرام �أو املليلرت .
املــادة ( ) 22
 - 1يجــب �أن ت�ستوع ــب �سعة العبوة املعب�أة م�سبقا الكمية الفعلية للمنتج بدون ت�شكيل
فراغات تعبئة غري فعالة  ,و�إذا زادت الفراغات غري الفعالة على ( )%10ع�شرة فـي املائة
فتعترب عبوة م�ضللة  ,ما مل تكن هذه العبوة �شفافة .
 - 2يجب �أن يكون ت�صميم العبوة املعب�أة م�سبقا خاليا من �أي جت ــاويف �أو بــروزات �أو جيوب
�أو انتفاخات �أو �أي ت�صميم ي�ؤدي �إلى الت�ضليل ب�أن العبوة حتتـ ــوي علـ ــى كميـ ــة �أكب ــر
من الكمية الفعلية لها  ,ويحظر عر�ض العبوة بطريقة تبدو �أنها حتتوي على كمية
�أكرب من الكمية الفعلية لها .
 - 3يج ــب �أال حتت ــوي العبـ ــوة املع ــب�أة م�سبــقا على �أجزاء معب�أة مبواد ت�شغل حيزا من �سعة
العبوة .
املــادة ( ) 23
ي�سمح بوجود فراغ فـي تعبئة العبوة املعب�أة م�سبقا فـي احلاالت الآتية :
 - 1حماية املنتج .
 - 2متطلبات الأداة امل�ستخدمة فـي �إغالق حمتويات العبوة املعب�أة م�سبقا .
 - 3الرت�سب الذي ال ميكن جتنب حدوثه للمنتج فـي �أثناء التداول .
� - 4إذا كان مالزما لطبيعة املنتج كعبوات رقائق البطاطا املوجودة فـي عبوات منفوخة
بالهواء .
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املــادة ( ) 24
يلتزم ال�صانع واملعبئ والتاجر باملتطلبات الواردة فـي هذه الالئحة  ,وب�صفة خا�صة الآتي
بح�سب الأحوال :
 - 1التدقيق على الكمية الفعلية .
 - 2قيا�س الكمية الفعلية بوا�سطة �أداة القيا�س القانونية اخلا�صة بها .
 - 3االحتفاظ ب�سجالت نتائج القيا�سات والت�صحيحات التي متت على الكمية الفعلية ,
�أو الوثائ ــق الت ــي تثب ــت ا�ستيف ــاء املتطلب ــات الفن ــية ال ــواردة فـ ـ ــي ه ـ ــذه الالئح ــة
فـي حال ا�ستريادها  ,وذلك ملدة ( )3ثالث �سنوات كحد �أدنى  ,وتقدميها متى طلب
منه ذلك .
 - 4تقدمي كافة املعلومات وامل�ستندات الالزمة عن العبوات املعب�أة م�سبقا �إلى املخت�صني
فـي املديرية فـي حال طلبها .
الف�صــل اخلامــ�س
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 25
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�صو�ص عليها فـي قانون القيــا�س واملعاي ــرة �أو �أي
قانون �آخر  ,تفر�ض غرامة �إدارية ال تتجاوز ( )100مائة ريال عماين على كل من يخالف
�أحكام هذه الالئحة  ,وت�ضاعف فـي حال تكرار ارتكاب املخالفة .
املــادة ( ) 26
يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذه الالئحة �إلى الوزير
خالل (� )60ستني يوما من تاريخ العلم به علما يقينا  ,ويجب البت فـي التظلم خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ,ويعترب م�ضي ( )30الثالثني يوما املذكورة دون رد مبثابة
رف�ضه .
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جــدول رقــم ( ) 1
احلد الأدنى الرتفاع الأرقام والأحرف امل�ستخدمة على غالف العبوة املعب�أة م�سبقا
احلــد الأدنى الرتفاع الأرقام
والأحرف امل�ستخدمة
( مم )
2
3
4
6

الكمية اال�سمية )(Qn
(غ �أو مل)
50 ≤ Qn
200 ≤ Qn < 50
1000 ≤ Qn < 200
Qn < 1000

جــدول رقـــم ( ) 2
احلد الأدنى الرتفاع الأرقام والأحـرف امل�ستخدمة على غالف العبوة املعب�أة م�سبقا
م�ساحة لوحة العر�ض الرئي�سية احلد الأدنى الرتفاع الأرقام والأحرف امل�ستخدمـة
(جزء من العبوة املعب�أة م�سبقا
فـي حالة بطاقة البيانات
الأكرث احتماال للعر�ض �أو امل�شاهدة فـي احلاالت
بالعبوات املعب�أة م�سبقا
�أو التدقيـــق حتــــت الظروف
الطبيعية
م�صبوبـــــة �أو منفوخــــة
الطبيعية وامل�ألوفة للعر�ض)
(مم)
�أو خمرومـة �أو م�شكلـة
( �سم) 2
(مم)
32 ≤ A
161 ≤ A < 32
645 ≤ A < 161
2581 ≤ A < 645
A < 2581

1.6
3.2
4.8
6.4
12.7
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جــدول رقـم ( ) 3
وحــدات القيا�س القانونية امل�ستخدمة فـي العبــوات املعب�أة م�سبقا
رمز الوحدة امل�ستخدمة
الكمية اال�سمية
الكميـة
الوحــدة
)(Qn
عربي التيني
� mLأو ml
مل
ملي ليرت
Qn < 1000 mL
احلجم
لل�سوائل
� Lأو l
ل
ليرت
1000 mL ≤ Qn
3
cm3
�سنتميرت تكعيب �سم
)Qn ≤ 1000 cm3 (1 dm3
� mLأو ml
مل
احلجم
3
3
3
dm3
للمـواد  1 dm < Qn < 1000 dmدي�سي مرت تكعيب دم
ال�صلبة
� Lأو l
ل
3
1000 dm ≤ Qn
3
m3
م
مرت تكعيب
mg
مغ
مليغرام
Qn < 1 g
g
غ
غرام
1 g ≤ Qn < 1000 g
الوزن
كيلوغرام
كغ �أو طن � kgأو t
�أو
1000 g ≤ Qn
طن ( 1000كغ )
µm
مكم
ميكرومرت
Qn < 1 mm
mm
مم
ملي مرت
الطـول
mm
مم
1
mm ≤ Qn < 100 cm
cm
�سم
�سنتيمرت
m
م
مرت
1 m ≤ Qn
2
mm2
مم
مليمرت تربيع
)Qn < 100 cm2 (1 dm2
2
2
cm
�سم
�سنتميرت تربيع
2
2
امل�ساحـة
1
dm
≤
Q
<
100
dm
2
n
2
dm
دي�سي مرت تربيع دم
)(1 m2
2
m2
م
مرت تربيع
1 m2 ≤ Qn
بالأرقام ال�صحيحة
جلميع القيم
العــدد
فقط
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جــدول رقــم ( ) 4
النق�ص امل�سموح به فـي العبوات الفردية املعب�أة م�سبقا بوحـدة الوزن �أو احلجم
النق�ص امل�سمـوح به
ن�سبة مئوية من الكمية
غ �أو مل
اال�سمية )(Qn
--9
4.5
----4.5
9
----3
15
----1.5
150
----1

الكمية اال�سمية )(Qn
غ �أو مل
�صفر 50 -
100 - 50
200 - 100
300 - 200
500 - 300
1000 - 500
10000 - 1000
15000 - 10000
�أكرث من 15000

جــدول رقــم ( ) 5
النق�ص امل�سموح به فـي العبوات الفردية املعب�أة م�سبقا بوحدة الطـول
الكمية اال�سمية ((Qn
(م)

النق�ص امل�سموح به عن الكمية اال�سمية
()%

5 ≤ Qn

ال ي�سمح ب�أي نق�ص

5 > Qn

2
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جــدول رقــم ( ) 6
النق�ص امل�سموح به فـي العبوات الفردية املعب�أة م�سبقا بوحدة امل�ساحـة
الكمية اال�سمية ( )Qnفـي امل�ساحة النق�ص امل�سموح به عن الكمية اال�سمية
()%
(م)2
3

جميع القيم
جــدول رقــم ( ) 7

النق�ص امل�سموح به فـي العبوات الفردية املعب�أة م�سبقا بالعـدد
الكمية اال�سمية ((Qn
( بالعـدد )

النق�ص امل�سموح به عن الكمية اال�سمية
()%

50 ≤ Qn

ال ي�سمح ب�أي نق�ص

50 > Qn

1
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