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 1 الملحق

 
 البناء منتوجاتحٌن تصمٌم االعتبار أخدها بعٌن  ٌجب التً البناء تآمنشب المتعلقة األساسٌة العناصر

 
 صحة االعتبار بعٌن األخذ مع ،المقصود لالستخدام مناسبة أجزائها، وكذلك مجملها، فًمنشآت البناء  تكون أن أجل من

 العناصرالبناء  منتوجات تصمٌم فً االعتبار بعٌن األخذ ٌجب ،المنشآت هذه حٌاة دورة طوال المعنٌٌن األشخاص وسالمة
 :التالٌة األساسٌة

 :واالستقرارالمٌكانٌكٌة المقاومة   .1

 فً تتسبب وأال استعمالها أثناء أو البناء أثناء إلٌها تتعرض قد التً األثقال تتحمل بناءمنشآت ال وإنشاء تصمٌم من نٌالتمك
 التالٌة: العواقب

 لمنشؤة؛ل جزئً أو كلً ارانهٌ . أ

 مقبول؛ ؼٌرذات بعد  تشوهات . ب

 الحاملة؛ العناصر مستوى على كبٌر لتشوه نتٌجة دائمة معدات أو أجهزة أو البناء منشؤة من أخرى أجزاء تلؾ . ت

 الرئٌسٌة. أسبابها مع تتناسب ال عرضٌة أحداث عن ناتج ضرر . ث

 الحرائق: من السالمة .2

 من: حرٌق، نشوب حالة فً بطرٌقة تمكن بناءالمنشآت  إنشاءن من تصمٌم وٌتمكال

 محددة؛ لفترة للمنشؤة الحاملة العناصر استقرار ضمان . أ

 المنشؤة. داخل والدخان الحرٌق وانتشار نشوب من الحد . ب

 المجاورة؛ للمنشآت الحرٌق انتقال من الحد . ت

 أخرى؛ ةبطرٌق إنقاذهم أو سالمٌن البناء منشؤة موقع فً المتواجدٌن األشخاص السماح بخروج . ث

 اإلنقاذ. فرق سالمة االعتبار بعٌن األخذ . ج

 والبٌئة: والصحة النظافة .3

 أو العمال وسالمة صحة أو نظافة على تهدًٌدا حٌاتها، دورة طوال تشكل، ال بناء منشآت وإنشاء تصمٌم من نٌالتمك
 البناء أثناء سواء حٌاتها، دورة لطوا المناخ على أو البٌئة جودة على مفرط تؤثٌر وأال ٌكون هنالك الجٌران، أو المقٌمٌن

 التالٌة: األسباب ٌشمل وهذا الهدم، أو عمالاالست أو

 سامة؛ ؼازات انطالق . أ

 فً أو الداخل فً خطٌرة جسٌمات أو دفٌئة ؼازات أو متطاٌرة عضوٌة مركبات أو خطٌرة مواد انبعاث . ب
 الخارج؛

 خطٌرة؛ إشعاعات انبعاث . ت

 التربة؛ أوفً السطحٌة المٌاه أو البحر مٌاه أو الجوفٌة المٌاه فً خطٌرة مواد تصرٌؾ . ث

 الشرب؛ مٌاه على سلبً تؤثٌر لها مواد أو الشرب مٌاه فً خطٌرة مواد تصرٌؾ . ج

 النفاٌات من التخلص سوء أو االحتراق عن الناتجة الؽازات وانبعاث الصحً، الصرؾ مٌاه تصرٌؾ سوء . ح
 السائلة؛ أو الصلبة

 .الداخلٌة أسطحها على أو البناء منشؤة من أجزاء فً الرطوبة تواجد . خ

 والولوج: اآلمن لاعماالست .4

ؼٌر مقبولة  أضرارا أو حوادث مخاطر اشتؽالها أواستعمالها  حٌث ال ٌشكلب بناء منشآت وإنشاء تصمٌم من نٌالتمك
 ٌجب . وباألخصسطو أو انفجارات تٌجةالجروح ن ،ئًالكهربا الصعق الحروق، الصدمات، السقوط، االنزالق،ك

 .واستعمالها هامن الولوج الٌ الخاصة االحتٌاجات ذوي األشخاصٌمكن  بشكلالبناء  منشآت وإنشاء مٌمتص

 



2 

 

 :جٌجالض من الحماٌة .5

 المنشؤة فً المتواجدٌن األشخاص ٌكون الضجٌج المستقبل من طرؾ بحٌث بناءال منشآت وإنشاء تصمٌم من نٌالتمك
 مالئمة. ظروؾ فً والعمل والراحة بالنوم لهم وٌسمح صحتهم ثابتا فً مستوى ال ٌهدد ٌكون لها المجاورٌن أو

 

 الحراري:الطاقة والعزل  فًاالقتصاد  .6

 ٌظل بحٌث بها الخاصة والتهوٌة واإلضاءة والتبرٌد التدفئة أنظمة وكذا بناءال منشآت وإنشاء تصمٌم من التمكٌن
 للمقٌمٌن.  الحرارٌة بالراحة المساس دون لمحلٌة،ا المناخٌة لظروؾل نظرا عتدالم هاؽالتشال الالزمة الطاقة استهالك

 ممكن قدر أقل باستخدام الطاقً المستوى على فعالة أًٌضا البناء منشآت تكون أناالعتبار ضرورة  بعٌن ٌجب األخذ 
 والتفكٌك.   التجمٌع أثناء الطاقة من

 

 الطبٌعٌة: للموارد المستدام عمالاالست .7

 اخصوص وتسمح الطبٌعٌة، للموارد المستداماالستعمال  تضمنبطرٌقة  بناءال شآتمن وهدم وبناء تصمٌم من التمكٌن
 ٌلً: بما

 الهدم؛ بعد وأجزائها وموادها البناء منشآت وتدوٌراستعمال  إعادةقابلٌة  . أ

 البناء؛ منشآت استدامة . ب

 .البناء منشآت فً للبٌئة صدٌقة وثانوٌة أولٌة موادعمال است . ت
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 2 الملحق
 

 بالمطابقةالتصرٌح 

 رقم...............................

 
 مرجع النظام التقنً المطبق: .1

من  12 لمادةمن ا 3للفقرة المنتوج فً السوق، وفًقا  عرضعن المسإول وعنوان االسم التجاري المسجل االسم أو  .2

 :القرار رقم ..... المتعلق بمنتوجات البناء

 ٌل عند االقتضاء:اسم وعنوان الوك .3

 لتعرٌؾ المنتوج النموذج: وحٌدالرمز ال .4

من  12من المادة  2وفًقا للفقرة تحدٌد منتوج البناء، مكن من أو أي عنصر آخر ٌ ةأو الُدفعة أو السلسل موذجالنرقم  .5

 :القرار رقم ... المتعلق بمنتوجات البناء

، كما هو محدد من طرؾ المنتج أو المطبقةٌة المؽربٌة لمنتوج البناء، وفًقا للمواصفة القٌاس قصودالم عمالاالست .6

 المستورد:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 :ر رقم .... المتعلق بمنتوجات البناءمن القرا 4 وفًقا للملحق البناء،منتوج مطابقة نظام أو أنظمة تقٌٌم  .7

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 تصرٌح بالمطابقة متعلق بمنتوج بناء ٌخضع لمواصفة قٌاسٌة:فً حالة  .8

................................................................................................................................. 

هٌئة تقٌٌم )وصؾ المهام التً ٌتعٌن على  االقتضاء( قامت بتنفٌذ ٌٌم المطابقة، عند)اسم ورقم تعرٌؾ هٌئة تق 

طبقا  (من القرار رقم... المتعلق بمنتوجات البناء 4وفقاً للملحق  انجازها المطابقة

 ...........................................................................................................................للنظام

 ...........................................................................................................قامت بتسلٌم

لحسابات المصنع، وتقارٌر االختبارات أو ا اإلنتاج فً ، شهادة مطابقة مراقبةتهاومدة صالحٌ NM)شهادة المطابقة 

 .د االقتضاء(عن

 األداء المصرح به .9

 مالحظات تتعلق بالجدول:
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أو لالستعمال حددة فً المواصفات القٌاسٌة المؽربٌة، بالنسبة ساسٌة المألا ٌتضمن الخصائصلعمود األول ا (1

 أعاله؛ 6المشار إلٌها فً النقطة  عماالت المقصودةاالست

، من القرار رقم.... المتعلق بمنتوجات البناء 5لمادة ا تطلباتووفًقا لم 1كل خاصٌة أساسٌة مذكورة فً العمود ل (2

فئة أو عن طرٌق وصؾ، بما ٌتوافق مع المستوى أو الب اعبر عنهٌ، االمصرح به اتداءاأل 2ٌتضمن العمود 

 ؛اتداءؼٌر محدد" عند عدم اإلعالن عن األ طلبتالخصائص األساسٌة ذات الصلة. ٌتم وضع عبارة "م

مرجع مإرخ للمواصفة القٌاسٌة المؽربٌة المتعلقة  3، ٌتضمن العمود 1فً العمود  لكل خاصٌة أساسٌة مذكورة (3

 ؛4بها، والواردة فً القائمة المشار إلٌها فً المادة 

 

 المواصفات القٌاسٌة المؽربٌة المطبقة اتاألداء الخاصٌة األساسٌة

   

   

   

 
 .9فً النقطة  االمصرح به تالألداء ةمطابق 5و 4المنتوج المحدد فً النقطتٌن  اتأداء .10

 .3و 2للمنتج أو المستورد المحددان فً النقطتٌن  حصرٌةٌتم إعداد هذا التصرٌح بالمطابقة تحت المسإولٌة ال

 تم التوقٌع لصالح ونٌابة عن المصنع من طرؾ:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

    
 )التوقٌع(( والوظٌفة )االسم       ( المكانو التارٌخ)
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 3 الملحق

 المنتوجات مجاالت
 
 

 المنتوجات مجال المجالرقم 

الخلوٌة والخرسانة الخفٌفة والخرسانة  عادٌةالمنتجات الجاهزة المصنوعة من الخرسانة ال 1
 الجاهزة لالستخدام والخرسانة

 األبواب والنوافذ والشبابٌك والبوابات والمعدات المتعلقة بها 2

 بخار(الحجز لشكل سائل )لمنع التسرب أو  على أطقم ً ذلكاألؼشٌة، بما ف 3

   أجهزة العزل الحراري، أطقم / أنظمة مختلطة للعزل 4

 المفاصل الهٌكلٌة أوتادأجهزة الدعم الهٌكلٌة و 5

 بها الخاصة والمنتوجاتواألنابٌب  المدخنات 6

 منتوجات الجبس 7

 المنتوجات ذات الصلةووالبطانة األرضٌة األرضٌة مواد التكسٌة  8

 ً الملصقجالزجاج الخار/ لجدران الداخلٌة والخارجٌةا بطانة/  الساترة جدرانال 9

معدات مكافحة  الحرائق،أجهزة كشؾ ، ر بالحرٌقأجهزة اإلنذامعدات مكافحة الحرائق الثابتة ) 10
 ومنتوجات الحماٌة من االنفجار( والدخان،الحرائق الثابتة، منتوجات الحماٌة من الحرٌق 

 المرافق الصحٌة تجهٌزات 11

 الطرٌق: تجهٌزات الثابتة المرور المعدات 12

 الهٌاكل المستعملة لصناعة واألجزاء المصنوعة من الخشب والمنتجات ذات الصلةالمنتوجات  13

 واألجزاء المصنوعة من الخشب  أللواحا 14

 الربط الهٌدرولٌكٌة اإلسمنت والجٌر المخصص للبناء ومواد  15

 حدٌد التسلٌح والصلب الخاص بالخرسانة )والمنتجات ذات الصلة( 16
 الجهد بتطبٌق أطقم خاصة

 بهالمرتبطة  والمنتوجاتالبناء  17
 ذات الصلة والمالط والمنتوجاتوحدات البناء 

 منتوجات الصرؾ الصحً 18

 بالط األرضٌة 19

 ذات الصلة والمنتوجات المعدنٌةمنتوجات البناء  20

 الداخلٌة أطقم الفواصلأعمال التشطٌب الداخلٌة والخارجٌة للجدران واألسقؾ.  21

 جات ذات الصلةووالمنتكوات ألسقؾ، الفوانٌس، ا 22
 أطقم التسقٌؾ 

 منتوجات بناء الطرقات 23

 الحصى 24

 المواد الالصقة المستخدمة فً البناء 25

 إلسمنت السائلمنتوجات الخرسانة والمالط و 26

 أجهزة التدفئة 27

 لالستهالك البشري ؼٌر مالمسة للمٌاه الموجهة األنابٌب لوازموحاوٌات األنابٌب وال 28

 موجهة لالستهالك البشريمنتوجات البناء المالمسة للمٌاه ال 29

 مذابلاومنتوجات الزجاج على أشكال  المسطح والزجاجالزجاج  30

 والتحكم واالتصال التزوٌدأسالك  31

 ماستٌك المفاصل 32

 مثبتات 33

 أطقم ووحدات وعناصر البناء الجاهزة 34

 نات المخصصةوالمكومنتوجات التقسٌم المنتوجات المخصصة لحماٌة الهٌاكل من الحرائق و 35
 لتصفٌة منافذ التهوٌة والمفاصل المقاومة للحرٌق ومثبطات اللهب

 
 
 
 

 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9
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 4 الملحق

 المطابقة تقٌٌم
 

 أنظمة تقٌٌم المطابقة .1

 
عناصر استنادا على ال لخصائص األساسٌة،لمنتوج البناء مطابقة : تصرٌح المنتج أو المستورد ل1النظام + 1.1

 التالٌة:

 ا ٌلً:المنتج أو المستورد بمٌقوم  ( أ

 مراقبة اإلنتاج فً المصنع؛ -

 عٌنات المؤخوذة من المصنع وفًقا لمخطط االختبار المحدد؛ال إضافٌة علىاختبارات  -

 أداء المنتوج بناًء على العناصر التالٌة: ثبوتٌةتصدر هٌئة تقٌٌم المطابقة شهادة   ( ب

المتعلقة  العٌنات(، والحساباتعلى أساس اختبارات النوع )بما فً ذلك عملٌة أخذ  ج النموذجوتحدٌد المنت -

 بالنوع، والقٌم الواردة فً الجداول أو الوثائق التً تصؾ المنتوج؛

 للمنشؤة الصناعٌة ومراقبة اإلنتاج فً المصنع؛تفتٌش أولً  -

 تتبع وتقٌٌم وتقدٌر مستمر لمراقبة اإلنتاج فً المصنع؛ -

 المنتوج فً السوق. عرضاختبارات على العٌنات المؤخوذة قبل  -

 
 لخصائص األساسٌة، استنادا على العناصر التالٌة:لمنتوج البناء مطابقة تصرٌح المنتج أو المستورد ل: 1النظام  2.1

 ٌقوم المنتج أو المستورد بما ٌلً: ( أ

 مراقبة اإلنتاج فً المصنع؛ -

 عٌنات المؤخوذة من المصنع وفًقا لمخطط االختبار المحدد؛الاختبارات إضافٌة على  -

 مطابقة شهادة ثبوتٌة أداء المنتوج بناًء على العناصر التالٌة:تصدر هٌئة تقٌٌم ال ( ب

ج النموذج على أساس اختبارات النوع )بما فً ذلك عملٌة أخذ العٌنات(، والحسابات المتعلقة وتحدٌد المنت -

 بالنوع، والقٌم الواردة فً الجداول أو الوثائق التً تصؾ المنتوج؛

 اإلنتاج فً المصنع؛للمنشؤة الصناعٌة ومراقبة تفتٌش أولً  -

 اإلنتاج فً المصنع؛ مراقبةوتقٌٌم وتقدٌر مستمر ل تتبع -

 اختبارات على العٌنات المؤخوذة قبل عرض المنتوج فً السوق. -

 
لخصائص األساسٌة، استنادا على العناصر لمنتوج البناء مطابقة تصرٌح المنتج أو المستورد ل: 2النظام + 3.1

 التالٌة:

 بما ٌلً:ٌقوم المنتج أو المستورد  ( أ

ج النموذج على أساس اختبارات النوع )بما فً ذلك عملٌة أخذ العٌنات(، والحسابات المتعلقة وتحدٌد المنت -

 بالنوع، والقٌم الواردة فً الجداول أو الوثائق التً تصؾ المنتوج؛

 مراقبة اإلنتاج فً المصنع؛ -

 .ختبار المحددوفًقا لمخطط االمن المصنع اختبارات على العٌنات المؤخوذة إجراء  -

على ما  بناءً  المصنعلمراقبة اإلنتاج فً  شهادة المطابقة المعتمدة لمراقبة اإلنتاج تصدر هٌئة تقٌٌم المطابقة ( ب

 ٌلً:

 أولً للمنشؤة الصناعٌة ومراقبة اإلنتاج فً المصنع؛ تفتٌش -

 .تتبع وتقٌٌم وتقدٌر مستمر لمراقبة اإلنتاج فً المصنع -

 لخصائص األساسٌة، استنادا على العناصر التالٌة:لمنتوج البناء مطابقة المستورد لتصرٌح المنتج أو : 3النظام  4.1

 ؛ٌقوم المنتج أو المستورد لمراقبة اإلنتاج فً المصنع ( أ

 طرؾمن  المؤخوذة على العٌنات بناء (النوعتحدد هٌئة تقٌٌم المطابقة المنتوج النموذج على أساس اختبارات  ( ب

المتعلقة بالنوع، والقٌم الواردة فً الجداول أو الوثائق التً تصؾ  باتوعلى الحساالمنتج أو المستورد 

 ؛) المنتوج
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 لخصائص األساسٌة، استنادا على العناصر التالٌة:لمنتوج البناء مطابقة تصرٌح المنتج أو المستورد ل: 4النظام  5.1

 ٌقوم المنتج أو المستورد بما ٌلً: ( أ

لنوع )بما فً ذلك عملٌة أخذ العٌنات(، والحسابات المتعلقة تحدٌد المنتوج النموذج على أساس اختبارات ا -

 بالنوع، والقٌم الواردة فً الجداول أو الوثائق التً تصؾ المنتوج؛

 مراقبة اإلنتاج فً المصنع؛ -

 ال تتدخل هٌئة تقٌٌم المطابقة. ( ب

 المطابقة:تقٌٌم  المشاركة فًالهٌآت  .2

 جات البناء، ٌجب التمٌٌز بٌن:ومنت مطابقةة فً تقٌٌم فٌما ٌتعلق بوظٌفة هٌئات تقٌٌم المطابقة المشارك

 .12.06 رقم لقانونا بموجب: المعهد المؽربً للتقٌٌس لإلشهاد بمطابقة المنتوجتقٌٌم المطابقة  هٌئة ( أ

صدر كونه ٌالمعهد المؽربً للتقٌٌس  :مراقبة اإلنتاج فً المصنعلإلشهاد بمطابقة تقٌٌم المطابقة  هٌئة ( ب

ٌتضمن نطاق اعتمادها حٌث  24.09طبقا للقانون رقم  أخرى معتمدة هٌئةأو أي لمنتوج بمطابقة ا اإلشهاد

 .ًالمعنالمنتوج 

حٌث ٌتضمن نطاق اعتمادها المنتوج  24.09: أي هٌئة معتمدة بموجب القانون رقم مختبر التجارب   ( ت

 منتوجات البناء. أو أداء مواد أو تحدٌد خصائص أو معاٌرة أو اختبارتقوم بقٌاس أو والتً المعنً، 

 

 :هً كاآلتًلهذا القرار  المراقبة وفقاالهٌآت المرخص لها بالتدخل فً عملٌات  .3

 المطابقةتقٌٌم بالهٌئة المرخص لها  المطابقةأنظمة تقٌٌم 

 المعهد المؽربً للتقٌٌس +1 النظام

 المعهد المؽربً للتقٌٌس  1  النظام

 المعهد المؽربً للتقٌٌس +2  النظام

 24.09مختبرات التجارب المعتمدة بموجب القانون رقم  3  مالنظا

 4  النظام
االقتضاء، كما هو محدد فً عند ال إدائم ال تتدخل هٌئة تقٌٌم المطابقة بشكل 

هٌئة معتمدة بموجب القانون رقم تتدخل ، حٌث من هذا القرار 11المادة 
24.09  . 
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 5 الملحق
 

 من القرار المتعلق بمنتوجات البناء 10بات المطابقة للزلٌج وألواح السٌرامٌك، وفقا للمادة مسطرة إث

 القسم األول: شروط عامة
 

ادلغربية ادلصادق عليها واليت حتدد ادلتطلبات التقنية واالستعمال  القياسية الئحة ادلواصفات ادللحق،اذا ذل الثاينمن القسم  األول الباب يوضح -1
   .ادلطبقة على الزليج ونلواح السرياميكثبات األداء  والتحقق منصائ  األساسية ونظممة التقييم ادلقصود واخل

  .الثاينالقسم  من الثاين البابمستوى على  الزليج ونلواح السرياميكحتدد متطلبات تقييم مطابقة  -2
 .على ادلنتوج  يتم وضع عالمة -3
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 مقتضٌات تقنٌةالقسم الثانً: 
 

 .لواح السٌرامٌكجدول ٌحدد قائمة المواصفات القٌاسٌة المغربٌة المصادق علٌها وأنظمة التقٌٌم والتحقق من ثبوتٌة أداء المنتوج المطبقة على الزلٌج وأ األول:الباب 

 
كٌفٌات تقٌٌم 

 المطابقة

أنظمة التقٌٌم 
والتحقق من 
ثبات األداء 

وكٌفٌات 
المراقبة عند 

 اءاالقتض

 
 الممٌزات األساسٌة

 االستعمال المقصود
 

 المنتوج
 

  العنوان
 

مرجع المواصفة 
 القٌاسٌة

رمز 
 المجال 

طبقا للقواعد اإلشهاد 
ادلنصوص عليها يف 

من هاذا  الثاين بابال
 قسمال

1+ 

 األبعاد وجودة السطح 

   الفيزيائيةاخلصائ: 

oامتصاص ادلاء 

oتكسريومعامل ال تكسريمقاومة ال 

o تآكل السطح للزليج ادللمعمقاومة 

oمقاومة التآكل العميق للزليج غري ادللمع 
o ادللمعللزليج  ارجتاجمقاومة 

o       تجمدال ظروفللمنتوجات ادلعدة خصيًصا لالستخدام يف  بالنسبة تجمدمقاومة ال. 
   الكيميائية:اخلصائ 

oالكيميائية ادلواد مقاومة 

o البقعمقاومة 

oالعمل  طاوالتللمنتجات ادلعدة لالستخدام على بالنسبة والكادميوم لرصاص لزليج ادللمع لا زإفرا
بشكل  المس السطح ادللمعميكن لألطعمة نن ت ينماإعداد الطعام وح نماكناجلدران نو يف  علىو 

 .مباشر

ادلخص  الزليج ونلواح السرياميك 
 ألرضعلى ا تعماللالس

--- 
ونلواح السرياميك ذو جودة الزليج 
 دلصنوعاألول( ا ختياراالعالية )
نو التمديد للبثق العادية  ةطريقبال

الضغط  بطريقة ادلصنوعوكاذا 
 اجلاف.

 ؛ BII و BI رلموعة-
 .AIIو AI رلموعة -
 

ونلواح  لزليجا
 السرياميك

الزليج ونلواح 
 -السرياميك
التعاريف 
والتصنيف 

ادلميزات و 
 ةوالعالم

NM ISO 
13006 
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طبقا اإلشهاد 
صوص للقواعد ادلن
 بابيف العليها 
من هاذا  الثاين
 قسمال

1+ 

 األبعاد وجودة السطح 

   الفيزيائيةاخلصائ: 

oامتصاص ادلاء 

oتكسريومعامل ال تكسريمقاومة ال 

o للزليج ادللمع ارجتاجمقاومة 

ادلخص  الزليج ونلواح السرياميك 
 على اجلدران  تعماللالس

--- 

ونلواح السرياميك ذو جودة الزليج 
 دلصنوعاألول( ا االختيارعالية )

الزليج ونلواح 
 السرياميك

الزليج ونلواح 
 -السرياميك
التعاريف 
والتصنيف 
وادلميزات 

NMISO 
13006 

 
19 
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oللمنتوجات ادلعدة خصيًصا لالستخدام يف ظروف  بالنسبة تجمدمقاومة ال
 .تجمدال

   الكيميائية:اخلصائ 

oادلواد الكيميائية مقاومة 

oمقاومة البقع 

oللمنتجات ادلعدة لالستخدام والكادميوم بالنسبة لزليج ادللمع للرصاص ا زإفرا
ميكن  ينماإعداد الطعام وح نماكناجلدران نو يف  علىالعمل و  طاوالتعلى 

 .بشكل مباشر المس السطح ادللمعلألطعمة نن ت

نو التمديد للبثق العادية  ةطريقبال
الضغط  بطريقة ادلصنوعوكاذا 
 اجلاف.

 

 والعالمة
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  الثانً:ب البا
 

 :كٌفٌات تقٌٌم مطابقة الزلٌج وألواح السٌرامٌك المستعمل على األرض والجدران الفرع األول 

 :الموضوع ومجال التطبٌق – 1

للزلٌج وألواح السٌرامٌك المخصص لالستعمال على  تحدد هذه األحكام شروط الحصول على شهادة ثبات األداء
"الزلٌج وألواح  NM ISO 13006 المؽربٌة ذات المرجع القٌاسٌةاألرضٌات والجدران والتً تخضع للمواصفة 

 ". التعارٌؾ والتصنٌؾ والممٌزات والعالمة-السٌرامٌك 

 :طلب شهادة ثبات األداء - 2

 :ٌمكن أن ٌكون طلب شهادة ثبات األداء

 من المنتوج(  ال ٌتوفر على شهادة ثبات األداء، وٌتعلق بمنتوج )أو مجموعة فئات من ُمصنِّع طلب أولً: ٌصدر
 موضوع الطلب، بعالمة تجارٌة وبمرجع تجاري خاص بالمنتوج منتج فً وحدة تصنٌع معٌنة، محدد

وبخصائص تقنٌة. وتعتبر أًٌضا بمثابة طلب أولً، كل تقنٌة جدٌدة، أوخط إنتاج جدٌد، أو مجموعة فئات جدٌدة 
قبول طلبه لشهادة ثبات  نتجات بمصنع سبقمن الزلٌج وأي تؽٌٌر مهم فً تكنولوجٌا التصنٌع أو فً صٌاؼة الم

 .األداء

 :ضافة إعلى شهادة ثبات األداء بالنسبة لمجموعة فئات منتوجات، وٌتم  احٌنما ٌكون المصنع حائز طلب تمدٌد
  NM ISO 13006 المؽربٌة ذات المرجع جدٌدة تتعلق بالسطح أو الطول بالنسبة للمواصفة القٌاسٌة خصائص

 
البند األول من  قبول الطلب بعد فحص الملؾ التقنً، والذي ٌحدد محتواه فً IMANOR بً للتقٌٌسٌعلن المعهد المؽر

 الثانً.من الباب الثانً من القسم  الفرع الثانً

من طرؾ مصنع ٌتوفر على منتوج واحد أو أكثر موضوع شهادة ثبات األداء،  عندما ٌتعلق الطلب بمنتوج جدٌد، منتج
 والتسوٌق الخاصة بالمنتوج الجدٌد. ممٌزات وآلٌات اإلنتاج والمراقبة ٌجب أن ٌحدد الطلب فقط

  :تقٌٌم مقدمً طلبات شهادة ثبات األداء - 3

 :من ٌتكون تقٌٌم المتقدمٌن للحصول على شهادة ثبات األداء أو الحائزٌن علٌها

المصنع  نه التحقق من أنللمصنع حٌث ٌتم تصنٌع المنتجات موضوع شهادة ثبات األداء، والؽرض م إجراء تدقٌق •
 .  البند الثالث من الفرع الثانً من الباب الثانً من القسم الثانً جمٌع المتطلبات المحددة فً ٌستوفً

 ن الباب الثانً من القسم الثانًالبند الثانً من الفرع الثانً م المحددة فً التحقق من المراقبة الذاتٌة •

 .المواصفات القٌاسٌة المرجعٌة شهادة ثبات األداء، أو الحائزة علٌها، لمتطلباتالتحقق من استجابة المنتوجات موضوع •
فً حالة طلب تمدٌد، ٌجب فقط التحقق من ممٌزات المنتوج الجدٌد وآلٌات المراقبة الذاتٌة. ٌمكن أن تتزامن عملٌات 

 ثبات األداء. التحقق هذه، عند االقتضاء، مع تدقٌق المتابعة المخصص لمنتوجات حائزة على شهادة

  التحقق من مطابقة المنتجات: 

الى  ٌتم ارسال العٌنة األولى. من خط اإلنتاجأو مخزون الشركة المصنعةٌجب أخذ عٌنتٌن من المنتوج النهائً من 
. وٌتم االحتفاظ بالعٌنة الثانٌة المعرفة من طرؾ المصنع فً نفس ظروؾ التخزٌنإلجراء االختبارات،  المختبر المعتمد

 العٌنات التً ٌجب اخضاعها لالختبارات محدد  عدد

 من الباب الثانً من القسم الثانً.البند الرابع من الفرع الثانً  فً

ٌخضع المنتوج أًٌضا  ٌجب أن ٌستوفً المنتوج جمٌع القواعد المنصوص علٌها فً المواصفات القٌاسٌة المتعلقة بالمنتوج
 ات الصلة.ذ مواصفات القٌاسٌةلجمٌع االختبارات المنصوص علٌها فً هذه ال
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ٌعتبر المنتوج المعنً مطابقا إذا كان ٌحترم جمٌع القواعد وإذا كانت العٌنة تستوفً االختبارات، وفًقا للشروط المنصوص 
 علٌها فً المواصفات القٌاسٌة المذكورة أعاله.

الختبارات على عٌنة جدٌدة، وذلك خالل وفً حالة العكس، ٌجب إعادة االختبارات على جمٌع المتطلبات. ٌتم إجراء هذه ا
 .والمصنع IMANOR ( أشهر، تحدد باالتفاق بٌن المعهد المؽربً للتقٌٌس3فترة أقصاها ثالثة )

 فً حالة الطعن فً نتائج االختبار، ٌتم إخضاع العٌنة الثانٌة لالختبارات ومقارنتها مع نتائج العٌنة األولى.

أخذ العٌنة على مستوى قنوات التسوٌق بحضور ممثل عن الشركة المصنعة أو المستورد. أثناء التقٌٌمات المتتابعة، ٌمكن 
 .إجراءات أخذ العٌنات واالختبارات وتلك المتعلقة بالنزاعات هً نفسها المتبعة عند أخذ عٌنات من مكان التصنٌع

 :قرار منح شهادة ثبات األداء- 4

ما إذا كان سٌمنح، مع أو بدون تحفظ، شهادة  IMANOR مؽربً للتقٌٌسباالستناد إلى تقارٌر التدقٌق، ٌقرر المعهد ال
ثبات األداء أم ال. وٌمكنه أًٌضا أن ٌقرر إجراء تدقٌق إضافً أو دعوة مقدم الطلب، قبل اتخاذ قراره النهائً، لتحسٌن 

 .عناصر التصنٌع أو المراقبة لدٌه

 ستمرار شهادة ثبات األداء:ا- 5

مرتٌن فً السنة. بناًء على نتائج عملٌات التدقٌق فً وحدة التصنٌع واالختبارات،  هادة ثبات األداءالحائز على ش ٌتم تقٌٌم
قراًرا بتمدٌد آجال شهادة ثبات األداء أو إصدار إنذار أو تعلٌق أو سحب شهادة  IMANOR ٌتخذ المعهد المؽربً للتقٌٌس

 .مفعول ابتداء من تارٌخ تبلٌؽهثبات األداء. فً حالة اتخاذ عقوبة، ٌعتبر القرار ساري ال

 :أحكام مطبقة فً حالة تعدٌل شروط الحصول على شهادة ثبات األداء- 6

كتابٌا بؤي تؽٌٌر قانونً أو فً اسم  IMANOR للتقٌٌسٌجب على الحائز على شهادة ثبات األداء أن ٌبلػ المعهد المؽربً 
 .شركته

 الشهادة، تتوقؾ صالحٌة شهادة ثبات األداء. فً حالة االندماج أو التصفٌة أو الضم للحائز على

 : تعدٌل ٌخص موقع اإلنتاج1.6

إلى مكان آخر ٌإدي إلى اإلنهاء الفوري لصالحٌة  أي نقل )كلً أو جزئً( لموقع اإلنتاج الحائز على شهادة ثبات األداء

 .هذه الشهادة

، والذي سٌنظم تفتًٌشا  IMANORؽربً للتقٌٌسٌجب على الحائز على الشهادة اإلعالن عن هذا النقل كتابة للمعهد الم
 .لموقع اإلنتاج الجدٌد، وعند االقتضاء، ٌقوم بإجراء اختبارات

 تعدٌل ٌتعلق بتنظٌم الجودة لمصنع اإلنتاج 2.6

أي تعدٌل ٌتعلق بمنظومة  عن IMANOR ٌجب على الحائز على الشهادة أن ٌصرح، كتابٌا، للمعهد المؽربً للتقٌٌس

 .ملحقأن ٌكون له تؤثٌر على استجابة اإلنتاج لمتطلبات هذا ال ة به، والذي ٌحتملالجودة الخاص

أي توقؾ مإقت أو نهائً للمراقبة الذاتٌة  .ٌخص شهادة نظام الجودة الخاص به وعلٌه بالخصوص التصرٌح بؤي تعدٌل

 .الستعمالها لمنتوج حائز على شهادة ثبات األداء ٌإدي إلى التوقٌؾ الفوري

 عدٌل المتعلق بالمنتوج الحائز على شهادة ثبات األداءالت 3.6

عند تؽٌر مٌزة من ممٌزات المنتوج الحائز على شهادة ثبات  كتابٌا IMANORٌجب إعالم المعهد المؽربً للتقٌٌس  

 .لحقٌحتمل أن ٌإثر على مطابقة المنتوج لمتطلبات هذا الم ،األداء
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 نتوج الحائز على شهادة ثبات األداءالتوقؾ النهائً أو المإقت عن إنتاج الم 6.4

عن صنع منتوج حائز على شهادة ثبات األداء او أي  عن أي توقؾ نهائً ٌجب التصرٌح كتابة للمعهد المؽربً للتقٌٌس
تخلً نهائً عن هده الشهادة، مع تحدٌد الفترة الالزمة لتصرٌؾ المخزون من هذا المنتوج. فً نهاٌة هذه الفترة، ٌتم 

 . IMANORتعلٌق أو سحب شهادة ثبات األداء من طرؾ المعهد المؽربً للتقٌٌساإلبالغ عن 

كل توقؾ مإقت عن إنتاج مجموعة من المنتجات الحائزة على شهادة ثبات األداء، ٌعتبره المعهد المؽربً للتقٌٌس 
IMANOR مدة مفرطة، ٌبرر إجراء تعلٌق أو سحب شهادة ثبات األداء لهذه المنتجات. 

 مقتضٌات أخرى نً:الفرع الثا 

 :محتوى الملف التقنً-أوال
 

 :أ. موضوع الطلب
 

 ؛شهادة ثبات األداء قائمة المنتجات المختلفة موضوع طلب• 
 ؛التسمٌات التجارٌة للمنتجات المقدمة للحصول على شهادة ثبات األداء •
 ؛بات األداءعلى المنتجات المقدمة للحصول على شهادة ث مدة تطبٌق نظام المراقبة الذاتٌة  •
حالة وحدة إنتاج المنتجات موضوع طلب شهادة ثبات األداء، وعند االقتضاء، حالة وحدات اإلنتاج األخرى لنفس  •

 ؛المنتوج
المتطلبات األساسٌة للقرار المتعلق  قائمة المواصفات القٌاسٌة المؽربٌة المطبقة، ووصؾ للحلول المعتمدة الستٌفاء •

القٌاسٌة المؽربٌة، ٌجب  جزئً للمواصفات دم تطبٌق هذه المواصفات القٌاسٌة. فً حالة تطبٌقبمنتجات البناء فً حالة ع
 .المؽربٌة المطبقة أن تحدد الوثائق التقنٌة أجزاء المواصفات القٌاسٌة

 
 ب. تعرٌف التصنٌع

 
المنتجات المقدمة للحصول  المواد األولٌة المستعملة والكمٌات المستعملة بالتوالً فً تكوٌن المنتجات الوسٌطة وفً  •

 على شهادة ثبات األداء؛
 رسومات التصمٌم والتصنٌع؛  •
 األوصاؾ والتوضٌحات الالزمة لفهم هذه الرسومات؛  •
 نتائج حسابات التصمٌم التً تم إجراإها وعملٌات المراقبة التً تم إجراإها أو أي وثٌقة أخرى؛  •
 وصؾ مواقع التصنٌع المختلفة؛  •
 المنتجة وقت تقدٌم الطلب. الكمٌات •

 ج. مخطط ووسائل مراقبة التصنٌع
 ؛المراقبة وصؾ مخطط  •
 .وصؾ مختبر المراقبة  •

 ثانٌا: اختبارات المراقبة الذاتٌة:

 الوتٌرة المواصفة القٌاسٌة االختبار

األبعاد وجودة  ممٌزات
 السطح *

NM ISO 10545-2 

 بالنسبة لمجموعات BI وBII: 
ألسطح تخرج من خط االنتاج، وعلى األقل على كل فئة من ا
 مرة واحدة / الٌوم.

  بالنسبة للمجموعةBIII: 
على كل فئة من الطول تخرج من خط االنتاج، وعلى األقل 

 مرة واحدة / الٌوم

 * امتصاص الماء
الزلٌج الملمع وؼٌر 

 الملمع
NM ISO 10545-3 

/ على األقل مرة واحدة  ،لكل مجموعة تخرج من خط االنتاج
 الٌوم

 مقاومة التآكل العمٌق
 الزلٌج ؼٌر الملمع

NM ISO 10545-6 
سلسلة )ثالثة أصناؾ ألوان: فاتح، متوسط، لكل لكل مجموعة و

 داكن(، وعلى األقل مرة واحدة كل ثالثة أشهر
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  مقاومة ارتجاج

 الزلٌج الملمع
NM ISO 10545-11 

ة / مرة واحد تؽٌٌر السلسلة، وعلى األقل لكل مجموعة وعند
 ثالثة أشهر

 مقاومة كٌمٌائٌة
 الزلٌج الملمع

 الزلٌج ؼٌر الملمع
NM ISO 10545-13 

)لونٌن: فاتح وداكن(، وعلى األقل سلسلة لكل ولكل مجموعة 
 مرة واحدة / ثالثة أشهر

 
 

 مقاومة البقع
 الزلٌج الملمع

 الزلٌج ؼٌر الملمع
NM ISO 10545-14 

ألوان: فاتح، متوسط، )ثالثة أصناؾ  سلسلةلكل ولكل مجموعة 
 داكن(، وعلى األقل مرة واحدة / ثالثة أشهر

 * مقاومة تآكل السطح
الزلٌج الملمع المستعمل 

 على األرض
NM ISO 10545-7 

فاتح وداكن(. وعلى األقل مرة واحدة /  :لكل مجموعة )بلونٌن
 ثالثة أشهر

 مقاومة التجمد
الزلٌج الملمع وؼٌر 

 الملمع
NM ISO 10545-12 

واحدة د كل تؽٌٌر فً الكتلة أو المكونات، وعال األقل مرة عن
 )2(فً السنة 

 ؛ BIb و BIa لمجموعات +
 BIIa (1)+ لمجموعة 

 

 السٌرامٌك المعدة لالستخدام فً ظروؾ التجمد.  ( ٌخص الزلٌج وألواح1)

 .ٌجب على المصنع أو المستورد تقدٌم دلٌل على هذا التصرٌح  (2)
 .وال ٌمكن أن تكون موضوع تعاقد من الباطن ذه االختبارات بالوسائل الخاصة للمنتج)*( ٌجب إجراء ه 

 .أشهر قبل تقدٌم طلب شهادة ثبات األداء 3ساري المفعول لمدة ال تقل عن  ٌجب أن ٌكون نظام المراقبة الذاتٌة

 :ثالثا. متطلبات متعلقة بنظام الجودة

بات فعالٌة الزلٌج وألواح السٌرامٌك إلى التحقق من أن صاحب الطلب أو ٌهدؾ التدقٌق الذي ٌتم فً إطار منح شهادة ث
 الحائز على الشهادة:

 :عملٌات التصنٌع، وعلى وجه الخصوص فً ٌتحكم – 1
 

 طلب شهادة ثبات فعالٌة؛ ٌتوفر على تعلٌمات عمل موثقة ومحٌنة تحدد كٌفٌة تصنٌع ومراقبة المنتجات موضوع 

 ٌتقن الممٌزات المناسبة للمنتوج.ٌشرع فً إدارة العملٌات و 
 
 ٌقوم بعملٌات المراقبة واالختبارات اآلتٌة: - 2
 

  عملٌات المراقبة واالختبارات عند االستالم، فً حالة استخدام المواد األولٌة فً تصنٌع المنتوجات النهائٌة
 موضوع طلب شهادة ثبات فعالٌة؛

  ؛كانت المنتجات الوسٌطة تتطلب المراقبةعملٌات المراقبة واالختبارات أثناء التصنٌع، إذا 

 عملٌات المراقبة واالختبارات النهائٌة، وفًقا للقواعد الخاصة المتعلقة بالمنتوج المعنً؛ 

 االحتفاظ بسجالت جمٌع عملٌات المراقبة واالختبارات التً تم  ٌجب على صاحب الطلب أو الحائز على الشهادة
 .إجراإها

 
 :علقة بالمراقبة والقٌاس واالختباراتٌتحكم فً المعدات المت – 3
 

  ٌقوم بتحدٌد ومعاٌرة والتحقق من جمٌع المعدات وآلٌات المراقبة والقٌاس واالختبار التً لها تؤثٌر على جودة
 المنتوج موضوع شهادة ثبات األداء؛

 ٌتؤكد من أن معدات المراقبة والقٌاس واالختبارات تحترم الدقة والموثوقٌة الالزمتٌن؛ 

 التً قد تبطل نتائج المعاٌرة ن حماٌة معدات المراقبة والقٌاس واالختبارات من االستعماالتٌضم. 
 

 ٌحدد حالة عملٌات المراقبة واالختبارات التً أجرٌت على المنتوج، أي: - 4
 

 )ٌستعمل وسائل )عالمات، ملصقات، إلخ( التً تحدد حالة مراقبة المنتوج )مطابق، ؼٌر مطابق، فً االنتظار. 
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 :ٌتحكم فً المنتجات غٌر المطابقة - 5

 المنتوج ؼٌر المطابق للمتطلبات المنصوص علٌها ومعالجته  ٌتوفر على مساطر موثقة ومحٌنة تمكنه من تحدٌد
 بشكل مناسب.

 :ٌضبط اإلجراءات التصحٌحٌة - 6

 :ٌتوفر على مساطر موثقة ومحٌنة تمكن من

 ؛تحدٌد أسباب عدم مطابقة المنتوج 

 ؛ب أي شكاٌة أو منازعةتحدٌد أسبا 

 ؛تفعٌل اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة لتجنب تكرارها 

 إجراء عملٌات المراقبة للتؤكد من نجاعة اإلجراءات المتخذة. 

ٌحافظ على جودة المنتجات بعد عملٌات المراقبة واالختبارات النهائٌة من خالل تهٌئة وسائل المناولة والتخزٌن  - 7
 :مثل فًوتت والتلفٌف والتسلٌم

 ؛إتالؾ المنتوج قبل االستعمال أو التسلٌم منهجٌات ووسائل المناولة التً تحول دون 

 ؛أماكن تخزٌن مالئمة للحفاظ على جودة المنتوج 

 ًعملٌات التلفٌؾ والحفظ ووضع العالمة التحكم ف. 
 

 :ٌتحكم فً الوثائق – 8

 :ٌتوفر على مسطرة موثقة ومحٌنة تتٌح ما ٌلً

 ؛ائق من حٌث مالءمتها قبل نشرهاالموافقة على الوث 

 ؛مراجعة وتحٌٌن إذا لزم األمر والموافقة على الوثائق من جدٌد 

 ؛الوثائق سارٌة المفعول التؤكد من تحدٌد التؽٌٌرات وحالة صٌؽة 

 ؛التؤكد من أن صٌػ الوثائق المهمة القابلة للتطبٌق متاحة فً أماكن العمل 

 ؛ل التعرؾ علٌهاالتؤكد من أن تظل الوثائق مقروءة وٌسه 

 ؛والتحكم فً توزٌعها التؤكد من تحدٌد الوثائق الخارجٌة 

  منع االستخدام ؼٌر المقصود للوثائق منتهٌة الصالحٌة، وتحدٌدها بشكل مناسب إذا تم االحتفاظ بها ألي ؼرض من
 األؼراض.

 :ٌحافظ على السجالت الخاصة بالجودة - 9

 مع وفهرسة وحفظ الملفات واألرشٌؾ وإتالؾ جمٌع التسجٌالت المتعلقة ٌتوفر على مساطر موثقة ومحٌنة لتحدٌد وج
 .بالجودة

 
 :رابعا. قائمة االختبارات المطلوبة وكٌفٌات أخذ العٌنات

 
ً ٌجب أخذها وفًقا لمتطلبات المواصفة تالزلٌج ال عدد وحدات نوع االختبار

 المغربٌة ذات المرجع القٌاسٌة
 NM ISO 13006(عٌنة)بالنسبة لسلسلة م 

 المواصفة القٌاسٌة

 NM ISO 10545-2 زلٌجات لكل فئة طول معٌنة 10 خصائص األبعاد

 NM ISO 10545-2 لكل فئة طول معٌنة  )متر مربع(2م 1على األقل  جودة السطح

 امتصاص الماء

 لكل مجموعة من الزلٌج وحسب نوعٌة السطح
 :)ملمع وؼٌر ملمع(

 5  >2م 0.04زلٌجات: إذا كانت مساحة الزلٌج 

 10 2م 0.04≤زلٌجات: إذا كانت مساحة الزلٌج 

NM ISO 10545-3 

 التآكل العمٌق
 :كل مجموعة من الزلٌج ؼٌر الملمعل

 زلٌجات لكل مجموعة  5
 )ثالثة أصناؾ ألوان: فاتح، متوسط، داكن(.

NM ISO 10545-6 
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مقاومة اللً وقوة 
 الكسر

 :لكل مجموعة من الزلٌج الملمع وؼٌر الملمع
 لٌجات لكل فئة سمكز 7

 مم(7.5مم وتلك ذات السماكة<  7.5≥ )فئة الزلٌج بسماكة 
NM ISO 10545-4 

 تآكل السطح

 لكل مجموعة من الزلٌج المستعمل على األرض الملمع
 )فً صنفً ألوان: فاتح وداكن(: 

  12  2سم 200زلٌجة، إذا كانت المساحة أقل من 

 6  2سم 200≤ زلٌجات، إذا كانت المساحة 

NM ISO 10545-7 

 المقاومة الكٌمٌائٌة

 :لكل مجموعة من الزلٌج الملمع وؼٌر الملمع

 < سم 15×  15ثالثون زلٌجة، إذا كان السطح (*) 

 سم 15×  15≤ ثمانٌة زلٌجات، إذا كانت المساحة (*) 
 )*( )على كل صنؾ ألوان تمثٌلً: فاتح وداكن(

NM ISO 10545-13 

 مقاومة البقع

 :زلٌج الملمعلكل مجموعة من ال

  < سم 15×  15خمسة زلٌجات إذا كانت المساحة(*) 

  سم 15×  15≤زلٌجتان، إذا كانت المساحة (*) 
 )على كل صنؾ ألوان تمثٌلً: فاتح وداكن( (*)

 
 :لكل مجموعة من الزلٌج ؼٌر الملمع

  < سم 15×  15خمسة زلٌجات إذا كانت المساحة(*) 

  سم 15×  15≤زلٌجتان، إذا كانت المساحة  )*( 
 ، داكن()*( )على كل صنؾ ألوان تمثٌلً: فاتح، متوسط 

NM ISO 10545-14 

ردة فعل عند 
 (1) اختبار التجمد

 :من الزلٌج الملمع وؼٌر الملمع BIb و BIa بالنسبة للمجموعات
 زلٌجات على األقل تمكن من تؽطٌة مساحة ال تقل عن 10

 متر مربع 0.25
NM ISO 10545-12 

 :من الزلٌج الملمع وؼٌر الملمع BIIa مجموعةبالنسبة ل
 زلٌجات على األقل تمكن من تؽطٌة مساحة ال تقل عن 10

 متر مربع 0.25

 NM ISO 10545-11 زلٌجات لكل مجموعة من الزلٌج الملمع 5 مقاومة االرتجاج

إفراز الزلٌج 
للرصاص 
 (2)والكادمٌوم 

 زلٌجات لكل مجموعة من الزلٌج الملمع 5
 

 
 .للزلٌج واأللواح المعدة لالستعمال فً ظروؾ التجمٌد  (1)

بالنسبة للمنتجات المعدة لالستخدام على طاوالت العمل وعلى الجدران أو فً أماكن إعداد الطعام وحٌنما ٌمكن   (2)
 لألطعمة أن تالمس السطح الملمع بشكل مباشر. 

 
وفصٌلة  BIaوفصٌلة  BI الفصٌلة من المنتوجات )فصٌلة: السلسلة هً عبارة عن مجموعة زلٌج تنتمً إلى نفس ملحوظة

BIIb وفصٌلة III الشكل ونفس مواد التلمٌع األساسٌة ونفس حماٌة  وما إلى ذلك( والتً لها نفس مكونات القاعدة ونفس
 .السطح
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 6الملحق 

من القرار المتعلق بمنتوجات  10ادة مسطرة إثبات المطابقة لمعدات المرور الثابتة: مصابٌح اإلنارة العمومٌة، وفقا للم
 البناء

 القسم األول: شروط عامة
 

، الئحة المواصفات القٌاسٌة المؽربٌة المصادق علٌها والتً الملحقٌوضح الباب األول من القسم الثانً لهذا  -1
األداء ثبات  تحدد المتطلبات التقنٌة واالستعمال المقصود والخصائص األساسٌة وأنظمة التقٌٌم والتحقق من

   .المطبقة على معدات المرور الثابتة: مصابٌح اإلنارة العمومٌة
  .من القسم الثانً الثانً على مستوى الباب مصابٌح اإلنارة العمومٌةتحدد متطلبات تقٌٌم مطابقة  -2
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 القسم الثانً: مقتضٌات تقنٌة
: الثابتة المرور معداتاسٌة المغربٌة المصادق علٌها وأنظمة التقٌٌم والتحقق من ثبوتٌة أداء المنتوج المطبقة على جدول ٌحدد قائمة المواصفات القٌ األول:الباب 

 .العمومٌة اإلنارة مصابٌح

 

رمز 
 المجال

 

مرجع المواصفة 
 القٌاسٌة المغربٌة

 

 العنوان

 

 المنتوج

 

االستعمال 
 المقصود

 

 الممٌزات األساسٌة

أنظمة التقٌٌم 
من ثبات والتحقق 

األداء وكٌفٌات 
المراقبة عند 

 االقتضاء

 

كٌفٌات تقٌٌم 
 المطابقة

12 NM 01.8.353  نعمدة اإلظارة
-العمومية 
 متطلبات

نعمدة اإلظارة 
العمومية من 

 الفوالذ

نعمدة اإلظارة العمومية من 
 الفوالذ

نعمدة اإلظارة 
العمومية 

ادلستعملة يف 
 ادلرورمناطق 

 

 يكاظيكيةاحلماية من الصدمات ادل -

 )عند احلاجة( ركباتاألداء يف حالة االصطدام الاذي تسببه ادل -

 مراقبة األبعاد -

 مراقبة االستقامة -

 مراقبة ادلواد -

 فح  اللحام -

 مراقبة التصميم -

 مراقبة احلماية من التآكل -

 مراقبة التعريف -

طبقا للقواعد اإلشهاد  2+
يف ادلنصوص عليها 

من هاذا  الثاين بابال
 قسمال

12 NM 01.8.354  نعمدة اإلظارة
 –العمومية 

نعمدة يزات مم
اإلظارة 

 العمومية من
 األدلوظيوم مادة

 

نعمدة اإلظارة العمومية من 
 األدلوظيوممادة 

نعمدة اإلظارة 
العمومية 

ادلستعملة يف 
 مناطق ادلرور

 

 احلماية من الصدمات ادليكاظيكية -

 جة()عند احلا دلركباتاألداء يف حالة االصطدام الاذي تسببه ا -

 مراقبة األبعاد  -

 مراقبة االستقامة -

 مراقبة ادلواد -

 فح  اللحام -

 مراقبة التصميم -

 مراقبة احلماية من التآكل -

طبقا للقواعد اإلشهاد  2+
يف ادلنصوص عليها 

من هاذا  الثاين بابال
 قسمال
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 مراقبة التعريف -
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  الباب الثانً:

 :واأللومنٌومأالمصنوعة من الفوالذ  كٌفٌات تقٌٌم مطابقة أعمدة اإلنارة العمومٌة الفرع األول 

 :الموضوع ومجال التطبٌق - 1

أو األلمنٌوم،  فوالذتحدد هذه األحكام شروط إصدار شهادة ثبات األداء ألعمدة اإلنارة العمومٌة المصنوعة من ال
أعمدة  متطلبات-: أعمدة اإلنارة العمومٌة NM 01.8.353 ذات المراجع المعنٌة بالمواصفات القٌاسٌة المؽربٌة

ممٌزات أعمدة اإلنارة العمومٌة المصنوعة -: أعمدة اإلنارة العمومٌة NM 01.8.354اإلنارة العمومٌة من الفوالذ و
 .من األلومنٌوم

 :طلب شهادة ثبات األداء- 2

 .مصحوًبا بملؾ تقنً IMANOR ٌجب تقدٌم الطلب إلى مدٌر المعهد المؽربً للتقٌٌس
البند األول من  قبول الطلب بعد فحص الملؾ التقنً المحدد محتواه فً IMANOR ٌعلن المعهد المؽربً للتقٌٌس

 .لحقهذا الم الثانً منالفرع الثانً من الباب الثانً من القسم 
عند تقدٌم الطلب بخصوص منتوج جدٌد، مصنوع فً مصنع ٌتوفر على منتوج واحد أو أكثر حائز على شهادة ثبات 

 قط الخصائص وآلٌات اإلنتاج والمراقبة والتسوٌق الخاصة بالمنتوج الجدٌد.الطلب فهذا األداء، ٌجب أن ٌحدد 

 :تقٌٌم المتقدمٌن للحصول على شهادة ثبات األداء - 3
 :افتحاص وحدة اإلنتاج 3-1

الؽرض من هذا التدقٌق هو التحقق من أن نظام مراقبة اإلنتاج ونظام الجودة لمقدم الطلب / الحائز على الشهادة ٌستوفٌان 
 :لشروط موضوع هذه األحكام. وٌتكون مما ٌلًجمٌع ا

  إجراء عملٌة تدقٌق للمصنع حٌث ٌتم تصنٌع المنتوجات موضوع الطلب / الحائزة على شهادة ثبات األداء، وذلك
البند الثالث من الفرع الثانً من الباب الثانً من  من أجل التحقق من أنها تستوفً جمٌع المتطلبات المحددة فً

  .القسم الثانً

 ًالبند الثانً من الفرع الثانً من الباب الثانً من القسم الثانً التحقق من المراقبة الذاتٌة المحددة ف. 
 

 :التحقق من مطابقة المنتجات 3-2
من كل فئة منتوج، ٌتم أخذهما من نهاٌة خط اإلنتاج  العمومٌة أثناء عملٌة التدقٌق ٌتم أخذ عٌنتٌن، تتكون من عمود اإلنارة

بمذكرة الحساب  ةالشركة المصنعة. ٌتم ارسال العٌنة األولى من أعمدة اإلنارة الى المختبر المعتمد مصحوب أو من مخزون
إلجراء االختبارات. وٌتم االحتفاظ بالعٌنة الثانٌة المعرفة من طرؾ المصنع فً نفس ظروؾ التخزٌن. تتم عملٌة أخذ 

 .من هذا الباب 1العٌنات وفقا للمواصفات القٌاسٌة المذكورة فً النقطة 

 بهذا القرار. 1ٌجب أن ٌستوفً المنتوج جمٌع القواعد المنصوص علٌها فً المواصفات القٌاسٌة المحددة فً الملحق 

ٌخضع المنتوج أًٌضا لجمٌع االختبارات المنصوص علٌها فً هذه المواصفات القٌاسٌة. وٌتم أخذ العٌنات بشكل عشوائً 
 .لنسبة للمكونات المستلمةمن قبل المدقق، وٌجب تحدٌدها با

ٌعتبر المنتوج المعنً مطابقا إذا كان ٌحترم جمٌع القواعد وإذا كانت العٌنة تستوفً االختبارات، وفًقا للشروط المنصوص 
 .علٌها فً المواصفات القٌاسٌة

ت المحددة فً وفً حالة العكس، ٌجب إعادة االختبارات على المتطلبات ؼٌر المستوفاة مع احترام تسلسل االختبارا
( أشهر، ٌحددها المعهد 3المواصفات. ٌتم إجراء هذه االختبارات على عٌنة جدٌدة، وذلك خالل فترة أقصاها ثالثة )

 . IMANORالمؽربً للتقٌٌس

 فً حالة الطعن فً نتائج االختبار، ٌتم إخضاع العٌنة الثانٌة لالختبارات ومقارنتها مع نتائج العٌنة األولى.
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 :دٌد مجال اإلشهاد بثبات األداءحالة طلب تم 3-3

فً حالة طلب التمدٌد، ٌتم فقط إجراء فحوصات خصائص المنتوج الجدٌد وأحكام المراقبة الذاتٌة. كما أنه قد ٌتزامن هذا 
 .التقٌٌم، عند االقتضاء، مع عملٌة تدقٌق التتبع للمنتجات التً تتمتع باإلشهاد بثبات األداء

 :األداء قرار بشؤن منح شهادة ثبات- 4

ما إذا كان سٌمنح، مع أو بدون تحفظ، شهادة  IMANOR باالستناد إلى تقارٌر التدقٌق، ٌقرر المعهد المؽربً للتقٌٌس
ثبات األداء أم ال. وٌمكنه أًٌضا أن ٌقرر إجراء تدقٌق إضافً أو دعوة مقدم الطلب، قبل اتخاذ قراره النهائً، لتحسٌن 

 .عناصر التصنٌع أو المراقبة لدٌه

 استمرار شهادة ثبات األداء:- 5

 الثانً البابمن  الفرع األول الثالث منالبند ٌتكون تقٌٌم الحائزٌن على شهادة ثبات األداء من نفس األنشطة المذكورة فً 
. ٌتم إجراء تدقٌق وحدة اإلنتاج مرتٌن فً السنة. ؼٌر أنه، إذا تبٌن أن المنتوج مطابق بعد تقٌٌمٌن من القسم الثانً

 .تالٌٌن، فإن تردد أخذ العٌنات ٌتم تقلٌصه إلى مرة واحدة فً السنةمت

 .تؤخذ العٌنة من فئة منتوجات ٌختارها المدقق وتتكون من عمود إنارة واحد

قرارا بتمدٌد العمل   IMANORبناًء على نتائج عملٌات تدقٌق وحدة التصنٌع واالختبارات، ٌتخذ المعهد المؽربً للتقٌٌس
داء أو إصدار إنذار أو تعلٌق أو سحب شهادة ثبات األداء. فً حالة إصدار عقوبة، ٌكون القرار واجب بشهادة ثبات األ

 .التنفٌذ من تارٌخ إبالؼه

 أحكام مطبقة فً حالة تعدٌل شروط الحصول على شهادة ثبات األداء:- 6

كتابٌا بؤي تؽٌٌر قانونً فً IMANOR ٌجب على الحائز على شهادة ثبات األداء أن ٌبلػ المعهد المؽربً للتقٌٌس 
 .شركته

 .فً حالة االندماج أو التصفٌة أو الضم للحائز على الشهادة، تتوقؾ صالحٌة شهادة ثبات األداء

 : تؽٌٌر موقع اإلنتاج 1.6

أي نقل كلً أو جزئً لموقع اإلنتاج الحاصل على شهادة ثبات األداء إلى مكان آخر ٌإدي إلى اإلنهاء الفوري لصالحٌة 
 .ذه الشهادةه

، والذي سٌنظم تفتًٌشا  IMANORٌجب على الحائز على الشهادة اإلعالن عن هذا النقل كتابة للمعهد المؽربً للتقٌٌس
 .لموقع اإلنتاج الجدٌد، وعند االقتضاء، ٌقوم بإجراء اختبارات

 تعدٌل ٌتعلق بتنظٌم الجودة لمصنع اإلنتاج 2.6

ا للمعهد المؽربً للتقٌٌس عن أي تعدٌل ٌتعلق بنظام الجودة الخاص به، ٌجب على الحائز على الشهادة أن ٌعلن ك ًٌ تاب
 .بالنسبة لشهادة ثبات األداء لحقوالذي من المحتمل أن ٌكون له تؤثٌر على مطابقة اإلنتاج مع متطلبات هذا الم

 .ٌتعٌن علٌه باألخص، أن ٌخبر بؤي تؽٌٌر فً اإلشهاد بالنسبة لنظام الجودة الخاص به

 التعدٌل المتعلق بالمنتوج الذي ٌتوفر على شهادة ثبات األداء3.6

 عند تؽٌر مٌزة من ممٌزات المنتوج، الذي ٌتوفر على شهادة ثبات األداء، ٌجب إعالم المعهد المؽربً للتقٌٌس
IMANOR  ا، مرفقا بنتائج المراقبة الذاتٌة للمنتوج )المنتوجات( المعنٌة. فً حالة حدوث تؽٌٌر مهم ًٌ ٌحتمل أن ٌإثر  كتاب

 .بنتائج اختبارات النموذج األولً IMANORعلى خصائص المنتوج، ٌجب إخبار المعهد المؽربً للتقٌٌس 

  التوقؾ النهائً أو المإقت عن صنع المنتوج الذي ٌتوفر على شهادة ثبات األداء  4.6
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ٌتوفر على شهادة ثبات األداء، مع ٌجب التصرٌح كتابة للمعهد المؽربً للتقٌٌس عن أي تخلً نهائً عن صنع منتوج 
تحدٌد الفترة الالزمة لتصرٌؾ مخزون هذا المنتوج. فً نهاٌة هذه الفترة، ٌتم اإلبالغ عن تعلٌق أو سحب شهادة ثبات 

 IMANOR. األداء من طرؾ المعهد المؽربً للتقٌٌس

ٌعتبره المعهد المؽربً للتقٌٌس  توقؾ مإقت عن إنتاج مجموعة من المنتوجات الحائزة على شهادة ثبات األداء، كل
IMANOR مدة مفرطة، ٌبرر إجراء تعلٌق أو سحب شهادة ثبات األداء لهذه المنتوجات. 

 :ًمقتضٌات أخرى الفرع الثان 

 :محتوى الملف التقنً-أوال

 :أ. موضوع الطلب

 معاٌٌر تحدٌد فئات المنتوجات 

 :ٌتم تحدٌد فئات المنتوجات بناء على للعناصر التالٌة

 ع العمود )مستقٌم، بقوس، إلخ(نو •
 طرٌقة التثبٌت األرضً )ؼرس فً األرض، على منصة.... إلخ( •
 نوع الفوالذ •
 نوع الحماٌة من التآكل •
 الشكل )أسطوانً، مخروطً، متعدد األضالع( •
 المقطع )دائري، مربع، شكل مضلع ثمانً، متعدد األضالع( •
 االرتفاع •
 السمك •
 فئة السالمة السلبٌة •
 ارٌة للمنتجات المتقدمة لنٌل شهادة ثبات األداء؛التسمٌات التج 
 مدة تطبٌق نظام المراقبة الذاتٌة على المنتجات المتقدمة لشهادة ثبات األداء؛ 
  حالة وحدة إنتاج المنتوجات موضوع طلب الحصول على شهادة ثبات األداء، وعند االقتضاء، حالة وحدات اإلنتاج

 األخرى لنفس المنتوج؛
  ات القٌاسٌة المؽربٌة المطبقة، ووصؾ للحلول المعتمدة الستٌفاء المتطلبات األساسٌة للقرار المتعلق قائمة المواصف

بمنتوجات البناء فً حالة عدم تطبٌق هذه المواصفات القٌاسٌة. فً حالة تطبٌق جزئً للمواصفات القٌاسٌة المؽربٌة، 
 .ٌجب أن تحدد الوثائق التقنٌة أجزاء هاته المواصفات المطبقة

 ب. تعرٌف التصنٌع

  المستعملة؛المواد األولٌة 
 وصؾ مراكز التصنٌع المختلفة؛ 
 الئحة طرائق اللحام؛ 
 الكمٌات المنتجة وقت تقدٌم الطلب؛ 
 رسومات التصمٌم والتصنٌع؛ 
 األوصاؾ والتفسٌرات الالزمة لفهم هذه الرسومات؛ 
 ٌقة أخرىنتائج حسابات التصمٌم المنجزة والفحوصات التً أجرٌت أو أي وث. 

 ج. مخطط ووسائل مراقبة التصنٌع

 وصؾ مخطط المراقبة الذاتٌة. 
 وصؾ مختبر المراقبة الذاتٌة. 

 :ثانٌا: اختبارات المراقبة الذاتٌة
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أشهر قبل تقدٌم طلب شهادة ثبات األداء. ٌجب  3ٌجب أن ٌكون نظام المراقبة الذاتٌة ساري المفعول لمدة ال تقل عن 
القٌاسٌتٌن  من المواصفتٌن 13.2ة الذاتٌة وفًقا للكٌفٌات التالٌة، على العٌنات المؤخوذة وفًقا للفقرة إجراء اختبارات المراقب

 :NM01.8.354 و  NM01.8.353 المؽربٌتٌن ذات المرجعٌن

 الوتٌرة االختبار

 قبل تقدٌم طلب اإلشهاد  • الحماٌة من الصدمات المٌكانٌكٌة
 سنوات 3واحدة / ومرة •

حالة حدوث تصادم ناتج عن مركبة )عند  األداء فً
 الحاجة(

 قبل تقدٌم طلب الشهادة •
  سنوات 3واحدة / ومرة  •

 ( لكل دفعة1مرة واحدة ) * مراقبة األبعاد

 ( لكل دفعة1مرة واحدة ) * مراقبة االستقامة

 ( لكل دفعة1مرة واحدة ) * مراقبة المواد

 بشكل منتظم  * مراقبة اللحام

 ( لكل تصمٌم1مرة واحدة ) * لتصمٌممراقبة ا

 ( لكل دفعة1مرة واحدة ) * مراقبة الحماٌة من التآكل

 ( لكل دفعة1مرة واحدة ) * مراقبة التعرٌؾ

 بالوسائل الذاتٌة للمنتج.ات : تجرى هذه االختبار *

 :ثالثا. متطلبات متعلقة بنظام الجودة

ثبات أداء أعمدة اإلنارة العمومٌة المصنوعة من الفوالذ أو من ٌهدؾ التدقٌق الذي تم إجراإه فً إطار اإلشهاد ب
 :األلمونٌوم، إلى التحقق من أن مقدم الطلب / الحائز على الشهادة

 :ٌتحكم فً طرق التصنٌع، وعلى وجه الخصوص- 1

 األداء ؛ ٌتوفر على تعلٌمات عمل موثقة ومحٌنه تحدد كٌفٌة تصنٌع ومراقبة المنتوجات موضوع طلب شهادة ثبات  •

 .ٌقوم بإدارة العملٌات وٌتقن الممٌزات المناسبة للمنتوج  •

 :ٌقوم بعملٌات المراقبة واالختبارات اآلتٌة- 2

عملٌات المراقبة واالختبارات عند االستالم، فً حالة استخدام المواد األولٌة فً تصنٌع المنتوجات النهائٌة موضوع  •
 طلب شهادة ثبات األداء ؛

 مراقبة واالختبارات أثناء التصنٌع، إذا كانت المنتجات الوسٌطة تتطلب المراقبة؛عملٌات ال •

 عملٌات المراقبة واالختبارات النهائٌة، وفًقا للقواعد الخاصة المتعلقة بالمنتوج المعنً؛ •

تً تم ٌجب على صاحب الطلب / الحائز على الشهادة االحتفاظ بسجالت جمٌع عملٌات المراقبة واالختبارات ال •
 .إجراإها

 :فً المعدات المتعلقة بالمراقبة والقٌاس واالختبارات ٌتحكم – 3

ٌقوم بتحدٌد ومعاٌرة والتحقق من جمٌع المعدات وآلٌات المراقبة والقٌاس واالختبار التً لها تؤثٌر على جودة المنتوج  •
 األداء؛موضوع شهادة ثبات 

 الالزمتٌن؛تحترم الدقة والموثوقٌة ٌتؤكد من أن معدات المراقبة والقٌاس واالختبار  •
 ٌضمن حماٌة معدات المراقبة والقٌاس واالختبارات من االستعماالت التً قد تبطل نتائج المعاٌرة. •

 :ٌحدد حالة عملٌات المراقبة واالختبارات التً أجرٌت على المنتوج، أي- 4

 .ج )مطابق، ؼٌر مطابق، فً االنتظار(ٌستعمل وسائل )عالمات، ملصقات،... إلخ( تحدد حالة مراقبة المنتو •
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 :ٌتحكم فً المنتوجات غٌر المطابقة- 5

 .ٌتوفر على مساطر موثقة ومحٌنه تمكنه من ضمان أن المنتوج ؼٌر المطابق للمتطلبات المحددة قد تم تحدٌده ومعالجته •

 :ٌضبط اإلجراءات التصحٌحٌة- 6

 :ٌتوفر على مساطر موثقة ومحٌنه تمكنه من

 ؛أسباب عدم المطابقة المكتشفة على المنتوج تحدٌد  •

 منازعة؛تحدٌد أسباب أي شكاٌة أو  •

 ؛تنفٌذ اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة لتجنب تكرارها •

 .إجراء المراقبة للتؤكد من نجاعة اإلجراءات المتخذة  •

تهٌئة وسائل المناولة والتخزٌن  ٌحافظ على جودة المنتوجات بعد عملٌات المراقبة واالختبارات النهائٌة من خالل- 7
 :والتلفٌف والتسلٌم وتتمثل فً

 ؛منهجٌات ووسائل المناولة التً تمنع إلحاق ضرر بالمنتوج أو إتالفه قبل االستعمال أو التسلٌم• 

 ؛أماكن تخزٌن مالئمة للحفاظ على جودة المنتوج  •

 .إتقان عملٌات التلفٌؾ والحفظ ووضع العالمة  •

 :لوثائقٌتحكم فً ا- 8

 :ٌتوفر على مسطرة موثقة ومحٌنه تتٌح ما ٌلً

 ؛الموافقة على الوثائق من حٌث مالءمتها قبل نشرها •

  ؛مراجعة وتحٌٌن إذا لزم األمر والموافقة على الوثائق من جدٌد •

  ؛التؤكد من تحدٌد التؽٌٌرات وحالة صٌؽة الوثائق سارٌة المفعول •

 ؛مة القابلة للتطبٌق متاحة فً أماكن العملالتؤكد من أن صٌػ الوثائق المه •

 ؛التؤكد من أن تظل الوثائق مقروءة وٌسهل التعرؾ علٌها •

 ؛التؤكد من تحدٌد الوثائق الخارجٌة والتحكم فً توزٌعها •

منع االستخدام ؼٌر المقصود للوثائق منتهٌة الصالحٌة، وتحدٌدها بشكل مناسب إذا تم االحتفاظ بها ألي ؼرض من  •
 ؼراض.األ

 :ٌحافظ على السجالت الخاصة بالجودة- 9

ٌتوفر على مساطر موثقة ومحٌنه لتحدٌد وجمع وفهرسة وحفظ الملفات واألرشٌؾ وإتالؾ جمٌع التسجٌالت المتعلقة   •
 .بالجودة
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 7 الملحق
 

خرى، وفقا مسطرة إثبات المطابقة إثبات المطابقة الخاصة باإلسمنت والمواد الرابطة الهٌدرولٌكٌة األ
 من القرار المتعلق بمنتوجات البناء 10للمادة 

 القسم األول: شروط عامة
 

ادلغربية ادلصادق عليها واليت حتدد ادلتطلبات التقنية واالستعمال القياسية  الئحة ادلواصفات ادللحق،اذا ذل الثاينمن القسم  األول الباب يوضح -1
   .ادلطبقة على اإلمسنت والروابط اذليدروليكية األخرىثبات األداء  تحقق منوالادلقصود واخلصائ  األساسية ونظممة التقييم 

  .الثاينالقسم  من الثاين البابمستوى على اإلمسنت وادلواد الرابطة اذليدروليكية األخرى حتدد متطلبات تقييم مطابقة  -2
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 القسم الثانً: مقتضٌات تقنٌة
 اإلسمنت والمواد الرابطة الهٌدرولٌكٌة األخرىدول ٌحدد قائمة المواصفات القٌاسٌة المغربٌة المصادق علٌها وأنظمة التقٌٌم والتحقق من ثبوتٌة أداء المنتوج المطبقة على ج الباب األول:

 كٌفٌات تقٌٌم المطابقة

أنظمة 
التقٌٌم 

والتحقق 
من ثبات 

األداء 
وكٌفٌات 
المراقبة 

عند 
 االقتضاء

 الممٌزات األساسٌة اءفئة األد
االستعمال 

 المقصود
 العنوان المنتوج

مرجع 
المواصفة 
القٌاسٌة 
 المغربٌة

 رمز المجال

طجقب ىيق٘اعذ اىَْظ٘ص اإلشٖبد 

فٜ اىجبة اىضبّٜ ٍِ ٕزا عيٖٞب 

 اىقسٌ

1+ 

خَس فئبد 

ىق٘ح اىزحَو 

عبدٝخ ٍعْٞخ: 

، فئخ 25فئخ 

، 45، فئخ 35

ٗفئخ  55فئخ 

 صالس-    65

ح فئبد ىق٘

اىزحَو عبىٞخ 

 عَشفٜ ٗ

ٍجنش: فئخ 

45R  ٗفئخ

55R ٗفئخ

65R 

فئخ االسَْذ 

 اىَعْٜ
 اىخظبئض ّ٘ع اإلسَْذ 

رحضٞش 

اىخشسبّخ 

ٗاىَالط 

ٗاىجض 

ٗغٞشٕب ٍِ 

اىخيطبد 

اىَسزخذٍخ فٜ 

اىجْبء ٗرظْٞع 

 ٍْز٘جبد اىجْبء

سزخ أّ٘اع 

سئٞسٞخ ٍِ 

اإلسَْذ 

 إسَْذ-اىشبئع: 

ث٘سرالّذ 

(CPA ؛)-

 إسَْذ

ذ ث٘سرالّ

اىَشمت 

(CPJ ؛)-

 اإلسَْذ

اىج٘صٗالّٜ 

(CPZ (A ٗ )

CPZ (B) ؛)-

فشُ  إسَْذ

 CHFاىظٖش )

(A) ،CHF 

(Bٗ ) 

CLK؛) 

اىَ٘اد اىشاثطخ 

 اىٖٞذسٗىٞنٞخ

اإلسَْذ 

ٍٗنّ٘بد 

 .اإلسَْذ
 بدنَّ٘اى

 َقزضٞبدٗاى

ٍٗعبٝٞش اىَطبثقخ 

-اىَطبثقخ  رقٌٞٞ-

اىج٘دح  ٍشاقجخ

 عْذ اىزسيٌٞ
NM10.1.004 15 

45R-55-

55R-65-

65R 

جَٞع اّ٘اع 

 اإلسَْذ

 ُبٍٝ٘

ق٘ح رحَو 

فٜ  (Mpaاىضغظ)

 28اٝبً ٗ 7ٍِٝ٘ٞ ٗ

ٍعجش عْٖب قَٞخ  :ٍٝ٘ب

 خاألدّٚ اىَضَّ٘ ٝخاىحذ

 أٝبً 7 35-45

35-45-45R-

55-55R-65-

65R 

 ٍٝ٘ب 28



27 

 

  

جَٞع اّ٘اع 

اإلسَْذ ثبسزضْبء 

CM 

( ٍزطيت )ششط( µm/m) زشاجعاى

 بىحذ األعيٚثٍعجش عْٔ 

اإلسَْذ اه  -

 CLCاىخجش )

(A ٗ  )CLC 

(B؛ )) 
إسَْذ اىجْبء  -

(CM) 

  

جَٞع اّ٘اع 

 اإلسَْذ

( ٍزطيت minٗقذ اثزذاء اىزَبسل )

 ىحذ األدّٚثبٍعجش عْٔ 

  

جَٞع اّ٘اع 

 اإلسَْذ

( ٍزطيت mmاسزقشاس فٜ اىحشاسح )

 بىحذ األعيٚثٍعجش عْٔ 

  

CPA 
ٍحز٘ٙ ٍِ أمسٞذ اىَْغْسًٞ٘ )%( 

 بىحذ األعيٚثٍزطيت ٍعجش عْٔ 

  

جَٞع اّ٘اع 

 اإلسَْذ

ٍحز٘ٙ ٍِ اىنجشٝزبد )%( ٍزطيت 

 بىحذ األعيٚثٍعجش عْٔ 

  

  CPA-CLK-

CHF 

ضٞبع فٜ اىفشُ )%( ٍزطيت ّسجخ اى

 بىحذ األعيٚثٍعجش عْٔ 

  

  CPA-CLK-

CHF 

ثقبٝب غٞش قبثيخ ىيزٗثبُ )%( ٍزطيت 

 بىحذ األعيٚثٍعجش عْٔ فٜ 

  

جَٞع اّ٘اع 

اإلسَْذ ثبسزضْبء 

CM 

ٍحز٘ٙ ٍِ اىني٘سٝذاد )%( ٍزطيت 

 بىحذ األعيٚث ٍعجش عْٔ
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طجقب ىيق٘اعذ اىَْظ٘ص اإلشٖبد 

فٜ اىجبة اىضبّٜ ٍِ ٕزا عيٖٞب 

 اىقسٌ

1+ 

أسثع فئبد 

ىق٘ح اىزحَو 

عْٞخ: عبدٝخ ٍ

، فئخ 35فئخ 

 55، فئخ 45

-    65ٗفئخ 

فئبد  صالس

ق٘ح راد 

رحَو عبىٞخ 

فٜ ٗقذ 

ٍجنش: فئخ 

45R  ٗفئخ

55R ٗفئخ

65R 

فئخ االسَْذ 

 اىَعْٜ
 ََٞضاداى ّ٘ع اإلسَْذ 

إسَْذ اىخبص 

ثبألشغبه فٜ 

اىَٞبٓ ٗاىزٛ 

ٝحز٘ٛ عيٚ 

ّسجخ عبىٞخ ٍِ 

اىنجشٝزبد ٍَب 

ٝسَح ىيخشسبّخ 

ثَقبٍٗخ ٍزضاٝذح 

ؤصٞشاد أّٝ٘بد ىز

اىنجشٝزبد أصْبء 

 ٓاىزضجٞذ ٗثعذ

أسثعخ أّ٘اع 

سئٞسٞخ ٍِ 

اإلسَْذ 

 -اىشبئع: 

إسَْذ 

ث٘سرالّذ 

(CPA؛ ) 
إسَْذ  -

ث٘سرالّذ 

اىَشمت 

(CPJ؛ ) 
إسَْذ فشُ  -

 CHFاىظٖش )

(A)  ،CHF 

(B ٗ  )

CLK؛ ) 
اإلسَْذ اه  -

 CLCاىخجش )

(A ٗ  )CLC 

(B )) 

إسَْذ األشغبه 

فٜ اىَٞبٓ اىزٛ 

ٝحز٘ٛ عيٚ ّسجخ 

عبىٞخ ٍِ 

 (ESاىنجشٝزبد )

NM10.1.156 15 

45R-55-

55R-65-

65R 

 جَٞع اّ٘اع اإلسَْذ

ٍِٞ٘ٝ 
ق٘ح رحَو 

اىضغظ 

)االّضغبط( 

فٜ ٍِٝ٘ٞ 

اٝبً  7ٗ

ٍٝ٘ب  28ٗ

(Mpa:) 

ٍعجش عْٖب 

ٍِ حٞش 

قَٞخ اىحذ 

األدّٚ 

 اىَضَُ٘

 اٝبً 7 35-45

35- 45- 

45R- 55- 

55R- 65- 

65R 

 ٍٝ٘ب 28

35- 45- 

45R- 55- 

55R- 65- 

65R 

 جَٞع اّ٘اع اإلسَْذ
( ٍزطيت µm/m) ىزشاجعا

 بىحذ األعيٚثٍعجش عْٔ 

35- 45- 

45R- 55- 

55R- 65- 

65R 

 جَٞع اّ٘اع اإلسَْذ

ٗقذ اثزذاء اىزَبسل 

(min ٍْٔزطيت ٍعجش ع )

 ىحذ األدّٚثب

35- 45- 

45R- 55- 

55R- 65- 

65R 

 جَٞع اّ٘اع اإلسَْذ

اسزقشاس فٜ اىحشاسح 

(mm ٍْٔزطيت ٍعجش ع )

 بىحذ األعيٚث
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45R-55-

55R-65-

65R 

CPA 

ٍحز٘ٙ ٍِ أمسٞذ 

اىَْغْسًٞ٘ )%( ٍزطيت 

 بىحذ األعيٚثٍعجش عْٔ 

35- 45- 

45R- 55- 

55R- 65- 

65R 

 جَٞع اّ٘اع اإلسَْذ

ٍحز٘ٙ ٍِ اىنجشٝزبد 

طيت ٍعجش عْٔ )%( ٍز

 ىحذ األعيٚثب

45- 45R- 

55- 55R- 

65- 65R 

  CPA-CLK-CHF 

ضٞبع فٜ اىفشُ ّسجخ اى

)%( ٍزطيت ٍعجش عْٔ 

 بىحذ األعيٚث

45R-55-

55R-65-

65R 

  CPA-CLK-CHF 

ثقبٝب غٞش قبثيخ ىيزٗثبُ 

)%( ٍزطيت ٍعجش عْٔ 

 بىحذ األعيٚث

45R-55-

55R-65-

65R 

 اّ٘اع اإلسَْذ جَٞع

ٍحز٘ٙ ٍِ اىني٘سٝذاد 

)%( ٍزطيت ٍعجش عْٔ 

 بىحذ األعيٚث

 اىفئبدجَٞع 

جَٞع اّ٘اع 

اإلسَْذ 

ثبسزضْبء 

CHF-

CLK 

C3A (%)  مَٞٞبئٞخ ٍشرجطخ ٍقزضٞبد

ثبإلسَْذ، ٍزطيجبد ٍعجش 

 ىحذ األعيٚثبعْٖب 

CPA C4AF (%) 

CLC CaO (%) 

 CPJ دئبع اىفجَٞ
C3A (%) مَٞٞبئٞخ ٍشرجطخ  ٍقزضٞبد

ثبىنيْنش، ٍزطيجبد ٍعجش 

 بىحذ األعيٚثعْٖب 
C4AF (%) 
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طجقب ىيق٘اعذ اىَْظ٘ص اإلشٖبد 

فٜ اىجبة اىضبّٜ ٍِ ٕزا عيٖٞب 

 اىقسٌ

1+ 

أسثع فئبد 

ىق٘ح اىزحَو 

عبدٝخ ٍعْٞخ: 

، فئخ 35فئخ 

 55، فئخ 45

-    65ٗفئخ 

ئبد ف صالس

ىق٘ح اىزحَو 

عبىٞخ فٜ 

 ٍجنش: عَش

 45Rفئخ 

 55Rٗفئخ 

 65Rٗفئخ 

فئخ االسَْذ 

 اىَعْٜ
 َقزضٞبداى اىَعّْٜ٘ع اإلسَْذ 

إسَْذ خبص 

ثبألشغبه فٜ 

اىجحش إلعطبء 

اىخشسبّخ ٍزبّخ 

ٍزضاٝذح 

ىزؤصٞشاد أّٝ٘بد 

اىنجشٝزبد فٜ 

ٗج٘د أّٝ٘بد 

اىني٘سٝذ، أصْبء 

 .ٓاىزضجٞذ ٗثعذ

أسثعخ أّ٘اع 

خ ٍِ سئٞسٞ

اإلسَْذ 

 إسَْذ-اىشبئع: 

ث٘سرالّذ 

(CPA؛ ) 
إسَْذ  -

ث٘سرالّذ 

اىَشمت 

(CPJ؛ ) 
إسَْذ فشُ  -

 CHFاىظٖش )

(A)  ،CHF 

(B ٗ  )

CLK؛ ) 
إسَْذ   -

ٗاىشٍبد اىخجش 

(CLC (A  )

 ٗCLC (B )) 

إسَْذ خبص 

ثبألشغبه فٜ 

 (PMاىجحش )

NM10.1.157 15 

45R-55-

55R-65-

65R 

 جَٞع اّ٘اع اإلسَْذ

 ٍٝ٘بُ

ق٘ح رحَو 

اىضغظ فٜ 

ٗ ٍِٞ٘ٝ7 

 28اٝبً ٗ

ٍٝ٘ب 

(Mpa:) 

ٍعجش عْٖب 

ٍِ حٞش 

قَٞخ اىحذ 

األدّٚ 

 اىَضَُ٘

35-45 

( 7سجعخ )

 ًاٝب

35-45-45R-

55-55R-65-

65R 

صَبّٞخ 

ٗعششُٗ 

 ( ٍٝ٘ب28)

35-45-45R-

55-55R-65-

65R 

 جَٞع اّ٘اع اإلسَْذ

( µm/m) االّنَبش

زطيت )ششط( ٍعجش عْٔ ٍ

 فٜ اىحذ األعيٚ

35-45-45R-

55-55R-65-

65R 

 جَٞع اّ٘اع اإلسَْذ

ٗقذ ثذاٝخ اىزَبسل 

(min )( ٍزطيت )ششط

 ىحذ األدّٚثبٍعجش عْٔ 

35-45-45R-

55-55R-65-

65R 

 جَٞع اّ٘اع اإلسَْذ

اسزقشاس فٜ اىحشاسح 

(mm ٍْٔزطيت ٍعجش ع )

 ىحذ األعيٚثب
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45- 45R- 

55- 55R- 

65- 65R 

CPA 

ٍحز٘ٙ ٍِ أمسٞذ 

اىَْغْسًٞ٘ )%( ٍزطيت 

 بىحذ األعيٚثٍعجش عْٔ 

35-45-45R-

55-55R-65-

65R 

 جَٞع اّ٘اع اإلسَْذ

ٍحز٘ٙ ٍِ اىنجشٝزبد 

)%( ٍزطيت ٍعجش عْٔ 

 ىحذ األعيٚثب

45R-55-

55R-65-

65R 

  CPA-CLK-CHF 

ضٞبع فٜ اىفشُ ّسجخ اى

%( ٍزطيت ٍعجش عْٔ )

 بىحذ األعيٚث

45- 45R- 

55- 55R- 

65- 65R 

  CPA-CLK-CHF 

ثقبٝب غٞش قبثيخ ىيزٗثبُ 

)%( ٍزطيت ٍعجش عْٔ 

 ىحذ األعيٚثب

45- 45R- 

55- 55R- 

65- 65R 

 جَٞع اّ٘اع اإلسَْذ

ٍحز٘ٙ ٍِ اىني٘سٝذاد 

)%( ٍزطيت ٍعجش عْٔ 

 ىحذ األعيٚثب

 دئباىفجَٞع 

CPA 
(AI203) 

(%) 

نَٞٞبئٞخ اىَقزضٞبد اى

َشرجطخ ثبإلسَْذ )%(، اى

بىحذ ثٍزطيجبد ٍعجش عْٖب 

 األعيٚ

CPA-CPJ-

CHF-

CLK 

S 2-(%) 

CPA-CPJ C3A (%) 

CLC CaO (%) 

CPA-CPJ 
C3A+0,27- 

C3S 
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 CPJ دئبجَٞع اىف

(AI203)  

نَٞٞبئٞخ ٞبد اىاىَقزض

َشرجطخ ثبىنيْنش، اى

بىحذ ثٍزطيجبد ٍعجش عْٖب 

 األعيٚ

S 2- 

C3A 

C3A+0,27- 

C3S 

طجقب ىيق٘اعذ اىَْظ٘ص اإلشٖبد 

فٜ اىجبة اىضبّٜ ٍِ ٕزا عيٖٞب 

 اىقسٌ

1+ 

صالس فئبد ىق٘ح اىزحَو عبدٝخ 

ٗفئخ  55، فئخ 45ٍعْٞخ: فئخ 

فئبد ىق٘ح اىزحَو  صالس-    65

 45Rفئخ  ٍجنش: عَشعبىٞخ فٜ 

 فئزبُ- 65Rٗفئخ  55Rٗفئخ 

 CPI&CP2خبطزبُ: 

  

 فآد خبطخ
فئخ االسَْذ 

 اىَعْٜ

ّ٘ع 

اإلسَْذ 

 اىَعْٜ

 اىخظبئض

إسَْذ ثَحز٘ٙ 

ٍحذٗد ٍِ 

 اداىنجشٝزٞذ

ىيخشسبّخ سبثقخ 

 اإلجٖبد  

خَسخ أّ٘اع 

سئٞسٞخ ٍِ 

اىشبئع: اإلسَْذ 

رالّذ ث٘س إسَْذ-

(CPA ؛)-

ث٘سرالّذ  إسَْذ

(؛ CPJاىَشمت )

 اإلسَْذ-

اىج٘صٗالّٜ 

(CPZ (A ٗ )

CPZ (B) ؛)-

فشُ  إسَْذ

 CHFاىظٖش )

(A) ،CHF (B )

 ٗCLK ؛)-

 اىخجش اإلسَْذ

 CLC)ٗاىشٍبد 

(A ٗ )CLC 

(B. )) 

إسَْذ ثَحز٘ٙ 

ٍحذٗد ٍِ 

 اىنجشٝزٞذاد

ىيخشسبّخ سبثقخ 

 (CPاإلجٖبد )

NM10.1.158 

 

CP1&CP2 

45R-55-

55R-65-

65R 

جَٞع اّ٘اع 

 اإلسَْذ

ق٘ح رحَو  ٍٝ٘بُ

اىضغظ 

فٜ ٍِٝ٘ٞ 

اٝبً  7ٗ

ٍٝ٘ب  28ٗ

(Mpa :)

ٍعجش عْٖب 

ٍِ حٞش 

قَٞخ اىحذ 

األدّٚ 

 اىَضَُ٘

 اٝبً (7سجعخ ) 45

45-45R-

55-55R-

65-65R 

صَبّٞخ ٗعششُٗ 

 ( ٍٝ٘ب28)

45-45R-

55-55R-

65-65R 

٘اع جَٞع اّ

 اإلسَْذ

( ٍزطيت µm/m) زشاجعاى

 بىحذ األعيٚثٍعجش عْٔ 

45-45R-

55-55R-

65-65R 

جَٞع اّ٘اع 

 اإلسَْذ

( minٗقذ ثذاٝخ اىزَبسل )

 بىحذ األدّٚثٍزطيت ٍعجش عْٔ 
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45-45R-

55-55R-

65-65R 

جَٞع اّ٘اع 

 اإلسَْذ

( mmاسزقشاس فٜ اىحشاسح )

بىحذ ثٍزطيت ٍعجش عْٔ 

 األعيٚ

45-45R-

55-55R-

65-65R 

جَٞع اّ٘اع 

 اإلسَْذ

ٍحز٘ٙ ٍِ أمسٞذ اىَْغْسًٞ٘ 

 عْٔ ثبىحذ)%( ٍزطيت ٍعجش 

 األعيٚ

45-45R-

55-55R-

65-65R 

جَٞع اّ٘اع 

 اإلسَْذ

ٍحز٘ٙ ٍِ اىنجشٝزبد )%( 

بىحذ ثٍزطيت ٍعجش عْٔ 

 األعيٚ

  

45-45R-

55-55R-

65-65R 

CPA-

CLK-

CHF 

ضٞبع فٜ اىفشُ )%( اىّسجخ 

بىحذ ثٍزطيت ٍعجش عْٔ 

 األعيٚ

  

45-45R-

55-55R-

65-65R 

CPA-

CLK-

CHF 

ثقبٝب غٞش قبثيخ ىيزٗثبُ )%( 

بىحذ ثٍزطيت ٍعجش عْٔ 

 األعيٚ

  

45-45R-

55-55R-

65-65R 

جَٞع اّ٘اع 

 اإلسَْذ

ٍحز٘ٙ ٍِ اىني٘سٝذاد )%( 

ىحذ ثبٍزطيت ٍعجش عْٔ 

 األعيٚ

  

45-45R-

55-55R-

65-65R 

جَٞع اّ٘اع 

 اإلسَْذ

ٍحز٘ٙ ٍِ أّٝ٘بد اىنجشٝذ 

ىحذ ثب)%( ٍزطيت ٍعجش عْٔ 

 األعيٚ

فٜ مٞفٞبد رقٌٞٞ اىَطبثقخ ٍحذدح 

 ٍِ ٕزا اىقسٌ ىشاىجبة اىضب
4 

      

أّ٘اع 

اىشٗاثظ 

 اىٖٞذسٗىٞنٞخ

 ََٞضاداى
نربعة نظواع من 

الروابط 
اذليدروليكية 
 ،M1للطرق: 

M2 ،M3 ،
M4 

اىشٗاثظ 

اىٖٞذسٗىٞنٞخ 

 ٍنّ٘بد-ىيطشق 

اىَقزضٞبد ٗ

  NM10.1.015 ٍٗعبٝٞش اىَطبثقخ
جَٞع أّ٘اع 

اىشٗاثظ 

 اىٖٞذسٗىٞنٞخ

ٍٝ٘ب  28ق٘ح رحَو اىضغظ فٜ 

( : ٍعجش Mpaٍٝ٘ب ) 56ٗ

عْٖب قَٞخ اىحذِٝ األدّٚ  

 ٗاألعيٚ
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  الباب الثانً:

 :اإلسمنت والمواد الرابطة الهٌدرولٌكٌة األخرىكٌفٌة تقٌٌم مطابقة  الفرع األول 

 :الموضوع ومجال التطبٌق-1
 

 تحدد هذه األحكام شروط الحصول على شهادة ثبات األداء لإلسمنت والروابط الهٌدرولٌكٌة األخرى. 
ٌرؼب فً وضع فً السوق  (ٌتم طلب شهادة ثبات أداء اإلسمنت من طرؾ أي مصنع )مصنع إسمنت أو مركز سحق

مع المواصفات المؽربٌة وقادر على  ممٌزاته تتطابق والذي سمنت المصنع فً مصنع اإلسمنت أو فً مركز سحقاإل
 .لحقوفًقا لمتطلبات الكٌفٌات المتعلقة بشهادة ثبات االداء المحددة فً هذا الم إثبات أنه ٌقوم بالتصنٌع

 

 العنوان  المرجع

NM 10.1.004  مكونات والمقتضٌات ومعاٌٌر المطابقة -ونات اإلسمنت اإلسمنت ومك-روابط الهٌدرولٌكٌة-
 مراقبة الجودة عند التسلٌم-تقٌٌم المطابقة 

NM 10.1.156  إسمنت األشؽال فً المٌاه الذي ٌحتوي على نسبة عالٌة من الكبرٌتات-روابط هٌدرولٌكٌة 

NM 10.1.157  إسمنت األشؽال فً البحر-روابط هٌدرولٌكٌة 

NM 10.1.158 
 إسمنت ذو محتوى من الكبرٌتٌد محدود للخرسانة سابقة اإلجهاد-بط هٌدرولٌكٌة روا

 
 .تنطبق هذه الشروط واألحكام على وحدات اإلنتاج: مصنع اإلنتاج، مركز التعبئة أو مركز التوزٌع

 
 :طلب شهادة ثبات األداء-2
 

من استٌفائه للشروط المحددة فً هذه الكٌفٌات ٌجب على مقدم الطلب التؤكد األداء قبل التقدم للحصول على شهادة ثبات 
 فٌما ٌتعلق بمنتوجاته ووحدة إنتاجه عند تقدٌم الطلب.

 .األداءٌجب أن ٌتعهد بالتقٌد بنفس الشروط طوال مدة سرٌان شهادة ثبات 
 .مصحوًبا بملؾ تقنً IMANOR ٌجب تقدٌم الطلب إلى مدٌر المعهد المؽربً للتقٌٌس

قبول الطلب بعد فحص الملؾ التقنً المحدد فً القسم األول من الباب الثانً  IMANOR لتقٌٌسٌعلن المعهد المؽربً ل
 لهذا الملحق.

 
 :تقٌٌم المتقدمٌن لطلب شهادة ثبات األداء-3
 

 :مناألداء ٌتكون تقٌٌم المتقدمٌن بطلب لشهادة ثبات 
 
 وحدة اإلنتاج تدقٌق-3-1
 

 .م الطلب ٌفً بمتطلبات كٌفٌات تقٌٌم المطابقةالهدؾ من هذا التفتٌش هو التحقق من أن مقد
األول والثانً والثالث من الفرع الثانً من الباب الثانً من القسم  فً البنودٌتم إجراء التقٌٌم وفًقا للمتطلبات المحددة 

 الثانً.
 
 للحصول على شهادة ثبات األداء دمةالمق من مطابقة المنتوجات التحقق-3-2

 .سمنت ومكوناته المختلفةٌتم أخذ عٌنات من اإل
 ٌتم أخذ عٌنات من جمٌع مكونات اإلسمنت أثناء عملٌة التدقٌق. باإلضافة إلى ذلك، ٌستمر أخذ عٌنات الكلنكر بمعدل عٌنة 

ا ًٌ  .واحدة شهر
( فً األسبوع لكل نوع ولكل فئة من اإلسمنت، وذلك لمدة 1بالنسبة لإلسمنت، فإن وتٌرة أخذ العٌنات هو مرة واحدة )

 ( أشهر متتالٌة.3ثالثة )
ٌتم أخذ العٌنة األولى أثناء عملٌة التدقٌق. وتإخذ العٌنات عند مخرج ُبرج التخزٌن أو من كٌس عند نقطة البداٌة فً وحدة 

 .لتعبئة، فإنها تعتبر جزًءا ال ٌتجزأ من الوحدةلاإلنتاج. أما بالنسبة للمصانع التً تتوفر على مركز واحد أو أكثر 
ا لإلسمنت والكلنكر، وهذا دون انتظار قرار فً نهاٌة  ًٌ هذه األشهر الثالثة، ٌستمر أخذ العٌنات بمعدل عٌنة واحدة شهر

 .األداءمنح شهادة ثبات 
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والمواصفات  NM 10.1.004 ذات المرجع التً تفرضها المواصفة القٌاسٌة المؽربٌة بالممٌزات تتعلق االختبارات
االنكماش مرتٌن على العٌنة األولى والعٌنة السابعة وكمٌة المكونات  ، سٌتم تحدٌدالخاصة، إذا كانت مطلوبة. ومع ذلك

 .المقتضٌات الخاصة )إسمنت لالستخدام الخاص( مرة واحدة شهرٌا على العٌنة األولى فً الشهر لكوكذا
المختبر المعتمد فً  ٌتم تسجٌل نتائج االختبارات التً أجراها مقدم طلب الشهادة على ردؾ العٌنات المؤخوذة من طرؾ

 مع توقٌع الشخص المسإول.  الثانً(الخامس من الفرع الثانً من الباب الثانً من القسم  )البند 1السجل رقم 
بمجرد  IMANOR ٌتم إرسال هاته النتائج فً شكل إلكترونً إلى المختبر المعتمد وإلى المعهد المؽربً للتقٌٌس

 .اٌومً  28فً  المقاومة نتائج الحصول على
ٌهم تقٌٌم المطابقة العٌنات المؤخوذة أثناء عملٌة التدقٌق وخالل فترة ثالثة أشهر للتحقق من معاٌٌر المطابقة المنصوص 

 :علٌها فً المواصفات القٌاسٌة المرجعٌة والتً تعنى بما ٌلً
 والخصائص الممٌزة للمكونات ؛التعارٌؾ   -
 .القٌم الحدٌة المضمونة  -
 .أشهر 3بالنسبة لمدة   5.3.2ائٌة التً ٌطبقها المختبر المعتمد وفق المسطرة المحددة فً الفقرةالمتطلبات اإلحص  -

ٌعتبر المنتوج المعنً الذي خضع لالختبار مطابًقا إذا احترم جمٌع القواعد وإذا كانت العٌنات نجحت فً االختبارات 
 .نصوص علٌها فً هذه المواصفاتالمنصوص علٌها فً المواصفات المذكورة أعاله، وفًقا للشروط الم

ا حسب كٌفٌة معالجة عدم المطابقة من IMANOR فً حالة عدم التطابق، ٌقرر المعهد المؽربً للتقٌٌس ًٌ تقًٌٌما إضاف
 طرؾ الُمصنع.

 :مقتضى استثنائً
 .ٌتم الحكم على مطابقة تركٌبة اإلسمنت من خالل التحقق من نسبة الكلنكر وطبٌعة المكونات األخرى

المكونات، ٌؤخذ المختبر المعتمد فً االعتبار التحلٌل الكٌمٌائً لمختلؾ المكونات التً ٌتعٌن على صاحب نسبة تحدٌد  عند
 . فً موعد ال ٌتجاوز آخر ٌوم عمل من الشهر الجاريالمنتوج إرسالها إلٌه 

 الختبار إلى المعهد المؽربً للتقٌٌسفً حالة عدم توصل المختبر المعتمد بالبٌانات المعنٌة، ٌقوم األخٌر بإرسال تقرٌر ا
IMANOR  من دون األخذ بعٌن االعتبار التصحٌح الدي ٌعتمد على التحلٌل الكٌمٌائً للمكونات. 

 
 :بشؤن منح شهادة ثبات األداء قرار- 4

 منح  IMANOR، ٌقرر المعهد المؽربً للتقٌٌس3.2و 3.1باالستناد على التقارٌر الناتجة عن التقٌٌمات المشار إلٌها فً 
. وقد ٌطلب أًٌضا، قبل صٌاؼة قراره النهائً، إجراء تدقٌق و / أو أخذ عٌنات إضافٌة أو األداءاو رفض شهادة ثبات  

 دعوة مقدم الطلب تحسٌن بعض جوانب التصنٌع أو المراقبة.
 

أن ٌقرر  IMANORٌٌس إذا كانت عناصر الضمان المطلوبة التً قدمها مقدم الطلب كافٌة، ٌمكن للمعهد المؽربً للتق
وكذا تقٌٌم العٌنة األولى من  3.1منح شهادة ثبات األداء، بصفة مإقتة، بناء على نتائج التقٌٌم المنصوص علٌها فً 

 .3.2اإلسمنت ومكوناته المنصوص علٌها فً الفقرة 
 :التالٌةمشروطة باستٌفاء المتطلبات  األداءصالحٌة شهادة ثبات 

 
القٌاسٌة  من الجزء الثانً من المواصفة 4.3للعرض فً السوق لما هو منصوص علٌه فً المادة  مطابقة اإلسمنت المعد  -

 ؛NM10.1.004المؽربٌة ذات المرجع 
القٌاسٌة المؽربٌة ذات  من الجزء الثانً من المواصفة 4.4مطابقة مكونات اإلسمنت لما هو منصوص علٌه فً المادة  - 

ن ٌتم تورٌد الكلنكر من وحدات إنتاج اإلسمنت الحائزة على شهادة ثبات األداء ٌجب أؼٌر أنه  .NM10.1.004 المرجع
المعهد المؽربً من هذا الكلنكر، مسلمة من طرؾ  تصنعه واحد على األقل من اإلسمنت الذيبالنسبة لنوع 

 .لحقوفًقا ألحكام هذا الم  IMANORللتقٌٌس
 
 :شهادة ثبات األداء استمرار- 5

 :على ما ٌلًاألداء زٌن على شهادة ثبات تعتمد مراقبة الحائ
 ؛تدقٌق التتبع  -
 مراقبة مطابقة المنتوجات؛  -
 .تقٌٌم المراقبة الذاتٌة التً ٌقوم بها الحائز على شهادة ثبات األداء  -
 
 :تدقٌق التتبع 5-1

ت من اإلسمنت ومكوناته مع أخذ العٌنا 3.1ٌتم تدقٌق التتبع مرة واحدة فً السنة بنفس الكٌفٌة الواردة فً الفقرة 
 .لالختبارات فً المختبر المعتمد
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ٌهم التدقٌق أًٌضا التحقق من مطابقة كمٌات المنتجات النهائٌة مع كمٌات الكلنكر المعلن عنها فً الملؾ التقنً. ٌمتد هذا 
 .التحقق، بشكل مناسب، إلى كامل سلسلة التورٌد

 اد بثبات األداءالتحقق من مطابقة المنتوجات المقبولة لإلشه 5-2
 

 ٌتم التحقق من مطابقة المنتوجات باالعتماد على:  األداء فً إطار المراقبة بعد الحصول على شهادة ثبات 
 

 .مراقبة تنجز على عٌنات من اإلسمنت ومكوناته المختلفة 1.2.5
 بالنسبة لمكونات اإلسمنت، فإن وتٌرة أخذ العٌنات هً:

 فً الشهر بالنسبة للكلنكر : عٌنة واحدة  -
 .بالنسبة للمكونات األخرى : عٌنة واحدة فً السنة )خالل التدقٌق السنوي(  -

ا لكل نوع ولكل فئة من المنتوجات. تإخذ هذه العٌنات عند 1بالنسبة لإلسمنت، فإن الوتٌرة هً عٌنة واحدة ) ًٌ ( شهر
ٌث أنه، بالنسبة للمصانع التً تتوفر على مخرج صهرٌج التخزٌن أو من األكٌاس عند نقطة البداٌة فً وحدة اإلنتاج. ح

 .مركز تعبئة واحد أو أكثر، فإنها تعتبر جزًءا ال ٌتجزأ من الوحدة
 :ٌتم تقسٌم كل عٌنة بعد التجانس إلى ثالثة أجزاء متجانسة تشكل نفس العٌنة

تبر المعتمد، ومن جهة من طرؾ المخ ،ٌخضع الجزاءان األول والثانً من كل عٌنة الختبارات ٌتم إجراإها من جهة  -
 ( أشهر الحتمال إعادة االختبار.6أخرى من طرؾ حائز الشهادة. ٌحتفظ كل منهما بالمتبقً لمدة ستة )

وفًقا للمسطرة  ٌتم توضٌبه( أشهر فً المختبر المعتمد كشاهد. و6ٌتم االحتفاظ بالجزء الثالث من كل عٌنة لمدة ستة )  -
 .الثانً الواردة فً القسم الرابع من الباب

القٌاسٌة  المنصوص علٌها فً المواصفةالممٌزات االختبارات التً ٌجب إجراإها على اإلسمنت تتعلق بتحدٌد جمٌع 
لإلسمنت الشائع وتلك المحددة فً المواصفات المتعلقة باإلسمنت لالستخدام   NM 10.1.004المؽربٌة ذات المرجع

 :باستثناء  NM 10.1 158و  NM10.1.157و  NM 10.1.156الخاص
 االنكماش  -
 .والممٌزات اإلضافٌة )إسمنت لالستعماالت الخاصة( والتً سٌتم تحدٌدها مرة كل ستة أشهر -

 
 االختبارات التً ٌتعٌن إجراإها على المكونات تتعلق بتحدٌد جمٌع الخصائص الممٌزة المنصوص علٌها فً المواصفة

 .NM 10.1.004 القٌاسٌة المؽربٌة ذات المرجع
من  2من الجزء  4.3ن ٌستجٌب لمتطلبات المادة أراقبة مطابقة االسمنت المراد عرضه فً السوق ٌجب م 2.2.5

 .NM 10.1.004 القٌاسٌة المؽربٌة ذات المرجع المواصفة
القٌاسٌة  من المواصفة 2من الجزء  4.4مراقبة مطابقة مكونات اإلسمنت والتً تستجٌب لمتطلبات الفصل المادة  3.2.5

ٌجب أن ٌتم تورٌد الكلنكر من وحدات إنتاج اإلسمنت الحائزة على شهادة ؼٌر أنه  .NM 10.1.004 ذات المرجعالمؽربٌة 
المعهد المؽربً الكلنكر، مسلمة من طرؾ  تصنعه من هذا واحد على األقل من اإلسمنت الذيبالنسبة لنوع ثبات األداء 

 .ملحقألحكام هذا ال وفًقا  IMANORللتقٌٌس
 
 لمراقبة الذاتٌةتقٌٌم ا 5-3
 

 تقارٌر االختباراتتبلٌػ إرسال و 1.3.5
 

ٌتم تسجٌل نتائج االختبارات التً أجراها الحائز على الشهادة على ردؾ العٌنات المؤخوذة من طرؾ المختبر المعتمد فً 
إلى المختبر  (. ٌتم إرسالها فً شكل إلكترون2ًنظر القسم الخامس، الباب أمع توقٌع الشخص المسإول ) 1السجل رقم 

 .ٌوًما 28فً المقاومة بمجرد الحصول على  IMANORالمعتمد وإلى المعهد المؽربً للتقٌٌس 
وإلى الحائز على الشهادة بمجرد IMANOR  ٌرسل المختبر المعتمد محضر االختبار إلى المعهد المؽربً للتقٌٌس

 .ٌوًما 28فً  المقاومةالحصول على نتائج 
نتٌجة المختبر المعتمد نتٌجة الحائز على  بٌن  MPa 3بؤكثر من ٌوًما  28عند  لمقاومةقٌم افً حالة تجاوز الفرق فً 

بشكل منهجً على المتبقً من العٌنات المحتفظ بها لدى الطرفان  لمقاومةالشهادة بالنسبة لنفس العٌنة، ٌتم إعادة قٌاس ا
البند السادس  ة اختبارات مقاومة االنضؽاط الواردة فًبواسطة المختبر المعتمد والحائز على الشهادة وفًقا لمسطرة إعاد

 من الفرع الثانً من الباب الثانً من القسم الثانً.
ٌتم إجراء معالجة إحصائٌة ربع سنوٌة على النتائج التً تم الحصول علٌها على مدار عام متجدد، من قبل الحائز على 

ا فً السجل رقم الشهادة وإبالؼها إلى المختبر المعتمد. وٌتم تسجٌل ه ًٌ ا أو إلكترون ًٌ  .1ذه المعالجة اإلحصائٌة ٌدو
 

 المختبر المعتمدطرؾ معالجة نتائج االختبارات من  2.3.5
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من الفرع الثانً من الباب  عبالبند الساللمعالجة اإلحصائٌة، ٌتحقق المختبر المعتمد، عن طرٌق االختبارٌن المحددٌن فً 
ٌوًما التً حصل علٌها الحائز على الشهادة  28فً  االنضؽاطق نتائج اختبارات مقاومة ، من تطابالثانً من القسم الثانً
 .مع تلك المحصل علٌها

فً حالة التؤكد من التطابق من خالل أحد االختبارات المذكورة أعاله، ٌتم إجراء التفسٌر اإلحصائً للتحقق من مطابقة 
 .المعتمد وعلى المراقبة الذاتٌة خالل االثنً عشر شهًرا األخٌرةهذه النتائج كل ثالثة أشهر على عٌنات من المختبر 

  .وفً حالة العكس، سٌحتكم فقط إلى نتائج المختبر المعتمد فً التفسٌر اإلحصائً
 تقرٌر االختبارات 3.3.5

 :ٌتم إعداد تقرٌر اختبارات مرة كل ثالثة أشهر من طرؾ المختبر المعتمد. ٌبٌن هذا التقرٌر
 عند االقتضاء، مكوناته قة اإلسمنت وكذلكتقٌٌم مطاب -
 ؛نتائج التحقق من تطابق نتائج المراقبة الذاتٌة مع تلك التً حصل علٌها المختبر المعتمد -
 تقٌٌم المطابقة بالنسبة للمعاٌٌر اإلحصائٌة لإلسمنت. -
 
 
 :أحكام فً حالة تعدٌل شروط الحصول على شهادة ثبات األداء- 6
 

 لق بالحائز على الشهادةالتعدٌل المتع 1.6

كتابٌا بؤي تؽٌٌر قانونً أو فً اسم  IMANOR ٌجب على الحائز على شهادة ثبات األداء أن ٌبلػ المعهد المؽربً للتقٌٌس
 .شركته

 تعدٌل ٌتعلق بتنظٌم الجودة لمنتج 2.6
 

 الجودة. ٌجب على صاحب الشهادة أن ٌرسل بشكل منتظم النسخة المحٌنة من الملؾ التقنً ومن مخطط 
عن أي تعدٌل ٌتعلق بمنظومة الجودة  IMANORٌجب على صاحب الشهادة أن ٌصرح، كتابٌا، للمعهد المؽربً للتقٌٌس

 .متطلبات بالنسبة لشهادة ثبات األداء أن ٌكون له تؤثٌر على مطابقة اإلنتاج مع هذه والذي ٌحتمل
 

ه ذتباث األداء ٌإدي إلى الوقؾ الفوري الستعمال ه كل توقؾ مإقت للمراقبة الداخلٌة لإلسمنت الحائز على شهادة
 شهادة.ال

 :التعدٌل المتعلق بالمنتوج الحائز على شهادة ثبات األداء 3.6
 

عند تؽٌر مٌزة من ممٌزات المنتوج الحائز على شهادة ثبات  كتابٌا IMANORٌجب إعالم المعهد المؽربً للتقٌٌس 
 .لحقوج لمتطلبات هذا المٌحتمل أن ٌإثر على مطابقة المنت ،األداء

عن صنع منتوج حائز على شهادة ثبات األداء او أي  عن أي توقؾ نهائً ٌجب التصرٌح كتابة للمعهد المؽربً للتقٌٌس
 تخلً عن هده الشهادة.

 طلب إدراج مٌزة إضافٌة 1.3.6
 

و فً طور القبول، ٌمكن اعتبار عندما ٌتم تقدٌم طلب إدراج مٌزة إضافٌة بخصوص منتوج حائز على شهادة ثبات األداء أ
( عٌنات )عٌنة واحدة فً األسبوع( ابتداء من تارٌخ 6جراء االختبارات على ستة )إاإلشارة إلى هده المٌزة اإلضافٌة حٌن 

هذه االختبارات المنجزة  نتائج IMANORقبول طلب التمدٌد بخصوص المٌزة اإلضافٌة، وتقبل المعهد المؽربً للتقٌٌس 
 .تبر المعتمد ومن طرؾ مقدم الطلبمن طرؾ المخ

 
 المكوناتفً تؽٌٌر  2.3.6

 
ٌمكن تؽٌٌر نسبة مكونات هذا المنتوج من خالل تصرٌح من المنتج  األداء،بالنسبة لمنتوج حائز مسبقا على شهادة ثبات -أ

 .نقاط( 5-و شرٌطة أن ٌكون هذا التؽٌٌر ضمن الحدود المسموح بها مقارنة بالتصرٌح األولً لمقدم الطلب )+ أ
( عٌنة 12تحل هذه النسبة الجدٌدة للمكونات محل ما تم التصرٌح به فً البداٌة بمجرد إجراء االختبارات على اثنً عشر )

طرؾ المختبر المعتمد ومن طرؾ الحائز  التً أنجزت من ( أشهر، وتقبل نتائج االختبارات3التً تم أخذها خالل ثالثة )
 .على الشهادة
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عٌنة أسبوعٌا إذا ما تم استٌفاء  12قبول التصرٌح الجدٌد دون أخذ  IMANOR عهد المؽربً للتقٌٌسبٌنما ٌمكن للم
 :الشروط التالٌة

أشهر إذا كان التؽٌٌر فً التكوٌن ال ٌتجاوز  6تطبٌق التصرٌح األولً لمدة ال تقل عن سنة واحدة. تقلص هذه المدة إلى  -
 .نقطتٌن

 ئٌة خالل المرحلة االنتقالٌة.ضمان المطابقة للمعاٌٌر اإلحصا -
بتصرٌح من هذا المنتوج )المنتوجات( ، ٌمكن تؽٌٌر طبٌعة مكونات األداءبالنسبة لمنتوج حائز مسبقا على شهادة ثبات -ب 

نقاط وشرٌطة بقاء نسبة كل مكون من المكونات  5نقاط وأقل من  3المنتج شرٌطة أن تكون نسبة المكون الجدٌد أكثر من 
 .ن الحدود المرخصة مقارنة بالتصرٌح األولً لمقدم الطلبالقدٌمة ضم

تحل هذه التركٌبة الجدٌدة محل تلك التً تم التصرٌح بها فً البداٌة بعد أن ٌتم قبول االختبارات المجراة من طرؾ مختبر 
  .IMANOR التجارب ومن طرؾ مقدم الطلب من طرؾ المعهد المؽربً للتقٌٌس

عٌنة أسبوعٌا إذا ما تم استٌفاء  12قبول التصرٌح الجدٌد دون أخذ  IMANOR للتقٌٌس بٌنما ٌمكن للمعهد المؽربً
 :الشروط التالٌة

 تطبٌق التصرٌح األولً لمدة ال تقل عن سنة واحدة، -
 ضمان المطابقة للمعاٌٌر اإلحصائٌة خالل المرحلة االنتقالٌة. -
 

 صنٌع منتوج جدٌدت 3.3.6
 

م من مصنع ٌتوفر مسبقا على منتوج واحد أو أكثر حائز على شهادة ثبات األداء، ٌجب أن عندما ٌتعلق الطلب بمنتوج قاد
 .لٌات اإلنتاج والمراقبة والتسوٌق الخاصة بالمنتوج الجدٌدآٌحدد الطلب فقط الممٌزات و

 
ولم األداء بات مصنع الذي له جمٌع منتوجاته حائزة على شهادة ثالبالنسبة لمنتوج جدٌد تم تصنٌعه )فئة جدٌدة( فً -أ

لمدة سنة واحدة على األقل، وحٌث ٌتوفر هذا المصنع على منتوج واحد على  ٌسجل فٌه أي حادث ٌخص عدم المطابقة
( عٌنات أسبوعٌا 6األقل ٌستجٌب للمواصفة القٌاسٌة المطبقة على المنتوج موضوع الطلب، ٌؤخذ المختبر المعتمد ست )

 شهرٌا.  قبل االنتقال إلى وتٌرة أخذ العٌنات
بناء على نتائج العٌنة األولى وتؤكد بالنتائج الموالٌة. ٌتم بعد ذلك إجراء المعالجة األداء ٌتم التصرٌح بمنح شهادة ثبات 

 .2.3.5عٌنات وفًقا للمسطرة المحددة فً  6اإلحصائٌة خالل مدة اجراء االختبارات على 
ة حتى بلوغ العٌنة الثانٌة عشرة. تجرى االختبارات على جمٌع عند الحاجة، ٌتم تمدٌد هذه المدة إلى العٌنات الالحق 

 .باستثناء االنكماش ونسبة المكونات والمقتضٌات الخاصة التً تم تحدٌدها مرتٌن فً العٌنة األولى والرابعة الممٌزات
 بهذا الحق. IMANORإال بعد تبلٌػ المعهد المؽربً للتقٌٌس  األداءلن ٌستفٌد المنتوج الجدٌد من شهادة ثبات 

 
 ممٌزاتمختلفة، دون تعدٌل مقاومة ٌتم قبول المنتوج الجدٌد الذي تم الحصول علٌه عن طرٌق إعادة التصنٌؾ فً فئة  -ب

ولم ٌسجل أي حادث عدم مطابقة لمدة سنة واحدة على األقل،  األداءمنتوج من نفس النوع حائز على شهادة ثبات 
 IMANOR  كٌد هذا القبول بعد فحص مقنع من قبل المعهد المؽربً للتقٌٌس. ٌتم تؤاألداءللحصول على شهادة ثبات 

( عٌنات تم أخذها بمعدل 06لنتائج سلسلة من االختبارات التً أجراها المختبر المعتمد ومقدم الطلب فٌما ٌتعلق بستة )
لهذا المنتوج  األداءة ثبات الحصول على شهاد األداءعٌنة واحدة فً األسبوع ابتداء من تارٌخ تقدٌم طلب شهادة ثبات 

 :الممٌزات باستثناء الجدٌد. تهم االختبارات جمٌع
 .العٌنة السابعةواالنكماش الذي ٌتم تحدٌده مرتٌن فً العٌنة األولى  -
 .نسبة المكونات والمقتضٌات الخاصة التً ٌتم تحدٌدها مرة واحدة فً الشهر على العٌنة األولى فً الشهر -
 
بخصوص منتوج جدٌد تم الحصول علٌه عن طرٌق IMANOR  دى المعهد المؽربً للتقٌٌسٌجب وضع طلب ل -ج

تعدٌل طبٌعة أو / ونسبة المكونات )ٌتجاوز الحدود المرخص بها فٌما ٌتعلق بالتصرٌحات الجارٌة لمقدم الطلب( لمنتوج 
 ولم ٌكن موضوع أي عقوبة منذ سنة واحدة على األقل.األداء حائز على شهادة ثبات 

 ( عٌنات أسبوعٌا قبل االنتقال إلى وتٌرة شهرٌة ألخذ العٌنات. 6ٌؤخذ المختبر المعتمد ستة )
بناء على نتائج العٌنة األولى وتؤكد بالنتائج الموالٌة. ٌتم بعد ذلك إجراء المعالجة األداء ٌتم التصرٌح بمنح شهادة ثبات 

 .2.3.5للمسطرة المحددة فً  عٌنات وفًقا 6اإلحصائٌة خالل مدة اجراء االختبارات على 
عند الحاجة، ٌتم تمدٌد هذه المدة إلى العٌنات الالحقة حتى بلوغ العٌنة الثانٌة عشرة. تجرى االختبارات على جمٌع 

 باستثناء االنكماش الدي ٌحدد مرتٌن فً العٌنة األولى والسابعة. الممٌزات
 .فً الشهر فً العٌنة األولى من الشهرنسبة المكونات والمقتضٌات الخاصة التً تم تحدٌدها مرة 

 
 بهذا الحق. IMANORإال بعد تبلٌػ المعهد المؽربً للتقٌٌس  األداءلن ٌستفٌد المنتوج الجدٌد من شهادة ثبات 
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 تؽٌٌر منشؤ التزود بالكلنكر 4.3.6
 

 ذه الشهادة:ٌحتفظ المنتوج بشهادة ثبات األداء رؼم تؽٌٌر منشؤ تورٌد الكلنكر، وٌجب على الحائز على ه
 تحٌٌن الملؾ التقنً؛ -
ا IMANORإخبار المعهد المؽربً للتقٌٌس  - ًٌ  دون تؤخٌر؛  كتاب
 الحفاظ على ممٌزات المنتوجات النهائٌة فً المقتضٌات الداخلٌة حسب مخطط الجودة؛ -
 إخبار الزبائن التقنٌٌن المعنٌٌن؛ -

واحد بالنسبة لنوع على شهادة ثبات األداء  إنتاج اإلسمنت حائزة وحدات تكون نأ الجدٌدة التورٌد مصادر علىٌجب ؼٌر أنه 
وفًقا ألحكام هذا   IMANORالمعهد المؽربً للتقٌٌسعلى األقل من اإلسمنت المصنوع من هذا الكلنكر، مسلمة من طرؾ 

 .لحقالم
( فً 1عدل عٌنة واحدة )تتم مراقبة مطابقة الكلنكر الجدٌد عن طرٌق أخذ عٌنات من المصنع الحائز على الشهادة بم

 NM10.1.004 المؽربٌة ذات المرجع لمواصفة القٌاسٌةلالشهر. تؽطً االختبارات جمٌع الممٌزات المطلوبة وفًقا 
 والمواصفات الخاصة، عند االقتضاء.

 
 األداء شهادة ثبات على  االنقطاع المإقت عن صنع منتوجات حائزة 4.6

ن ثالثة أشهر، تظل شهادة ثبات األداء سارٌة المفعول دون أي إجراء. إذا كان عند انقطاع التصنٌع مإقتا لمدة تقل ع
باستئناؾ اإلنتاج IMANOR  ( أشهر، ٌتم إبالغ المعهد المؽربً للتقٌٌس6االنقطاع أكثر من ثالثة أشهر وأقل من ستة )

 .ٌخ اجراء هدا التدقٌق حسب الحالةوٌتم تؤكٌد صالحٌة شهادة ثبات األداء من خالل إجراء تدقٌق، مع امكانٌة تقدٌم تار
 .أشهر، ٌجب وضع طلب جدٌد لنٌل هده الشهادة 6فً حالة االنقطاع عن التصنٌع لمدة تفوق 

 
 التوقؾ النهائً عن إنتاج المنتوج الحائز على شهادة ثبات األداء 5.6

ب علٌه إخبار المعهد المؽربً فً حالة توقؾ المصنع عن انتاج منتوج حائز على شهادة ثبات األداء بشكل نهائً، ٌج
بشكل فوري وتزوٌده بالمعلومات المبررة عن الفترة الالزمة لتصرٌؾ المخزون من هذا المنتوج.  IMANOR للتقٌٌس

ا بالنسبة لهIMANOR بناء على هذه المعلومات ٌحدد المعهد المؽربً للتقٌٌس  ًٌ ا ذتارٌخ إلؽاء شهادة ثبات األداء تلقائ
  .المنتوج

 
 

 مقتضٌات أخرى الثانً: الفرع 

 :التقنًأوال: محتوى الملف 
 

 :حالة مصانع اإلسمنت / مراكز سحق االسمنت
 :ٌتضمن الملؾ التقنً المتعلق بقبول المنتوج ما ٌلً

 بات األداء ؛ثحالة وحدة إنتاج المنتجات موضوع طلب شهادة   •
 : نات كل منتوج وفًقا للجدول التالًمع التصرٌح بمكوبات األداء ثوصؾ المنتوجات موضوع طلب شهادة   •

  المكونات األساسٌة المكونات الثانوٌة*

 اإلسمنت .......... الطبٌعة الطبٌعة الطبٌعة 
% % % 

 ٪ بالكتلة وبالحشو، أو واحد أو أكثر من المكونات الرئٌسٌة5*: نسبة المكونات الثانوٌة ال ٌجب أن تتجاوز 

 

 (؛ن وجدتإمضافة المكونات الً تدخل فً تكوٌن المنتوج النهائً )بما فً ذلك طبٌعة وممٌزات المكونات الت 

  منشؤ الكلنكر 

  التركٌب الكٌمٌائً للكلنكر 

 فً حالة تورٌد الكلنكر، ٌجب أن ٌتم هذا التورٌد من وحدات إنتاج اإلسمنت الحائزة  .الموقع الجؽرافً لوحدة إنتاج الكلنكر
لنوع واحد على األقل من اإلسمنت الذي تصنعه من هذا الكلنكر، مسلمة من طرؾ على شهادة ثبات األداء بالنسبة 

 .لحقوفًقا ألحكام هذا الم  IMANORالمعهد المؽربً للتقٌٌس

 الوصؾ الكامل للوسائل وطرق اإلنتاج. 
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 الوصؾ الكامل لمعدات مختبر المراقبة الذاتٌة 

 قائمة االختبارات المتعاقد علٌها من الباطن. 

 ًمفصل لإلنتاج مع اإلشارة إلى جمٌع نقاط أخذ العٌنات رسم بٌان 

 المخطط العام لعملٌات المراقبة المنجزة مع اإلشارة إلى طرق المراقبة. 

 الوصؾ الكامل للوسائل التقنٌة للتزوٌد والتخزٌن والتعبئة. 

 مخطط تعٌٌن صهارٌج التخزٌن. 

 قائمة المنتجات األخرى التً تم توزٌعها. 

 الثالث من الفرع الثانً من الباب الثانً من القسم الثانً لحاجٌات البندٌستجٌب  مخطط الجودة الذي. 

  قائمة المواصفات القٌاسٌة المؽربٌة المطبقة، ووصؾ الحلول المتخذة الحترام المقتضٌات األساسٌة للقرار المتعلق
لهده المواصفات القٌاسٌة المؽربٌة، بمنتوجات البناء فً حالة عدم تطبٌق هذه المواصفات. وفً حالة التطبٌق الجزئً 

 ٌجب أن تحدد الوثائق التقنٌة األجزاء المطبقة؛
 

ٌقتصر الملؾ التقنً المتعلق بقبول منتوج إضافً على اإلشارة إلى التعدٌالت الناتجة عن صنع المنتوج الجدٌد فً كل 
 تعبئة والتسلٌم.نقطة من النقاط المذكورة أعاله، ووصؾ المنتوج المعنً ووثٌقة التخزٌن وال

 :الة مراكز التعبئة / مراكز التوزٌعح
 :بقبول منتوج ما ٌلً التقنً المتعلقٌتضمن الملؾ 

 بات األداء ؛ثحالة وحدة إنتاج المنتجات موضوع طلب شهادة   •
 :مع التصرٌح بمكونات كل منتوج وفًقا للجدول التالًبات األداء ثوصؾ المنتوجات موضوع طلب شهادة  •

  المكونات األساسٌة ات الثانوٌة*المكون

 اإلسمنت .......... الطبٌعة الطبٌعة الطبٌعة 
% % % 

 ٪ بالكتلة وبالحشو، أو واحد أو أكثر من المكونات الرئٌسٌة5*: نسبة المكونات الثانوٌة ال ٌجب أن تتجاوز 

 

 ن وجدت(؛إلك المكونات المضافة طبٌعة وممٌزات المكونات التً تدخل فً تكوٌن المنتوج النهائً )بما فً ذ 

 قائمة المنتجات األخرى التً من المحتمل توزٌعها. 

 الوصؾ الكامل للوسائل التقنٌة للتزوٌد والتخزٌن والتعبئة 

 الوصؾ الكامل للمعدات المستخدمة فً المراقبة الذاتٌة 

   التخزٌنصهارٌج مخطط تعٌٌن 

 ط أخذ العٌناترسم بٌانً مفصل لإلنتاج مع اإلشارة إلى جمٌع نقا 

  مع اإلشارة إلى طرق المراقبةلعملٌات المراقبة المنجزة المخطط العام. 

 تحدٌد المنشؤ )مصنع اإلنتاج( للمنتوجات موضوع طلب شهادة ثبات األداء 

 مخطط الجودة. 

 المختبر  بٌان الترتٌبات المتخذة إلنجاز االختبارات عند االستالم واختبارات المراقبة الذاتٌة، مع اإلشارة إلى
 .المسإول عن تنفٌذها

 
 المراقبة داخل المصنع –ثانٌا

  
 المراقبة الذاتٌة –أ 
 
 :الهدف .1

القٌام بمراقبة منتظمة من طرؾ المصنع على اإلسمنت ومكوناته طبقا للمواصفات القٌاسٌة الجاري بها العمل بها والملؾ 
 .التقنً ومخطط الجودة الخاص بالحائز على الشهادة

 
 :اقبة عند االستالمالمر .2
 

 .اإلنتاج، ٌجب إجراء مراقبة علٌها عند االستالمفً حالة استعمال مواد أولٌة من خارج مصنع 
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بوتٌرة محددة منها بالنسبة لمكونات اإلسمنت، ٌضمن المصنع بؤن معاٌٌر المطابقة للمواصفة القٌاسٌة المطبقة قد تم التحقق 
 .ٌتم احترامها باستمرار

 :نتاج. مراقبة اإل3
 :أخذ العٌناتأ: 

ب على التوالً بالنسبة للمكونات ولإلسمنت. ٌجب  1أ و 1تإخذ العٌنات من نقاط أخذ العٌنات الموضحة فً الجدولٌن 
وضع خطة أخذ العٌنات لضمان أخذ عٌنات اإلسمنت، خالل السنة، عند مخرج صهرٌج التخزٌن أو من األكٌاس عند 

نما، وبالنسبة للمصانع التً بها مركز تعبئة واحد أو أكثر، فهاته المراكز تعتبر جزء ال نقطة الخروج من مصنع اإلنتاج. بٌ
 .ٌتجزأ من الوحدة. فً أي حال، ال ٌجوز خلط العٌنات لتكوٌن عٌنات وسطٌة

 
فً المواصفات النقاط والوتٌرة األدنى ألخذ العٌنات وكذلك الخصائص التً ٌلزم تحدٌدها هً تلك المنصوص علٌها 

 .ب أدناه 1أ و 1. إذا تعذر ذلك، ٌطبق الجدولٌن 1مذكورة فً الملحق ال
 

 : المراقبة الذاتٌة للمكوناتأ1الجدول 

 المكونات نقطة أخذ العٌنات التردد األدنى

على مقٌاس جرعات واحد عند مدخل آلة السحق فً حالة  مرة واحدة فً الٌوم
 االشتؽال

 الكلنكر

 الخبث جرعات واحد عند مدخل آلة السحق على مقٌاس مرة واحدة فً الشهر

 Pouzzolane على مقٌاس جرعات واحد عند مدخل آلة السحق مرة واحدة فً الشهر
 البوزوالن 

الرماد المتطاٌر  على مقٌاس جرعات واحد عند مدخل آلة السحق مرة واحدة فً الشهر

 السٌلٌسً

الرماد المتطاٌر  ة السحقعلى مقٌاس جرعات واحد عند مدخل آل مرة واحدة فً الشهر
 الكلسً

 الشست المتفحم على مقٌاس جرعات واحد عند مدخل آلة السحق مرة واحدة فً الشهر

 الجٌر على مقٌاس جرعات واحد عند مدخل آلة السحق مرة واحدة فً الشهر

 دخان السٌلٌكا على مقٌاس جرعات واحد عند مدخل آلة السحق مرة واحدة فً الشهر

 كبرٌت الكالسٌوم على مقٌاس جرعات واحد عند مدخل آلة السحق فً الشهرمرة واحدة 

 
 
 

 : المراقبة الذاتٌة لإلسمنتب1الجدول 

 وتٌرة أخد العٌنات
(1) 

 الخاصٌة

 
 (2)مرتان فً األسبوع

 المقاومة 
 نسبة الكبرٌتات

 وقت بدء التماسك
 الثبات فً الحرارة

 نعومة "بلٌن"

 
 (2)مرة واحدة فً األسبوع

 سبة الكلورٌداتن
 محتوى أكسٌد المؽنٌسٌوم

 خسارة عند االحتراق
 بقاٌا ؼٌر قابلة للذوبان

 مرة واحدة فً الشهر
 البزوالنٌة )القوة اإلسمنتٌة(

 نسبة مكونات االسمنت

 االنكماش  مرتان فً السنة

 (NM 10.1.157أٌونات الكبرٌتٌد )إسمنت خاص  مرة واحدة فً السنة
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 معنً بشهادة تبات األداء( حسب المنتوج ال1)
 IMANOR( ٌجب تبرٌر أي تؽٌٌر فً الوتٌرة والتصرٌح به لدى المعهد المؽربً للتقٌٌس 2)

 
 :االختبارات-ب 
 

علٌها فً  الممٌزات المنصوصبالنسبة لكل عٌنة مؤخوذة من اإلسمنت ومن المكونات المختلفة، سٌتم تحدٌد جمٌع 
والقواعد موضوع هدا  الحائز على الشهادة ٌة والمخطط ومساطر الجودة لدىالمواصفات ذات الصلة والملفات التقن

 .لحقالم
 .لتحدٌد ممٌزات المكونات ٌمكن التعاقد من الباطن مع أحد المختبرات المعتمدة

 :مٌزات التالٌةمبالنسبة لإلسمنت، ٌمكن التعاقد من الباطن مع أحد المختبرات المعتمدة لتحدٌد ال
 ( .Pozzolanicity)  القوة اإلسمنتٌة •
 .نسبة مكونات اإلسمنت •
 االنكماش ؛ •
 .(NM10.1.157 خاصأٌونات الكبرٌتٌد )إسمنت  •
 

 .التعاقد من الباطن المإقت إلجراء اختبارات أخرىفً حالة  IMANOR المؽربً للتقٌٌسٌجب إخبار المعهد 
 :نتائج المراقبة الذاتٌة- 4
 :IMANORللتقٌٌس  المؽربً وتبلٌػ النتائج إلى المعهد تسجٌل-أ 
 

توقٌع  مع( 2)السجل رقم  هذا القسممستنًدا مطابًقا للنموذج المقدم فً نهاٌة  الحائز على الشهادة ٌنجز "،mفً كل شهر "
 ."m-2"نتائج االختبارات التً أجراها على عٌنات الشهر  ٌتضمن جمٌع ،الشخص المسإول

 تسجل فً هذا المستند:

 توارٌخ أخذ العٌنات. 

 تحدٌد العٌنات 

 أماكن أخذ العٌنات. 

 جمٌع النتائج التً تم الحصول علٌها. 

  تشملٌجب أن بالنسبة للمقاومة، فإن إحصائٌات االثنً عشرة شهرا السابقة فً خطوة متدرجة مدتها ثالثة أشهر: 
o ،عدد النتائج 
o  المتوسط، 
o ،االنحراؾ المعٌاري 
o ،الحد األدنى 
o الحد األعلى. 
اإللكترونً أو إذا تعذر ذلك عبر البرٌد العادي، "، ٌتم إرسال نتائج المراقبة الذاتٌة عن طرٌق البرٌد m"شهر لقبل نهاٌة ا
 .IMANORالمعتمد وإلى المعهد المؽربً للتقٌٌس  إلى المختبر

 
 .( سنوات على األقل10لمدة عشر ) طرؾ الحائز على الشهادةٌتم االحتفاظ بالنتائج من 

 
 قبة الذاتٌةالمصادقة على المراب.

 
 .لقسممن هذا ا الباب األولٌؽطً فحص نتائج المراقبة الذاتٌة جمٌع متطلبات المواصفات المذكورة فً 
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 2السجل رقم        ادلصنع ...................

 اإلمسنت...............................    شهر.....................        

 المزاقبة الذاتيةإجزاؤها على عينات نتائج االختبارات التي تم 

 (%اىَنّ٘بد )

 اىخبطٞبد اىنَٞبئٞخ ضٝبئٞخٞاىخبطٞبد اىف اىخبطٞبد اىَٞنبّٞنٞخ

ربسٝخ 

إجشاء 

 االخزجبساد

ٍنبُ أخز 

 اىعْٞبد

ربسٝخ أخز 

 اىعْٞبد

 االّضغبطٍقبٍٗخ 

 )ثبسنبه(
 االظكماش

 ّعٍ٘خ

 ثيِٞ

فٜ  َذداىز

 اىحشاسح

ثذاٝخ 

اىزَبس

 ك

اىجضٗالُ 

ق٘ح )

 اإلسَْذ(

 مي٘سداد
مجشٝزبد 

(SO3) 

ثقبٝب غٞش 

قبثيخ 

 ىيزٗثبُ

أمسٞذ 

اىَغْٞسًٞ٘ 

(MgO) 

اىخسبسح 

عْذ 

 االحزشاق

سْزٌ µm/m ٍٝ٘بُ أٝبً 7 ًٝ٘ 28 اىنيْنش اىنيس اىجضٗالُ اىشٍبد اىطبئش
2

 % % % % % -أٗ  + دقٞقخ ٍيٌ /غ

                    

                    

                    

 

  الفترة: من ....... إلى    شهرا األخيرة 22إحصائيات حول لعينات المأخوذة خالل 

اىحذ 

 Lsاألعيٚ 

اىحذ األدّٚ 

Li 
 ىَز٘سظا االّحشاف اىَعٞبسٛ

Ka  ىيحذ

األعيٚ ثْسجخ 

10 % 

Ka  ّٚىيحذ األد

 % 5ثْسجخ 
  اىعذد

 ٍقبٍٗخ االّضغبط ثعذ ٍِٝ٘ٞ        

 ٍٝ٘ب 28خ االّضغبط ثعذ ٍقبٍٗ        

       

 تأشيرة المسؤول 
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 :معدات االختبار مراقبة-ب 

القٌاسٌة المؽربٌة ذات  مقدمو الطلبات / الحائزون على الشهادة مراقبة معدات االختبار وفًقا ألحكام المواصفةٌضمن 
 .NM 10.1.004القٌاسٌة المؽربٌة ذات المرجع  للمواصفة E والملحق  NM 10.1.005المرجع

 
 :الجودة مخطط -ثالثا 

 
 حالة مصانع اإلنتاج مع أو بدون مركز تعبئة

 
 التحكم  فً طرق التصنٌع والمراقبة واالختبارات - 1

 المواد األولٌة المشتراة •
 المقتضٌات ومساطر مراقبة التموٌنٌات 

 إعداد المزٌج الخام )إذا كان مطلوبا( •
 األهداؾ المتوخاة -
 تعلٌمات إرشادٌة -
 المراقبةوتٌرة  -

 
 الوقود )إذا كان مطلوبا(تحضٌر  •
 األهداؾ المتوخاة -
 تعلٌمات إرشادٌة -
 وتٌرة المراقبة -

 
 الُمصنع )إذا كان مطلوبا(الكلنكر  •
 األهداؾ المتوخاة -
 تعلٌمات إرشادٌة -
 وتٌرة المراقبة -
 تعلٌمات تحوٌل وتخزٌن الكلنكر -
 اإلجراءات المتخذة فً حالة عدم المطابقة -
 لكلنكر ؼٌر صالحتعلٌمات الستعادة ا -

 
 الكلنكر الوارد من الخارج •
 المتوخاةاألهداؾ  -
 نتائج المراقبة الذاتٌة لمصنع الكلنكر خالل األشهر الستة الماضٌة قبل التورٌد -
 تعلٌمات االستالم -
 عدد مرات المراقبة الذاتٌة عند االستالم -
 تعلٌمات تحوٌل وتخزٌن الكلنكر -
 ةاإلجراءات المتخذة فً حالة عدم المطابق -
 صالحالؼٌر تعلٌمات الستعادة الكلنكر  -

 
 سحق اإلسمنت •
 بات األداء ثممٌزات سحق المنتوجات الحائزة على شهادة  -
 تعلٌمات إرشادٌة -
 تردد المراقبة -
 إجراءات فً حالة عدم المطابقة مع التعلٌمات -
 مسطرة تؽٌٌر الجودة -
 تعٌٌن السحقات ومسطرة تؽٌٌر جودة اإلسمنت. -

 
 اإلسمنت عند الشحن •
 وآالت التعبئة فً األكٌاس طط تخصٌص الصهارٌجمخ -
 المناولة والتخزٌن والتعبئة والتسلٌم -
 مسطرة أخذ العٌنات وتحدٌد نقاط أخذ العٌنات -
 وتٌرة أخذ عٌنات المراقبة الذاتٌة -
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 وتٌرة االختبارات-االختبارات  -
 طرق االختبار -
 االختبارات الفٌزٌائٌة -
 االختبارات الكٌمٌائٌة -
 انٌكٌةاالختبارات المٌك -
 

 التحكم فً معدات المراقبة والقٌاس واالختبار-  2
 مخطط مراقبة مقاٌٌس الجرعات   •
 مخطط مراقبة معدات المختبرات  •
 الوتٌرة  •
 )اختٌاري( االختبارات المتبادلة بٌن المختبرات  •
 طرق المراقبة والفحص  •
 ودةمخطط مراقبة التجهٌزات )المعدات( التً لها تؤثٌر على الج  •
)عندما ٌكون المختبر المتعاقد معه  شهادات معاٌرة المعدات المستخدمة فً االختبارات التً ٌتم التعاقد بشؤنها من الباطن  •

 .(non accréditéؼٌر معتمد 
 التسجٌالت  •
 

 .ب الباب الثانًفً محددة المتطلبات المتعلقة بفحص معدات المراقبة والقٌاس واالختبار 
 
 بات واالختباراتحالة المراق-3

 :المصادقة على سجالت المراقبة من قبل المسإولٌن على االختبارات
 .ولٌةسجل مراقبة المواد األ •
 .سجل المراقبة الٌومٌة للكلنكر •
 R2و R1 سجل اإلسمنت •
 
 التحكم فً المنتوجات النهائٌة غٌر المطابقة-4

 .مٌن إؼالق وفتح الصهارٌجؤمساطر ت
 التصحٌحٌة اإلجراءات-5

 .كل مرحلة من مراحل اإلنتاج، هناك مسطرة لمعالجة المنتوجات ؼٌر المطابقةفً 
 
 التسجٌالت ضبط-6

 ضبط التسجٌالتمسطرة توضح 
 
 

 حالة مراكز التوزٌع
 

 التحكم فً الطرق والمراقبة واالختبارات  -1
 

 المنتوجات المشتراة  •
  مواصفات ومساطر مراقبة التموٌنات

 
 اإلسمنت عند الشحن  •
 

 وآالت التعبئة فً األكٌاس خطط تخصٌص الصهارٌجم -
 المناولة والتخزٌن والتعبئة والتسلٌم -
 مسطرة أخذ العٌنات وتحدٌد نقاط أخذ العٌنات -
 وتٌرة أخذ عٌنات المراقبة الذاتٌة -
 وتٌرة االختبارات-االختبارات  -
 طرق االختبار -
 االختبارات الفٌزٌائٌة -
 االختبارات الكٌمٌائٌة -
 كانٌكٌةاالختبارات المٌ -
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 النقل والتخزٌن والتسلٌم  •
 

مساطر تضمن تحدٌد المنتوجات أثناء المسار من مصنع اإلنتاج إلى مركز التوزٌع لتفادي األخطاء فً توجٌه اإلسمنت  -
 أو خلط أنواع مختلفة من اإلسمنت،

 األبراجمسطرة التخزٌن: عند كل تؽٌٌر فً مصدر التورٌد أو المنتوج، ٌجب تنظٌؾ  -
 :ت التً تصؾ الترتٌبات المتخذة من أجلاإلجراءا -
 ضمان التوافق بٌن أنواع اإلسمنت، •
 اإلسمنت المسلم هو بالفعل المنتوج المطلوب، •
 .عدم تلوٌث اإلسمنت بمنتوج تم نقله مإخرا •
 
 التحكم فً معدات المراقبة والقٌاس واالختبار -2
 
 مخطط مراقبة معدات المختبرات -
 الوتٌرة -
 )اختٌاري(  inter-laboratoiresن المختبرات االختبارات البٌنٌة بٌ -
 طرق المراقبة والتدقٌق -
 جدول مراقبة المعدات التً لها تؤثٌر على الجودة -
)عندما ٌكون المختبر المتعاقد معه  شهادات معاٌرة المعدات المستخدمة فً االختبارات التً ٌتم التعاقد بشؤنها من الباطن -

 .(non accréditéؼٌر معتمد 
 تالتسجٌال -
 

 .ب الباب الثانًفً محددة المتطلبات المتعلقة بفحص معدات المراقبة والقٌاس واالختبار 
 
 حالة المراقبة واالختبار -3
 

 من قبل المسإولٌن على االختبارات R2 و R1 المصادقة على سجالت المراقبة
 
 مراقبة المنتجات النهائٌة غٌر المطابقة -4

 مٌن إؼالق وفتح الصهارٌجؤمساطر ت
 

 اإلجراءات التصحٌحٌة - 5
 

 لمعالجة المنتجات ؼٌر المطابقةهناك مسطرة  فً كل مرحلة من مراحل اإلنتاج،
 

 مراقبة التسجٌالت - 6
 

 مسطرة توضح ضبط التسجٌالت
 

 رابعا: إجراءات تحدٌد العٌنات وأخدها
 

عٌنة بعد التجانس إلى ثالثة أجزاء متجانسة فً إطار مراقبة مطابقة اإلسمنت للمواصفات القٌاسٌة المؽربٌة، ٌتم تقسٌم كل 
 :كلػ وٌشكل مجموع األجزاء عٌنة واحدة 10وزن كل جزء 

ٌتم اخضاع الجزء األول من العٌنة لالختبارات من طرؾ المختبر المعتمد، والجزء التانئ لالختبار من طرؾ صاحب  .1
 شهر إلعادة االختبارات عند االقتضاء،( أ6المنتوج. وٌحتفظ كل واحد منهما بالمتبقً من العٌنة لمدة ستة )

 ( أشهر لدى المختبر المعتمد كشاهد. 6ٌتم االحتفاظ بالجزء الثالث من العٌنة لمدة ستة ) .2
 :لمختبر المعتمد وفًقا للمسطرة التالٌةلٌتم ختم الجزأٌن المخصصٌن  .3

  ومؽلق بشرٌط الصق قوي أو أي ٌتم وضع اإلسمنت فً كٌس بالستٌكً مصحوًبا بوصل أخذ العٌنة موقعا من الطرفٌن
 وال ٌثٌر أي اعتراض.محكم االؼالق نظام آخر 

 ٌتم وضع هدا الكٌس المملوء بعد ذلك فً عبوة معدنٌة مع تلحٌم حافة الؽطاء. 
 

 .مختومة لن ٌتم قبول أي شكاٌة بشؤن أي عٌنة
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 2رقم  لخامسا: السج

 
 -رخطوة متدرجة مدتها ثالثة أشهب شهرا 22خالل مدة -على نسخ العينات معتمدنتائج االختبارات التي تم اجراءها من طرف المختبر ال

 اإلسمنت                     المصنع                                              الفترة الزمنية     من              الى                                   

 (%اىَنّ٘بد )

 اىخظبئض اىنَٞٞبئٞخ اىخظبئض اىفضٝبئٞخ اىخظبئض اىَٞنبّٞنٞخ

ربسٝخ 

 االخزجبساد

ٍنبُ أخز 

 اىعْٞبد

 ربسٝخ 

 أخز

 اىعْٞبد

ٍٞغب )ٍقبٍٗخ االّضغبط 

 (ثسنبه

االنكماش 
 82فً 

 ٌوم

ّعٍ٘خ 

 ثيِٞ""

فٜ  َذداىز

 اىحشاسح

ثذاٝخ 

اىزَبس

 ك

 مي٘سداد اىجضٗالُ
مجشٝزبد 

(SO3) 

ثقبٝب غٞش 

قبثيخ 

 ىيزٗثبُ

أمسٞذ 

ً اىَغْٞسٞ٘

(MgO) 

اىخسبسح 

عْذ 

 االحزشاق

اىشٍبد 

 اىطبئش
 µm/m ٍٝ٘بُ أٝبً 7 ًٝ٘ 28 اىنيْنش اىنيس اىجضٗالُ

سْزٌ
2

/

 غ
 % % % % % -أٗ  + دقٞقخ ٍيٌ

                    

                    

                    

 

 اىعذد   

 على  إحصائيات

 عينة  22آخز 
 اىَز٘سظ   

 ّحشاف اىَعٞبسٛاال   

 

 التاريخ                                     
 توقيع المسؤول
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D>3MPa 

 إعادة االختبار

LMbis Tbis 

D’ = ABS (LM - LMbis) 

- si d1<d2, conserver LM etT 

- si d1≥d2, conserver LM etTbis 

 
 ٌوًما 28سادسا: مسطرة إعادة اختبارات مقاومة االنضغاط بعد 

 
LM القٌمة التً حصل علٌها المختبر المعتمد : T: القٌمة التً حصل علٌها صاحب المنتوج 

 .مٌجا باسكال 3أكبر من   Tو LM المنتوج، إذا كان الفرق بٌن صاحبتتم إعادة االختبار بناًء على طلب 
 .ٌوًما 30المعتمد داخل أجل إلى المختبر  (Tbis) ٌقوم المصنع بإعادة إرسال نتٌجة اختباره المعاد

 
فً حالة ٌقوم المختبر المعتمد، بعد التفسٌر وفًقا للرسم البٌانً أدناه، بإخبار المصنع باستنتاجاته )الزوج المختار(، و

المنتوج وإلى  صاحبرساله إلى إ، ٌقوم بإصدار محضر جدٌد ٌلؽً المحضر األول و (LMbisاالحتفاظ بالنتٌجة
  IMANOR المعهد المؽربً للتقٌٌس

 
المنتوج بتحٌٌن تقارٌر المراقبة الذاتٌة الخاصة بالشهر المعنً واألشهر صاحب  ، ٌقومTbisعند االحتفاظ بالنتٌجة 

 IMANORرسلها إلى المختبر المعتمد وإلى المعهد المؽربً للتقٌٌس التً تلٌها، وٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظعم

d1=ABS(LM-T) 

d2=ABS(LM-Tbis) 

 ال

- si d4<d3, conserver LMbis etTbis 

- si d4≥d3, conserver LMbis etT 

d3=ABS(LMbis-T) 

d4=ABS(LMbis-Tbis) 

D’ < 3Mpa 
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s2 
2           s1 

2 + 

n 

 

 سابعا: اختبارات التطابق
 

 STUDENTاالختبار األول: 
 

مختبر المعتمد الاختبار التحقق من هوٌة المجموعات اإلحصائٌة الممثلة من جهة بنتائج المصنع ومن جهة أخرى بنتائج 
 .فس العٌناتعلى ن

 
 :، حٌث أنSTUDENTإلجراء هذه التحقق، ٌتم االعتماد على اختبار

1. n،عدد العٌنات: 
2. X1 مختبر المعتمد ،الختبارات المجراة من طرؾ الا:متوسط 
3. X2 ختبارات المجراة من طرؾ المصنع ،الا:متوسط 
4. S1 د ،مختبر المعتمالالختبارات المجراة من طرؾ ل:االنحراؾ المعٌاري المقدر 
5. S2 الختبارات المجراة من طرؾ المصنعل:االنحراؾ المعٌاري المقدر. 
 

 حسب الفرق بٌن المتوسطt ٌتم احتساب قٌمة االنحراؾ المتوسط  

 
  (x1- x2)اىقَٞخ اىَطيقخ 

 

t= 

 

 

i 

 (=2n - 2الحزية: )عدد درجات 

 

 ٪ وٌتم تبنٌها فً حالة العكس5هوٌة بمخاطرة أكبر من القٌم الواردة فً الجدول أدناه، ٌتم رفض فرضٌة ال tإذا كانت 
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 ٌوًما 28االختبار الثانً: تقٌٌم تمثٌلٌة ودقة نتائج اختبار المقاومة خالل 

 
 :الرموز

A:نٌةسلسلة جمٌع نتائج اختبارات المراقبة الذاتٌة خالل الفترة المع 
Bسلسلة نتائج االختبارات المجراة من طرؾ المصنع على العٌنات التً تم اختبارها من طرؾ المختبر المعتمد : 
C :سلسلة نتائج االختبارات التً أنجزها المختبر المعتمد 

MA   السلسلة متوسطA 
MB   السلسلةمتوسط B  
MC  السلسلة متوسطC 

 :NBعدد النتائج لكل من السلسالت B و C على األقل اثنً عشر ، 
: SA  االنحراؾ المعٌاري للسلسلة A 

SDلتً تم الحصول علٌها من قبل المصنع وصاحب المنتوج والمعرؾ : االنحراؾ المعٌاري لالختالفات بٌن النتائج ا
  بواسطة

di =Bi-Ci 
 

 :الشروط اآلتٌةتم احترام ٌتم اإلقرار بالمطابقة إذا 
1( | MA-MB | ≤ 2 MPa 
8( |MA-MB|≤2,58×SA/(NB)1/2فً حالة كون ، | MA-MB |> 2MPa 
3( SD≤ 3.4 MPa  
4( | MB-MC | ≤ 4 MPa 

 
 (LHR) الهٌدرولٌكٌة الخاصة بالطرق   ثامنا: كٌفٌات تقٌٌم الروابط

 
 المواصفات القٌاسٌة المطبقة- 1
 

محددة فً المواصفات القٌاسٌة  (LHR) الخاصة بالطرقالمتطلبات المتعلقة بشهادة ثبات األداء للروابط الهٌدرولٌكٌة 
 :المؽربٌة اآلتٌة

 المزجع المسمى

 NM 10.1.015 قتضٌات ومعاٌٌر المطابقةالتركٌبة والم- الخاصة بالطرقالروابط الهٌدرولٌكٌة 

 NM 10.1.005 تقنٌات االختبارات-الروابط الهٌدرولٌكٌة 

 NM 10.1.162 التحدٌد الكمً للمكونات-طرٌقة اختبار اإلسمنت 

 

 اختبارات النموذج األولً-2
 

استٌفائه للشروط المحددة فً  قبل تقدٌم طلب الحصول على شهادة ثبات األداء، ٌجب على المصنع أو المستورد التؤكد من
 .والمتعلقة بمنتوجه )منتوجاته( ووحدة إنتاجهلحق هذا الم

بناًء على اختبارات لتحدٌد المنتوج وضبط تركٌبته. ٌجب أن تستوفً نتائج  LHRٌتعلق األمر بإجراء تقٌٌم أداء منتوج 
 .NM 10.1.015 المؽربٌة ذات المرجع هذه االختبارات متطلبات المواصفة القٌاسٌة

 
 مراقبة اإلنتاج فً المصنع- 3
 

، من قبل المصنع أو LHR الخاصة بالطرقٌتعلق األمر بمراقبة منتظمة ٌتم إجراإها أثناء إنتاج الروابط الهٌدرولٌكٌة 
    المستورد على

 LHR ي بها العمل.ومكوناته، من أجل التؤكد باستمرار من استجابة هذه المنتجات لمتطلبات المواصفة القٌاسٌة الجار 
 

 LHR الخاصة بالطرقٌتم تنفٌذ المتطلبات ووتٌرة أخذ العٌنات والمعاٌٌر وتقٌٌم المطابقة بالنسبة للروابط الهٌدرولٌكٌة 
 .NM 10.1.015 المؽربٌة ذات المرجع من المواصفة القٌاسٌة 10والمادة  8وفًقا ألحكام المادة 
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