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 دـــيـــهـــمــت

 تمشيًا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم
والتزامها  WTOه، المتضمن الموافقة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية 21/9/1426(، وتاريخ 244)

ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية بمواءمة األنظمة واإلجراءات ذات العالقة بما يتماش
( التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء، TBTللتجارة )

وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من 
 .ل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العملخال

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 1 -وبناًء على المادة الثالثة ) فقرة 
" إصدار  الهيئة وذلك بأن تتولى ،م 31/5/2111الموافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  ،216مجلس الوزراء رقم 

مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية واألدلة الدولية، 
 ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة لمصالح المملكة". WTOوتحقق متطلبات 

للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ( من تنظيم الهيئة السعودية 2 -استنادا إلى المادة الرابعة ) فقرة و 
"إصدار  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 31/5/2111الموافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  ،216مجلس الوزراء رقم 

 .لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها"

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 14 -قرة وبناًء على المادة الرابعة ) ف
"مراجعة  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 31/5/2111الموافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  ،216مجلس الوزراء رقم 

ا، لتواكب الالزمة عليهاألنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديالت 
صدارها وفقًا للطرق النظامية" حالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وا   .متطلبات الجودة والسالمة، وا 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 1-وبناًء على المادة السادسة ) فقرة 
"مع مراعاة وذلك بأن تتولى الهيئة  ،م 31/5/2111الموافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  ،216مجلس الوزراء رقم 

ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات 
جراءات تقويم المطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكوم ة يالقياسية، وا 

 والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

ن المواصــــــــفات القياســــــــية للمنتجات المشــــــــمولة في إحدط اللوائح تعتبر أســــــــاســــــــا لمطابقة تلك المنتجات إوحيث 
 للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة المحددة. 

 فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 
 هذا التمهيد وجميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها. مالحظة:

 



 22من  2الصفحة 

 

 المصطلحات والتعاريف    (1المادة )

لمبينة ا الدالالت والمعاني-ئحة الال هعند تطبيق بنود هذ-تكون للمسميات والعبارات أدناه  1/1
 : سياق النص خالف ذلك مالم يقتض   أمامها،

 .السعودية: المملكة العربية المملكة

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ  :الجهات الرقابية
 في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع. سواءً  ،أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية

  .السوقهي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح  سلطات مسح السوق:

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق  :الفنيةالالئحة 
ث التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبح ،إنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة

منتجات ى البشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات عل
 أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

 البالستيكية والمعدنية وملحقاتها.  األنابيبج: المنت  

المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها  : وثيقة تحدد صفات السلعة أوالمواصفة القياسية
 ذلكوتشمل كأو خصائصها أو مستوط جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها، 

 ق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.ائالمصطلحات والرموز وطر 

 التي ،والبيئة والصحة السالمة على تؤثر قد التي ،بالمنتجات لخاصةا المتطلبات: المتطلبات األساسية
 .يجب االلتزام بها

 مصدر محتمل للضرر) Hazard(s): الخطر )أخطار

 الضرر. شدة بدرجة مرتبطاً  للضرر؛ مسبب خطر ظهور احتمال: Risk(s) المخاطر

 تستوفي المنتجات أن من للتحقق السوق مسح سلطات تتخذها التي والتدابير األنشطة السوق: مسح
 والسالمة الصحة خطرًا على تشكل ال وأنها العالقة، ذات الفنية اللوائح في عليها المتطلبات المنصوص

  العامة. المصلحة بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة،
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 : وُيقصد به ما يلي:المورِّد

أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنَتج  المملكة،في حالة إقامته في  المنَتج،صانع  -
 شخص يقدم وكذلك كل صلة،خالل تسميته المنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي  وذلك من

 .على تجديد المنَتج

أو المستورد في حالة عدم وجود  المملكة،وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج  -
 .المملكةوكيل للصانع في 

 .في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنَتج كل شخص -

: وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير إجراءات تقويم المطابقة
 مباشرة لتقويم المطابقة.

 هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم المطابقة. :الجهات المقبولة

التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي  ،: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدط الجهات المقبولةشهادة المطابقة
 دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العالقة.

وذلك  ا،التشريعات المعمول به لمتطلبات مطابق بأن منتجه نفسه من المورد إقرار إقرار المورِّد بالمطابقة:
الخاصة بعملية  في مرحلة اإلنتاج وال مرحلة التصميم ال في - دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث

 .العالقة ذات وفقا للتشريعات اختبارات على المنتج وقد يعتمد اإلقرار على - التصنيع

شأة لديها نظام إدارة فعال يضمن هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المن :السعوديةعالمة الجودة 
جراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.إ  نتاج سلعة مطابقة لالئحة وا 

 تورد.أو المس هو وضع المنَتج ألول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع الوضع في السوق:

تعني أي إمداد بالمنَتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة في إطار  العرض في السوق:
 نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

 .هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد السحب:

 .هدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائيهو أي إجراء ي االستدعاء:

اتها البالستيكية والمعدنية ووصالتها وملحق األنابيب اتاألساسية لمنتج الخصائص: األساسية الخصائص
 .األنابيبتركيب التي لها عالقة بالمتطلبات األساسية ألعمال 

 لعادةفي ا قطع األنبوبويكون مَ  ،مصنوع من معدن أو بالستيكأجوف صلب هو جسم أسطواني  :األنبوب
بكات ستخدم في شبكات المياه وشويُ  ،وفي األقطار الكبيرة يقترب الطول من القطر ،أقل بكثير من طوله
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الصرف الصحي وشبكات الري وخطوط نقل البترول والغاز وشبكات صرف السيول واألمطار وتمديدات 
 والطرق.الهاتف والكهرباء 

مستخدمة ال األنابيبغير وهي  باألنابيب،نة لمنظومة النقل جزاء المكوِّ هي األ :األنابيبوصالت وملحقات 
 في خط أنابيب )مثل االنحناءات، قبعات النهاية، الصمامات(.

 ثناء عمليات الفحص واالستخدام.أ األنابيبتسرب في و  حدوث انفجار :األنابيبفي  الفشل

 لسوائل بداخلها وانخفاض الضغط. امع فقدان فوري  األنابيبفشل وتمزق جدار  :األنابيبانفجار 

بوب من خالل جدار األن األنابيبالفقدان المرئي للسائل المضغوط بداخل حصول  :األنابيبفي التسرُّب 
 أو انخفاض مستمر في الضغط.و/إلى حد يمكن اكتشافه بصريا 

السادس من حيث وفرة من العناصر الكيميائية في الكون، وهو يتكون عنصر كيميائي فلزي و : هو الحديد
الته الحديد في حيوجد خالل الخطوة األخيرة من عملية احتراق السيليكون في النجوم العمالقة. ونادرًا ما 

 ألنه يميل إلى التأكسد، ولكن أكاسيده منتشرة وتمثل خاماته األولية.  ،( على سطح األرضFeكعنصر )

 ،الصلب أو الحديد، لمنع الصدأعلى هي عملية وضع طبقة واقية من الزنك  (:Galvanizationنة )الجلف
سببة المواد المومن ثم منع يشكل مقاومة للتآكل  ،جزاء من الحديد في حمام الزنك المنصهرعن طريق غمر أ

 حساس من المعدن. الجزء الللتآكل من الوصول إلى 

نابيب األنابيب المجلفنة واألو  والزهر الرمادي ،المرنو  ،حديد الزهراألنابيب المعدنية من  األنابيب المعدنية:
 وغيرها. الصلبة غير القابلة للصدأ، واألنابيب الفوالذية السوداء

 .: هي األنابيب من البولي إيثلين أو البولي بروبلين أو عديد كلوريد الفينيل، وغيرهاالبالستيكية األنابيب

لقرارات االلوائح وو ون للكلمات والعبارات األخرط الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة يك  1/2
 .المعمول بها في الهيئة
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 المجال (2المادة  )

الباردة ومياه )الساخنة و  هذه الالئحة على األنابيب المعدنية والبالستيكية، المستخدمة في تمديدات المياهق ُتطب  
وصالت  المنشآت، بما في ذلكفي المباني و المستخدمة  والكهرباء والغاز، وممرات هواء التكييف، الصرف الصحي(
 . وملحقات األنابيب

ذات العالقة الواردة  القياسية ( والمواصفات1وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العالقة الواردة في المادة )
 .(1حق )في المل

 . كود البناء السعوديااللتزام بهذه الالئحة ال يغني عن االلتزام بمتطلبات علما أن 

 األهداف  (3)  المادة

مستخدمة في تمديدات ال لألنابيب والمواسير البالستيكية والمعدنيةالمتطلبات األساسية  تحديدإلى  تهدف هذه الالئحة
المشمولة في مجال هذه الالئحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة  المياه والكهرباء والغاز وممرات هواء التكييف،

هدف إلى األساسية التي ت للمتطلبات اتالمنتج هدين االلتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذالتي يجب على المورِّ 
 .مسح األسواقوتسهيل إجراءات  المة المستهلكالمحافظة على البيئة وصحة وس

 المورِّدلتزامات (   ا4المادة )

 التالية المتطلباتب، االلتزام المورِّديجب على 
 البناءو للمنتج المستخدم في أعمال اإلنشاء  األساسية العامةالمتطلبات    4/1

  والغاز وممرات هواء التكييفألنابيب المستخدمة في تمديدات المياه والكهرباء امتطلبات  4/1/1

ي ف المستخدمة في تمديدات المياه والكهرباء والغاز وممرات هواء التكييف، المشمولة، األنابيبيجب أن تكون 
لغرض الذي لمالئمة منفصلة الفي أجزائها أو ، اإلنشائية في مجملهاعمال الفنية المخصصة لأل مجال هذه الالئحة

في الحسبان بصفة خاصة صحة وسالمة األشخاص المعنيين في جميع مراحل دورة من أجله، مع األخذ  ُصمِّمت
  .، بما في ذلك أعمال الصيانة االعتياديةاألنابيبحياة 

 االستخدام المستدام للموارد الطبيعيةمتطلبات    4/1/2
األنابيب المعدنية والبالستيكية المستخدمة في تمديدات المياه والكهرباء والغاز وممرات  عأن ُتصم م وتصن   يجب

 :ما يليعلى وجه الخصوص ضمن تُحقِّق استدامة استخدام الموارد الطبيعية وتبحيث  هواء التكييف،
 .أو تدوير المواد وأجزاء اإلنشاءات بعد هدمهاإعادة استخدام  (أ

 .استدامة )دوام( اإلنشاءات (ب

 .ةبيئمع المتوافقة الوالثانوية األولية استخدام المواد الخام  (ج
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 السالمة في حالة الحريق   4/1/3

األنابيب المعدنية والبالستيكية المستخدمة في تمديدات المياه والكهرباء والغاز وممرات ُتصن ع م و صم  يجب أن تُ 
 :ما يلي  – حريقنشوب  ةي حالف -بحيث تضمن  ،هواء التكييف

 اإلنشاءات والمباني. داخلوالدخان  نيرانوانتشار ال محدودية نشوب (أ

 المجاورة.اإلنشاءات والمباني انتشار النار في محدودية  (ب

 وسائل أخرط.ب إنقاذهم أوإمكانية إخالء سكان المبنى  (ج

 النظافة والصحة والبيئة  4/1/4

ممرات المستخدمة في تمديدات المياه والكهرباء والغاز و األنابيب المعدنية والبالستيكية ع صن  م وتُ صم  يجب أن تُ 
لك وذ ،الجيران أوالسكان خطرا على الصحة العامة أو صحة وسالمة العمال و  ُتمثلال بحيث  هواء التكييف،

 .واستخدامها تركيبهاالمناخ أثناء و على البيئة ُتؤثر  أال  دورة حياتها، و فترة طوال 
 :خاصة ما يلي، هاوهدم 
 الغازات السامة.انبعاثات  (أ

غازات الدفيئة أو الجزيئات الضارة وال(، VOCات العضوية المتطايرة )والمركب   ،انبعاثات المواد الخطرة (ب
 .سواًء من داخل المبنى أو خارجه ؛في الهواء

 .ةخطير ية الشعاعاإل اتنبعاثاال (ج

 .هاعلى أسطحالمباني أو رطوبة في أجزاء وجود  (د
 ستخدامالسالمة في اال 4/1/5

األنابيب المعدنية والبالستيكية المستخدمة في تمديدات المياه والكهرباء والغاز وممرات هواء م صم  يجب أن يُ 
مخاطر  أي لمثِّ يُ  ال -التي يدخل فيها المنتج  – يكون تصميم وبناء اإلنشاءاتع بحيث يضمن أن صن  يُ و  التكييف

، الوفاة وأالحروق  وأالتصادم  وأالسقوط  وأ قكاالنزال ،التشغيلأثناء  أو أثناء الخدمةغير مقبولة لوقوع الحوادث 
 مع األخذ في الحسبان أن يكون بوسع األشخاص  ،وقوع انفجارنتيجة اإلصابة  وأ ،يةائكهرب نتيجة لصدمة وذلك

 ذوي االحتياجات الخاصة استخدامها.
 العزل الحراريترشيد الطاقة و  4/1/6

وتصن ع األنابيب المعدنية والبالستيكية المستخدمة في تمديدات المياه والكهرباء والغاز وممرات  مصم  تيجب أن 
التدفئة تجهيزات نظمة و أبما في ذلك  -تنفيذها تصميم األعمال اإلنشائية و ُيحقِّق ضمن أن ت بطريقة هواء التكييف
مناخية الظروف ال مراعاة زمة لالستخدام، معكمية الطاقة الال ترشيد مستويات مقبولة من - ةيوالتبريد والتهو 
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، وراحة ساكني المبنى، وأن يضمن المنَتج كذلك كفاءة اإلنشاءات في استهالك الطاقة خالل االستخدام، للموقع
 وخالل أعمال البناء والهدم أو التفكيك.

 الفنيةلمتطلبات ا 4/2

ية اســتيفاء الخصــائص األســاســ -بهدف اســتيفاء المتطلبات األســاســية ألعمال اإلنشــاءات  - د يجب على المورِّ 
 وذلك على النحو التالي: ،والمواسير البالستيكية والمعدنية األنابيبلمواد 

القياســـية  فاتالواردة في المواصـــ لمتطلبات الفنيةلوالمواســـير البالســـتيكية والمعدنية  األنابيبمواد  اســـتيفاء (أ
 .( من هذه الالئحة1المبي نة في الملحق )

َتوفُّر نظام إدارة بيئي فعال لدط المصـــنع، )يعتبر المصـــنع الحاصـــلد على شـــهادة نظام إدارة البيئة وفقا لـ  (ب
ISO 14001 .)مستوفيًا لمتطلبات هذا البند 

 المتطلبات المترولوجية    4/3

( أو مضــــــــاعفاتها أو أجزائها أثناء التصــــــــميم أو التصــــــــنيع أو SI Unitsيجب اســــــــتخدام وحدات النظام الدولي )
 ، ويجب أن تتوافق أقطار األنابيب مع متسلسلة األقطار االسمية لألنابيب بالوحدات الدولية.التداول

: مرفق جدول يوضح المتسلسلة بالوحدات الدولية وغير الدولية، وال ُيقبل أن يتم تحويل القطر االسمي ملحوظة
ولكن يجب مراعاة  "soft conversion"لمواصفة المتبناة من وحدات غير دولية إلى وحدات دولية باستخدام في ا

 المتسلسلة المعتمدة، لكونها ُتستخدم في التصاميم الهندسية لشبكات المياه.

متسلسلة 
األقطار 
بوحدات 
غير 
 دولية

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 
1-
1/4" 

1-
1/2" 2" 

2-
1/2" 3" 

3-
1/2" 4" 

 الخ
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  والتغليف نقلالمتطلبات المتعلقة بال   4/4

لمتطلبات فقا و  ، وذلكن والنقليخز تثناء عمليات الأمن وســـليم آبشـــكل  األنابيبتجميع وترتيب التأكد من  (أ
 .ذات العالقةالتعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية 
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على  ثناء الســيرأر اخطفي حدوث أســبب تخصــصــة ال تحنات مُ امنة في شــآ عملياتب األنابيبنقل يجب  (ب
حنات اســـــــــــتخدام الشـــــــــــاو  ،طول مركبات النقل بها من حيث حو الحدود المســـــــــــمضـــــــــــمن ذلك و  ،الطرقات

  .األنابيب الطويلةلنقل المخصصة 

 (   البيانات اإليضاحية5المادة )

 :كالتالي لوضعها وعرضها في السوقة الُمعد   ،األنابيببالبيانات اإليضاحية الخاصة  يجب أن تكون

ــانــات اإليضـــــــــــــــاحيــة على عبوة المنَتج    5/1 ئحــة هــذه الال مطــابقــة للمتطلبــات الفنيــة الواردة فيأن تكون البي
 .( من هذه الالئحة1المبّينة في الملحق ) ؛ذات العالقة القياسيةوالمواصفات 

رشــادات االســتعمال،تحذيرات  البيانات اإليضــاحية أن تتضــمن    5/2 ب صــعُ يَ بخط واضــح وطريقة  وأن تكون وا 
 .إزالتها

 وُمْثَبتة.المعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة  جميعأن تكون     5/3

القيم و  واآلداب العامةمخالفة للنظام العام  المنتج،على عبوات  والعبارات المستخدمةأاّل تكون الصور     5/4
 السائدة في المملكة. اإلسالمية

 (   إجراءات تقويم المطابقة6المادة )

صادرة من جهة  لحصول على شهادة مطابقةا -المسؤول عن الوضع في السوق  -يجب على المورِّد  6/1
كما هو  ISO/IEC 17067لمواصفة ل وفقا( Type 3مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة )

 .(3موضح في الملحق )

طلبات بما يضمن الوفاء بمت المحد د،الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج تُنفِّذ يجب أن  6/2
 (.1المبّينة في الملحق )المواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ هذه الالئحة و 

  يلي:ما  فني يتضمن يجب أن ُيرفق مع المنَتج ملف   6/3
د)الصانع/المستورد(إقرار  (أ  ( 4وفقا للنموذج المرفق في الملحق )بالمطابقة  المورِّ

 .وثيقة تقييم المخاطر (ب

المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني يجب على  6/4
أخرط موثّقة تُثب ُت مطابقة المنَتج لمتطلبات هذه الالئحة، متى ما ُطل ب  وأي معلومات وشهادات المطابقة

 .منه ذلك

 ا يكافئهامأو  السعوديةعلى عالمة الجودة  ةالحاصلوالمواسير البالستيكية والمعدنية  األنابيبعتبر تُ  6/5
 .ه الالئحةللمتطلبات المنصوص عليها في هذ ةمطابق
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 (والمصانع)المنافذ  (   مسؤوليات الجهات الرقابية7المادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم الجهات الرقابية 

تقويم جراءات إلوالمواســير البالســتيكية والمعدنية  األنابيبمواد  تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من اسـتيفاء 7/1
  اإلرساليات. رفقة معالمُ  والوثائق الفنيةدة المطابقة المحد  

حالتها و  ،والمواسير البالستيكية والمعدنية األنابيبسحب عينات من  -عشوائيا  –للجهات الرقابية  يحق 7/2 ا 
 للتأكد من مدط مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة. المختصة إلى المختبرات

 بذلك. تعلقوما يإجراء االختبارات  تكاليفومستوردين( )صانعين  دينالرقابية تحميل المورِّ  للجهاتيحق  7/3

 بســحب المنتجات المعنية من المســتودعات تقوم الجهة الرقابيةفإن  للمنَتج،عدم مطابقة  حالة ضـبط عند 7/4
 .في حقها النظامية اإلجراءاتواتخاذ 

 (   مسؤوليات سلطات مسح السوق8المادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم سلطات مسح السوق 

تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في  8/1
ة المنتجات ومدط استيفائها للمتطلبات األساسية المبي نمستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سالمة 
 .في هذه الالئحة والمواصفات القياسية ذات العالقة

تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في  8/2
ة المبي نة لبات األساسيللمتط ومدط استيفائهامن سالمة المنتجات  والمصنعين للتحققمستودعات التجار 
 ذات العالقة.  والمواصفات القياسيةفي هذه الالئحة 

)صانعين ومستوردين(، وذلك إلجراء  سواًء من السوق أو مستودعات المورِّدين المنَتج،سحب عّينات من  8/3
 .الالئحةاالختبارات الالزمة والتأكد من مدط مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه 

ح فإن سلطات مس الالئحة،هذه  لمتطلبات-والمخز ن  المعروض-عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج  8/4
قوبات والع السوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحبد واستدعاء للمنتج المعني، وُتطبق اإلجراءات

  . (، وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة9إليها في المادة ) المشار

 
 

 

 



 22من  02الصفحة 

 

 (   المخالفات والعقوبات9) المادة

 أو حتى اإلعالن، ُيحظر صــــــناعة واســــــتيراد ووضــــــع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه الالئحة 9/1
 .عنها

للحكم الرقابية  اتالجهمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق و لالمنَتج  استيفاءعتبر عدم يُ  9/2
 ك فيوذل، على البيئةو على صحة وسالمة المستهلك  قد يشكل خطرا مما؛ غير مطابق منَتجهذا ال بأن

  :الحاالت التالية

 عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها. (أ

 عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة. (ب

 توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.عدم  (ج

 .عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام (د

 عجمياتخاذ  -الحالة حسب  - سلطات مسح السوق، فعلى هذه الالئحةضبط أي مخالفة ألحكام  عند  9/3
 آثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك: اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و

بســــــــــــــحبـه من   -المســــــــــــــؤولـة عن وضــــــــــــــع و عرض المنتج المخــالف  -تكليف الجهـة المخـالفــة  (أ
المســــــــتودعات أو الســــــــوق بهدف تصــــــــحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصــــــــديره، أو إتالفه 

 .)حسب طبيعة المنتج( وذلك خالل المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق

إتالفها، أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق.  القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو (ب
اإلعالن عن استدعاء المنَتج من األسواق، مع تحّمل   -حسب الحالة  - ولسلطات مسح السوق

 الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
هذه  جراءات الالزمة بحقاإل تتخذلهيئة ، فإن االبالستيكية والمعدنية األنابيبلمواد عند ضبط مخالفة  9/4

لتدابير واتخاذ ا، ةذات العالقإلغاء شهادة المطابقة بما في ذلك ، ه الالئحةمتطلبات هذل المخالفةالمنتجات 
رة الشهادة   .جهات تقويم المطابقةالئحة قبول وفقا لالالزمة مع الجهة المقبولة ُمصد 

 لالئحةه اُيعاقب كل من يخالف أحكام هذفإنه السارية،  األنظمةدون اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عليها  9/5
 آخر يحل محله. نظامأو أي ، نظام الغش التجاري ساري المفعولبالعقوبات المنصوص عليها في 

 (   أحكام عامة11المادة )

لتي ال المورِّد كـامـل المســــــــــــــئوليـة القـانونيـة عن تنفيـذ متطلبات هذه الالئحة، وُيطب ق عليه العقوبات يتحمـ   11/1
ثبت مخالفتها ألي مادة من  متى ما، عالقةالغش التجاري و/ أي أنظمه ذات  مكافحة ينص عليها نظام
 مواد هذه الالئحة.
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ال تحول هذه الالئحة دون التزام المورِّد بجميع األنظمة/اللوائح األخرط المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة  11/2
 مة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.بتداول المنَتج ونقله وتخزينه، وكذلك األنظ

دموا قالخاضــــعة ألحكام هذه الالئحة، أن يُ  ؛البالســـتيكية والمعدنية األنابيبمواد يجب على جميع مورِّدي  11/3
لمفتشـي الجهات الرقابية وسـلطات مسـح السوق جميع التسهيالت والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام 

 الموكلة لهم.
ع أو نشأ أي خالفد في تطبيقها، فُيرف ،ال يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه الالئحةإذا نشأت أي حالة  11/4

األمر إلى لجنة مختصـــــــة في الهيئة إلصـــــــدار القرار المناســـــــب بشـــــــأن هذه الحالة أو هذا الخالف، وبما 
 يحقق المصلحة العامة.

لب، وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسـباب رفض الط 11/5
 التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية ُتحدِّدها الهيئة.

مة شـــــهادة المطابقة أو عال الحاصـــــلة علىتقوم الهيئة بدراســـــة الشـــــكاوط التي ترد إليها بشـــــأن المنتجات  11/6
 ، والتحقق من صحة هذه الشكاوط، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. الجودة

يحق للهيئـة إلغاء شــــــــــــــهادة المطابقة أو الترخيص باســــــــــــــتعمال عالمة الجودة إذا خالف المورِّد بنود هذه  11/7
 الالئحة، واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة

ديالت على المنتج خالل فترة صالحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال عالمة عند حصول أي تع 11/8
الجودة )ما عدا التعديالت الشـــكلية( فإن الشـــهادة أو الترخيص يصـــبح ملغيا لهذا المنتج، والبد من التقدم 

  .بطلب جديد
اللتزام بما الالئحة اللهيئة فقط حق تفســــــــــير مواد هذه الالئحة، وعلى جميع المســــــــــتفيدين من تطبيق هذه  11/9

 تفسيرات.يصدر عن الهيئة من 

 (   أحكام انتقالية11المادة )

من  (ســتة أشــهر، خالل مدة ال تزيد على )ذه الالئحةأوضــاعه وفقًا ألحكام ه تصــحيح المورِّديجب على  11/1
 .هاتاريخ العمل ب

  في الجريدة الرسمية. منع تداول المنتجات المخالفة بعد سنة واحدة من تاريخ نشر هذه الالئحةيُ  11/2
 األنــابيــبمواد كــل اللوائح الســـــــــــــــابقــة في مجــال مطــابقــة منتجــات  - اعتمــادهــابعــد  -تلغي هــذه الالئحــة  11/3

 .األسواقفي لمتطلبات السالمة قبل وضعها وبعد عرضها  البالستيكية والمعدنية

 النشر(   12المادة )
 الجريدة الرسمية.في ه الالئحة نشر هذتُ 
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 ( 1الملحق )

 ومالحقاتها األنابيبقائمة المواصفات القياسية لمنتجات  
 رقم المواصفة القياسية عنوان المواصفة القياسية المنتج الرقم

1 

أنابيب 
 المياه

 ة البالستيكي
 

األنابيب  (PE) بولي إيثلين -أنظمة شبكة أنابيب البالستيك 
 : األنابيب2الجزء  -والوصالت إلمداد المياه 

SASO-ISO-4427-2 
 

مفاصل الطبقات والأنابيب متعددة  -نظم األنابيب البالستيكية  2
 وعلى أساس اللدائن الحرارية إلمدادات المياه

SASO-ISO-7685 

3 
ارية األنابيب البالستيكية الحر  -منظومة األنابيب البالستيكية 
طرق تحليل االنحسار  -والوصالت المقواة بالزجاج 

 واستخداماتها
SASO-ISO-15875-2 

4 
ديد ع --البارد والساخن انظمة انابيب اللدائن لتمديدات الماء 

 : األنابيب2الجزء  --االيثيلين المتشابك 
SASO-ISO-14531-1 

5 
أنظمة انوب عديد االيثيلين  --انابيب ووصالت اللدائن 
-اص الخو  --السلسلة المترية  --المتشابك لنقل وقود الغاز 

 : األنابيب1الجزء  -
SASO-ISO-15876-2 

 --لتمديدات المياه الحارة والباردة نظم األنابيب البالستيكية  6
 : األنابيب2الجزء  --بولي بيوتلين 

SASO-ISO-11298-3 

 --نظم األنابيب البالستيكية لتجديد شبكات المياه الجوفية  7
 : التبطين ألنابيب التوافق الوثيق 3الجزء 

SASO-ISO-4437-2 

 عديد -أنظمة األنابيب البالستيكية إلمداد الوقود الغازي  8
 : األنابيب2الجزء  -( PEإاليثيلين )

SASO-ISO-15874-2  

9 
 --أنظمة أنابيب البالستيك لتجهيزات الماء البارد والساخن 

 SASO-ISO-4427-3 : أنابيب2الجزء  --بولي بروبيلين 

11 
( األنابيب PEبولي إيثلين ) -أنظمة شبكة أنابيب البالستيك 

 : الوصالت3الجزء -والوصالت إلمداد المياه 
SASO-ISO-17454  

( األنابيب PEبولي إيثلين ) -أنظمة شبكة أنابيب البالستيك  11
 : عام1الجزء  --والوصالت إلمداد المياه 

SASO-ISO-7511  
 

انابيب ووصالت اللدائن  -أنظمة األنابيب البالستيكية  12
 SASO-ISO-7509 الحرارية المدعومه بالزجاج 

طريقة اختبار إلثبات التسرب الشديد للجدار تحت ضغط  13
 داخلي قصير األمد

SASO-ISO-8513  
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14 

أنظمة أنابيب اللدائن للتصريف وتصريف الصرف الصحي 
أنظمة أنابيب الجدران  --تحت األرض الغير مضغوطة 

المشكلة من عديد كلوريد الفينيل غير اللدن وعديد البروبلين 
: األنابيب والوصالت ذات 2الجزء  --وعديد االيثيلين 

 السطح الخارجي الناعم

SASO-ISO-21138-2 

15 

أنظمة أنابيب اللدائن للتصريف وتصريف الصرف الصحي 
أنظمة أنابيب الجدران  --تحت األرض الغير مضغوطة 

المشكلة من عديد كلوريد الفينيل غير اللدن وعديد البروبلين 
األنابيب والوصالت ذات  :3الجزء  --وعديد االيثيلين 

 السطح الخارجي غير الناعم

SASO-ISO-21138-3 

 

 مواصفات األنابيب للبالستيك تضاف التركيبات للبولي ايثيلين  16
 البالستيكية واألنابيب

SASO-ASTM-D2609 

مواصفة انبوب البولي ايثيلين البالستيكي بناء على القطر  17
 الخارجي المحكم

SASO-ASTM-D3035 

 -التوصيات لصناعه حلقات توصيل االنبوب -المطاط 18
 الوصف وتصنيف الخلل

SASO-ISO-9691 

 -- ةنظم األنابيب البالستيكية لتمديدات المياه الحارة والبارد 19
 : األنابيب2الجزء  --عديد كلوريد الفينيل المكلور 

SASO-ISO-15877-2 

21 
نظم األنابيب البالستيكية للتصريف الغير مضغوط والصرف 

: 1الجزء  - ( PRC) راتنج البولي إستر الملموس -الصحي 
 األنابيب والقطع مع وصالت مرنة

SASO-ISO-18672-1 

 

21 
 -البالستيكية للمياه الساخنة والباردة للمنشآت نظم األنابيب 

 - (PE-RT) البولي إيثلين من رقع درجة حرارة المقاومة
 : األنابيب2الجزء 

SASO-ISO-22391-2 

22 
األنابيب المعدنية المتعددة  --نظم األنابيب البالستيكية 

طريقة اختبار قوة خط اللحام في الطبقة المعدنية  -الطبقات 
 بين الطبقات باستخدام المخروط والترابط

SASO-ISO-TR-18124 

 

23 
نظم األنابيب البالستيكية لتجديد الصرف الال ضغطي تحت 

: التبطين  3الجزء  -األرض وشبكات الصرف الصحي 
 ألنابيب التوافق الوثيق

SASO-ISO-11296-3 

 

24 
نظم األنابيب البالستيكية لتجديد الصرف الال ضغطي تحت 

: تبطين  4الجزء  -وشبكات الصرف الصحي األرض 
 ألنابيب مع الفلكنة في المكان

SASO-ISO-11296-4 

https://wasif.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_20972x6yty34554sfswet
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25 
أنظمة األنابيب البالستيكية لتجديد شبكات الصرف الصحي 

بطانة مع أنابيب  - 7الجزء  -غير المضغوط تحت االرض 
 يتم ملؤها حلزونيا

SASO-ISO-11296-7 

26 
رية نظم أنابيب البالستيك الحرا --مواسير البالستيك ولوازمها 

اسكال ميغا ب -المقواة لتوريد الوقود الغازي لضغوط تصل الى 
 بار( 41

SASO-ISO-TS-18226 
 

27 

أنابيب 
المياه 

 المعدنية

-تغطية خارجية أساسية بالزنك  -أنابيب حديد الزهر المطيل 
 : الزنك المعدني مع طبقة تشطيب1الجزء -

SASO-ISO-8179-1 
 

 بالزنك أساسية خارجية تغطية – المطيل الزهر حديد أنابيب 28
 SASO-ISO-8179-2 تشطيب طبقة مع بالدهان غني زنك :2 الجزء –

المواصفة الفنية ألنابيب الصلب غير القابل للصدأ االوستنيتي  29
 / الفريتي الملحومة بالصهر الكهربائي بإضافة معدن ملء

SASO-ASTM-A928 
 

31 
األنابيب الفوالذية والوصالت لخطوط األنابيب المغمورة او 

طالء خارجي وداخلي من مواد مشتقة من قار او  -المدفونة 
 من قطران الفحم

SASO-ISO-5256 
 

  SASO ASTM A53  أنابيب الصلب السوداء والمجلفنه على الساخن " القابلة للولبة 31

المستخدمة في مواصفات أنابيب ووصالت حديد الزهر  32
 الصرف الصحي

SASO-ASTM-A74 
 

أنابيب حديد الدكتايل ولوازمها ووصالتها وملحقاتها لتطبيقات  33
 المياه

GSO-ISO-2531 

األنابيب والتركيبات لالغراض الصحية من حديد الزهر لنفايات  34
 .المياه والتهوية

SASO-827 
 

35 
)الدكتايل ( األنابيب المصنوعة من حديد الزهر المطيل 

التبطين بمونه االسمنت بطريقة -لخطوط انابيب الضغط 
 .طرق االختبار -الطرد المركزي 

GSO ISO 4179 

 للصدأ القابل غير الصلب ألنابيب الفنية المواصفة 36
 الملحومة غير و الملحومة الفريتي / االوستنيتي

SASO-ASTM-A790M 

37 
 وغير الملحومة األنابيب لحلمات القياسية المواصفات
 الـ ومن الكربوني الصلب من المصنوعة الملحومة

 يصدأ ال الذي الصلب (استونايتك)
SASO-ASTM-A733 

38 
 – الكروم للصدأ القابل غير الصلب ألنابيب الفنية المواصفة

 الستخداماتها الكهربائي بالصهر الملحومة االوستنيتي النيكل
 العامة التطبيقات و العالية الحرارة درجة عند

SASO-ASTM-A358 

 بالزنك والمطلية السوداء الصلب ألنابيب القياسية المواصفات 39
 الملحومة وغير الملحومة الساخن على بالغمر

SASO-ASTM-A53 
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 المستخدم الزهر حديد ووصالت ألنابيب القياسية المواصفات 41
 لألنابيب والتهوية السيول وتصريف الصرف شبكات في

SASO-ASTM-A888 

 SASO-ISO-6594 حنفية سلسلة – والتجهيزات الزهر الحديد تصريف أنابيب 41

 للصمامات الرمادي الزهر لحديد القياسية المواصفات 42
 SASO-ASTM-A126 األنابيب ووصالت والحواف

 الطبقات -- ووصالتها المطيل الزهر حديد أنابيب خطوط 43
 اإلسمنتية التبطين لمونة العازلة

SASO-ISO-16132 

 بشدة والمشغولة الملحومة وغير الملحومة األنابيب مواصفات 44
 .للصدأ المقاوم االوستيني الصلب من المصنوعة البارد على

SASO-ASTM-A312M 

 SASO-ISO-4144 1-7لاليزو وفقاً  المقلوظة الصلب وصالت – األنابيب 45

46 

أنابيب 
تمديدات 

 الغاز

القياسية ألنابيب الصلب السوداء والمطلية بالزنك المواصفة 
   SASO ASTM A53/A53M .الملحومة بالغمر على الساخن الملحومة وغير

 SASO ASTM A254/A254M المواصفة القياسية ألنابيب الصلب النحاسي 47

المواصفة القياسية ألنابيب الصلب الكربوني الغير ملحوم  48
 . والمستخدم عند درجات حرارة عالية 

SASO ASTM A106   

المواصفة القياسية ألنابيب األلمونيوم وسبائك األلمونيوم الغير  49
   SASO ASTM B241/B241M . ملحومة  ملحوم واألنابيب المبثوقة الغير

القياسية لألنابيب المسحوبة وغير الملحومة المواصفة  51
 . األلمونيوم المصنوعة من األلمونيوم وسبائك

SASO ASTM B210   

المواصفة القياسية ألنابيب المياه من النحاس غير الملحوم  51
 (Lو  K)النظام المتري( )للنوعين 

SASO GSO ASTM B88M   

52 

الممرات 
الهوائية 

المستخدمة 
 للتكييف

 والمرنة المعدنية الهواء لممرات اإلنشائية المواصفات
 _ الهواء وتكييف والتدفئة التهوية منظومات في المستخدمة

 الهواء ممرات إنشاء ألساسيات مقدمة :األول الجزء
SASO 2669 

53 
 والمرنة المعدنية الهواء لممرات اإلنشائية المواصفات
 _ الهواء وتكييف والتدفئة التهوية منظومات في المستخدمة

 وتركيبها الهواء ممرات ملحقات  :الثاني الجزء
SASO 2670 

54 
 والمرنة المعدنية الهواء لممرات اإلنشائية المواصفات
 _ الهواء وتكييف والتدفئة التهوية منظومات في المستخدمة

 والمرنة والبيضاوية المستديرة الهواء ممرات  :الثالث الجزء
SASO 2671 

55 
 والمرنة المعدنية الهواء لممرات اإلنشائية المواصفات
 _ الهواء وتكييف والتدفئة التهوية منظومات في المستخدمة

 الهواء ممرات )مساند( وقواعد عالقات :الرابع الجزء
SASO 2672 
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56 
 والمرنة المعدنية الهواء لممرات اإلنشائية المواصفات
 _ الهواء وتكييف والتدفئة التهوية منظومات في المستخدمة

 الهواء لممرات الخارجية األجزاء :الخامس الجزء
SASO 2673 

57 
 والمرنة المعدنية الهواء لممرات اإلنشائية المواصفات
 _ الهواء وتكييف والتدفئة التهوية منظومات في المستخدمة

 وملحقاتها الهواء ممرات أغلفة :السادس الجزء
SASO 2674 

58 
 والمرنة المعدنية الهواء لممرات اإلنشائية المواصفات
 _ الهواء وتكييف والتدفئة التهوية منظومات في المستخدمة

 الهواء لممرات األداء معايير :السابع الجزء
SASO 2675 

59 

 أنابيب
تمديد 

الكابالت 
  الكهربائية

ة األقطار الخارجي -أنظمة تمديدات المواسير لتنظيم الكابالت 
 للمواسير للتركيبات الكهربائية وأسالك المواسير وتركيباتها

SASO IEC 60423 

 SASO IEC 60981 مواسير الصلب الكهربائية الثابتة ذات قوة تحمل زائدة 61

الجزء  -أنظمة قنوات ومجارط الكابالت للتركيبات الكهربائية  61
 SASO IEC 61084-1 : متطلبات عامة1

62 
الجزء  -ومجارط الكابالت للتركيبات الكهربائية أنظمة قنوات 

: أنظمة الكابالت وأنابيب 1القسم  -: المتطلبات الخاصة 2
 الكابالت المعدة للتثبيت على الجدران أوالسقوف

SASO IEC 61084-2-1 

63 

: 2لجزء ا -قنوات الكابل ونظم المجاري للتركيبات الكهربائية 
نظم قنوات الكابل ونظم : 2القسم  -المتطلبات الخاصة 

مجاري الكابل المعدة للتركيبات تحت األرضية ومع مستوي 
 األرض

SASO IEC 61084-2-2 

64 
الجزء  -نظم قنوات الكابالت ومجاريها للتركيبات الكهربائية 

نظم قنوات الكابالت المشقوقة  -: المتطلبات الخاصة 2-3
 المصممة للتركيبات الكهربائية في المقصورات

 SASO IEC 61084-2-3 
 

: 2لجزء ا -قنوات الكابل ونظم المجاري للتركيبات الكهربائية  65
 : أعمدة الخدمة4القسم  -المتطلبات الخاصة 

SASO IEC 61084-2-4 

 SASO GSO IEC 61386-1 : المتطلبات العامة1الجزء  --نظم القنوات لتنظيم الكابالت  66

: متطلبات خاصة 21الجزء  -الكابالت نظم القنوات لتنظيم  67
 بنظم القنوات الصلبة. -

SASO IEC 61386-21 

: المتطلبات 22الجزء  -نظم القنوات لتنظيم الكابالت  68
 أنظمة القنوات المرنة -الخاصة 

SASO IEC 61386-22 

: المتطلبات 23الجزء  -نظم القنوات لتنظيم الكابالت  69
 )المجارط( المرنة أنظمة المواسير -الخاصة 

SASO IEC 61386-23 
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71 
: المتطلبات 24الجزء  -نظم القنوات لتنظيم الكابالت 

الخاصة بنظم تمديدات المواسير )المجارط( المدفونة تحت 
 األرض

SASO IEC 61386-24 

: 25الجزء  -نظم تمديدات المواسير إلدارة الكابالت  71
 تمديدات المواسيرأدوات تثبيت  -المتطلبات الخاصة 

SASO IEC 61386-25 

 SASO IEC 61534-1 : متطلبات عامة1الجزء  -أنظمة القدرة المتنقلة  72

: المتطلبات الخاصة لنظم 21الجزء  -نظم مسارات القدرة  73
 SASO IEC 61534-21 مسارات القدرة المعدة للتركيب علي الحائط والسقف

: متطلبات خاصة لنظم مسار 22الجزء  -نظم مسار القدرة  74
 القدرة بقصد التركيب على أوتحت األرض

SASO IEC 61534-22 

 SASO IEC 61537 نظم حوامل الكابالت وساللم الكابالت -إدارة الكابالت  75
 SASO IEC 61914 مرابط الكابل للتركيبات الكهربائية 76

77 
 والملحقاتمواصفات وصالت المواسير  -نظم إدارة الكابالت 

لتركيبات الكابل للمواسير الصلبة الكهربائية لإلستخدامات 
 الشاقة جدا

SASO IEC 61950  

 SASO IEC 62275 أربطة الكابالت لتركيبات الكهربائية -نظم إدارة الكابالت  78
 IEC 62444 وصالت كابل للتركيبات الكهربائية 79

  الكابالتالنظم المفصلية والنظم المرنة لتوجيه  81
 GSO IEC 62549 
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 (3الملحق )

 ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 3نموذج تقويم المطابقة )
 المبنية على تقويم عملية اإلنتاج()المطابقة للطراز 

 المطابقة للطراز المبنيَّة على تقويم عملية اإلنتاج  1

ذ المورِّد  ة االلتزامـــات الواردة في البنود المبينـــ -من خاللـــه  -هو نموذج إجراء لتقويم المطـــابقـــة الـــذي ُينفـــِّ
بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في  -تحـت كـامـل مســــــــــــــؤوليتـه  -أدنـاه، ثم يؤكـد و يقر 

 الفنية ذات العالقة. ( و تتقيد بمتطلبات اللوائحType Approvalشهادة اعتماد الطراز ) 
 التصنيع  2

يجب على المورِّد تشـــــغيل نظام إدارة ســـــالمة المنَتج؛ مصـــــادق عليه لضـــــمان ســـــالمة المنتج، شـــــامال خط  
(، ويجب أن يخضـع النـظام إلى مراقبة 3اإلنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتــجات المعــــنية وفــقا للبند )

 (.4في البند ) ( وفقا لما وردSurveillanceدورية )
 نظام إدارة سالمة المنت ج     3

يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سالمة المنَتجات   3/1
 المعنية.

 ويجب أن يشمل الطلب:

من الممثل عند تقديم الطلب  -اســـــــم وعنوان المور د، واســـــــم و عنوان الممثِّل الرســـــــمي للصـــــــانع  (أ
 الرسمي.

 يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع. (ب

 إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرط. (ج

 كل المعلومات ذات العالقة بشأن فئة المنتجات المقصودة. (د

 الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة المنَتج. (ه

 الخاصة بالطراز المصاَدق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.الوثائق الفنية  (و

يجب أن يضــــــــمن نظام إدارة ســــــــالمة المنَتج تطابق المنتجات المصــــــــنعة مع الطراز المحدد في شــــــــهادة  3/2
 اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.
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ل بطريقة منهجية ومنظمة، على شك –دة من المورِّد المعتم -يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته   3/3
قا لبرامج  جراءات وتعليمات، ويجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة ســـالمة المنَتج فهما مت ســـ  ســـياســـات مكتوبة وا 

وصـــفا كافيا   -على وجه الخصـــوص  -وخطط وأدلة وســـجالت الســـالمة، ويجب أن تشـــمل وثائق النظام 
 لما يلي:

هيكل التنظيمي والمســــــــــؤوليات وصــــــــــالحيات اإلدارة، وذلك فيما يتعلق بســــــــــالمة أهداف الجودة، وال (أ
 المنَتج.

جراءات مراقبة جودة وسالمة المنَتج، والعمليات واإلجراءات المت بعة؛ (ب  تقنيات التصنيع، وا 

 الفحوصات واالختبارات المنفِّذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها؛ (ج

 الختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.السجالت: مثل تقارير الفحص وا (د

 وسائل ضبط تحقيق السالمة المطلوبة في المنَتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سالمة المنَتج. (ه

قة على نظام إدارة ســــــالمة المنَتج  -يجب على الجهة المقبولة   3/4 تقويم النظام لتحديد ما إذا كان  -المصــــــاد 
، خالل فترة ســــــريان المصــــــاَدقة على النظام، وذلك لمدة  3/3للمتطلبات المشــــــار إليها في البند مســــــتوفيا 

 ثالث سنوات.

-  فيما يتعلق بعناصـــــر نظام إدارة ســـــالمة المنَتج -يجب افتراض مطابقة المنَتج لمتطلبات اللوائح الفنية   3/5
 كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

على  -ق التدقيق ذا خبرة في ســـــالمة المنَتج المعني، وأن يضـــــم الفريق  عضـــــوا واحدا يجب أن يكون فري  3/6
لمـامـا بـالمتطلبـات الفنية الواردة في اللوائح  -األقـل  ذا خبرة في تقويم مجـال وتقنيـات صــــــــــــــنـاعـة المنَتج، وا 

 الفنية ذات العالقة.

ة المشــــار ق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنييجب أن يشــــمل التدقيق زيارة تقويمد للمصــــنع، ويجب أن يقوم فري  3/7
جراء  3/3إليهــا في البنــد  للتــأكــد من قــدرة الصـــــــــــــــانع على تحــديــد المتطلبــات الواردة في اللوائح الفنيــة، وا 

 الفحوصات واالختبارات الالزمة لضمان مطابقة المنَتج لتلك المتطلبات.

م مع ن يتضـمن اإلشــعار نتائج التدقيق و قرار التقوييجب إشـعار الصـانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أ  3/8
 مسوغات ذلك.

يتعهد الصـــــانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة ســـــالمة المنَتج ، كما هو ُمصـــــاَدق عليه، والحفاظ عليه بحيث   3/9
 يظل مالئما وفعاال.

أي ب -المة المنَتج التي صــــادقت على نظام إدارة ســــ -يجب على الصــــانع إشــــعار جهة تقويم المطابقة   3/11
 تعديل ُمقتَرحد في نظام إدارة سالمة المنَتج.
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يجــب على الجهــة المقبولــة تقويم أي تعــديالت مقترحــة، ثم تقرير مــا إذا كــان نظــام إدارة ســــــــــــــالمــة المنَتج  3/11
ويجب ، أو يحتاج إلى إعادة التقويم، 3/3المعد ل مســــــــتمرًا في مطابقته للمتطلبات المشــــــــار إليها في البند 

على الجهة المقبولة إشـــــــعار الصـــــــانع بقرارها، على أن يتضـــــــمن اإلشـــــــعار نتائج الفحص واالختبار وقرار 
 التقويم مع مسوغات ذلك.

 المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 4

 لمنَتجالغرض من المراقبـة الـدوريـة هو التحقق من مـدط اســــــــــــــتيفـاء المورِّد اللتزامات نظام إدارة ســــــــــــــالمة ا 4/1
 المصاَدق عليه.

تفتيش بدخول مواقع التصنيع وال -خالل فترة سريان المصادقة  -يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة   4/2
واالختبار والتخزين ، وأن ُيوفِّر جميع المعلومات الالزمة للتقويم؛ خاصــــة وثائق نظام إدارة ســــالمة المنَتج، 

 فحص واالختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.وسجالت السالمة، مثل: تقارير ال

يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سالمة المنَتج   4/3
 ويحافظ عليه، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.

ى األمر ذلك إذا اقتض –لة القيام بزيارات فجائية للمصـنع  إلجراء اختبارات على المنَتج يحق للجهة المقبو   4/4
أو توكيلها لجهة أخرط للتأكد من أن نظام إدارة سالمة المنَتج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة  -

 ت.في حالة إجراء االختبارا -المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير االختبارات 
 شهادة المطابقة واإلقرار بالمطابقة 5

يجب على الجهة المقبولة إصـــــدار شـــــهادة مطابقة للمنَتج إذا كان المورِّد حاصـــــال على نظام إدارة ســـــالمة   5/1
المنَتج مصــــــــــــــاَدق عليه وســــــــــــــاري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خالل فترة ســــــــــــــريان مفعول 

 المصادقة.
ة المقبولة تحديد بيانات المنَتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، يجب على الجه  5/2

 وتسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة )في الهيئة(.

يجب على المورِّد أن يصـــــــــــــدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازد ُمعتمد من المنَتج )اعتماد الطراز(، و أن   5/3
( ســــنوات، 11المختصــــة والرقابية وســــلطات مســــح الســــوق لمدة  ال تقل عن عشــــر ) يجعله ُمتاحا للجهات

على أن ُيحد د الطراز الُمعتَمد للمنَتج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نســـــخة من شـــــهادة المطابقة 
 واإلقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.

لمورِّد أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحًة للجهات المختصـة والرقابية وسـلطات مسح السوق لمدة ال يجب على ا 5/4
 ( سنوات.11تقل عن عشر )

  3/3الوثائق المشار إليها في البند. 
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  كما هو مصاَدق  عليه.3/9التعديالت المشار إليها في البند ، 

  3/7قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند. 

يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات المختصـــــــة والرقابية وســـــــلطات مســـــــح الســـــــوق عن أنظمة إدارة  5/5
ســالمة المنَتج التي صــادقت عليها أو ســحبتها، ويجب عليها وضــع قوائم ألنظمة إدارة ســالمة المنَتج التي 

كل دوري لك بأي وسيلة؛ إما بشصادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذ
أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشــــعار الجهات المقبولة األخرط عن المصــــادقات الخاصــــة بأنظمة 

شـــــــعار تلك الجهات  عند  -إدارة ســـــــالمة المنَتج التي قامت برفضـــــــها أو تعليقها أو ســـــــحبها أو تقييدها، وا 
 عن مصادقات األنظمة التي أصدرتها. -الطلب 
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 (4الملحق )

 Supplier Declaration of Conformityبالمطابقة  المورِّدنموذج إقرار 

 يُعب أ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
 بيانات المورِّد  (1
 -------------------------------------------------------االســــــــم:  -
 -------------------------------------------------------العنوان:  -
- ------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
 الشخص الذي يمكن االتصال به: -
 -------------------------------------------------البريد اإللكتروني:  -
 -----------------------------------------------------رقم الهاتف:  -
 -------------------------------------------------------الفاكس:  -
 تفاصيل المنتج: (2
 ----------------------------------------------العالمة التجارية للمنتج:  -
 -------------------------------------------------------الطراز:  -
 ---------------------------------------------------وصف المنتج:  -
 --------------------------------------------الصنف )وفقا للمواصفات(:  -
-------------------------------المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية:  -

------------------------------------------------------------ 
ُنقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية )                           ( 

 والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.           
 -------------------------------------------------الشخص المسؤول: 

 ----------------------------------------------------اسم الشركة: 
 -----/--/-- التاريخ: ----------------------التوقيع: 

   


