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 تــمـــهـــيـــد

 قرار مجلس الوزراء الموقر رقمالتجارة العالمية، ووفقا ل نظمةتمشيييييييييام مع انضييييييييمام المملكة العربية السييييييييعودية إل  م
والتزامها  WTOالتجارة العالمية  نظمةه، المتضييمن الموافقة عل  انضييمام المملكة لم21/9/1426(، وتاريخ 244)
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، خاصيييييييييية اتفاقية العوائق الفنية نظمةواإلجراءات ذات العالقة بما يتماشيييييييييي  مع مباد  اتفاقيات الم نظمةبمواءمة األ
ي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء، وعدم ( التي تقضTBTللتجارة )

التمييز بين المنتجات ذات المنشييييييييي  المختلف من حيا ااشيييييييييتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذل  من خالل 
 .إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس 1 -عل  المادة الثالثة ) فقرة  وبناءم 
" إصدار مواصفات  م، وذل  ب ن تتول  الهيئة 31/5/2111هي، الموافق  17/6/1431، بتاريخ 216الوزراء رقم 

ع المواصفات القياسية واألدلة الدولية، وتحقق وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق م أنظمةقياسية سعودية و 
 ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة لمصالح المملكة". WTOمتطلبات 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس 2 -واستنادا إل  المادة الرابعة ) فقرة 
"إصدار لوائح إجراءات  م، وذل  ب ن تتول  الهيئة 31/5/2111ي، الموافق ه 17/6/1431، بتاريخ 216الوزراء رقم 

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس 14 -وبناءم عل  المادة الرابعة ) فقرة 
 نظمة"مراجعة األ  م، وذل  ب ن تتول  الهيئة 31/5/2111هي، الموافق  17/6/1431، بتاريخ 216الوزراء رقم 

واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديالت الالةمة عليها، لتواكب متطلبات 
حالتها إلى الجهات المختصة، لدراس صدارها وفقًا للطرق النظامية"الجودة والسالمة، وا   .تها وا 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس 1-وبناءم عل  المادة السادسة ) فقرة 
"مع مراعاة ما ورد في م، وذل  ب ن تتول  الهيئة  31/5/2111هي، الموافق  17/6/1431، بتاريخ 216الوزراء رقم 
جراءات المادة الر  ابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وا 

تقويم المطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة االلتةام 
 بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

اصيفات القياسييية للمنتجات المشييمولة في إحدو اللوائح تعتبر أسيياسييا لمطابقة تل  المنتجات للمتطلبات وحيا إن المو 
 المحددة.  الالئحة الفنيةاألساسية للسالمة في 

 . الالئحة الفنيةفقد قامت الهيئة بإعداد هذه 

 جزء ا يتجزأ منها. الالئحة الفنيةهذا التمهيد وجميع المالحق لهذه  مالحظة:
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  والتعاريفالمصطلحات  ( 1مادة )ال
ا، مالم المبينة أمامه الداات والمعاني- الالئحة الفنيةعند تطبيق بنود هذه -تكون للمسميات والعبارات أدناه  1/1

 يقتِض سياق النص خالف ذل : 
 .: المملكة العربية السعوديةالمملكة

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

 واصفات والمقاييس والجودة.الهيئة السعودية للم :الهيئة

ابعة المسؤولة عن تنفيذ أو مت، الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها/هي الجهة :الجهات الرقابية
 في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع. سواءم  ،تنفيذ اللوائح الفنية

 : الجهات المختصة

لمتطلبات مستوفيةم ل المنتجات أن من للتحقق السوق مسح سلطات هاتتخذ التي والتدابير األنشطة السوق: مسح
 أي جانب أو والبيئة، والسالمة الصحة خطرام عل  شكلت   ا وأنها العالقة، ذات الفنية اللوائح في عليها المنصوص

  العامة. المصلحة بحماية يتعلق آخر
  .في أسواق المملكة يذ عمليات مسح السوقهي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنف سلطات مسح السوق:

: وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، الالئحة الفنية
بما في ذل  األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب االتزام بها. وقد تشمل أو تبحا بشكل خاص في 

التعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات عل  المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو المصطلحات و 
 طرائق اإلنتاج. 

: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها المواصفة القياسية
بات السالمة واألمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق أو مستوو جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطل

 ااختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.
 .والبيئة والصحة السالمة عل  عدم االتزام بها ؤثري قد بالمنتج، التي خاصةمتطلبات عامة  :العامةالمتطلبات 

 للضرر مصدر محتمل ) Hazard(s) :أخطارالخطر )

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

 يلي:ما  وي قصد به :المورِّد
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صانع المنَتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم ه ويته عل  أنه صانع للمنَتج وذل  من  -
 .جشخص يقدم عل  تجديد المنتَ خالل تسميته المنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذل  كل 

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

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

ضح اإلجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تو  :المطابقةإجراءات تقويم 
 مباشرة لتقويم المطابقة.

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

  جهات التفتيش:

دفعة  ة المنتج أو أيالشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدو الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابق المطابقة:شهادة 
 العالقة.منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات 

ذل  دون التشريعات المعمول بها، و  لمتطلبات مطابق ب ن منتجه نفسه دإقرار من المورِّ  بالمطابقة:إقرار المورِّد 
 - يعلتصنالخاصة بعملية ا في مرحلة اإلنتاج وا مرحلة التصميم ا في - أي تدخل إلزامي من طرف ثالا

 . العالقة ذات وفقا للتشريعات اختبارات عل  المنتج وقد يعتمد اإلقرار عل 
نتاج إش ة لديها نظام إدارة فعال يضمن هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل عل  ان المن السعودية:عالمة الجودة 

جراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.  سلعة مطابقة لالئحة وا 

 المسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.يكون وضع المنَتج ألول مرة في سوق المملكة، و  السوق:ضع في الو 

أي إمداد بالمنَتج بهدف التوزيع أو ااستهال  أو ااستخدام في المملكة في إطار نشاط  السوق:العرض في 
 كان ذل  مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل. سواءم  ،تجاري

 .اء يهدف إل  منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريدأي إجر  السحب:

 .أي إجراء يهدف إل  استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي االستدعاء:

 ،اإلنذار والكشف واإلطفاء والسيطرة والحد من الحرائق نظمةاألجهزة والمعدات التي تستخدم في أالمنتج: 
 .الالئحة الفنيةولة في مجال هذه المشم

إلطالق الهواء المضغوط أو أو إطفاء الحريق التي تستخدم مرشات لترذيذ المياه  نظمةأ :اإلطفاء نظمةأ
  .لحريقا مع كواشفنذار اإل  نظمةبمربوطة وتكون  ،و مواد اخرو حسب تصنيف الحريقأالنتروجين 
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تحكم  زةجهأالحريق المختلفة و جهزة حساسة لنواتج أتكون من لكتروني يإعبارة عن نظام  نظام انذار الحريق:
 مساعدة. وشبكة تمديدات

القرارات واللوائح و  نظمةالمعاني الواردة في األ الالئحة الفنيةكون للكلمات والعبارات األخرو الواردة في هذه ي 1/2
 المعمول بها في الهيئة

 المجال ( 2المادة )

 عنها، فوالكش عن الحرائق، اإلنذار نظمةالتي تستخدم في أوالمعدات عل  األجهزة  الالئحة الفنيةت طبق هذه  2/1
طفا  من:  وتشمل كالا  ها،والحد من عليها، والسيطرة ئها،وا 

 .الحرائقوالكشف عن  األدخنةرصد  أنظمةأجهزة و  (أ

 .اإلنذار عن الحرائق أنظمةأجهزة و  (ب

 .للمنشآتاإلطفاء  أنظمةحمولة و مالطفايات وتشمل ال، التدخل واإلطفاء أنظمةأجهزة و  (ج

  .الحريق )مضخات خاصة بضخ المواد المكافحة الحريق(مكافحة مضخات  (د

 .أجهزة ومنتجات ااستباق وااحتراز من الحرائق (ه

 .نظمةأجزاء ومكمالت هذه األ (و

لدفاع المدني اعمال  بالتابعة للجهة الحكومية المختصة اإلطفاء أجهزة و  أنظمةعل   الالئحة الفنيةق هذه طب  ا ت   2/2
 ها.والحد منالحرائق  عل  اإلطفاء والسيطرةفي التدخل المدني و  نظمةستخدم هذه األالتي تَ 

 األهداف ( 3المادة )

 والوقاية من طفاءاإلو  واإلنذارالرصد  أنظمةو ومعدات جهزة أل األساسية إل  تحديد المتطلبات الالئحة الفنيةتهدف هذه 
التي تجات نات هذه المنألجزاء ومكوِّ ، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة الالئحة الفنيةال هذه في مجالحرائق، المشمولة 

جراءات التفتيش والص، قبل وضعها في السوق يجب عل  المورِّدين االتزام بها يانة، ومتطلبات التركيب والتشغيل وا 
المة البيئة وصحة وسوعل  ن خطر الحريق ، والمحافظة عل  سالمة الممتلكات ماتالمنتج هوذل  لضمان مطابقة هذ

  .المستهل 

 التةامات المورد ( 4المادة )

 االلتةام بالمتطلبات التالية: يجب على المورِّد     4/1
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لالئحة االموضحة في هذه  للمتطلبات - الالئحة الفنيةمجال هذه لخاضعة لا - المنتجاتاستيفاء  (أ
 (.1في الملحق )الواردة قة؛ المواصفات القياسية ذات العالفي و  الفنية

، ويجب أخذ ذل  في الحسبان عند التصميم المنتجاتتنطبق عل  التي  المخاطرتحليل تقديم  (ب
 .التصنيعو 

  .المنتجاترشادي لكل إالتركيب والصيانة في دليل ااستخدام و تقديم بيانات  (ج

 مةوسال صحةان ي الحسبفآخذةم خصائص فنية و وفقا لمواصفات م صن عة  المنتجات نأثبات إ (د
 المحافظة عل  البيئة.المستهل  و 

قة بما في ذل  الشهادات وتقارير ااختبار التي تثبت مطاب -عند الطلب  –تقديم جميع الوثائق الفنية  (ه
 .الفنيةالالئحة هذه المواصفات القياسية ذات العالقة ومتطلبات  لمتطلبات المنتجات

 .عند الطلب وذل ، دها الجهات المختصةتحدقد تقديم جميع الوثائق اإلدارية التي  (و

 ،اإلنذار والكشف واإلطفاء نظمةم في أستخدَ التي ت   - واألنظمة أا  ت عَرض األجهزة والمعدات (ز
 .شهادة مطابقة عل  حاصلةما لم تكن ، في السوق -ها والحد من عل  الحريق، والسيطرة

 لية:التا المتطلبات الفنيةيجب على المورِّد االلتةام ب  4/2

  الحرائق كشف عنلوااإلنذار  أنظمة  4/2/1

 ،المذكورة في المواصفات القياسية ذات العالقةاإلنذار والكشف   نظمةالمتعلقة بالمتطلبات الفنية  (أ
 .الالئحة الفنية( من هذه 1في الملحق )الواردة 

ل األجهزة لكذل  ، و متطلبات المواصفات القياسية ذات العالقةوفقا ليضاحية البيانات اإل متطلبات (ب
) نعم ان طريقة إيضاح هذه البيانات تختلف من جهاز (.هل ذكرها ضروري)واألنظمة  والمعدات
 ال  اخر( 

 اإلنذار ومكافحة أنظمةستخدم في السالمة في كل األجهزة والمعدات التي ت  وتحذيرات تعليمات  (ج
 .الحرائق

 لوحة التحكم الرئيسة بإنذار الحريق   4/2/2

حيا تكون ب ،القياسية المواصفاتوفقا لمتطلبات المرخص شكل بالع لوحة التحكم يصنت متطلبات (أ
 عامما. 21تخدم لمدة ا تقل عن أن و  ،ومعالجة ضد الصدأ والتلف، ناعمة الملمس
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ع الدوائر اإللكترونية لمناطق صن  يجب أن ت  ف ،مناطق حريق (6)إذا زاد نطاق لوحة التحكم عن  (ب
 بطاقة.بطريقة نظام ال الحريق

 د لوحة التحكم بوسائل لفصل مناطق الحريق.زو  يجب أن ت   (ج

 وآخر إلعادة النظام إل  وضعه الطبيعي. ،األجراسإليقاف صوت لوحة التحكم بزر د زو  أن ت  يجب  (د

هة متطلبات الجل وفقادها و الالزم وجاإلشارات الحريق عل   عن نذاراإليجب أن تحتوي لوحة تحكم  (ه
 ذات العالقة. لقياسيةا تصة والمواصفاتالمخ

 أجهةة التنبيه )السمعية والمرئية(   4/2/3

 .يجب التحقق من سرعة اإلنذار في الجهاز (أ

 .و المكتب المسؤولأخطار الجهة إبنظام  ةدزو  م   أجهزة التنبيه كونتن أيجب  (ب

 .للعمومإعالنات مفهومة  أوصوات  بدة زو  م   أجهزة التنبيهكون ت أنيجب  (ج

  .العطب واإلعالن عنبجهاز المراقبة الذاتية دة زو  م   ة التنبيهأجهز  كونت أنيجب  (د

 اإلطفاء والتدخل   أنظمةألجهةة و ا  4/2/4

  الحريق المحمولة طفايات  4/2/4/1

 ت ستخدم أو ت شغ ل باليد التي ،كغ( أو المتحركة عل  عجالت 21)أقل من التي تكون  ،طفايات الحريق المحمولةهي 
حيق و مساأماء من  مواد مضادة للحريقمن ما ي عب   فيها  حسبوهي م صن فة  ،ات الحجم المحدودالحرائق ذإلطفاء 

  ، ويجب أن تستوفي هذه الطفايات ااشتراطات التالية:اتو رغو أ اتغاز و أ

وفقا  حسب أنواع النيرانفة صن  م  الحرائق ن أل جله،أنعت من ف الطفايات حسب الغرض الذي ص  صن  ن ت  أ (أ
  .صفة القياسية ذات العالقةللموا

 "اأن يكون لون جسم طفاية الحريق "أحمر  (ب

فية أو باللون األحمر عل  خل حمراء،عل  طفاية الحريق باللون األبيض عل  خلفية  البيانات ت كتبأن  (ج
 بيضاء.

تتعلق ات يحتوي عل  إرشادات وتحذير  ، عل  أنةاإلنكليزيباللغتين العربية و/ أو  إرشادات بكتيِّ أن ي وف ر  (د
عادة التعبئة و  ،التفتيشو  ،بعملية التركيب  ااستخدام والصيانة.طريقة و  – جدتإن و   -ا 
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يوجد  )هل كما هو موضح بالجدول ،إخمادهالمراد عل  نوع الحريق  تصنيف طفاية الحريق بناءم أن ي ذكر  (ه
 (.2في الملحق ) له رقم(

 رقم تصنيف فعالية اإلطفاء. -( B( أو)Aنوع )الالمعدة إلطفاء الحرائق من  - طفايات الحريقأن تحمل   (و

 يف فيزيائية عل  األسطوانة، أو صدأ أو تآكل أي آثار أن تكون طفاية الحريق خالية من أية بعوج أو  (ز
 أنبوب الضخ.

دليال  9111المصنع نظام إدارة الجودة بشكل فعال )يعتبر حصول المصنع عل  شهادة أيزو أن ي طبِّق   (ح
 عال(.تطبيق الفالعل  

وضع هذا ي أنعل  نفس الملصق أو في نفس اإلطار، و  عل  طفاية الحريقاإليضاحية  البياناتأن ت رت ب   (ط
 وفقا للتسلسل المذكور في المواصفات فيه،الملصق )أو اإلطار( بطريقة تجعل من السهل قراءة النقوش 

 :ما يلي تشملالتي  ،القياسية ذات العالقة

  .كلمة "طفاية حريق" (1

  .الطفاية وقدرته وتصنيفهانوع  (2

ي يف بما ،أو أكثر واضحا واحدا تعليمات ااستخدام، التي يجب أن تتضمن رسمما توضيحيما (3
  بالغرض.

  .التي يمكن أن تستخدم فيها طفاية الحريق النيران النارل فئات مثِّ الصور التوضيحية التي ت   (4

 لسمية. قيود ومخاطر ااستخدام المتعلقة بشكل خاص بالكهرباء وا (5

"تجنب أي تفيد التحذير بي  دة بخرطوم مرن مع فوهةوضع عالمة عل  أي طفاية حريق مزو   (6
 .)هل يكون ذل  مكتوبا أم عالمة تحذيرية؟( اتصال مع موصل كهربائي"

 . ض ألشعة الشمس"عر  طفاية ثاني أكسيد الكربون عل  العبارة التالية: "ا ت  احتواء  (7

 .اا ااستخدام، ولو جزئي بعد )التعبئة( الشحنإعادة  (8

عادة  (9  .تعبئتهاالفحص الدوري وا 

 .اأو حجمه امادة اإلطفاء وكتلتهذكر  (11

 .س °21طبيعة وكمية الغاز اإلضافي لمعدات الضغط الدائم في الطفاية عند  (11

 .او الشركة المرخص لها بتعبئة الطفاية الشركة المصنعة اسم (12
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 .وزن الطفاية (13

 .(الشركة المرخص لها بتعبئة وصيانة الطفاية) لجهازعن ا ةالمسؤول الجهةاسم وعنوان  (14

الجهاز  انبجعل   الصيانةات بيانل وضع ي فض  ، و سنة الصنع عل  الجهاز في مكان غير محددكتابة أن  (ي
 بشكل عمودي. ،)الطفاية(

 الحريق:مرشات   4/2/4/2

يليها ثالثة أو  ،المصنع هوية لتحديدليزية جبحرف أو حرفين أبجديين باللغة اإلن ، وذل يجب تعريف المرش  (أ
الحساسية و  الضغط،تصنيف و  العاكس،خواص و  ،الفوهةأو شكل حجم  كلا من: د عل  التواليحدِّ أرقام ت   ةأربع

 الحرارية.

بمواد مقاومة للصدأ من قبل الشركة  امطلييكون  لألكسدة أويجب تصنيع المرش من مواد غير قابلة   (ب
 الداخل في تصنيع المرش في المواصفات الفنية للمرش.المعدن  ي ذَكر أنو  ،عةالمصنِّ 

من قبل الشركة  حسب التصنيف الحراري وذل ( 3في المحلق )يجب صباغة المرش حسب اللون المذكور   (ج
 في مواصفات المرش. ايعتبر تغيير فإنه  ذل ماعدا و  ،عة فقطالمصنِّ 

م عل  المرش يجب أن تكون مصنوعة تخدَ ست  )ما المقصود هل هي البيانات اإليضاحية؟( أي لوحة اسمية   (د
 من مواد معدنية.

 ضمن المرش أو لتثبيت اللوحة اإلسمية عل  المرش.جزء مواد الغراء لتركيب أي  استخداميجب عدم   (ه

مرش في تركيب الوعند ، ميكانيكي خلل   من أي اخاليوأن يكون  ،يجب أن يكون المرش بحالة فيزيائية جيدة  (و
 وظيفته. عل أا  ت ؤثر  عل حماية، يجب حماية المرش ب جهزة فت ضة للصدماأماكن معر  

 في نظام جديد. استخدامهاالحرائق  إطفاء المرشات بعد نزعها من نظام استخدامعاد ي   يجب أا    (ز

)هل  ليكيالضغط الهيدرو  اختبارت أن المرش تجاوز ثبِ ي   اختبارد تقديم تقرير يجب عل  المصنع أو المورِّ   (ح
 .اء صحيح؟(هذا إجر 

صائح خاصة ن تقديم مع ،لتركيبلتعليمات  يشمل لتعليماتلكتيب توفير د يجب عل  المصنع أو المورِّ   (ط
 أبعاد فتحة المرش. وذكر ،بالصيانة

وفقا للمواصفات  ، ISO 17025من مختبر معتمد حسب المواصفة اختبارتقارير تقديم  دورِّ يجب عل  الم  (ي
)هل هذا إجراء  .دولية أو أكواد عالميةال القياسية مواصفاتالمن  يعادلهاأو ما ( 1) لملحقلمذكورة في اا

 .صحيح؟(
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يزو ألاعتبر حصول المصنع عل  شهادة عل  المصنع أن يقوم بتطبيق نظام إدارة الجودة بشكل فعال )ي    ( 
 تطبيق الفعال(.الدليال عل   9111

 الحريقمضخات إطفاء  4/2/4/3

القة، ذات الع داءشروط األتستوفي ن أعل   ،المضخات لتكون مضخة حريق نواعأنوع من  أياستعمال يمكن  (أ
 (1 (ية رقمالقياسملحق المواصفات  في العالمية المبينةو ااكواد أ الدولية من المواصفات القياسية أليوفقا 

 دوليةكواد الاأل المواصفات القياسية أومن  أليفقا الحريق و وتركيب مضخات  يكون تصميم وتجميعن أيجب  (ب
 ( 1القياسية رقم ) ملحق المواصفات فيالواردة  )يجب توحيد المصطلحات دولية أو عالمية(

 ISOمختبر معتمد حسب المواصفة  من ناتهاالحريق ومكوِّ لمضخات  اختبارتقارير تقديم د يجب عل  المورِّ  (ج
 ما يعادلها. ( أو1المذكورة في الملحق )القياسية  وفقا للمواصفاتوذل  ، 17025

التحكم أدوات و المضخة التي تحتوي عل  المضخة وناقل الحركة  (أو منظومة؟) ب أن تعمل وحدةيج (د
نيف ب التحقق من تصويج ،هاناتمكوِّ من  أيب أو عند استبدال رك  عندما ت   ، وذل والتجهيزات كوحدة كاملة

 .المضخة المختارة قبل التشغيل

 ذات العالقة ةالقياسي المواصفاتمستوفية لمتطلبات مضخة التصنيع  فيالمواد المستخدمة  تكون كلن أيجب  (ه
نفة القدرة المص تصنيف إل تشير  ؟؟ااسم بتتضمن  )أو بطاقة( لوحة )أو المضخات(تحمل المكائن ن وأ

  المضخة. إلدارةوالمتوفرة عليها 

ورموز ة لوحال وأجزاءالتوصيل ة قالتحكم موضحا بها طري الكهربائية للوحاتيجب تقديم لوحة المخططات  (و
 هذه المخططات. قراءة

 يجب تقديم منحنيات األداء للمضخة بمقياس رسم مناسب. (ز

 9111و ز عل  المصنع أن يقوم بتطبيق نظام إدارة الجودة بشكل فعال )يعتبر حصول المصنع عل  شهادة أي (ح
 مكرر .دليال عل  تطبيق الفعال(

   البيانات التالية:يتضمن عل   فنيملف تقديم  (ط

  .()الموديلالطراز  التشغيل ورقموطريقة  لمضخة من حيا الشكلنوع ا (1

ر السحب الموجب وقط الدورات وصافي ضغطوالتدفق والقدرة وعدد  وتشمل الضغطداء منحنيات األ (2
 القرص. 

 ومانع التسرب.  دارةوعمود اإل ،والدفع السحبأنبوب وقطر  ،المضخةجزاء أبعاد أ (3
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 المواد. هذهات الخاصة بجزاء المضخة والمواصفأمواد تصنيع  (4

 المحر ، لتحم   ودرجة حرارةحرارة التشغيل  رجةدونوع العازل و / ديزل( وخواص )كهربائينوع المحر   (5
 البيانات الفنية الخاصة بالمحر .  إل  باإلضافة

 المتطلبات المترولوجية   5

ائها أثناء التصييميم أو التصيينيع أو ( أو مضيياعفاتها أو أجز SI Unitsيجب اسييتخدام وحدات النظام الدولي )    5/1
 التداول.

 المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف   5/2

ليها لمتطلبات التعبئة المنصيييييوص عنذار والوقاية من الحرائق وفقا اإلمنتجات أجهزة جميع الت كد من تغليف  (أ
 في المواصفة القياسية ذات العالقة.

 .و الخاضعة لمتطلبات فنيةأورة ظمحمن المواد ال الت كد من خل و مواد تغليف  (ب

اس كيالرقائق واألالتي كيد من أن عبوات أو مواد تغليف المنتج تحميل رمز إعيادة التدوير في حال اسييييييييييييييتخدام  (ج
 البالستيكية.

 البيانات اإليضاحية ( 6المادة )

 السوق لوضعها وعرضها فييجب أن تكون البيانات اإليضاحية الخاصة ب جهزة اإلنذار والوقاية من الحرائق، الم عد ة 
  مستوفيةم لالشتراطات التالية:

مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في اشييييييتراطات الجهة المختصيييييية أن تكون البيانات اإليضيييييياحية عل  المنَتج  (أ
 .الفنية الالئحة الفنيةفي هذه  الواردة  والمواصفات القياسية ذات العالقة؛

رشيييييادات ااسيييييتعمال، وأن تكون بخط واضيييييح وطريقة َيصيييييع ب أن تتضيييييمن البيانات اإليضييييياحية تحذيرا (ب ت وا 
 إزالتها.

ْثَبتة. (ج  أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة وم 

أا  تكون الصييييييييييييييور والعبيارات المسييييييييييييييتخيدمية عل  عبوات المنتج، مخيالفية للنظام العام وا داب العامة والقيم  (د
 لكةاإلسالمية السائدة في المم
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 الصيانةالتركيب و التةامات شركة  ( 7المادة )

 اإلنذار نظمةأثبت أن األجهزة والمعدات التي تستخدم في ن ت  أيجب عل  شركات التركيب والصيانة المرخصة    7/1
طفا عنها، والكشف عن الحرائق  التي تم تركيبها ا ت عرِّض األشخاص ،هامنوالحد ، عليهاوالسيطرة  ،ئهاوا 
اجتياز عمليات التفتيش، وذل  عندما ت رك ب وت شغ ل من خالل  المراد، نها قادرة عل  تحقيق الهدفللخطر، وأ

 .الم مولوت صان بشكل صحيح، وت ستخَدم للغرض 

طو  عنها، والكشف عن الحرائق، اإلنذار أنظمةستخدم في التي ت   - يجب أا  تدخل األجهزة والمعدات   7/2  ئها،فاا 
 .حاصلة عل  ترخيص من الجهات المختصةتكن ما لم  ،في الخدمة -ها والحد من عليها، والسيطرة

 :بما يليالصيانة االتزام ات التركيب و يجب عل  شرك   7/3

 .من الجهة المختصة ةن تكون مرخصأ (أ

 ية:، الوثائق التاليتضمن عل  وجه الخصوصو صيانة، ألكل عملية تركيب ملفما فنيما  قدمت  ن أ (ب

 .تقويم المطابقةإجراءات عليها  يتصفات القياسية التي بنسخ من الموان   (1

 .لألجهزة والمعدات التي يتم تركيبها شهادة تقويم المطابقة (2

 ل(، والتي يشار إليها عل  تنفيذ نظام مكافحة الحريق.شغِّ تخطيط هندسي للمنش ة )يقدمها الم   (3

 .إن وجدت - الهيدروليكية اتالحساب عن ظاتو حمل (4

 ؟(د)ما لمقصو  .للتركيب ة المتعلقة بالعناصر المكونةالمستندات الفني (5

 لصيانةلتعليمات  (6

 ن ما يلي:، يتضموتقوم بصيانتهنظام مكافحة الحريق قامت بتركيبه أن تحتفظ بسجل خاص لكل  (ج

 تقرير عن أعمال الصيانة الم نفِّذة، وعن قطع الغيار واألجزاء المرك بة أو المستبدلة. (1

 .ن والعمالءتخدميمسالالشكاوو الواردة من  (2

 حددها الجهات المختصةأي متطلبات أخرو ت   (3

 التةامات جهة التفتيش ( 8المادة )

  بما يلي:يجب عل  جهة التفتيش االتزام 
 .أن تكون مقبولة لدو الهيئة وفقا لالئحة قبول جهات تقويم المطابقة 8/1
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عها ل  الجهة المختصة قبل وضمكافحة الحريق إ أنظمةأن ترفع تقرير تفتيش عن صالحية معدات وأجهزة  8/2
عل  أن يتضمن التقرير نتائج جميع ااختبارات التي قامت بها جهة التفتيش عل  هذه األجهزة  ،في الخدمة

 .اوالمعدات بعد تركيبه

تائج مكافحة الحريق، وترفع تقريرام بن أنظمةأن ت جري جميع عمليات التفتيش الدوري ة عل  معدات وأجهزة  8/3
 جهة المختصة.التفتيش إل  ال

حة مكاف أنظمةأن تحتفظ بنسخة من الرسومات البيانية المطلوبة من الجهات المختصة لمعدات وأجهزة  8/4
 هل يحتاج إل  رسومات؟. الحريق، وكتيِّب التشغيل

التعاون التام مع مال  المنش ة والجهة المختصة والمورِّد للقيام بجميع عمليات التفتيش المطلوبة عل  معدات  8/5
 مكافحة الحريق. أنظمةة وأجهز 

 أي متطلبات أخرو تحددها الجهات المختصة. 8/6

 تقويم المطابقة إجراءات ( 2لمادة )ا

الحصول عل  شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة  -المسؤول عن الوضع في السوق  -يجب عل  المورِّد  9/1
وفقا لالشتراطات  ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 1aمن الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة )

 (.4المحددة في الملحق رقم )

يجب أن ت نفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحد د، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه  9/2
 (.1والمواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ المبي نة في الملحق ) الالئحة الفنية

 ج ملٌف فني يتضمن ما يلي: يجب أن ي رفق مع المنتَ  9/3

د)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ) (أ  ( 5إقرار المورِّ

 وثيقة تقييم المخاطر. (ب

 ( )التزامات المورد(4المتطلبات الفنية المبينة في المادة ) (ج

شهادات ائق الملف الفني و يجب عل  المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وث 9/4
المطابقة وأي معلومات أخرو موث قة ت ثِبت  مطابقة المنَتج لمتطلبات هذه الالئحة الفنية، مت  ما ط ِلب منه 

 .ذل 

والوقاية من الحرائق الحاصلة عل  عالمة الجودة  الحرائق، إطفاء أنظمةو  أجهزةت عتبر األجهزة المستخدمة في  9/5
 الفنية المتعلقة بسالمة المنتجات المعروضة في السوق.ما يكافئها مطابقة للمتطلبات  السعودية أو
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 الصيانة الدورية ( 11المادة )

 ،قةذات العال القياسيييييييييية اتفي المواصيييييييييف الواردة المتطلبات لمنتجاتاعمليات صييييييييييانة يجب أن تسيييييييييتوفي  11/1
 .الالئحة الفنيةفي هذه ( المرفق 1المبي نة في الملحق رقم )واشتراطات الجهة المختصة 

نات تالف 11/2 خالل عملية الصيييانة الدوري ة، فإنه يجب اسييتبدالها أو إصييالحها، عل   مت  ما و جد أن أحد المكوِّ
 .صةواشتراطات الجهة المخت ذات العالقة المواصفة القياسيةعق ب ذل  اإلجراءات المنصوص عليها في أن يَ 

 عمليات التفتيش الدوري   ( 11المادة )

جميع  - مةفي الخد التي لمنتجاتاالمجراة عل   -التفتيش وااختبارات الدوري ة تسييييييتوفي عمليات أن  بيج 11/1
، وذل  الالئحة الفنية( المرفق بهذه 1في الملحق رقم ) ؟؟المبي نتينااشتراطات الواردة في المواصفة القياسية 

  بماذا؟ فيما يتعلق

سييييييييالمة أو بمكونات ال بالمنتجاتالدوري ة إل  إلحاق أي أضييييييييرار يجب أا  يؤدي تكرار التفتيش وااختبارات  12/1
 .ذات العالقة

يجيييب أن تقييييوم جهيييية التفتيييييش بييييإجراء عملييييية التفتيييييش وااختبيييارات مييييرة واحييييدة عليييي  األقييييل كييييل سيييينة وفقييييا  13/1
 .واشتراطات الجهة المختصةللمواصفة القياسية 

فييييي وذليييي  ، ميييين الجهيييية المختصييييةالمحييييد د يجييييب أن ت ثب ييييت جهيييية التفتيييييش شييييهادة التفتيييييش وفقييييا للنمييييوذج  14/1
، أثنيييييياء عملييييييية التشييييييغيل األوليييييي  وبعييييييد عمليييييييات تجديييييييد التييييييرخيص أثنيييييياء عملييييييية المخصصيييييية األميييييياكن

 التفتيش الدوري.

 مسؤوليات الجهات المختصة  ( 12المادة )

 من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم الجهات المختصة 
 والكشف ،عن الحرائق اإلنذار أنظمةستخدم في يانة لألجهزة والمعدات التي ت  شركات التركيب والصتسجيل   12/1

طفاو  ،عنها  لالشتراطات النظامية والمواصفاتوفقام  ها، وذل منوالحد  ،)ومكافحتها( عليها والسيطرة ،ئهاا 
 .القياسية ذات العالقة

 محددة.دارية نشاط وفقا لشروط فنية وا  الالصيانة، بمزاولة التركيب و الترخيص لشركة  12/2



 

 22 من 16الصفحة 

عن  نذاراإل أنظمةفي ستخدم التركيب والصيانة لألجهزة والمعدات التي ت  النماذج المتعلقة بمتابعة  إعداد 12/3
طفاو  ،عنها والكشف الحرائق، النظامية  توفقام لالشتراطا ها، وذل منوالحد  ،)ومكافحتها( عليها والسيطرة ،ئهاا 

 والمواصفات القياسية ذات العالقة

صدار شهادات المطابقة لمتابعة  التعاون مع 12/4 ستخدم تي ت  األجهزة والمعدات المراقبة و الجهات المقبولة للتفتيش وا 
طفا، و عنها والكشف عن الحرائق، اإلنذار أنظمة  .هامنوالحد  ،)ومكافحتها( عليها والسيطرة ،ئهاا 

 لحرائق،عن ا اإلنذار أنظمةدم متابعة ومراقبة األجهزة والمعدات التي تستخليات آ اعتمادمع الهيئة  التعاون 12/5
طفاو  ،عنها والكشف  .هامنوالحد  ،)ومكافحتها( عليها والسيطرة ،ئهاا 

 مسؤوليات الجهات الرقابية )المنافذ والمصانع( ( 13المادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:ضمن تقوم الجهات الرقابية 
قيية إلجراءات تقويم المطيياب الحرائق والوقيياييية منطفيياء ألجهزة إتقوم الجهييات الرقييابييية بييالتحقق من اسييييييييييييييتيفيياء  13/1

 المحد دة والوثائق الفنية الم رفقة مع اإلرساليات. 

حالتها إل   ،أجهزة إطفاء والوقاية من الحرائقسييييييييييييييحب عينات من  -عشييييييييييييييوائيا  –يحق للجهيات الرقابية  13/2 وا 
 .الالئحة الفنية المختبرات المختصة للت كد من مدو مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه

 ذل .إجراء ااختبارات وما يتعلق ب تكاليف)صانعين ومستوردين( المورِّدين يحق للجهات الرقابية تحميل  13/3

عند ضيييييييبط حالة عدم مطابقة للمنَتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسيييييييحب المنتجات المعنية من المسيييييييتودعات  13/4
 واتخاذ اإلجراءات النظامية في حقها.

 سلطات مسح السوقؤوليات مس ( 14المادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:ضمن تقوم سلطات مسح السوق 
تودعات زنة في مستطبيق إجراءات مسح السوق عل  المنتجات المعروضة في األسواق، وكذل  المنتجات المخ   14/1

الالئحة في هذه  لمبي نةعين للتحقق من سالمة المنتجات ومدو استيفائها للمتطلبات األساسية االتجار والمصنِّ 
 والمواصفات القياسية ذات العالقة.  الفنية

سحب عي نات من المنَتج، سواءم من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين(، وذل  إلجراء  14/2
 .الالئحة الفنيةااختبارات الالزمة والت كد من مدو مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه 
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طات ، فإن سللفنيةالالئحة المتطلبات هذه  -المعروض والمخز ن  -حالة عدم مطابقة للمنَتج عند ضبط  14/3
مسح السوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحب  واستدعاء للمنتج المعني، وت طبق اإلجراءات والعقوبات 

 .  (، وذل  بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة8المشار إليها في المادة )

 المخالفات والعقوبات ( 15المادة )

إلعالن ، أو حت  االالئحة الفنيةي حظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه  15/1
 .عنها

رقابية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الالالئحة الفنية ي عتبر عدم استيفاء المنَتج لمتطلبات هذه  15/2
مما قد يشكل خطرا عل  صحة وسالمة المستهل  وعل  البيئة، وذل  في  للحكم ب ن هذا المنَتج غير مطابق؛

  :الحاات التالية

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

ميع اتخاذ ج -حسب الحالة  - ، فعل  سلطات مسح السوقالالئحة الفنيةعند ضبط أي مخالفة ألحكام هذه  15/3
 يل ذل  :اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و آثارها من السوق ، ولها في سب

 بسحبه من المستودعات  -المسؤولة عن وضع و عرض المنتج المخالف  -تكليف الجهة المخالفة  (أ
أو السيييييوق بهدف تصيييييحيح المخالفة ، إن كان ذل  ممكنا ، أو تصيييييديره ، أو إتالفه )حسيييييب طبيعة 

 . المنتج( و ذل  خالل المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق

ات أو حجزها أو إتالفها، أو اتخاذ أي إجراء آخر اسيييتدعائها من األسييييواق. و القيام بسيييحب المنتج (ب
اإلعالن عن اسيييتدعاء المنَتج من األسيييواق ، مع تحم ل   -حسيييب الحالة  - لسيييلطات مسيييح السيييوق

 الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة عل  ذل .

يئيية تتخييذ اإلجراءات الالزميية بحق هييذه ، فييإن الهألجهزة إطفيياء والوقيياييية من الحرائقعنييد ضييييييييييييييبط مخييالفيية  15/4
إلغاء شييييييييييييييهادة المطابقة ذات العالقة، واتخاذ بما في ذل  ، الالئحية الفنيةالمخيالفية لمتطلبيات هيذه المنتجيات 

 م صِدرة الشهادة وفقا لالئحة قبول جهات تقويم المطابقة.التدابير الالزمة مع الجهة المقبولة 
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ئحة الالالسيييييارية، فإنه ي عاقب كل من يخالف أحكام هذه  األنظمةها دون اإلخالل ب ي عقوبة أشيييييد تنص علي 15/5
 أو أي نظام آخر يحل محله.، نظام الغش التجاري ساري المفعولبالعقوبات المنصوص عليها في الفنية 

 أحكام عامة ( 16المادة )

العقوبات التي  طب ق عليه، وي  الالئحة الفنيةيتحمل المورِّد كامل المسيييييييييئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه  16/1
ذات عالقييية، إذا ثبيييت مخيييالفتهيييا ألي ميييادة من مواد هيييذه  أنظميييةينص عليهيييا نظيييام الغش التجييياري و/ أي 

 .الالئحة الفنية

/اللوائح األخرو المعمول بهيييا في المملكييية؛ األنظميييةدون التزام المورِّد بجميع  الالئحييية الفنييييةا تحول هيييذه  16/2
 /اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.األنظمةنقله وتخزينه، وكذل  المتعلقة بتداول المنَتج و 

يقدموا  ، أنالالئحة الفنيةالخاضعة ألحكام هذه ؛ أجهزة اإلطفاء والوقاية من الحرائقيجب عل  جميع مورِّدي  16/3
فيذ المهام نلمفتشييييي الجهات الرقابية وسييييلطات مسييييح السييييوق جميع التسييييهيالت والمعلومات التي يطلبونها لت

 الموكلة لهم.

، أو نشيييييي  أي خالف  في تطبيقها، الالئحة الفنيةا يمكن معالجتها بمقتضيييييي  أحكام هذه إذا نشيييييي ت أي حالة  16/4
في رفع األمر إل  لجنة مختصيييية في الهيئة إلصييييدار القرار المناسييييب بشيييي ن هذه الحالة أو هذا الخالف، وبما 

 يحقق المصلحة العامة.

طلب جديد بعد زوال أسييييييباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصييييييحيحات الالزمة لألسييييييباب  تقديمللمورِّد يجوز  16/5
 ت حدِّدها الهيئة.التي أدت إل  الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية 

تقوم الهيئة بدراسية الشكاوو التي ترد إليها بش ن المنتجات الحاصلة عل  شهادة المطابقة أو عالمة الجودة،  16/6
 اوو، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. والتحقق من صحة هذه الشك

لالئحة ايحق للهيئة إلغاء شييييهادة المطابقة أو الترخيص باسييييتعمال عالمة الجودة إذا خالف المورِّد بنود هذه  16/7
 ، واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ عل  حقوق الهيئةالفنية

الل فترة صيييالحية شيييهادة المطابقة أو الترخيص باسيييتعمال عالمة عند حصيييول أي تعديالت عل  المنتج خ 16/8
الجودة )ما عدا التعديالت الشييييييييكلية( فإن الشييييييييهادة أو الترخيص يصييييييييبح ملغيا لهذا المنتج، وابد من التقدم 

  بطلب جديد.

 فنيةالئحة الال، وعل  جميع المسيييييييييييييتفيدين من تطبيق هذه الالئحة الفنيةللهيئة فقط حق تفسيييييييييييييير مواد هذه   16/9
 االتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
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 أحكام انتقالية ( 17المادة )

 .لرسميةنشرها في الجريدة امن تاريخ  ستة أشهر ، خاللالالئحة الفنيةهذه  ب حكاماالتزام  يجب عل  المورِّد 17/1

في الجريدة  اشييييييرهسيييييينة من تاريخ ن الفنية بعدلمتطلبات هذه الالئحة  غير المسييييييتوفيةالمنتجات  ي منع تداول 17/2
  الرسمية.

 .هذه الالئحة الفنيةكل اللوائح السابقة في مجال  -بعد اعتمادها  - الالئحة الفنيةلغي هذه ت   17/3

 النشر ( 18المادة )

 في الجريدة الرسمية. الالئحة الفنيةت نشر هذه 
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 (1الملحق )

 الحرائق والوقاية منطفاء إلاقائمة المواصفات القياسية ألجهةة   (أ

 عنوان المواصفة القياسية باللغة اإلنكليةية عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية م المواصفة القياسيةرق

SASO-ISO-7165 
 األداء –الطفايات المحمولة  –مكافحة الحرائق 

 والتركيب
firefighting - portable fire extinguishers 
- performance and construction 

SASO-ISO-7202 
 –الحريق  مكافحة وسائل - الحرائقمكافحة 

 لمسحوق الجافا
fire protection - fire extinguishing 
media - powder 

SASO-GSO-ISO-
11601 

 –الطفايات ذات العجالت  –مكافحة الحرائق 
 والتركيباألداء 

firefighting - wheeled fire extinguishers 
- performance and construction 

SASO-ISO-5923 
 – ومكافحة الحريقمعدات الحماية من الحريق 

 أكسيد الكربون ثاني-الحريقوسط إطفاء 

equipment for fire protection and 
firefighting - fire extinguishing media - 
carbon dioxide 

SASO-ISO-TS-11602-
1: 

 –الطفايات ذات العجالت  –مكافحة الحرائق 
 وااختيارركيب الت 1الجزء 

fire protection - portable and wheeled 
fire extinguishers – part 1: selection 
and installation 

SASO-ISO-TS-11602-
2 

 –الطفايات ذات العجالت  –مكافحة الحرائق 
 والصيانةالتفتيش  2الجزء 

fire protection - portable and wheeled 
fire extinguishers – part 2: inspection 
and maintenance 

SASO-ISO-7076-2 
إطفاء الحريق  أنظمة –الحماية من الحريق 

الجزء الثاني معدات الرغوة ذات التمدد  –بالرغوة 
 المنخفض

fire protection - foam fire extinguishing 
systems – part 2: low expansion foam 
equipment 

SASO-ISO-7076-1 
إطفاء الحريق  أنظمة –اية من الحريق الحم

 الرغوةمعدات معايرة الجزء األول  –بالرغوة 

fire protection - foam fire extinguishing 
systems – part 1: foam proportioning 
equipment 

SASO-GSO-ISO-
11601 

 –العجالت  أذاةالطفايات  –مكافحة الحرائق 
 والتركيباألداء 

firefighting - wheeled fire extinguishers 
- performance and construction 

SASO-GSO-6182-1 
المرشات  أنظمة–الحماية من الحريق 

وطريقة المتطلبات  :1الجزء  –األوتوماتيكية 
 المرشات اختبار

fire protection - automatic sprinkler 
systems – part 1: requirements and 
test methods for sprinklers 
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SASO-ISO-6182-9 
المرشات  أنظمة –الحماية من الحريق 

وطريقة المتطلبات  :9الجزء  –األوتوماتيكية 
 لفوهات رذاذ المياه اختبار

fire protection - automatic sprinkler 
system – part 9: requirements and test 
methods for water mist nozzles 

SASO-ISO-6182-10 
المرشات  أنظمة –الحماية من الحريق 

وطريقة المتطلبات  :11الجزء  –األوتوماتيكية 
 المرشات المنزلية اختبار

fire protection - automatic sprinkler 
systems – part 10: requirements and 
test methods for domestic sprinklers 

SASO-ISO-6182-4 
المرشات  أنظمة –الحماية من الحريق 

وطريقة المتطلبات  :4الجزء  –األوتوماتيكية 
 أجهزة الفتح السريع اختبار

fire protection - automatic sprinkler 
systems – part 4: requirements and 
test methods for quick-opening 
devices 

SASO-ISO-6182-7 
المرشات  أنظمة –الحماية من الحريق 

وطريقة المتطلبات  :7لجزء ا –األوتوماتيكية 
 ااستجابةمرشات اإلخماد سريع  اختبار

fire protection - automatic sprinkler 
systems – part 7: requirements and 
test methods for early suppression fast 
response (esfr) sprinkler 

NFPA 20 
المواصفات القياسية لتركيب المضخات الثابتة 

 ية من الحريقللوقا
Standard for the Installation of 
Stationary Pumps for Fire Protection 

BS EN 1028-1 

الطرد  مضخات -مضخات مكافحة الحرائق 
المركزي مع مضخة تحضير لمكافحة الحريق 

متطلبات السالمة  -: التصنيف 1 الجزء -
 والمتطلبات العامة

Fire-fighting pumps - Fire-fighting 
centrifugal pumps with primer Part 1: 
Classification -  General and safety 
requirements 

BS EN 1028-2 

الطرد  مضخات-مضخات مكافحة الحرائق 
المركزي مع مضخة تحضير لمكافحة الحريق 

: التحقق من المتطلبات العامة 2 الجزء-
 والسالمة

Fire-fighting pumps- Fire-fighting 
centrifugal pumps with primer Part 2: 
Verification of general and safety 
requirements 

ISO 5198 
والتدفق المختلط  المركزيمضخات الطرد 

كود اختبارات األداء  --والمحورية 
 درجة الدقة –الهيدروليكي 

Centrifugal, mixed flow and axial 
pumps. Code for hydraulic 
Performance tests. Precision class. 

NFPA 72  الحريق والعالمات لإلنذار عنالدليل  الوطني 
National Fire Alarm and Signaling 
Code 

EN 54-2 
نذاراتها  أنظمة : 2الجزء  –اكتشاف الحرائق وا 

 معدات التحكم والتنبيه

Fire detection and fire alarm systems 
- Part 2: Control and indicating 
equipment 
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EN 54-3 
نذاراتها  أنظمة : 3الجزء  –اكتشاف الحرائق وا 
 أجهزة اإلنذار الصوتية –إنذار الحرائق  أجهزة

Fire detection and fire alarm systems 
- Part 3: Fire alarm devices - 
Sounders 

EN 54-4 
نذاراتها  أنظمة : 4الجزء  –اكتشاف الحرائق وا 

 مداد بالقدرةمعدات اإل
Fire detection and fire alarm systems 
- Part 4: Power supply equipment 

EN54-11 
نذاراتها  أنظمة : 11الجزء  –اكتشاف الحرائق وا 

 نقاط ااتصال اليدوي
Fire detection and fire alarm systems 
- Part 11: Manual call points 
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 جمركيقائمة المنتجات والترمية ال (ب

 

  

 فئة المنتجات البند الجمركي
 محضرات وشحنات ألجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معب ة إلطفاء الحريق 3813

غير مقواه أو متحدة بطريقة أخرو  مقس ،خراطيم الحريق، من مطاط مبركن غير  4009
 أخر. بمواد

رو متحدة بطريقة أخ مقواة أو مقس ،خراطيم الحريق، من مطاط مبركن غير  4009
  .بمعدن فقط

متحدة بطريقة أخرو بمواد  خراطيم الحريق، من مطاط مبركن غير مقس ، مقواه أو 4009
  .نسيجية فقط

متحدة بطريقة أخرو بمواد  مقواة أو مقس ،خراطيم الحريق، من مطاط مبركن غير  4009
 ر.أخَ 

7308 
 فاء الحريق أوصيناديق )كيبيائين( تيثيبت ضمن جدران المنشآت احتواء أجهزة إط

 .أنابيب المياه وما يماثلها
  .صيناديق )كيبيائين( تيثيبت ضمن جدران المنشآت احتواء أجهزة إطفاء الحريق

7325 
  .خذ إطفاء الحريق وأعمدة اإلنذار من الحريقآليوحات وسدادات م
 .إطفاء الحريق وأعمدة اإلنذار من الحريقخذ آمليوحات وسدادات 

 .لحريقمضخات ا 8413
 .الحريق إطفاءفوهات ومآخذ مياه  8481

8531 

أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية )مثل، األجراس والصفارات ولوحات 
أو  8512الدالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق(، عدا تل  الداخلة في البند 

8531 
 .أجهزة تنبيه ضيد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة

 .جهزة تنبيه ضد الحريقأ
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 (2لملحق )ا
 تصنيف الحرائق

 الوصف نوع الحريق
A  خ.لإ ..البالستي و  الورق،و  المالبس،و  المطاط، الخشب،الحريق الناشب عن مواد عادية متل 

B  غازات والكحول و  والدهانات، والزيوت، البترولية،مثل المواد  لالشتعالحرائق السوائل القابلة
 .الحتراقل القابلة

C الحرائق التي نتيجة معدات إلكترونية أو كهربائية. 

D  الليثيوم، و ديوم، الصو و الزركونيوم، و التيتانيوم، و مثل المغنيسيوم،  لالشتعالحرائق المعادن القابلة
 والبوتاسيوم.

F النباتية أو والشحوم الحيوانية وتشمل الزيوت ،الناجمة عن أجهزة الطهي الحرائق. 
 

 (3حق )المل
 التصنيف الحراري للمرش ولون المرش

 

  

تصنيف درجة  لون المرش لون األنبوب الةجاجي
 الحرارة

تقييم درجة الحرارة 
°C 

درجة حرارة السقف 
وى صالق °C 

 38 77–57 عادي غير ملون أو أسود برتقالي أو أحمر
 66 107–79 متوسط أبيض أصفر أو أخضر

 117 149–121 فوق المتوسط أزرق أزرق
 149 191–163 مرتفع أحمر بنفسجي
 191 246–204 مرتفع جدا أخضر أسود
 246 302–260 فائق الحرارة برتقالي أسود
 329 343 فائق الحرارة برتقالي أسود
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 (4الملحق )
 ISO/IEC 17067وفقا للمواصفة ( Type 1aنموذج تقويم المطابقة )

 (Type Approvalاعتماد الطراة )

 راة الط اعتماد   1

يم الفني بمقتضييييياه بمراجعة التصيييييم مقبولةالجهة التقوم المطابقة، حيا تقويم  اتإجراء ب نه أحدالطراز  ي عر ف اعتماد
ذات  عوديةمتطلبات اللوائح الفنية السييييييييييسيييييييييتوفي ب ن التصيييييييييميم الفني للمنَتج  اإلقرارثم  والت كد من صييييييييحتهللمنَتج، 
 .العالقة

 :تين التاليتينقيالطر حدو بإالطراز  ويمكن إجراء اعتماد

 لإلنتاج المرتقب، )نموذج اإلنتاج( المثِّ م   كامال، بحيا يكونلمنَتج ا ية مننموذجعينة فحص  (أ

مع  (،نموذج التصييييييييييميمواألدلة )التصييييييييييميم الفني للمنَتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية مدو مطابقة يم و تق (ب
للمنَتج )جمع بين نموذج  ذات المخييياطرثر من األجزاء أو أكلواحيييدة  الم زمع،لييية لإلنتييياج مثِّ م   ةفحص عينييي

 (ونموذج التصميماإلنتاج 

 إجراءات اعتماد الطراة     2

 مقبولة ال اتجهإحدى الالطراة عند  العتمادم طلب يقدت  2/1

 :ليما ي أن يحتوي الطلب عل يختارها؛ عل  الطراز عند جهة مقبولة  اعتماديجب عل  الصانع أن يقدم طلبا 

  الصانعسم وعنوان ا (أ

 .إل  أي جهة مقبولة أخرو هإقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفس (ب

عل  تحليل  وأن تحتوي السيييييييييييعودية،الفنية  متطلبات اللوائحليم مدو مطابقة المنتج و من تق ت مكِّن وثائق فنية (ج
 للمخاطر.  وتقييم مناسبين

 يمو التق تضيهما يقحسب  - أن تشمللمنَتج؛ عل  التي تنطبق عل  اد الوثائق الفنية المتطلبات يجب أن تحدِّ  (د
 المنَتج.  )استخدام( تشغيل التصنيع و التصميم و -

 :التالية العناصر  - عل  األقل -الوثائق الفنية  تشمليجب أن  (ه

 وصف عام للمنَتج (1
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 قسييييماتالوحدات والتو  والتصييينيع والمسييياقط األفقية )الرسيييوم البيانية( والعناصييير التصيييميم اترسيييوم (2
 لجزئية، إلخ...ا

 .  مشار إليهاالمنَتج ال ات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام(لفهم الرسوم والشروح الالزمة التوصيف (3

واءم سيييي الهيئة،تعتمدها  مالئمةفنية أخرو  مواصييييفاتلمواصييييفات القياسييييية السيييعودية أو أي با قائمة (4
 لفنيةالمتطلبات األسيييييياسييييييية للوائح ا اسييييييتيفاء ووصييييييفا للحلول المتبن اةمطبقة كليا أو جزئيا، كانت 

مال ااسيييييتع وفي حالة ،تطبيق المواصييييفات القياسيييييية المشييييار إليهاوذل  في حالة عدم  السييييعودية،
ح فييجب أن السعودية، فالجزئي للمواصفات القياسية   مطبقة.البنود الالوثائق الفنية  ي وض 

 ،وعمليات المراقبة وااختبارات الم جراة الحسيييييييييابات البيانية( الخاصييييييييية بالتصيييييييييميم،)التقارير نتائج  (5
 إلخ... 

 ااختبارات.تقارير  (6

ت إذا دعيي لجهيية المقبوليية المزيييد من العينيياتويمكن أن تطلييب ا الم زمع،ليية عن اإلنتيياج مثِّ عينييات م   (7
 لذل . الحاجة

ذه ير هيجب أن تشيييي التصييييميم، حياالفنية المتخذة في التي تدعم مالئمة الحلول  )البراهين( األدلة (8
و/أو ة سيييعوديتطبيق المواصيييفات القياسيييية الالم تَبعة، خاصييية في حالة عدم  األدلة إل  كل الوثائق

مر األاقتض  مت  ما  - يجب أن تشيمل األدلة الداعمة، و المشيار إليهاالمالئمة الفنية  المواصيفات
حت آخر ت في المختبر المناسيييييييييب لدو الصيييييييييانع، أو في مختبر الم جراةنتائج ااختبارات   -ذل  

 مسؤوليته.

  ةالجهة المقبول مهام     2/2

  بالنسبة للمنَتج  2/2/1

 .التصميم الفني للمنَتجمالئمة يم و تقبغرض الداعمة  )البراهين( واألدلة الوثائق الفنيةدراسة 

 بالنسبة للعينات  2/2/2

ات القياسيييية لمواصيييفل وفقا مةالم صيييم  الت كد من أن تصييينيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصييير  (أ
 وفقا للمواصفات األخرو. الم صم مة، والعناصر سعوديةال
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ية من أن الحلول الفن ااختبيارات المنياسييييييييييييييبية، أو توكييل من يقوم بهيا بيالنييابية، للت كدالفحوصييييييييييييييات و  إجراء (ب
(technical solutionالتي تبناها الصيييييانع تفي بالمتطلبات الرئيسييييية ) ياسييييييةات القالمحددة في المواصيييييف ،

 وذل  في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العالقة.

 في حالة عدم تطبيق المواصييييييييييييييفات - ااختبارات المناسييييييييييييييبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للت كد إجراء (ج
 سييييييتوفيتالصييييييانع  التي تبناهاب ن الحلول الفنية  -المالئمة  األخرو المواصييييييفاتو/أو السييييييعودية القياسييييييية 

 سعودية.ات األساسية للوائح الفنية الالمتطلب

 ااتفاق مع الصانع عل  مكان إجراء ااختبارات. (د

 بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة   2/2/3

ة عل  الجهييو  ،يم عن اإلجراءات التي قيياميت بهيا ومخرجياتهيياو يجيب عل  الجهية المقبوليية إصييييييييييييييدار تقرير تق (أ
 الصانع. موافقةئيا إا بعد كليا وا جز  ا تنشر هذا التقرير المقبولة أا  

ة المقبولة فإن الجه، طبقة عل  المنَتج المعنينالمالسيييييييييعودية متطلبات اللوائح الفنية ل اإذا كان الطراز مطابق (ب
، ختباراتاايجب أن تحتوي الشهادة عل  اسم وعنوان الصانع، ونتائج و  ،للصانع طراز اعتمادر شهادة صدِ ت  

 ادةويمكن أن تحتوي الشه ،ق عليهالالزمة لتحديد الطراز المصادَ  لمعلوماتاِجدت، و إن و   -وشروط سريانها 
  عل  مرفقات. كذل 

لمصن عة لمنتجات اامطابقة  مدو يمو تقلالمعلومات المناسبة  جميعيجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها عل   (ج
 لمراقبة أثناء التشغيل.لو  الم ختَبرلطراز ل وفقا

جب عل  يفطبقة عل  المنَتج المعني، نالم سييييييييييييييعوديةمتطلبات اللوائح الفنية الل إذا كيان الطراز غير مطيابق (د
 وغاتمسيييييي إعطائهمع  ،صيييييياحب الطلب بقرارها ت بلِّغوأن ، الطراز اعتمادشييييييهادة ا  ت صييييييِدر الجهة المقبولة أ

 .زالطرا اعتمادشهادة عدم إصدارها  حياللة مفص  

ل  هييذه التطورات إ مت  مييا أشيييييييييييييييارتالمعروفيية، و  التقنييية وراتبع كييل التطيجييب عل  الجهيية المقبوليية أن تت   (ه
الجهة  عل ، فيجب سييييييييييعوديةمتطلبات اللوائح الفنية اللق عليه إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصييييييييييادَ 

  .الصانع بذل وعليها في هذه الحالة إبالغإضافية،  إجراء اختباراتالحاجة إل  مدو د المقبولة أن تحدِّ 

 - الطراز اعتمادالتي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصييييية بشييييييهادة  -الجهة المقبولة  إبالغانع يجب عل  الصييييي (و
متطلبات ل المنَتج مطابقة أن تؤثِّر عل التي من شييي نها  ؛الطراز المصييادق عليه الم دخلة عل بكل التغييرات 
 طلبتت هذه التغييراتمثل ، حيا أن الطراز اعتمادشيييييييييروط سيييييييييريان شيييييييييهادة لة، أو سيييييييييعودياللوائح الفنية ال

 الطراز األولية. اعتمادمصادقة إضافية عل  شهادة 
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، تبحِ أو سيييييي   تر صييييييدِ أ  الطراز وأي إضييييييافة  اعتمادعن شييييييهادات الهيئة  ت بل غيجب عل  كل جهة مقبولة أن  (ز
 دق الطراز وأي إضييييييييافات اعتمادشييييييييهادات بقائمة  بتقديم - أو عند الطلب - تقوم بشييييييييكل دوري وعليها أن

لِّقتإصدارها أو تل  التي  ضفِ ر    ب ي شكل. دتيِّ أو ق   قد ع 

 دق الطراز وأي إضييييييافات اعتمادالجهات المقبولة األخرو عن شييييييهادات  ت بل غيجب عل  كل جهة مقبولة أن  (ح
لِّقتض إصيييدارها أو تل  التي فِ ر   ن شيييهادات ع - عند الطلب -أن ت بل غ كذل   ب ي شيييكل، و دتيِّ أو ق   قد ع 

 .قد أ صِدرتاز وأي إضافة الطر  اعتماد

طراز ال اعتمادأن تحصييل عل  نسييخ من شييهادات  -عند الطلب  –للجهات المقبولة األخرو  هيئة وليمكن ل (ط
 ،أن تحصييييييل عل  نسييييييخ من الوثائق الفنية -عند الطلب  – لهيئةلويمكن  ت المدخلة عليها،ضييييييافااإلو/أو 

يجيب عل  الجهية المقبولية ااحتفاظ بنسييييييييييييييخة من و  ،التي قياميت بهيا الجهية المقبولية ااختبياراتومن نتيائج 
مستندات بما في ذل  ال، الوثائق الفنية فضال عن، ت المدخلة عليهاضافااإلالطراز ومرفقاتها و  اعتمادشهادة 

 حت  تاريخ انتهاء سريان الشهادة.وذل  المرفقة من الصانع، 

ع م ت المدخلة عليهاضيييييييافاواإلفقاتها الطراز ومر  اعتماديجب عل  الصيييييييانع ااحتفاظ بنسيييييييخة من شيييييييهادة  (ي
تاحتها لل  لمدة عشيييير سيييينوات بعد وضيييييع المنَتج فيجهات الرقابية وسييييلطات مسييييح السيييييوق الوثائق الفنية، وا 

 السوق.

باسيييم سيييلفا  والقيام بالواجبات المشيييار إليهاأعاله،  (2/1/1البند )تقديم الطلب المشيييار إليه في للمورِّد يمكن  ( 
 بموافقة الصانع.ذل   شرط أن يكونبالصانع، 

  



 

 22 من 22الصفحة 

 (5لملحق )ا

 (Supplier Declaration of Conformity) بالمطابقة المورِّدنموذج إقرار 

 ي عب   هذا النموذج عل  الورق الرسمي للشركة
د (1  بيانات المورِّ

 --------------------------------------------------------- م:ييييييييااس
---------------------------------------------------------العنوان: 

----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 

 الشخص الذي يمكن ااتصال به:
 ----------------------------------------------------البريد اإللكتروني: 

 -------------------------------------------------------رقم الهاتف: 
 ---------------------------------------------------------الفاكس: 

 تفاصيل المنتج(     2
 -------------------------------------------------: اسم الصانع -
 -------------------------------------------------: بلد التصنيع -
 ---------------------------------------------: شهر وسنة التصنيع -
 ----------------------------------------------طراز السيارة:  /نوع -
 ------------------------------------------------: السيارةموديل  -
 ----------------: ياسية السعودية/الخليجية أو المواصفات األخروبيانات المواصفات الق -

 --------------------/ن قر  ب ن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية
      الملحقة بها.       -----------------/)                          ( والمواصفات القياسية السعودية

 --------------------------------------------------- الشخص المسؤول:
 ------------------------------------------------------- اسم الشركة:

 الختم الرسمي:   ----------------------- التوقيع:
 ----/--/-- التاريخ:

 


