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 تــمـــهـــيـــد

 مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية وفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
ً
وبتاريخ  244تماشيا

وما يتطلب األمر من التزام اململكة بمواءمة ه بشأن املوافقة على وثائق انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية، 21/9/1426

( التي تقض ي بعدم TBTأنظمتها ذات العالقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة )

نشأ املختلف من وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء، وعدم التمييز بين املنتجات ذات امل

حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم املطابقة، وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل املتطلبات األساسية املشروعة وتوحيد 

 إجراءات العمل.
 

الوزراء رقم ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس 1 -وبناًء على املادة الثالثة )فقرة 

م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

الجودة وتقديم املطابقة، تتوافق مع املواصفات القياسية واألدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العاملية في 

 ن متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة ملصالح اململكة".هذا املجال، وتكو 
 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء 2 -واستنادا إلى املادة الرابعة )فقرة 

ح إجراءات تقويم املطابقة للسلع م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائ 31/5/2010ه، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216رقم 

 .واملنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها"
 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 14 -وبناًء على املادة الرابعة )فقرة 

وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة  م، 31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديالت الالزمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسالمة، وإحالتها إلى الجهات 

 للطرق النظامية"
ً
 .املختصة، لدراستها وإصدارها وفقا

 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1-ادسة )فقرة وبناًء على املادة الس

م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في املادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

لق باملواصفات القياسية، وإجراءات تقويم املطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس الهيئة هي املرجع في اململكة في كل ما يتع

 واملعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة االلتزام باملواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها".

أساًسا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األساسية وحيث إن املواصفات القياسية للمنتجات املشمولة في إحدى اللوائح تعتبر 

 للسالمة في الالئحة املحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 
 

 ملحوظة: هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها.
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 ( املصطلحات والتعاريف1املادة )

الدالالت واملعاني املبينة -عند تطبيق بنودها -ات األخرى الواردة في هذه الالئحة تكون للمســــــــــــــميات والعبارات أدناه والعبار  1/1

 أمامها، أو الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خالف ذلك.

 اململكة العربية السعودية.اململكة: 

 مجلس إدارة الهيئة.املجلس: 

 السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة. الهيئةالهيئة: 

هي الجهة/الجهات الحكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها، املسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ  الجهات الرقابية:

 اللوائح الفنية سواًء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.

املنتجات  مطابقةراقبة األسواق واإلجراءات املتخذة للتأكد من الجهات الحكومية املختصة بمسلطات مسح السوق: 

  ملتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس اإلدارة.

إنتاجها، بما في  وطرائقوثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة بها الالئحة الفنية: 

التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في املصطلحات ذلك األحكام اإلدارية سارية املفعول املطبقة، 

 والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

 
 
 .أوعية الضغط البسيط ج:املنت

وثيقة تحدد صفات السلعة أو املادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو املواصفة القياسية: 

االختبار  وطرائقمستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها، كما تشمل املصطلحات والرموز 

 وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

 السالمة والصحة والبيئة، التي يجب االلتزام بها. فياملتطلبات الخاصة باملنتجات، التي قد تؤثر املتطلبات األساسية: 

 مصدر محتمل للضرر.(: Hazardsالخطر )أخطار 

 بدرجة شدة الضرر. :Risk(s)املخاطر
ً
 احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا

 املتطلبات املنصوص تستوفي املنتجات أن من للتحقق السوق  مسح سلطات تتخذها التي والتدابير األنشطة :السوق  مسح

 على تشكل ال وأنها العالقة، ذات الفنية اللوائح في عليها
ً
 بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة، والسالمة الصحة خطرا

  العامة. املصلحة

ِّد: 
 وُيقصد به ما يلي:املور 

في اململكة، أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنَتج وذلك من خالل  صانع املنَتج، في حالة إقامته -

 .تسميته املنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد املنَتج

وكيل الصانع في اململكة في حالة إقامة الصانع خارج اململكة، أو املستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في  -

 ملكة.امل

 .كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص املنَتج -
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وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء املستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم إجراءات تقويم املطابقة: 

 املطابقة.

 الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم املطابقة. تقبلهاهي جهات تقويم مطابقة الجهات املقبولة: 

التي تؤكد مطابقة املنتج أو أي دفعة منه ملتطلبات  ،الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات املقبولةشهادة املطابقة: 

 املواصفات القياسية ذات العالقة.

ِّد باملطابقة: 
ملتطلبات التشريعات املعمول بها، وذلك دون أي تدخل إقرار من املورد نفسه بأن منتجه مطابق إقرار املور 

وقد يعتمد اإلقرار على اختبارات على املنتج وفقا  -في كافة املراحل الخاصة بعملية التصنيع -إلزامي من طرف ثالث 

 .للتشريعات ذات العالقة

نتاج سلعة مطابقة نظام إدارة فعال يضمن إ ذاتشأة املن أنهي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على عالمة الجودة السعودية: 

 لالئحة وإجراء املنح واملواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

 أو املستورد. هو وضع املنَتج ألول مرة في سوق اململكة، واملسؤول عنه إما الصانعالوضع في السوق: 

تعني أي إمداد باملنتج بهدف التوزيع أو االسـتهال  أو االسـتخدام في اململكة في إطار نشـاج تجاري سـواء  :العرض في السوق 

 كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

 .املنتجات في السوق وفي سلسلة التوريدعرض هو أي إجراء يهدف إلى منع  :السحب

 .توفيرها للمستخدم النهائي سبقهو أي إجراء يهدف إلى استرجاع املنتجات املعروضة التي  :االستدعاء

ــــتهدف حاويات :البســــــيطة الضــــــ  أوعية  ـــــميمها  يســـ ـــنيعها تصــ ــ ـــغط،تحت النيتروجين  أوالهواء  احتواءوتصــ ــ ــــام الضــ لة شـــ

 واحدة أو أكثرغرفة  من الوعاءكون يتقد  ،ومعدات أخرى املباشرة التي تصلها بأجهزة  امللحقات

  والصواميل وما إلى ذلك( )البراغي ألجزاء والتجمعات التي تساهم في مقاومة وعاء الضغطا: امللحقات

القرارات املعمول بها اللوائح واملعاني الواردة في األنظمة و الفنية يكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة 1/2

 في اململكة.

 املجال (2املادة )

 لها الخصائص التالية: التيوملحقاتها، أوعية الضغط البسيطة  تطبق هذه الالئحة الفنية على 2/1

قابلة وغير  نيتروجين،الأو  (، والحتواء الهواءبار 0.5)عن  داخلي يزيدخضاعها لضغط مصممة إل  ملحومة، أوعية -أ

 .لالشتعال

عالي الجودة غير  صلبمصنوعة إما من ال املساهمة في تقوية الوعاء امللحقاتاملكونات و تكون األوعية التي  -ب

 أو من سبائك األلومنيوم غير املصلدة املسبو أو من األملنيوم غير  ،املسبو 

 :األوعية التي تتكون من -ج

لها  قعرة إلى الخارج أو قيعان مســـطحةعرضـــ ي دائري مغلق بنهايات منحنية م مقطع ذيجزء أســـطواني  -

 الجزء األسطوانينفس محور 
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 دوران نفس محور ال لهما قاعين مقعرين -

قص ى ضغط أاتج يكون نوأن  باًرا( 30) يساوي يكون الحد األقص ى لضغط التشغيل للوعاء أقل من أو التي  األوعية -د

 .*لتر( بار10000)األكثر ( يساوي على PS × Vالوعاء )مضروًبا في سعة مسموح به 

عن مئوية ودرجة حرارة الخدمة القصوى ال تزيد  ( درجة50 -)ال تقل درجة حرارة الخدمة الدنيا عن وعية التي األ  -ه

 صلدة.امل غير درجة مئوية ألوعية األملنيوم أو سبائك األلومنيوم 100مئوية لألوعية الفوالذية أو  ( درجة300)

 .(1ذات العالقة الواردة في امللحق ) القياسية ( واملواصفات1للتعريفات واملصطلحات الواردة في املادة ) وذلك وفقا

 يستثنى من تطبيق هذه الالئحة: 2/2

  التي يمكن أن يتسبب فشلها في انبعاث إشعاعي النووي،األجهزة املصممة خصيًصا لالستخدام. 

 الطائراتألجهزة املعدة خصيًصا لدفع القوارب أو ا. 

  الحرائقالالئحة الفنية ملعدات ومواد مكافحة الخاضعة ملتطلبات  الحريقطفايات. 

 (اسطوانات الغازLPG)  لألجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها.الالئحة الفنية الخاضعة ملتطلبات 

 ( األهداف3املادة )

، الفنية هذه الالئحةاملشمولة في مجال  ،ألوعية الضغط البسيطة يةاألساساملتطلبات  تحديدإلى  الفنية تهدف هذه الالئحة

 ِّ
األساسية  للمتطلبات اتاملنتج هدين االلتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذوتحديد إجراءات تقويم املطابقة التي يجب على املور 

 .مسح األسواقوتسهيل إجراءات  صحة وسالمة مستخدميهاو البيئة  املحافظة علىالتي تهدف إلى 

ِّدلتزامات ( ا4املادة )
 املور 

ِّديجب على 
 :التالية املتطلباتب، االلتزام املور 

 الفنية املتطلبات  4/1

ِّد استيفاء املتطلبات التالية:يجب على 
 املور 

نة في امللحق ) -أوعية الضغط البسيطةاستيفاء  4/1/1 ( من هذه 1للمتطلبات الفنية الواردة في املواصفات القياسية املبيَّ

 الالئحة الفنية.

 (.6) املادةفي ن املبيَّ قويم املطابقة املطلوب االلتزام بإجراء ت 4/1/2

تتوافق في ( باًرا، 50)عن ( PS × Vقص ى ضغط مسموح به   والسعة )أناتج ضرب يكون التي  من أن األوعية التأكد 4/1/3

 .(2)امللحق تطلبات السالمة األساسية املنصوص عليها في مع موتصنيعها  تصميمهما

 (.3املنصوص عليها في امللحق ) الرموز تحمل املشمولة في مجال هذه الالئحة الفنية  من أن األوعيةالتأكد  4/1/4

 .تحدد حسب املواصفات ذات العالقةبفترة  في السوق  وعيةاأل املطابقة بعد طرح الفنية وإقرار املورد ببالوثائق  االحتفاظ 4/1/5

 التغييرات حسبان بكلفي ال، واألخذ الالئحةه ة اإلنتاج متوافقة مع هذبقاء سلسل جراءات لضمانإمن وجود  التأكد 4/1/6

 .في املواصفات القياسيةالواردة  التغييرات لألوعية، وكذلكالفنية  خصائصالتصميم أو الفي الواردة 
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 لها نوع أو رقم تسلسلي أو رقم دفعة يسمح بتحديدها.األوعية أن  ضمان 4/1/7

األوعية إذا كانت  الخصوص،على وجه  تفاصيل،مع إعطاء  الفور،على جهات الرقابية وسلطات مسح السوق ال إبالغ 4/1/8

 .خطًرا تمثل

 املتطلبات املترولوجية  4/2

ـــغط البســـــيطة ،أجزائها( أو مضـــــاعفاتها أو SI Unitsيجب اســـــتخدام وحدات النظام الدولي ) ـــميم أو  ، وذلكألوعية الضــ أثناء التصــ

 .التصنيع أو التداول 

 املتطلبات البيئية 4/3

 :يلي يجب االلتزام بما

 البيئة.املنتج من املواد السامة أو الخطرة على  خلو 4/3/1

 االلتزام بنظام البيئة وأنظمته التنفيذية الصادرة من الجهات ذات العالقة. 4/3/2

ر نظام إدارة بيئي فعال لدى املصنع وفقا ملتطلبات الجهات املختصة. 4/3/3
ُّ
وف

َ
 ت

خذ في الحسبان إعادة استخدام، األ مع املنتجات، بطريقة تحقق استدامة استخدام املواد الطبيعية،  صناعةم و يتصم 4/3/4

 املواد الخام األولية أو الثانوية التي ال تتوافق مع البيئة. ، وعدم استخدامو إعادة تدوير هذه املواد، وأجزائهاأ

  الت ليفباملتطلبات املتعلقة  4/4

وفقا  ، وذلكن والنقليخز تثناء عمليات الأمن وسليم آ بشكل ،أوعية الضغط البسيطةتجميع وترتيب التأكد من يجب  4/4/1

 .ذات العالقةملتطلبات التعبئة املنصوص عليها في املواصفة القياسية 

ِّ يجب  4/4/2
 .مادة الرصاص أو أي من املعادن الثقيلةمن أوعية الضغط البسيطة مواد تغليف  التأكد من خلو 

 اإليضاحية(   البيانات 5املادة )

عدَّ  بأوعية الضغط البسيطة،البيانات اإليضاحية الخاصة تستوفي يجب أن 
ُ
 :ما يلي لوضعها وعرضها في السوق ة امل

 واملواصفات القياسية الفنية هذه الالئحة الفنية الواردة فيمطابقة للمتطلبات أن تكون البيانات اإليضاحية على املنَتج  5/1

نة في امللحق ) ؛ذات العالقة  .الفنية ( من هذه الالئحة1املبي 

 الالئحةمن هذه  (3) في امللحق الواردة والرموز  والتعاريفوالتعليمات  السالمة معلومات احية،اإليضالبيانات  أن تتضمن 5/2

  .ب إزالتهاصعُ يَ بخط واضح وطريقة  تكون  وأن ،الفنية

 .أو عالمته التجارية املسجلةأن تتضمن اسم املورد  5/3

 باللغة العربية. بما دون أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة  5/4

َبتة.املعلومات املستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة  جميعأن تكون  5/5
ْ
 وُمث

 تكون الصور  5/6
 

السائدة  والقيم اإلسالمية واآلداب العامةمخالفة للنظام العام  املنتج، عبوات على والعبارات املستخدمةأال

 في اململكة.



 ..-..-..-..-ل.تو 
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 (   إجراءات تقويم املطابقة6املادة )

ِّد  6/1
ـــــع املســــــؤول عن  -يجب على املور  ــــيطة وضـ ـــغط البســ ــ ـــــموح به أناتج ن التي يكو  ،في الســــــوق أوعية الضـ ـــغط مسـ ــ ـــ ى ضـ ــ قصـ

ـــــاو PS × V) مضـــــــــروًبا في ســـــــــعة الوعاء ــ صـــــــــادرة من جهة  مطابقة لحصـــــــــول على شـــــــــهادةا -لتر  *( بار50) ي ( أقل من أو يســ

ــــفـة ل وفقـا( Type 1 aالهيئـة، وفقـا لنموذج تقويم املطـابقـة ) لـدى مقبولـة ــ ــ ــ ــ ـــح في  ISO/IEC 17067لمواصــ ــ ــ ــ ــ كمـا هو موضـــ

 .(4امللحق )

ِّد  6/2
ـــغط البســـــيطة)وضـــــع املســـــؤول عن  -يجب على املور  ـــغط مســـــموح به أناتج التي يكون  (أوعية الضــ ـــ ى ضــ مضـــــروًبا في قصــ

ـــعة الوعاء ــ ــ من جهة مقبولة لدى  الحصــــــــول على شــــــــهادة مطابقة صــــــــادرة -في الســــــــوق  لتر*( بار50من ) أكبر( PS × V) سـ

 (.5كما هو موضح في امللحق ) ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 3الهيئة، وفقا لنموذج تقويم املطابقة )

ذ جب أن ي 6/3 ِّ
نف 
ُ
د،الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج ت ـــــمن الوفاء بمتطلبات هذه الالئحة املحدَّ ــ ــ ــ  بما يضـــ

نة في امللحق )و  الفنية  (.1املواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ املبي 

6/4  
 
  يلي:ما  فني يتضمن يجب أن ُيرفق مع املنَتج ملف

ِّدإقرار  (أ
د)الصانع/ املور   ( 6وفقا للنموذج املرفق في امللحق )باملطابقة  (املور 

 .وثيقة تقييم املخاطر (ب

ِّد التعاون مع الجهات الرقابية وســلطات مســح الســوق، مثل تقديم وثائق امللف الفني يجب على  6/5
 ،وشــهادات املطابقةاملور 

ُت مطابقة املنَتج ملتطلبات هذه الالئحة وأي معلومات ثبِّ
ُ
قة ت

 
ب منه ذلك، متى الفنية أخرى موث لِّ

ُ
 .ما ط

6/6  
ُ
ـــــيطـةتبر عت ــ ــ ــ ـــغط البســـ ــ ــ ــ ــ ــــاهمـةوامللحقـات  أوعيـة الضـــ ــ ــ ــ ــ على عالمـة الجودة  ةالحـاصــــــــــــــلـذات العالقـة  الوعـاء،في تقويـة  املســـ

 .الفنية ه الالئحةللمتطلبات املنصوص عليها في هذ ةمطابق ما يكافئهاأو  السعودية

 (   مسؤوليات الجهات الرقابية7املادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم الجهات الرقابية 

ـــــتيفــــاءالتحقق  7/1 ــ ــ ــ ـــــيطــــة، من اســـ ــ ــ ــ ـــغط البســـ ــ ــ ــ ــ   والوثــــائق الفنيــــة ،دةتقويم املطــــابقــــة املحــــدَّ  إلجراءات أوعيــــة الضـــ
ُ
 رفقــــة معامل

  اإلرساليات.

للتأكد  املختصــــة إحالتها إلى املختبراتو  ،أوعية الضــــغط البســــيطة منســــحب عينات  -عشــــوائيا  –للجهات الرقابية  يحق 7/2

 .الفنية من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة

ِّ  للجهاتيحق  7/3
 بذلك. وما يتعلقإجراء االختبارات  تكاليفومستوردين( )صانعين  دينالرقابية تحميل املور 

ـــــبط عند 7/4 ــ ــ ــ ــــتودعات بســــــــــــــحب املنتجات املعنيَّ  تقوم الجهة الرقابيةفإن  للمنَتج،عدم مطابقة  حالة ضـــ ــ ــ ــ ــ واتخاذ ة من املســ

 .في حقها النظامية اإلجراءات

 (   مسؤوليات سلطات مسح السوق 8املادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم سلطات مسح السوق 



 ..-..-..-..-ل.تو 
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نة في مستودعات التجار تطبيق إجراءات مسح السوق على املنتجات املعروضة في األسواق، وكذلك املنتجات املخزَّ  8/1

نة في هذه الالئحة ومدى استيفائهامن سالمة املنتجات  واملصنعين للتحقق واملواصفات  الفنية للمتطلبات األساسية املبيَّ

 ذات العالقة.  القياسية

نات من  8/2 ِّدين املنَتج،سحب عي 
)صانعين ومستوردين(، وذلك إلجراء االختبارات  سواًء من السوق أو مستودعات املور 

 .الفنية الالئحةلمتطلبات املنصوص عليها في هذه الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها ل

فإن سلطات مسح السوق  ،الفنية الالئحةهذه  ملتطلبات -واملخزَّن  املعروض -عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج  8/3

طبَّ 
ُ
(، 9في املادة ) الواردةوالعقوبات  ق اإلجراءاتتتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحٍب واستدعاء للمنتج املعني، وت

  . وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة

 (   املخالفات والعقوبات9املادة )

9/1  
َ
أو حتى وكذلك وضـــــعها وعرضـــــها في الســـــوق، ، الفنية ر صـــــناعة واســـــتيراد املنتجات غير املطابقة لبنود هذه الالئحةُيحظ

 .اإلعالن عنها

 للحكم بأنالرقابية  الجهاتلسلطات مسح السوق و  سببا كافيا الفنية الالئحةتطلبات هذه ملاملنَتج  استيفاءعتبر عدم يُ  9/2

  :الحاالت التالية وذلك في، على البيئةو على صحة وسالمة املستهلك  قد يشكل خطرا مما؛ غير مطابق نَتجهذا امل

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

ِّد باملطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة. (ب
 عدم إصدار شهادة املطابقة أو إقرار املور 

 عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية. (ج

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

اإلجراءات  جميعاتخاذ  -الحالة سب ح - سلطات مسح السوق ، فعلى الفنية الالئحةهذه ضبط أي مخالفة ألحكام  عند 9/3

 من السوق، ولها في سبيل ذلك: الالزمة إلزالة املخالفة وآثارها

بســـحبه من املســـتودعات أو الســـوق بهدف   -املســـؤولة عن وضـــع وعرض املنتج املخالف  -تكليف الجهة املخالفة  (أ

ــــب طبيعة  ــ ــ ــــديره، أو إتالفه )حسـ ــ ــ ــــحيح املخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصـ ــ ــ املنتج( وذلك خالل املدة الزمنية تصـ

 .التي تحددها سلطات مسح السوق 

القيام بسحب املنتجات أو حجزها أو إتالفها، أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق. ولسلطات مسح  (ب

ل الجهة املخالفة جميع التكال  -حسب الحالة  - السوق  يف اإلعالن عن استدعاء املنَتج من األسواق، مع تحم 

 املترتبة على ذلك.

بما في ، الفنية ه الالئحةتطلبات هذمل املخالفةاملنتجات هذه  اإلجراءات الالزمة بحق تتخذلهيئة ، فإن اعند ضبط مخالفة 9/4

رة الشهادة ، ةذات العالقإلغاء شهادة املطابقة ذلك  الئحة قبول وفقا لواتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة املقبولة ُمصدِّ

 .املطابقة جهات تقويم

 القياسية املعتمدةدون اإلخالل بأي عقوبة أشد في األنظمة املعمول بها، فإنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات املواصفات  9/5

 .للمنتجات املشمولة بمجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري 



 ..-..-..-..-ل.تو 
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 (   أحكام عامة10املادة )

ِّد كامل املسل يتحمَّ  10/1
ق عليه العقوبات التي ينص عليها الفنية ولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحةؤ املور  ، وُيطبَّ

 .الفنية ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة متى ما، عالقةذات  ةالغش التجاري و/ أي أنظم مكافحة نظام

ِّد بجميع األنظمة/اللوائح األخرى املعمول بها في اململكة؛ املتعلقة بتداول  الفنية الالئحةال تحول هذه  10/2
دون التزام املور 

 املنَتج ونقله وتخزينه، وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.

ِّدي  10/3
موا ملفتش ي الجهات قد، أن يُ الفنية الخاضعة ألحكام هذه الالئحة ،أوعية الضغط البسيطةيجب على جميع مور 

 الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم.

أو نشأ أي خالٍف في تطبيقها، فُيرفع األمر إلى  ،الفنية إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه الالئحة 10/4

 لجنة مختصة في الهيئة إلصدار القرار املناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف، وبما يحقق املصلحة العامة.

ِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب التي أدت إلى  10/5
يجوز للمور 

دها الهيئة.الرفض ِّ
حد 

ُ
 ، ودفع أي تكاليف إضافية ت

، والتحقق من شهادة املطابقة أو عالمة الجودة الحاصلة علىتقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن املنتجات  10/6

 صحة هذه الشكاوى، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 

ِّد بنود هذه الالئحةللهيئة إلغاء شهادة املطابقة إذيحق  10/7
الترخيص باستعمال عالمة الجودة  إلغاء أو، الفنية ا خالف املور 

 .واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة السعودية، عالمة الجودةالفنية العامة لوفقا لالئحة 

الترخيص باستعمال عالمة الجودة )ما عدا عند حصول أي تعديالت على املنتج خالل فترة صالحية شهادة املطابقة أو  10/8

  .م بطلب جديدالتعديالت الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا املنتج، والبد من التقدُّ 

االلتزام بما الفنية  ، وعلى جميع املستفيدين من تطبيق هذه الالئحةالفنية للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة 10/9

 تفسيرات.يصدر عن الهيئة من 

 (   أحكام انتقالية11املادة )

 ألحكام هذه الالئحة، خالل مدة ال تزيد عن  11/1
ً
ِّد االلتزام باملتطلبات وفقا

 من تاريخ نشرها في الجريدة  180يجب على املور 
ً
يوما

 الرسمية.

ِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا ملتطلبات هذه ( من هذه املادة، ُيعطى مهلة 1مع مراعاة أحكام الفقرة ) 11/2
للمور 

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 365الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد عن 
ً
 يوما

 .كل اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة الفنية-بعد اعتمادها -تلغي هذه الالئحة الفنية  11/3

 النشر(   12املادة )

 
ُ
 الجريدة الرسمية.في  الفنية ةالالئحه نشر هذت



 ..-..-..-..-ل.تو 
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 (1) لحقامل

  ذات العالقةاملواصفات القياسية قائمة  (أ

 رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة بالل ة اإلنجليزية بالل ة العربية املواصفةعنوان  الرقم

1  
لحام –اختبار االعتماد للحامين

 : الفوالذ1الجزء –االنصهار

Qualification testing of 

welders. Fusion welding. 

Steels 

SASO ISO 9606 1 

2  

 -الصلب ألوعية الضغط البسيطة 

متطلبات التسليم الفنية لأللواح 

 والشرائح والقضبان

Steels for simple pressure 

vessels. Technical delivery 

requirements for plates, strips 

and bars 

GSO EN 10207 

3  

لحام املواد مواصفات إجراءات 

 --اختبار إجراء اللحام  --الفلزية و

: اللحام القوس ي والغازي 1الجزء

 للنيكل وسبائك النيكل

Specification and qualification 

of welding procedures for 

metallic materials — Welding 

procedure test — Part 1: Arc 

and gas welding of steels and 

arc welding of nickel and 

nickel alloys 

GSO ISO 15614-1 

4  

مواصفات ومؤهالت إجراءات 

اختبار  -اللحام للمواد املعدنية 

: لحام 2الجزء  -إجراء اللحام 

 قوس من األلومنيوم وسبائكه

Specification and qualification 

of welding procedures for 

metallic materials — Welding 

procedure test — Part 2: Arc 

welding of aluminium and its 

alloys 

GSO ISO 15614-2 

5  

أوعية ضغط غير مطرود بسيطة 

مصممة الحتواء الهواء أو 

: أوعية 1الجزء  -النيتروجين 

 غراض العامةالضغط لأل 

Simple unfired pressure 

vessels designed to contain air 

or nitrogen — Part 1: 

Pressure vessels for general 

purposes 

GSO EN 286-1 

6  

أوعية ضغط غير مطرود بسيطة 

مصممة الحتواء الهواء أو 

: أوعية 2الجزء  -النيتروجين 

الضغط ملكابح الهواء واألنظمة 

 املساعدة للمركبات ومقطوراتها

Simple unfired pressure 

vessels designed to contain air 

or nitrogen — Part 2: 

Pressure vessels for air braking 

and auxiliary systems for 

motor vehicles and their 

trailers 

GSO EN 286-2 
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7  

أوعية ضغط غير مطرود بسيطة 

الهواء أو مصممة الحتواء 

: أوعية 3الجزء  -النيتروجين 

الضغط من الصلب املصممة 

ملعدات مكابح الهواء واملعدات 

الهوائية املساعدة للعربات 

 الدارجة على السكك الحديدية

Simple unfired pressure 

vessels designed to contain air 

or nitrogen — Part 3: 

Steel pressure vessels 

designed for air braking 

equipment and auxiliary 

pneumatic 

equipment for railway rolling 

stock 

GSO EN 286-3 

8  

أوعية ضغط غير مطرود بسيطة 

مصممة الحتواء الهواء أو 

: أوعية 4الجزء  -النيتروجين 

الضغط من سبيكة األملنيوم 

املصممة ملعدات مكابح الهواء 

واملعدات الهوائية املساعدة 

للعربات الدارجة على السكك 

 الحديدية

Simple unfired pressure vessels 

designed to contain air or 

nitrogen — Part 4: 

Aluminium alloy pressure 

vessels designed for air braking 

equipment and 

auxiliary pneumatic 

equipment for railway rolling 

stock 

GSO EN 286-4 

9  

 - ةغير االئتالفياالختبارات 

الجزء األول:  -االختبار التوغلي 

 املبادئ العامة

Nondestructive testing — 

Penetrant testing — Part 1: 

General principles 

EN 571-1 

10  

 - ةغير االئتالفي ااالختبارات 

 -الفحص باملوجات فوق الصوتية 

 الجزء األول: املبادئ العامة

Non-destructive testing — 

Ultrasonic examination — 

Part 1: General principles 

EN 583-1 

11  
للحامات  ةغير االئتالفياالختبارات 

 الفحص البصري  -االنصهار 

Non-destructive examination 

of fusion welds — Visual 

examination 

EN 970 

12  

توصيات لحام املواد  -اللحام 

الجزء األول : اإلرشادات  -املعدنية 

 العامة للحام القوس

Welding — 

Recommendations for welding 

of metallic materials — Part 1: 

General guidance for arc 

welding 

GSO EN 1011-1 

13  

 - ةغير االئتالفي االختبارات

فحص الجسيمات  -للحامات 

 املغناطيسية للحامات

Non-destructive examination 

of welds — Magnetic particle 

examination of welds 

EN 1290 
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14  

 - ةغير االئتالفياالختبارات 

: 3الجزء  -املصطلحات 

املصطلحات املستخدمة في 

 الفحص الشعاعي الصناعي

Non-destructive testing — 

Terminology — Part 3: Terms 

used in industrial radiographic 

testing 

EN 1330-3 

15  

للحامات  ةغير االئتالفياالختبارات 

الفحص باملوجات فوق الصوتية  -

 للمفاصل امللحومة

Non-destructive examination 

of welds — Ultrasonic 

examination of welded 

joints 

EN 1714 

16  

 -الصلب ألوعية الضغط البسيطة 

لأللواح متطلبات التسليم الفنية 

 والشرائح والقضبان

Steels for simple pressure 

vessels — Technical delivery 

requirements for plates, 

strips and bars 

EN 10207 

17  
للحامات  ةغير االئتالفي االختبارات

 القواعد العامة للمواد املعدنية -

Non-destructive examination 

of welds — General rules for 

metallic materials 

EN 12062 

ِّدون مسؤولية التأكد من موقع  ظة:و حمل
عد قائمة املواصفات القياسية املذكورة في هذا امللحق خاضعة للمراجعة، ويتولى املور 

ُ
ت

 الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث املواصفات القياسية.
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 يقائمة املنتجات والترميز الجمرك  (ب

عدظة: و حمل
ُ
 املنتجات والتراميز الجمركية املوجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة املحدثة واملعتمدة. ت

  

 الجمركيالترميز  املنتج الرقم

 7311 أوعية للغاز املضغوج أو املسيل، من حديد صب أو حديد أو صلب  1

 8414 مضخات تفريغ الهواء        2

 8468 .آالت وأجهزة تستعمل فيها الغازات  3

 8481 صمامات وغيرها من األدوات املمـاثلة للمواسـير واملـراجل والخزانات والدنان واألوعية املماثلة  4

 7613 ألومونيوم لتعبئة الغاز املضغوج أوعية من   5

 8402 مراجل توليد البخار املائي وغيره من األبخرة  6

 8404 مكثفات لآلالت البخارية  7
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 ( 2امللحق )

ض   مسموح  قص ىضرب أناتج التي يزيد  أوعية الض   البسيطةاملتعلقة ب للسالمةاألساسية املتطلبات 

 ( باًرا50( عن )PS × Vوالسعة )به   

 مواد التصنيع   -1

 لغرض استخدام األوعية ومتطلبات ار املواد طبقيجب اختي
ً
 التالية: 4/  1الى  1/  1 الفقرات منا

 األجزاء املضغوطة 1/1

 املستخدمة في تصنيع األجزاء املضغوطة كاآلتي:يجب أن تكون املواد 

 .قابلة للحام -أ

بحيث ال تتسبب في حالة حدوث تمزق عند أدنى درجة حرارة تشغيلية، في حدوث تجزئة ، ةومتينمرنة  -ب

 لألجزاء املضغوطة.أو كسور 

 .ال تتأثر سلبا بالتقادم -ج

 أوعية الصلب 1/1/1

 املتطلبات التالية:الصلب عالي الجودة غير املخلوج ستوفي ييجب أن 

 .غير فوار ويتم امداده بعد معالجة تسوية أو في حالة مكافئة -أ

٪ لكل عنصر من 0.05٪ في املنتج، وكبريت وفوسفور أقل من 0.25تحتوي على نسبة كربون أقل من  -ب

 .هذه العناصر

 الخواص امليكانيكية التالية لكل منتج: تتوافريجب أن  -ج

  2نيوتن/ مم  580تكون أقل من يجب أن  R m max, أقص ى قوة شد -

 كالتالي: التمزق االستطالة بعد  -

 التدحرجقطع االختبار مأخوذة موازية التجاه  تي حال كانف 

 A  ≥22% مم 3≤ السمك 

 A 80mm  ≥17% مم 3السمك > 

 الدرفلةمودية على اتجاه طع االختبار مأخوذة عقفي حال كانت 

 A  ≥20% مم 3≤ السمك 

 A 80mm  ≥15% مم 3السمك > 
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  اختبار طولية عينات ناتجة عن ثالثال KCVالصدم قيمة طاقة االنحناء الناتج عن يبلغ متوسط  -

احدى تكون القيمة  يمكن أن  ، بحيث في  أدنى درجة حرارة تشغيل 2جول / سم  35على األقل 

جول /  25وال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون أقل من  2جول / سم  35أقل من العينات 

 10-املخصص لتصنيع أوعية ذات درجة حرارة خدمة دنيا أقل من الصلب .  و في حال 2سم 

 مم ، يلزم التحقق من هذه الجودة. 5درجات مئوية وسماكة جدار أكبر من 

 أوعية األلومنيوم  1/1/2

تآكل عند ال٪ والسبائك تظهر مقاومة كافية ضد  99.5يجب أن يحتوي األلومنيوم غير املخلوج على ألومنيوم بنسبة 

 .تشغيلحرارة أقص ى درجة 

 يجب أن تستوفي هذه املواد الشروج التالية: ذلك،باإلضافة إلى 

 ؛دنةتسليمها في الحالة املل ينبغي -أ

 املدرجة أدناه:لها الخصائص امليكانيكية على املنتج  -ب

 .2نيوتن / مم  350أقل من أو يساوي   m maxRالحد األقص ى لقيمة مقاومة الشد،   -

 االستطالة بعد التمزق هي: -

  الدرفلة:إذا أخذت العينة بالتوازي مع اتجاه A ≥16، ٪ 

 الدرفلة:  مودية على اتجاه إذا أخذت العينة عA ≥14 ٪ ، 

 مواد اللحام  1/2

مناسبة ومتوافقة  هاتصنيعفي أو  الوعاءعلى اللحامات املستخدمة املواد املستخدمة في تصنيع يجب أن تكون 

 مع املواد املراد لحامها.

 امللحقات املساهمة في تقوية الوعاء  1/3

أو  1/1 البند هذه امللحقات )البراغي والصواميل وما إلى ذلك( مصنوعة إما من املواد املحددة في تكون يجب أن 

املناسبة واملتوافقة مع املواد  املخلوج  أو األلومنيوم أو سبائك األلومنيوم الصلبع أخرى من من أنوا

 املستخدمة في تصنيع األجزاء املعرضة للضغط.

، على استطالة مناسبة بعد الكسر وطاقة خدمةعند أدنى درجة حرارة  املواد،تحتوي هذه  مالحظة: يجب أن

 ثني مناسبة للصدمات.

 األجزاء غير املضغوطة  1/4

يجب ان تكون جميع أجزاء األوعية غير الخاضعة للضغط واملجمعة باللحام مصنوعة من مادة متوافقة مع 

 تلك املوجودة في العناصر امللحومة بها.

 تصميم الوعاء -2

 يجب على الصانع، عند تصميم الوعاء، أن يحدد غرض االستخدام، وأن يختار -أ
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 minTتشغيلية أدنى درجة حرارة  -

 maxTأقص ى درجة حرارة تشغيلية  -

 PSاملسموح به التشغيل لضغط الحد األقص ى  -

درجة مئوية ، فيجب استيفاء الخصائص  10 -أكبر من  تشغيلية درجة حرارة  أدنىاعتمدت إذا  مالحظة:

 درجة مئوية. 10 -املطلوبة للمواد عند 

 األحكام التالية: أن يأخذ في الحسبانباإلضافة إلى ذلك، يجب على الصانع  -ب

 يجب أن تكون األوعية قابلة للتفتيش  -
ً
 .داخليا

 .()التفريغيجب أن تكون األوعية قابلة للتطهير -

 .يجب الحفاظ على الصفات امليكانيكية خالل فترة استخدام الوعاء للغرض املقصود منه -

 .االستخدامالغرض من مع مراعاة  التآكل،يجب أن تكون األوعية محمية بشكل كاٍف من  -

 :املتوقعةحقيقة أنه في ظل ظروف االستخدام  الحسبانفي الصانع خذ يجب أن يأ  -ج

 .مستخدميهاإخضاع األوعية للضغوج التي من شأنها أن تضر بسالمة  إجتناب -

ُيسمح بضغط ومع ذلك،  PS به،املسموح  أال يتجاوز الضغط الداخلي الحد األقص ى لضغط التشغيل -

 ٪ 10زائد مؤقت يصل إلى 
ً
 أقص ى. حدا

ويجب أن يكون ، ذات كفاءة معادلة بلحماتاختراق كاملة أو  بلحماتيجب عمل الوصالت الدائرية والطولية  -د

 .باستثناء القيعان نصف الكروية، حافة أسطوانيةحافة أسطوانية ، املقببةللقيعان 

 سمك الجدار 2/1

تحديد  فيجب، لتر* ( بار3000( عن )PS × Vمسموح به وحجم أقل او مساو )قص ى ضغط أإذا كان ناتج ضرب  -أ

 .2/1/2و  2/1/1املوضحة في النقطتين  الطرائقسمك جدار األوعية، باختيار الصانع، بإحدى 

حرارة الأو إذا تجاوزت درجة  ، لتر *بار  (3000)أكبر من (  PS × V به )قص ى ضغط مسموح أناتج ضرب  إذا كان -ب

 .2/1/1الطريقة املوضحة في النقطة تحديد السماكة ب فيجبدرجة مئوية ،  100التشغيل القصوى 

( 3( مم على األقل لألوعية املصنعة من الصلب و )2أن تكون السماكة الفعالة لجدار الغالف والنهايات )  يجب -ج

 مم لألوعية املصنوعة من األملنيوم واأللومنيوم املخلوج.

 الحسابطريقة  2/1/1

حسب  الحد األدنى لسماكة األجزاء املعرضة للضغط مع مراعاة شدة الضغوج املسلطة واألحكام التالية: ي 

أكبر من أو يساوي من الحد األقص ى لضغط  الحسبانيجب أن يكون ضغط التصميم الذي يجب أخذه في  -أ

 املختار؛ PSالتشغيل 
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(   eTR× ( 0.6)) لـ   الصغرى العام املسموح به أقل من أو يساوي القيمة  )الجدار(يجب أن يكون إجهاد الغشاء -ب

 R mو   eTRالقيم الدنيا لـ  به،. يجب على الصانع أن يستخدم، لتحديد الضغط املسموح ( mR  ×(0.36)) لـأو 

 األولية.التي يضمنها منتج املادة 

عندما ، (1.15في الفقرة األولى باملعامل ) يجب ضرب الُسمك املحسوب وفًقا لإلجراءات املحددة مالحظة:

إجراء لحام غير تنفيذه ب بحيث يكون على لحام طولي واحد أو أكثر  الوعاءيشتمل الجزء األسطواني من 

 .()آليتلقائي

 الطريقة التجريبية  2/1/2

ا يساوي على 
ً
األقل خمسة يجب تحديد سمك الجدار بحيث يمكن لألوعية بأن تتحمل، في درجة الحرارة املحيطة، ضغط

 ٪.1أضعاف ضغط العمل األقص ى التشغيلي املسموح به مع تشوه محيطي دائم أقل أو يساوي 

 عمليات التصنيع -3

 . (4وتقويم املطابقة املبينة في امللحق ) يجب إنشاء األوعية وإخضاعها لضوابط التصنيع

 تحضير األجزاء املكونة 3/1

يجب أال يؤدي تحضير األجزاء املكونة )على سبيل املثال، التشكيل، الشطب....( إلى حدوث عيوب أو تشققات 

 سالمة األوعية. فيعلى االسطح أو تغييرات في الخصائص امليكانيكية، مما قد يؤثر 

 لحام األجزاء املضغوطة   3/2

لتلك الخاصة باملواد امللحومة وأن جب أن تكون اللحامات واملناطق املجاورة لها خصائص مماثلة ي -أ

 تكون خالية من العيوب السطحية أو الداخلية التي تضر بسالمة األوعية.

وفًقا إلجراءات اللحام لدرجة املهارة املناسبة،  اللحامات يتوالها عمال لحام أو مشغلون مؤهلون  -ب

 .الجهات املختصةيجب أن يتم تنفيذ هذه املوافقات واملؤهالت من قبل التي ، املعتمدة

اتساق جودة اللحامات من خالل الفحوصات املناسبة  التصنيع،أثناء  يضمن،يجب على الصانع أن  -ج

  .تقارير بنتائج الفحوصات ويجب إعداد، املتوافقة مع اإلجراءات املتخذة في هذه العملية
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 (3امللحق )

 التعليمات والتعاريف والرموز 

 البيانات -1

 :التاليةبالبيانات نقوش أو تحمل األوعية لوحات  1/1

 .(في بار PSتشغيلي )أقص ى ضغط  -أ

 .(C° املئوية  )بالدرجة(  maxTدرجة حرارة التشغيل القصوى ) -ب

 (.C°  بالدرجة املئوية)  (minT درجة حرارة التشغيل الدنيا ) -ج

 (.تراللب( )V) الوعاءسعة  -د

 .الصانعاالسم واالسم التجاري املسجل أو العالمة التجارية وعنوان  -ه

 .التعريف التسلسلي أو الُدفعي لهاو  الوعاءنوع  -و

وتحتوي على مساحة خالية  ال تقبل إعادة االستخدامتصميمها بحيث  يكون عند استخدام لوحة بيانات،  1/2

 إضافية عليها. أخرى إلدخال بيانات 

 : تعليمات السالمة  -2

 التالية: السالمة املعلوماتتعليمات ضمن تت

 .للوعاءباستثناء التعريف التسلسلي أو تحديد الُدفعة  ،1/2النقطة املعلومات املنصوص عليها في  -أ

 .املتوقعةمجال استخدامات الوعاء  -ب

 الوعاء.شروج الصيانة والتركيب الالزمة لضمان سالمة  -ج

 التعريفات والرموز   -3

 عريفاتالت 3/1

ويستخدم لتحديد سمك أجزاء وعاء  الصانعختاره " هو الضغط النسبي الذي يPالضغط التصميمي " -أ

 الضغط.

" هو أقص ى ضغط نسبي يمكن ممارسته في ظل الظروف العادية PSالحد األقص ى لضغط العمل " -ب

 .الوعاءالستخدام 

في ظل ظروف االستخدام  الوعاء" هي أدنى درجة حرارة ثابتة لجدار  minT"درجة حرارة التشغيل الدنيا  -ج

 العادية.

في ظل ظروف  الوعاء" هي أعلى درجة حرارة ثابتة لجدار  maxT"درجة حرارة التشغيل القصوى  -د

 االستخدام العادية.

 :للحاالت التالية " maxTدرجة حرارة التشغيل القصوى"" هي القيمة عند  eTRالخضوع " إجهاد -ه

 وأعلى؛ملادة ذات حد تدفق أدنى   eHRإما حد التدفق األعلى  -

 (؛ 0.2pR٪ 0.2الخضوع عند )إلجهاد إما الحد التقليدي  -

 .لألملنيوم غير املصلد )املخلوج( (R p1.0٪ 1.0عند )الخضوع إجهاد إما  -

 الرموز  3/2



 ..-..-..-..-ل.تو 

 

 

 27من  20الصفحة 

 

 وحدة القياس التعريف )عربي( التعريف)انجليزي( الرمز 

A Elongation after fracture (Lo = 5,65√So) االستطالة بعد الكسر % 

A80 mm Elongation after fracture (Lo = 80 mm) االستطالة بعد الكسر % 

KCV bending rupture energy  متوسط قيمة طاقة االنحناء الناتج عن
 الصدم

J/cm2 

P design pressure الضغط التصميمي Bar 

PS maximum working pressure الحد األقصى لضغط العمل Bar 

Ph hydrostatic or pneumatic test pressure  ضغط االختبار الهيدروستاتيكي أو
 الهوائي

Bar 

0,2Rp 0.2  %proof strength قوة الصمود N/mm2 

eTR Yield strength at maximum working 
temperature 

درجة حرارة اجهاد الخضوع في 
 التشغيل القصوى

N/mm2 

eHR upper yield point  إلجهاد الخضوعالحد التقليدي N/mm2 

mR tensile strength قوة الشد N/mm2 

m, maxR maximum tensile strength اقصى قوة شد N/mm2 

p1,0R 0.1 %proof strength قوة الصمود N/mm2 

maxT maximum working temperature درجة حرارة التشغيل القصوى °C 

minT minimum working temperature  حرارة التشغيل الدنيادرجة °C  

V capacity of the vessel  السعة L 
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 (4لحق )امل

 ((ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 1aنموذج تقويم املطابقة )

 (Type Approvalاعتماد الطراز )

 اعتماد الطراز        1/1

ف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم املطابقة، حيث تقوم  الجهة املقبولة بمقتضـــــــــــاه بمراجعة التصـــــــــــميم الفني للمنَتج، ُيعرَّ

 والتأكد من صحته ثم اإلقرار بأن التصميم الفني للمنَتج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العالقة.

 ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

ال لإلنتاج املرتقب، )نموذج اإلنتاج( فحص عينة نموذجية من املنَتج كامال، بحيث يكون  (أ ِّ
 
 .ُممث

تقويم مـدى مطـابقـة التصــــــــــــــميم الفني للمنَتج من خالل مراجعـة الوثـائق الفنيـة واألدلـة )نموذج التصــــــــــــــميم(، مع فحص  (ب

زمع، لواحدة أو أكثر من األجزاء ذات املخاطر للمنَتج )جمع بين نموذج اإلنتاج ونموذج التص
ُ
لة لإلنتاج امل ِّ

 
 .ميم(عينة ُممث

 إجراءات اعتماد الطراز          2/1

 طلب العتماد الطراز عند إحدى الجهات املقبولة  تقديم   2/1/1

 يجب على الصانع أن ُيقدم طلبا العتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

  .اسم وعنوان الصانع (أ

 أي جهة مقبولة أخرى. إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى (ب

ن من تقويم مــدى مطــابقــة املنتج ملتطلبــات اللوائح الفنيــة الســــــــــــــعوديــة، وأن تحتوي على تحليــل وتقييم  (ج ِّ
 
مك

ُ
وثــائق فنيــة ت

 مناسبين للمخاطر. 

د الوثائق الفنية املتطلبات التي تنطبق على املنَتج؛ على أن تشـــمل  (د ِّ
التصـــميم  -التقويم  حســـب ما يقتضـــيه -يجب أن تحد 

 والتصنيع وتشغيل )استخدام( املنَتج. 

 العناصر التالية: -على األقل  -يجب أن تشمل الوثائق الفنية  (ه

 .وصف عام للمنَتج (1

رسومات التصميم والتصنيع واملساقط األفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية،  (2

 إلخ...

   لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( املنَتج املشار إليها. التوصيف والشروح الالزمة (3

قائمة باملواصــــــــــفات القياســــــــــية الســــــــــعودية أو أي مواصــــــــــفات فنية أخرى مالئمة تعتمدها الهيئة، ســــــــــواًء كانت  (4

اة الســتيفاء املتطلبات األســاســية للوائح الفنية الســع ودية، وذلك في مطبقة كليا أو جزئيا، ووصــفا للحلول املتبنَّ

ـــية  ــ ــ ــــفات القياســـ ــ ــ ـــــتعمال الجزئي للمواصــ ــ ـــار إليها، وفي حالة االســـ ــ ــ ـــــية املشـــ ــ ــــفات القياســـ ــ ــ حالة عدم تطبيق املواصــ

ح في الوثائق الفنية البنود املطبقة.  السعودية، فيجب أن ُيوضَّ

جراة (5
ُ
 ، إلخ... نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات املراقبة واالختبارات امل
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 تقارير االختبارات. (6

زمع، ويمكن أن تطلب الجهة املقبولة املزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك. (7
ُ
لة عن اإلنتاج امل ِّ

 
 عينات ُممث

األدلة )البراهين( التي تدعم مالئمة الحلول الفنية املتخذة في التصــميم، حيث يجب أن تشــير هذه األدلة إلى كل  (8

تَبعة، خا
ُ
صــــة في حالة عدم تطبيق املواصــــفات القياســــية الســــعودية و/أو املواصــــفات الفنية املالئمة الوثائق امل

ـــــمل األدلة الداعمة  ـــار إليها، ويجب أن تشـ ــ ـــ ى األمر ذلك  -املشـ ــ جراة في املختبر   -متى ما اقتضـ
ُ
نتائج االختبارات امل

 املناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

 املقبولة  مهام الجهة    2/1/2

ج  (أ
 
 بالنسبة للمنت

 دراسة الوثائق الفنية واألدلة )البراهين( الداعمة بغرض تقويم مالئمة التصميم الفني للمنَتج.

 بالنسبة للعينات (ب

مة وفقا للمواصـــفات القياســـية  (1 صـــمَّ
ُ
التأكد من أن تصـــنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصـــر امل

مة وفقا للمواصفات األخرى.السعودية، والعناصر  صمَّ
ُ
 امل

إجراء الفحوصــــــــــــــــات واالختبـــارات املنـــاســــــــــــــبـــة، أو توكيـــل من يقوم بهـــا بـــالنيـــابـــة، للتـــأكـــد من أن الحلول الفنيـــة  (2

(technical solution التي تبناها الصانع تفي باملتطلبات الرئيسة املحددة في املواصفات القياسية، وذلك في )

 ذات العالقة.حالة عدم تطبيق املواصفات 

في حالة عدم تطبيق املواصـــفات القياســـية  -إجراء االختبارات املناســـبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد  (3

بــأن الحلول الفنيــة التي تبنــاهــا الصـــــــــــــــانع تســــــــــــــتوفي املتطلبــات  -الســــــــــــــعوديــة و/أو املواصــــــــــــــفــات األخرى املالئمــة 

 األساسية للوائح الفنية السعودية.

 الصانع على مكان إجراء االختبارات. االتفاق مع (4

 بالنسبة لقرارات الجهة املقبولة  (ج

1)  
َّ
يجب على الجهة املقبولة إصــدار تقرير تقويم عن اإلجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة املقبولة أال

 تنشر هذا التقرير ال كليا وال جزئيا إال بعد موافقة الصانع.

لبـــات اللوائح الفنيـــة الســــــــــــــعوديـــة املنطبقـــة على املنَتج املعني، فـــإن الجهـــة املقبولـــة إذا ـكــان الطراز مطـــابقـــا ملتط (2

ر شـــهادة اعتماد طراز للصـــانع، ويجب أن تحتوي الشـــهادة على اســـم وعنوان الصـــانع، ونتائج االختبارات،  صـــدِّ
ُ
ت

دت، واملعلومات الالزمة لتحديد الطراز املصـــــــاَدق عليه، ويمكن أ -وشـــــــروج ســـــــريانها  ن تحتوي الشـــــــهادة إن ُوجِّ

 كذلك على مرفقات. 

عة  (3 يجب أن تحتوي الشـــــــهادة مع مرفقاتها على جميع املعلومات املناســـــــبة لتقويم مدى مطابقة املنتجات املصـــــــنَّ

ختَبر وللمراقبة أثناء التشغيل.
ُ
 وفقا للطراز امل
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ج املعني، فيجـب على الجهة إذا كـان الطراز غير مطـابق ملتطلبـات اللوائح الفنيـة الســــــــــــــعوديـة املنطبقـة على املنتَ  (4

لة حيال  غ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّ ِّ
 
بل
ُ
ر شهادة اعتماد الطراز، وأن ت صدِّ

ُ
 ت
َّ
املقبولة أال

 عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.

بع كل التطورات التقنيـة املعروفة، ومتى ما أشــــــــــــــارت هذه التطورات إلى (5
َّ
إمكـانية  يجـب على الجهـة املقبولة أن تت

ظهور عدم مطابقة الطراز املصــــــــــــاَدق عليه ملتطلبات اللوائح الفنية الســــــــــــعودية، فيجب على الجهة املقبولة أن 

د مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبالغ الصانع بذلك. ِّ
 تحد 

ــــانع إبالغ الجهة املقبولة  (6 ــ ــ ــ ـــهادة اعتماد الطراز  التي تحتفظ بالوثائق الفنية -يجب على الصــ ــ ــ ــ ــ ـــــة بشـ ــ ــ ــ بكل  -الخاصـ

 
ُ
دخلــة على الطراز املصـــــــــــــــادق عليــه؛ التي من شـــــــــــــــأنهــا أن ت

ُ
ر على مطــابقــة املنَتج ملتطلبــات اللوائح التغييرات املــ ِّ

 
ؤث

الفنية الســـــــعودية، أو لشـــــــروج ســـــــريان شـــــــهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصـــــــادقة 

 لطراز األولية.إضافية على شهادة اعتماد ا

بت، وعليها  (7 حِّ
رت أو ســــــُ صــــــدِّ

ُ
غ الهيئة عن شــــــهادات اعتماد الطراز وأي إضــــــافة أ

َّ
بل
ُ
يجب على كل جهة مقبولة أن ت

ض  -أو عنــد الطلــب  -أن تقوم بشــــــــــــــكــل دوري  بتقــديم قــائمــة بشــــــــــــــهــادات اعتمــاد الطراز وأي إضـــــــــــــــافــات قــد ُرفِّ

دت بأي شكل. ِّ
ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
 إصدارها أو تلك التي قد ُعل

ض  (8 غ الجهات املقبولة األخرى عن شـــهادات اعتماد الطراز وأي إضـــافات قد ُرفِّ
َّ
بل
ُ
يجب على كل جهة مقبولة أن ت

غ كذلك 
َّ
بل
ُ
دت بأي شكل، وأن ت ِّ

ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
عن شهادات اعتماد الطراز  -عند الطلب  -إصدارها أو تلك التي قد ُعل

رت. صدِّ
ُ
 وأي إضافة قد أ

ـــهادات اعتماد الطراز و/أو  -عند الطلب  –األخرى  يمكن للهيئة وللجهات املقبولة (9 ــ ـــخ من شــ ــ ـــــل على نســ أن تحصــ

ـــــافات املدخلة عليها، ويمكن للهيئة  ــ ــ ـــخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج  -عند الطلب  –اإلضــ ــ ــ ــ ـــــل على نســ ــ ــ أن تحصــ

اد االختبــارات التي قــامــت بهــا الجهــة املقبولــة، ويجــب على الجهــة املقبولــة االحتفــاظ بنســــــــــــــخــة من شــــــــــــــهــادة اعتمــ

ــــتندات املرفقة من  ــ ــ ــ ــ ـــال عن الوثائق الفنية، بما في ذلك املســ ــ ــ ــ ــ ـــــافات املدخلة عليها، فضـــ ــ ــ ــ ــ الطراز ومرفقاتها واإلضـ

 الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

يجب على الصــــانع االحتفاظ بنســــخة من شــــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضــــافات املدخلة عليها مع الوثائق  (10

 حتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ملدة عشر سنوات بعد وضع املنَتج في السوق.الفنية، وإتا

ِّد تقديم الطلب املشـــــــــار إليه في البند ) (11
ـــم 2/1/1يمكن للمور  ــ ــ ـــلفا باســ ــ ــ ـــار إليها ســ ــ ــ ( أعاله، والقيام بالواجبات املشــ

 الصانع، بشرج أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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 (5امللحق )

 (ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة )Type 3) نموذج تقويم املطابقة

 )املطابقة للطراز املبنية على تقويم عملية اإلنتاج(

1. ة على تقويم عملية اإلنتاج    املطابقة للطراز املبنيَّ

ِّد 
ذ املور  ِّ

ؤكد االلتزامات الواردة في البنود املبينة أدناه، ثم ي-من خالله -هو نموذج إجراء لتقويم املطابقة الذي ُينف 

نتجات املعنية متطابقة مع الطراز املحدد في شهادة اعتماد الطراز ) -تحت كامل مسؤوليته -ويقر 
ُ
 Typeبأن امل

Approval.وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة ) 

 التصنيع .2

نتج، 
ُ
نتج، مصادق عليه لضمان سالمة امل

ُ
ِّد تشغيل نظام إدارة سالمة امل

شامال خط اإلنتاج يجب على املور 

نتجات املعــنية وفــقا للبند )
ُ
(، ويجب أن يخضـع النـظام إلى مراقبة دورية 3والفحص النهائي، واختبار امل

(Surveillance( وفقا ملا ورد في البند )4.) 

 نظام إدارة سالمة املنتج .3

ِّد تقـــديم طلـــب إلى الجهـــة املقبولـــة التي يختـــارهـــا، من 3/1 
أجـــل تقويم نظـــام إدارة ســــــــــــــالمـــة  يجـــب على املور 

نتجات املعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:
ُ
 امل

ل الرســـــــــــمي للصـــــــــــانع  أ(   ِّ
 
د، واســـــــــــم وعنوان املمث عند تقديم الطلب من املمثل  -اســـــــــــم وعنوان املورَّ

 الرسمي.

 يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من الُسلطات املعنية في بلد الصنع. ب(  

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

ً
 مكتوبا

نتجات املقصودة. د(  
ُ
 كل املعلومات ذات العالقة بشأن فئة امل

نتج. ه(  
ُ
 الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة امل

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

نتجات املصنعة مع الطراز املحدد في شهادة اعتماد يجب أن  3/2 
ُ
نتج تطابق امل

ُ
يضمن نظام إدارة سالمة امل

 الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.

ِّد  -يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته  3/3 
بطريقة منهجية ومنظمة، على  –املعتمدة من املور 

  شكل سياسات مكتوبة وإجراءات
ً
قا سِّ

َّ
نتج فهما مت

ُ
تيح وثائق نظام إدارة سالمة امل

ُ
وتعليمات، ويجب أن ت

وصفا   -على وجه الخصوص  -لبرامج وخطط وأدلة وسجالت السالمة، ويجب أن تشمل وثائق النظام 

 كافيا ملا يلي:

المة أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي واملسؤوليات وصالحيات اإلدارة، وذلك فيما يتعلق بس أ(  

نتج.
ُ
 امل

بعة. ب(   نتج، والعمليات واإلجراءات املتَّ
ُ
 تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسالمة امل

ذة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها. ج(   ِّ
 الفحوصات واالختبارات املنف 

 املعنيين..إلخ.السجالت: مثل تقارير الفحص واالختبار واملعايرة، ووثائق تأهيل املوظفين  د(  

نتج. ه(  
ُ
نتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سالمة امل

ُ
 وسائل ضبط تحقيق السالمة املطلوبة في امل
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نتج -يجب على الجهة املقبولة  3/4 
ُ
قة على نظام إدارة سالمة امل تقويم النظام لتحديد ما إذا كان -املصادِّ

 للمتطلبات املشار إليها في البند )
ً
خالل فترة سريان املصاَدقة على النظام، وذلك ملدة  (،3/3مستوفيا

 ثالث سنوات.

نتج ملتطلبات اللوائح الفنية  3/5 
ُ
نتج -يجب افتراض مطابقة امل

ُ
-فيما يتعلق بعناصـــــــــر نظام إدارة ســـــــــالمة امل

 كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

نتج  3/6 
ُ
 يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سالمة امل

ً
 واحدا

ً
على األقل -املعني، وأن يضم الفريق عضوا

 باملتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات  -
ً
نتج، وإملاما

ُ
ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة امل

 العالقة.

يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية  3/7 

(، للتأكد من قدرة الصانع على تحديد املتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، 3/3املشار إليها في البند )

نتج لتلك املتطلبات.
ُ
 وإجراء الفحوصات واالختبارات الالزمة لضمان مطابقة امل

وقرار التقويم  يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن اإلشعار نتائج التدقيق 3/8 

 مع مسوغات ذلك.

نتج، كما هو ُمصاَدق عليه، والحفاظ عليه بحيث  3/9 
ُ
يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سالمة امل

 يظل مالئما وفعاال.

نتج  -يجب على الصانع إشعار جهة تقويم املطابقة  3/10 
ُ
بأي تعديل  -التي صادقت على نظام إدارة سالمة امل

نتجُمقت
ُ
 َرٍح في نظام إدارة سالمة امل

نتج  3/11 
ُ
يجــب على الجهــة املقبولــة تقويم أي تعــديالت مقترحــة، ثم تقرير مــا إذا ـكـان نظــام إدارة ســــــــــــــالمــة امل

 فـــــــــي مـــــــــطـــــــــابـــــــــقـــــــــتـــــــــه لـــــــــلـــــــــمـــــــــتـــــــــطـــــــــلـــــــــبـــــــــات املشــــــــــــــــــــــار إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا فـــــــــي الـــــــــبـــــــــنـــــــــد )
ً
ل مســــــــــــــــــــــتـــــــــمـــــــــرا عـــــــــدَّ

ُ
 (3/3املـــــــــ

ـــعــا ــ ــ ــ ــ ر الصـــــــــــــــانع بقرارهــا، على أن يتضــــــــــــــمن أو يحتــاج إلى إعــادة التقويم، ويجــب على الجهــة املقبولــة إشـــ

 اإلشعار نتائج الفحص واالختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة املقبولة .4  املر

نتج  4/1 
ُ
ِّد اللتزامات نظام إدارة سالمة امل

الغرض من املراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء املور 

 املصاَدق عليه.

ِّد السماح للجهة املقبولة  4/2 
بدخول مواقع التصنيع  -خالل فترة سريان املصادقة  -يجب على املور 

ر جميع املعلومات الالزمة للتقويم، خاصة وثائق نظام إدارة  ِّ
 
والتفتيش واالختبار والتخزين، وأن ُيوف

نتج، وسجالت السالمة، مثل: تقارير الفحص واالختبار واملعايرة،
ُ
ووثائق تأهيل املوظفين  سالمة امل

 املعنيين ... إلخ.

يجب على الجهة املقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع ُيطبق نظام إدارة سالمة  4/3 

ِّد.
قدم الجهة املقبولة تقرير التقويم للمور 

ُ
نتج ويحافظ عليه، على أن ت

ُ
 امل

نتج يحق للجهة املقبولة القيام بزيارات فجا 4/4 
ُ
إذا اقتض ى األمر ذلك  –ئية للمصنع إلجراء اختبارات على امل

قدم الجهة  -
ُ
نتج يعمل بشكل صحيح، على أن ت

ُ
أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سالمة امل

ِّد، وتقارير االختبارات 
 في حالة إجراء االختبارات. -املقبولة تقرير التقويم للمور 

 واإلقرار باملطابقةشهادة املطابقة  .5
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 على نظام إدارة ســـــالمة  5/1 
ً
ِّد حاصـــــال

يجب على الجهة املقبولة إصـــــدار شـــــهادة مطابقة للمنَتج إذا كان املور 

ِّد طلبا لذلك، خالل فترة ســــــــــــريان مفعول 
نتج مصــــــــــــاَدق عليه وســــــــــــاري املفعول، وذلك كلما قدم املور 

ُ
امل

 املصادقة.

نتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة املطابقة الصادرة، يجب على الجهة املقبولة تحديد  5/2 
ُ
بيانات امل

 وتسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة )في الهيئة(.

نتج )اعتمـاد الطراز(، وأن  5/3 
ُ
 بـاملطـابقـة لكـل طراٍز ُمعتمـد من امل

ً
 مكتوبـا

ً
ِّد أن ُيصـــــــــــــــدر إقرارا

يجـب على املور 

لطات مســـح الســـوق ملدة ال تقل عن عشـــر )يجعله ُمتاحا للجهات املختصـــة  ( ســـنوات، 10والرقابية وســـُ

ِّد باملطابقة، ويجب توفير نســـخة من شـــهادة املطابقة 
عتَمد للمنَتج في إقرار املور 

ُ
د الطراز امل على أن ُيحدَّ

 واإلقرار باملطابقة للجهات املختصة والرقابية وُسلطات مسح السوق عند الطلب.

 5/4  ِّ
 للجهات املختصة والرقابية وُسلطات مسح السوق ملدة يجب على املور 

ً
د أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحة

 ( سنوات.10ال تقل عن عشر )

   (.3/3الوثائق املشار إليها في البند ) أ(  

  ، كما هو مصاَدق  عليه.3/9التعديالت املشار إليها في البند  ب(  

  (.3/7املشار إليها في البند )قرارات وتقارير الجهة املقبولة  ج(  

لطات مســــــح الســــــوق عن أنظمة إدارة  5/5  يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات املختصــــــة والرقابية وســــــُ

نتج التي 
ُ
نتج التي صـــــادقت عليها أو ســـــحبتها، ويجب عليها وضـــــع قوائم ألنظمة إدارة ســـــالمة امل

ُ
ســـــالمة امل

ـــها أو تعل ــــكل صـــــادقت عليها، أو التي قامت برفضــ ــــحوها، وذلك بأي وســـــيلة، إما بشـ يقها أو تقييدها أو سـ

دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشــــــعار الجهات املقبولة األخرى عن املصــــــادقات الخاصــــــة 

نتج التي قامت برفضــها أو تعليقها أو ســحوها أو تقييدها، وإشــعار تلك الجهات 
ُ
 -بأنظمة إدارة ســالمة امل

 األنظمة التي أصدرتها. عن مصادقات -عند الطلب 
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 (6امللحق )

ِّدإقرار  نموذج
 Supplier Declaration of Conformityباملطابقة  املور 

أ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة عبَّ  يُ

ِّد  (1
 بيانات املور 

ــــــم:  -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------االســ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العنوان:  -

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

 الشخص الذي يمكن االتصال به: -

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------البريد اإللكتروني:  -
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ُ
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