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 تــمـــهـــيـــد

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

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

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

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

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

 إجراءات العمل.

 

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

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

افق مع املواصفات القياسية واألدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العاملية الجودة وتقويم املطابقة، تت و

افقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة ملصالح اململكة".  في هذا املجال، وتكون متو

 

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

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

 .لمواصفات القياسية التي تعتمدها"واملنتجات والخدمات طبقا ل

 

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

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

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

 للطرق النظامية"
ً
 .املختصة، لدراستها وإصدارها وفقا

 

ييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقا1-وبناًء على املادة السادسة )فقرة 

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

مة الجودة تعد الهيئة هي املرجع في اململكة في كل ما يتعلق باملواصفات القياسية، وإجراءات تقويم املطابقة، ومنح عال 

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

 وأعمالها".

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

 ي الالئحة املحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. للسالمة ف

 

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

الدالالت واملعاني املبينة -عند تطبيق بنودها -تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة  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: 

 الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.الهيئة: 

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

 اللوائح الفنية سواًء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.

مطابقة املنتجات الجهات الحكومية املختصة بمراقبة األسواق واإلجراءات املتخذة للتأكد من سلطات مسح السوق: 

  ملتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس اإلدارة.

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

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

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

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

ها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها، كما تشمل املصطلحات والرموز وطرائق االختبار مستوى جودتها أو أبعاد

 وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

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

 مصدر محتمل للضرر.(: Hazards)أخطار الخطر 

 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 

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

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

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

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

لس اإلدارة توضح اإلجراء املستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم وثيقة معتمدة من مجإجراءات تقويم املطابقة: 

 املطابقة.

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

 لآليزو جهات التفتيش: 
ً
 لالئحة 17020جهة تقويم مطابقة معتمدة وفقا

ً
قبول جهات تقويم ، ومقبولة من الهيئة وفقا

املطابقة، للقيام بإجراءات التفتيش على معدات الضغط، وذلك قبل وضعه تحت االستخدام العام أو أثناء إجراءات 

 للمتطلبات املحددة في هذه الالئحة الفنية.
ً
 االختبارات الدورية، وإصدار شهادة تفتيش وفقا

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

 املواصفات القياسية ذات العالقة.

الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش املقبولة، التي تؤكد استيفاء املنتج أو املرافق أو املصانع أو املعدات شهادة التفتيش: 

 واصفات قياسية محددة.أو العمليات أو الخدمات ملتطلبات الئحة فنية أو م

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

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

 عالقة.للتشريعات ذات ال

هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على أن املنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة عالمة الجودة السعودية: 

 لالئحة وإجراء املنح واملواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

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

تعني أي إمداد باملنتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في اململكة في إطار نشاط تجاري سواء  :العرض في السوق 

 كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

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

 .ي إجراء يهدف إلى استرجاع املنتجات املعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائيهو أ :االستدعاء

ج: 
َ
 معدات الضغط.املنت

عية واألنابيب وملحقات السالمة وملحقات الضغط، بما في ذلك العناصر امللحقة )املتصلة( باألجزاء األومعدات الضغط: 

 وعروات الرفع(.املضغوطة )مثل: الفوهات، والوصالت والدعامات 

حاوية مصممة ومبنية الحتواء املوائع تحت الضغط، بما في ذلك ملحقاتها املتصلة بها حتى نقطة االقتران التي تربطها وعاء: 

 بمعدات أخرى، وقد تتكون من أكثر من غرفة/ تجويف.
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لالندماج مع نظام الضغط، /مكونات األنابيب املخصصة لنقل املوائع، عند توصيلها ببعضها البعض للتكاملاألنابيب: 

وتشمل على وجه الخصوص، أنبوب أو منظومة أنابيب أو تركيبات أو وصالت تمدد أو خراطيم أو مكونات أخرى تتعرض 

 حسب االقتضاء؛ وتعتبر املبادالت الحرارية التي تحتوي على أنابيب بغرض تبريد أو تسخين الهواء بمثابة أنابيب. للضغط

هزة املصممة لحماية معدات الضغط من الحدود املسموح بها التي يتم تجاوزها، بما في ذلك أجهزة األجملحقات السالمة: 

(، وقضبان الربط bursting discالحد من الضغط املباشر، مثل صمامات األمان وأجهزة أمان األقراص املتفجرة )

( وأجهزة الحد، والتي Controlled Safety Pressure Relief Systemوااللتواء، وأنظمة التحكم في تخفيف الضغط )

تعمل على تفعيل وسائل التصحيح أو توفير إيقاف التشغيل أو اإلغالق والتأمين، مثل: مفاتيح الضغط أو مفاتيح درجة 

 الحرارة أو مفاتيح مستوى املوائع وأجهزة التحكم في القياس والتنظيم املتعلقة بالسالمة.

ل ضغط )تتحمل الضغط(أجهزة ذات وظائف تشملحقات الضغط:   .غيلية وذات حاويات تَحمُّ

عدة قطع من معدات الضغط، يتم تجميعها من قبل الشركة الصانعة لتشكيل وحدة وظيفية املجمعات )التركيبات(: 

 )عملية( متكاملة.

 (؛ ونتيجة لذلك، يتم تحديد الفراغGauge Pressureالضغط بالنسبة للضغط الجوي، أي قياس الضغط )الضغط: 

 بقيمة سالبة.

الحد األقص ى للضغط الذي تم تصميم الجهاز/املعدة من أجله، كما : PS)أقص ى ضغط مسموح به/ ضغط التشغيل )

 بأجهزة الحماية و/أو 
ً
هو محدد بواسطة الشركة الصانعة، ويتم تعريفه عند موقع محدد بواسطتها، ويكون إما متصال

، أي نقطة محددة.أجهزة التحديد، أو أعلى املعدة، أو إن لم يك
ً
 ن مناسبا

أقص ى/ أدنى درجة حرارة التي تم تصميم الجهاز/املعدة من أجلها، كما هو (: TSأقص ى/ أدنى درجة حرارة مسموح بها )

 محدد بواسطة الشركة الصانعة. 

مل حجم الحجم الداخلي للغرفة/الحجرة شامل حجم الفوهات حتى الوصلة األولى أو اللحام األول وال يش(: Vالحجم )

  األجزاء الداخلية الدائمة.

 : الغازات والسوائل واألبخرة في الحالة النقية وكذلك مخاليطها، وقد تحتوي على مواد صلبة معلقة.املوائع

 .وصالت ال يمكن فصلها إال باستخدام طرق إتالفيهالوصالت الدائمة: 

الفنية املعاني الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها في  يكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة 1/1

 اململكة.

 ( املجال2املادة )

ق هذه الالئحة الفنية على معدات الضغط وملحقاتها التي يكون أقص ى ضغط مسموح به 2/1 طبَّ
ُ
 بار. 0.5( أكبر من PS) ت

 يستثنى من تطبيق هذه الالئحة: 2/2

أنابيب أو نظام أنابيب مصمم لنقل أي مائع أو مادة من أو إلى منشأة )برية خطوط األنابيب التي تتألف من  (أ

أو بحرية( تبدأ من وتشمل آخر جهاز عزل يقع داخل حدود املنشأة، بما في ذلك جميع املعدات امللحقة 
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 لخطوط األنابيب؛ ال ينطبق هذا االستثناء على معدات الضغط القياسية مثل التي 
ً
واملصممة خصيصا

 العثور عليها في محطات خفض الضغط أو محطات الضغط.يمكن 

شبكات توريد وتوزيع وتصريف املياه واملعدات املرتبطة بها وقنوات نقل املياه التابعة لها مثل قنوات ضبط  (ب

(، ومجاري الضغط وأعمدة/محاور Pressure Tunnels( وأنفاق الضغط )Penstocksجريان املياه )

 ( وما يتصل بها من ملحقات محددة.Hydroelectric) الضغط للمنشآت الكهرومائية

 املنتجات الخاضعة ملتطلبات الالئحة الفنية ألوعية الضغط البسيطة. (ج

 موزعات األيروسول )بخاخات الرذاذ(. (د

 التالية: املعدات املخصصة لتشغيل املركبات (ه

 املركبات ذات املحرك ومقطوراتها. -

 الجرارات الزراعية والحرجية. -

 ت العجالت الثنائية أو الثالثية والدراجات الرباعية.املركبات ذا -

( من هذه الالئحة، والتي تغطيها إحدى 5( حسب املادة )Iاملعدات املصنفة على أنها ال تزيد على الفئة األولى ) (و

 اللوائح الفنية التالية:

 املنتجات الخاضعة ملتطلبات اللوائح الفنية لسالمة اآلالت. -

 بات الالئحة الفنية للمصاعد الكهربائية.املنتجات الخاضعة ملتطل -

 املنتجات الخاضعة ملتطلبات الالئحة الفنية لألجهزة واملعدات الكهربائية منخفضة الجهد. -

 املنتجات الطبية الخاضعة الشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء. -

ستخدام في األجواء املنتجات الخاضعة ملتطلبات الالئحة الفنية ملعدات ونظم الحماية املعدة لال  -

 القابلة لالنفجار.

 املعدات العسكرية ذات العالقة باألمن الوطني. (ز

 لالستخدام النووي والتي قد يتسبب فشلها في انبعاث نشاط إشعاعي. (ح
ً
 املعدات املصممة خصيصا

الحرارية معدات التحكم في اآلبار املستخدمة في صناعة استكشاف واستخراج النفط أو الغاز أو الطاقة  (ط

األرضية وفي التخزين تحت األرض والتي تهدف إلى احتواء و/أو التحكم في ضغط اآلبار؛ ويشمل ذلك رأس 

 ( وجميع معداتها.Manifolds(، ومشعبات األنابيب )BOPالبئر، ومانعات االنفجار )

صنيع في املقام األول املعدات التي تتألف من أغلفة أو آالت حيث تستند قواعد األبعاد واختيار املواد والت (ي

إلى متطلبات القوة الكافية والصالبة واالستقرار لتلبية التأثيرات التشغيلية الثابتة والديناميكية أو 

 في التصميم؛ قد تشمل هذه املعدات ما 
ً
 مهما

ً
الخصائص التشغيلية األخرى والتي ال يشكل الضغط عامال

 يلي:

 الحتراق الداخلي.املحركات بما في ذلك التوربينات ومحركات ا -
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(، Gas/Steam Turbines(، والتوربينات الغازية/البخارية )Steam Enginesاملحركات البخارية ) -

(، واملضخات وأجهزة compressors(، والضواغط )Turbo-genetatorsواملولدات التوربينية )

 (.Actuating Devicesالتشغيل )

في ذلك نظام التبريد، وأجهزة التعويض الحراري ألفران الصهر ( بما Blast Furnacesالعالية )   أفران الصهر (ك

الغازات  ( وأجهزة غسلDust Extractors( ومستخلصات الغبار )Hot-blast Recuperatorsالعالية )

(، بما في ذلك تبريد Direct Reducing Cupolasالعادمة الخارجة من أفران الصهر، وقباب االختزال املباشر )

( وأحواض صهر الفوالذ واملعادن غير الحديدية وإعادة صهرها Gas Convertersت الغاز )األفران ومحوال 

 وطرد الغازات منها وسكبها.

( ومعدات التحكم Switchgear) حاويات املعدات الكهربائية ذات الجهد العالي مثل املفاتيح الكهربائية (ل

(Control Gear.واملحوالت واآلالت الدوارة ) 

 وطة الحتواء أنظمة النقل، مثل الطاقة الكهربائية والكابالت الهاتفية.األنابيب املضغ (م

 للتركيب  (ن
ً
السفن والصواريخ والطائرات والوحدات البحرية املتنقلة، باإلضافة إلى املعدات املعدة خصيصا

 على متنها أو دفعها.

املستخدمة للعب،  معدات الضغط التي تتكون من غالف مرن مثل اإلطارات والوسائد الهوائية والكرات (س

 والقوارب القابلة للنفخ، وغيرها من معدات الضغط املماثلة.

 الكاتمات الصوتية للمداخل واملخارج. (ع

 زجاجات أو علب املشروبات الغازية لالستهالك النهائي. (ف

بار*لتر  500األوعية املصممة لنقل وتوزيع املشروبات التي ال يتجاوز أقص ى ضغط مسموح به للحجم عن  (ص

(PS.V والحد األقص ى املسموح به للضغط ال يتجاوز )بار. 7 

 املعدات التي تغطيها التشريعات واالتفاقيات الخاصة بنقل البضائع الخطرة واملالحة الجوية املدنية. (ق

 املشعات واألنابيب في أنظمة تسخين املياه الدافئة. (ر

 بار. 0.5 األوعية املصممة الحتواء السوائل مع ضغط غاز فوق السائل ال يزيد عن (ش

 ( األهداف3املادة )

املشمولة في مجال هذه الالئحة الفنية، ملعدات الضغط وملحقاتها،  تهدف هذه الالئحة الفنية إلى تحديد املتطلبات األساسية

ِّدين االلتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه املنتجات للمتطلبات 
األساسية وتحديد إجراءات تقويم املطابقة التي يجب على املور 

 التي تهدف إلى املحافظة على البيئة وصحة وسالمة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح األسواق.

ِّد4املادة )
 ( التزامات املور 

ِّديجب على 
 ، االلتزام باملتطلبات التالية:املور 

 املتطلبات الفنية  4/1
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ِّد استيفاء املتطلبات الفنية ملعدات الضغط وملحقاتها، 
 وذلك على النحو التالي:يجب على املور 

 (. 1استيفاء املنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في املواصفات القياسية ذات العالقة املبينة في امللحق ) 4/1/1

 االلتزام بإجراء تقويم املطابقة املطلوب. 4/1/2

الالئحة  ( من هذه2يجب أن تستوفي معدات الضغط التالية متطلبات السالمة األساسية املنصوص عليها في امللحق ) 4/1/3

 الفنية:

 (:4/1/3/2األوعية املعدة ملا يلي، باستثناء تلك املذكورة في فقرة ) 4/1/3/1

سالة والغازات املذابة تحت الضغط واألبخرة، باإلضافة للسوائل التي يكون  (أ)
ُ
الغازات والغازات امل

بار فوق الضغط الجوي الطبيعي  0.5ضغط أبخرتها عند أقص ى درجة حرارة مسموح بها أكبر من 

 مليبار( والتي تقع ضمن الحدود التالية: 1013)

( فيها PS*Vلتر ومقدار ) 1( ذات حجم أكبر من 5/2/1( بند )1للموائع املنتمية للمجموعة ) -

 ((.3( من ملحق )1بار )جدول ) 200( أكبر من PSبار*لتر أو ذات ضغط ) 25أكبر من 

( فيها PS*Vلتر ومقدار ) 1ن ( ذات حجم أكبر م5/2/2( بند )2للموائع املنتمية للمجموعة ) -

 ((.3( من ملحق )2بار )جدول ) 1000( أكبر من PSبار*لتر أو ذات ضغط ) 50أكبر من 

بار فوق الضغط  0.5السوائل التي ال يزيد ضغط بخارها عند أقص ى درجة حرارة مسموح بها عن  (ب)

 مليبار( والتي تقع ضمن الحدود التالية: 1013الجوي الطبيعي )

 200( فيها أكبر من PS*Vلتر ومقدار ) 1( ذات حجم أكبر من 1املنتمية للمجموعة )للموائع  -

 ((. 3( من ملحق )3بار )جدول ) 500( أكبر من PSبار*لتر أو ذات ضغط )

( فيها أكبر PS*Vبار ومقدار ) 10( أكبر من PS( ذات ضغط )2للموائع املنتمية للمجموعة ) -

 ((.3( من ملحق )4بار )جدول ) 1000كبر من ( أPSبار*لتر أو ذات ضغط ) 10000من 

معدات الضغط املعرضة للحرارة الناتجة عن احتراق الوقود أو مصادر الحرارة األخرى مع خطورة  4/1/3/2

( Super-heated( املخصصة لتوليد بخار أو مياه فائقة التسخين )Overheatingحدوث إحماء زائد ) 

لتر باإلضافة إلى جميع قدور )أواني(  2ها حجم يزيد عن درجة مئوية ول 110على درجات حرارة أعلى من  

 ((.3( من ملحق )5الضغط )جدول ) 

 األنابيب املخصصة ملا يلي: 4/1/3/3

سالة والغازات املذابة تحت الضغط واألبخرة، باإلضافة للسوائل التي يكون  (أ)
ُ
الغازات والغازات امل

فوق الضغط الجوي الطبيعي  بار 0.5ضغط أبخرتها عند أقص ى درجة حرارة مسموح بها أكبر من 

 مليبار( والتي تقع ضمن الحدود التالية: 1013)



 00-00-00-00-م.إ       
      

       
 

 
 هيئة المواصفات السعودية         
         www.saso.gov.sa 

 70من  10الصفحة 
 

( من ملحق 6)جدول ) 25أكبر من  DN( ذات مقاس اسمي 1للموائع املنتمية للمجموعة ) -

(3.)) 

( فيها PS*DNومقدار ) 32أكبر من  DN( ذات مقاس اسمي 2للموائع املنتمية للمجموعة ) -

 ((.3من ملحق )( 7بار )جدول ) 1000أكبر من 

بار فوق الضغط  0.5السوائل التي ال يزيد ضغط بخارها عند أقص ى درجة حرارة مسموح بها عن  (ب)

 مليبار( والتي تقع ضمن الحدود التالية: 1013الجوي الطبيعي )

( فيها PS*DNومقدار ) 25أكبر من  DN( ذات مقاس اسمي 1للموائع املنتمية للمجموعة ) -

 ((.3( من ملحق )8)بار )جدول  2000أكبر من 

أكبر  DNبار ومقاس اسمي  10( أكبر من PS( ذات ضغط )2للموائع املنتمية للمجموعة ) -

 ((. 3( من ملحق )9بار )جدول ) 5000( فيها أكبر من PS*DNومقدار ) 200من 

( بما 4/1/3/3( إلى )4/1/3/1ملحقات الضغط والسالمة املخصصة للمعدات التي ذكرت في البنود ) 4/1/3/4

 تلك املعدات عندما يتم دمجها ضمن مجمعات )تركيبات(. فيها  

 على األقل من معدات الضغط املشمولة في بند ) 4/1/4
ً
 واحدا

ً
(، 4/1/3يجب أن تستوفي املجمعات التالية، التي تشمل صنفا

 ( من هذه الالئحة الفنية:2متطلبات السالمة األساسية املنصوص عليها في امللحق )

درجة  110البخار أو مياه فائقة التسخين على درجات حرارة تزيد عن املجمعات املخصصة لتوليد  4/1/4/1

 على األقل من معدات الضغط املعرضة للحرارة الناتجة عن احتراق الوقود 
ً
 واحدا

ً
مئوية وتضم صنفا

 أو مصادر حرارية أخرى مع خطورة حدوث إحماء زائد.

ع طرحها في األسواق وإدخالها الخدمة ( إذا كان هدف الصان4/1/4/1املجمعات التي لم ترد في البند ) 4/1/4/2

 كمجمعات.

(، يجب أن تستوفي املجمعات املخصصة لتوليد مياه ساخنة على 4/1/4كاستثناء مما ورد في البند ) 4/1/4/3

 بالوقود الصلب ومقدار ) 110درجة حرارة ال تزيد عن 
ً
( فيها PS*Vدرجة مئوية والتي يتم تزويدها يدويا

( و 2/10(: )2السالمة األساسية املذكورة في البنود التالية من امللحق )بار*لتر متطلبات  50أكبر من 

 د(.-5أ( و )-5( والفقرات )3/4( و )2/11)

( إلى 4/1/3/1يجب تصميم وتصنيع معدات الضغط واملجمعات التي تقل عن أو تساوي الحدود املبينة في البنود من ) 4/1/5

 للممارسات الهندس4/1/4( والبند )4/1/3/3)
ً
ية السليمة لضمان االستخدام اآلمن. كما يجب أن تكون معدات ( وفقا

 الضغط واملجمعات مصحوبة باإلرشادات الكافية لالستخدام.  

 املتطلبات املترولوجية 4/2
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( أو مضاعفاتها أو أجزائها، ملعدات الضغط، وذلك أثناء التصميم أو SI Unitsيجب استخدام وحدات النظام الدولي )

 وذلك وفقا لنظام القياس واملعايرة السعودي. التصنيع أو التداول،

 املتطلبات املتعلقة بالتغليف  4/3

التأكد من تجميع وترتيب معدات الضغط وملحقاتها، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا  4/2/1

 ملتطلبات التعبئة املنصوص عليها في املواصفة القياسية ذات العالقة.

ِّ موا 4/2/2
 د تغليف معدات الضغط من مادة الرصاص أو أي من املعادن الثقيلة. التأكد من خلو 

 ( تصنيف معدات الضغط5املادة )

 للملحق )4تصنف معدات الضغط املشار إليها في املادة ) 5/1
ً
 حسب 3( حسب الفئة وفقا

ً
( من هذه الالئحة، وتصاعديا

 مستوى الخطورة.

 للبنود )  5/2
ً
 (.5/2/2( و )5/2/1ألغراض هذا التصنيف، يجب تقسيم املوائع إلى مجموعتين وفقا

( تضم املوائع الخطيرة وهي املواد الكيميائية أو املستحضرات الخطيرة )مخاليط املواد 1املجموعة ) 5/2/1

 الكيميائية ومحاليلها(.

 ( موائع معروفة بأنها: 1تضم املجموعة )

تي يمكن أيضا أن تتفاعل بشكل طارد للحرارة دون وجود األكسجين الجوي لتنتج انفجارية، أي تلك ال -

غازات بشكل سريع، وتلك التي تقوم تحت ظروف فحص محددة بالتسبب باالنفجار أو بنشر سريع 

 للحريق أو باالنفجار عند تسخينها وهي شبه محصورة.

وميض منخفضة جدا ودرجة غليان ذات قابلية شديدة لالشتعال أي تلك السائلة التي لها درجة  -

 منخفضة، وتلك الغازية القابلة لالشتعال عند مالمستها للهواء على درجة حرارة وضغط املحيط.

ذات قابلية عالية لالشتعال أي تلك التي يمكن أن تسخن لدرجة االحتراق عند مالمستها للهواء على  -

ي لها نقطة وميض منخفضة جدا، أو تلك درجة حرارة املحيط دون استعمال للطاقة، أو السائلة الت

 التي عند مالمستها للماء أو الهواء الرطب تنتج غازات ذات قابلية عالية لالشتعال بكميات خطيرة.

 ذات قابلية لالشتعال )عندما تكون درجة الحرارة العظمى املسموحة أعلى من درجة حرارة الوميض(. -

الع أو امتصاص الجلد كميات صغيرة جدا منها في سامة جدا أي تلك التي يتسبب استنشاق أو ابت -

 املوت أو ضرر بالصحة بشكل حاد أو مزمن.

سامة أي تلك التي يتسبب استنشاق أو ابتالع أو امتصاص الجلد كميات صغيرة منها في املوت أو ضرر  -

 بالصحة بشكل حاد أو مزمن.
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تالمسها مع مواد كيميائية أخرى مؤكسدة أي تلك التي تسبب زيادة التفاعل الطارد للحرارة عند  -

 القابلة لالشتعال منها.
ً
 وخصوصا

 (.5/2/1( تضم جميع املوائع غير املذكورة في بند )2املجموعة ) 5/2/2

ن وعاء من عدة حجرات، فيجب تصنيفه بأعلى فئة من 5/3 فئات الحجرات الفردية. وعند احتواء حجرة ما على عدة  إذا تكو 

 
ً
  على املائع ذي أعلى فئة.موائع، فيجب أن يكون تصنيفه مبنيا

 ( البيانات اإليضاحية6املادة )

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

واملواصفات أن تكون البيانات اإليضاحية الخاصة باملنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه الالئحة الفنية  6/1

نة في امللحق )  (.1القياسية ذات العالقة؛ املبي 

أن تتضمن البيانات اإليضاحية، املعلومات والتحذيرات وإرشادات التشغيل، وأن تكون بخط واضح وطريقة َيصُعب  6/2

 إزالتها.

ن باللغة العربية.أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون الع 6/3  برة بما ُدو 

 تكون الصور والعبارات املستخدمة على عبوات املنتج، مخالفة للنظام العام واآلداب العامة والقيم اإلسالمية  6/4
 

أال

 السائدة في اململكة.

 ( إجراءات تقويم املطابقة7املادة )

ِّد  7/1
(، الحصول على 3( املوضحة في امللحق )IIانية )للفئة الث -املسؤول عن وضع معدات الضغط في السوق  -يجب على املور 

 للمواصفة Type 1aشهادة مطابقة نموذج )
ً
كما هو موضح  ISO/IEC 17067( صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقا

 .(4في امللحق )

ِّد  7/2
املوضحة في امللحق ( IV( والرابعة )IIIللفئتين الثالثة ) -املسؤول عن وضع معدات الضغط في السوق  -يجب على املور 

 للمواصفة Type 3(، الحصول على شهادة مطابقة نموذج )3)
ً
 ISO/IEC( صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقا

 .(5كما هو موضح في امللحق ) 17067

ي من ( من املنتجات الخاضعة ملجال الالئحة موردة إلى السوق السعودIفي حال كانت املنتجات املشمولة في الفئة األولى ) 7/3

 قبل الصانع أو ممثله القانوني، فيكتفى بإصدار إقرار مورد باملطابقة.

د، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه الالئحة  7/4 ذ الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج املحدَّ ِّ
نف 
ُ
يجب أن ت

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

 فني يتضمن ما يلي: ي 7/5
ٌ
 جب أن ُيرفق مع املنَتج ملف

د( باملطابقة وفقا للنموذج املرفق في امللحق ) (أ ِّد )الصانع/املور 
 (.6إقرار املور 
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 وثيقة تقييم املخاطر. (ب

ِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق امللف الفني وشهادات املطابقة، يجب على  7/6
املور 

ب منه ذلك. وأي لِّ
ُ
ُت مطابقة املنَتج ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، متى ما ط ثبِّ

ُ
قة ت

 
 معلومات أخرى موث

عتبر  7/7
ُ
وملحقاتها الحاصلة على عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات املنصوص عليها  معدات الضغطت

 في هذه الالئحة الفنية.

 الرقابية( مسؤوليات الجهات 8املادة )

 تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

رفقة مع اإلرساليات.  8/1
ُ
دة، والوثائق الفنية امل  التحقق من استيفاء معدات الضغط، إلجراءات تقويم املطابقة املحدَّ

املختصة للتأكد من مدى سحب عينات من معدات الضغط، وإحالتها إلى املختبرات  -عشوائيا  –يحق للجهات الرقابية  8/2

 مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة الفنية.

ِّدين  8/3
 تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك.)صانعين ومستوردين( يحق للجهات الرقابية تحميل املور 

ة من املس 8/4 تودعات واتخاذ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب املنتجات املعنيَّ

 اإلجراءات النظامية في حقها.

 ( مسؤوليات سلطات مسح السوق 9املادة )

 تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

نة في مستودعات التجار  9/1 تطبيق إجراءات مسح السوق على املنتجات املعروضة في األسواق، وكذلك املنتجات املخزَّ

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

 القياسية ذات العالقة. 

نات من املنتَ  9/2 ِّدين )صانعين ومستوردين(، وذلك إلجراء االختبارات سحب عي 
ج، سواًء من السوق أو مستودعات املور 

 .الالئحة الفنيةالالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات املنصوص عليها في هذه 

ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق  -املعروض واملخزَّن  -عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج  9/3

ق اإلجراءات والعقوبات الواردة في املادة ) طبَّ
ُ
(، 9تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحٍب واستدعاء للمنتج املعني، وت

 وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.  

 ( املخالفات والعقوبات10دة )املا

ر صناعة واستيراد املنتجات غير املطابقة لبنود هذه الالئحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى  10/1
َ
ُيحظ

 .اإلعالن عنها
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ن لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأ الالئحة الفنية سببا كافياُيعتبر عدم استيفاء املنَتج ملتطلبات هذه  10/2

  :هذا املنَتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسالمة املستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحاالت التالية

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

ِّد باملطابقة، أو إصداره (ب
 ما بطريقة غير صحيحة.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

اتخاذ جميع اإلجراءات  -حسب الحالة  -الالئحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق عند ضبط أي مخالفة ألحكام هذه  10/3

 من السوق، ولها في سبيل ذلك: وآثارهاالالزمة إلزالة املخالفة 

بسحبه من املستودعات أو السوق بهدف   -املسؤولة عن وضع وعرض املنتج املخالف  -تكليف الجهة املخالفة  (أ

تصحيح املخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتالفه )حسب طبيعة املنتج( وذلك خالل املدة الزمنية التي 

 .ق تحددها سلطات مسح السو 

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

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

 املترتبة على ذلك.

بما املخالفة ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، املنتجات عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه  10/4

رة الشهادة وفقا لالئحة قبول في ذلك  إلغاء شهادة املطابقة ذات العالقة، واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة املقبولة ُمصدِّ

 جهات تقويم املطابقة.

ل بأي عقوبة أشد في األنظمة املعمول بها، فإنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات املواصفات القياسية املعتمدة دون اإلخال 10/5

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

 ( أحكام عامة11املادة )

ِّد كامل املسؤولية  11/1
ل املور  ق عليه العقوبات التي ينص عليها يتحمَّ القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة الفنية، وُيطبَّ

 نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات عالقة، متى ما ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة الفنية.

ِّد بجميع األنظمة/اللوا ال تحول هذه الالئحة 11/2
ئح األخرى املعمول بها في اململكة؛ املتعلقة بتداول الفنية دون التزام املور 

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

ِّدي  11/3
، الخاضعة ألحكام هذه الالئحة الفنية، أن ُيقدموا ملفتش ي الجهات الرقابية معدات الضغطيجب على جميع مور 

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

أو نشأ أي خالٍف في تطبيقها، فُيرفع األمر إلى  إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه الالئحة الفنية، 11/4

 قق املصلحة العامة.لجنة مختصة في الهيئة إلصدار القرار املناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف، وبما يح
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ِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب التي أدت إلى  11/5
يجوز للمور 

دها الهيئة. ِّ
حد 

ُ
 الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية ت

عالمة الجودة، والتحقق من  تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن املنتجات الحاصلة على شهادة املطابقة أو 11/6

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

ِّد بنود هذه الالئحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال عالمة الجودة يحق  11/7
للهيئة إلغاء شهادة املطابقة إذا خالف املور 

 ة، واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.وفقا لالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة السعودي

عند حصول أي تعديالت على املنتج خالل فترة صالحية شهادة املطابقة أو الترخيص باستعمال عالمة الجودة )ما عدا  11/8

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

للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة الفنية، وعلى جميع املستفيدين من تطبيق هذه الالئحة الفنية االلتزام بما  11/9

 يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

 ( أحكام انتقالية12املادة )

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 180تطبق أحكام هذه الالئحة خالل مدة ال تزيد عن  10/1
ً
 يوما

ِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا ملتطلبات هذه 1مع مراعاة أحكام الفقرة ) 10/2
( من هذه املادة، ُيعطى مهلة للمور 

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

 .ذه الالئحة الفنيةكل اللوائح السابقة في مجال ه -بعد اعتمادها  -تلغي هذه الالئحة الفنية  10/3

 ( النشر13املادة )

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

 قائمة املواصفات القياسية ذات العالقة  أ( 

 رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة باللغة اإلنجليزية عنوان املواصفة باللغة العربية الرقم

1  

ــــنـــاعيـــة  ــ ــ ــ ــ ــــمـــامـــات الصــ ــ ــ ــ ــ ــــمـــام  -الصــ ــ ــ ــ ــ صــ

ـــغــــل  ــ ــ ــ ــ متعـــــدد اللفـــــات وملحقـــــات املشـــ

 امليكانيكي

 

SASO GSO ISO 5210 

2  
ـــمامات الصــــــناعية  ـــمامات  -الصـــ الصـــ

 البوابية الفوالذية
 SASO-GSO-EN 1984 

3  
ـــ اختبار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــناعية ـ ــ ــ ــ ــ ـــمامات الصـــ ــ ــ ــ ــ الصـــ

 الضغط للصمامات
 SASO GSO ISO 5208 

4  
ـــمامات الصــــــناعية  ـــمامات  -الصـــ الصـــ

 البوابية املصنوعة من حديد الزهر 
 SASO-GSO-EN 1171 

5  
ـــمامات الصــــــناعية  ـــمامات  -الصـــ الصـــ

 الحاجبية املعدنية 
 SASO-GSO- EN-13397 

6  
ـــمامات الصــــــناعية  ـــمامات  -الصـــ الصـــ

 الكروية املصنوعة من حديد الزهر 
 SASO-GSO-EN-13789 

7  
ـــمامات الصــــــناعية  ـــمامات  -الصـــ الصـــ

 الفوالذية ذات اتجاه واحد 
 SASO-GSO- EN-14341 

8  
ـــمامات الصــــــناعية  ـــمامات  -الصـــ الصـــ

 الكروية ملواد اللدائن الحرارية 
 SASO- GSO ISO-16135 

9  

ـــــناعية  ــ ــ ـــمامات الصـ ــ ــ ــ ـــمامات  -الصـ ــ ــ ــ صـ

ـــــة  ـــتيكيــ ــ ــ ــ ــ ـــــة من املواد البالســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفراشـ

 الحرارية 

 SASO- GSO -ISO- 16136 

10  

ـــــناعية  ــ ــ ـــمامات الصـ ــ ــ ــ ـــمامات  -الصـ ــ ــ ــ صـ

ـــــة  ـــتــيــكــيــ ــ ــ ــ ــ ــ الــفــحــص مــن املــواد الــبــالســ

 الحرارية 

 

SASO- GSO -ISO- 16137 

11  

ـــــناعية  ــ ــ ـــمامات الصـ ــ ــ ــ ـــمامات  -الصـ ــ ــ ــ صـ

ـــــة  ــــتـيـكيــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء مـن املـواد الـبـالســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـغشـ

 الحرارية 

 SASO- GSO -ISO-16138 
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12  

ـــــناعية  ــ ــ ـــمامات الصـ ــ ــ ــ ـــمامات  -الصـ ــ ــ ــ صـ

ـــــة  ـــتـــيـــكـــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مـــن املـــواد الـــبـــالسـ الـــبـــوابــ

 الحرارية 

 SASO-GSO-ISO-16139 

13  

ـــمامات الصــــــناعية  ـــمامات  -الصـــ الصـــ

الــكــرويـــــــة مــن املــواد الــبــالســـــــــــــــتــيــكــيـــــــة 

 الحرارية 

 SASO- GSO ISO-21787 

14  
ــــنـــــاعيـــــة ــ ــ ــ ــ ــــات الصــ ـــامـ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ـــار  -الصــ اختبــ

 الضغط للصمامات املعدنية 
 SASO- GSO -ISO-5208 

15  

قدرة املوائع )الســــوائل( الهيدروليكية 

ـــغــــط،  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل الضــ ـــلــــيــ ــــات تــــقـ ـــامـــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صـ

ـــمامات  ـــلة وصـــ ـــلســـ ـــمامات املتســـ والصـــ

ـــق،  ــــنـــ ــــخــ ــــات الــ ـــامـــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــغ و صـ ــــفــــــريــ ــــتــ الــ

أسـطح التثبيت  -وصـمامات الفحص 

 )التركيب(

 SASO- GSO -ISO-5781 

16  

ـــمامات الصــــــناعية  ـــمامات  -الصـــ الصـــ

الفوالذية الكروية والصــــــــــــمامات ذات 

 اتجاه واحد 

 SASO-GSO- EN-13709 

17  

ــــمــامــات  –معــدات الري الزراعيــة  ــ ــ ــ ــ صــ

ـــــات  –الــري  ـــامــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ الــجــزء الــرابــع : صـ

 الهواء 

 SASO-ISO-9635-4 

18  

ــــمــامــات  –معــدات الري الزراعيــة  ــ ــ ــ ــ صــ

ــــمــامــات  –الري  ــ ــ ــ ــ الجزء الخــامس : صــ

 التحكم 

 SASO-ISO-9635-5 

19  

الصـــــناعات البترولية والغاز الطبيعي 

ــــمـــــام األمـــــان الجوفيـــــة  - ــ ــ ــ ــ  -أنظمـــــة صــ

ـــل  ــ ـــغــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب والـتشــ ــــمــيــم والـتــركـيــ ــ ــ ــ ــ الـتصـــ

 واإلصالح 

 SASO-GSO-ISO-10417 

20  

ــــنـــاعيـــة  ــ ــ ــ ــ ــــمـــامـــات الصــ ــ ــ ــ ــ القيـــاس  -الصــ

ـــل  ــ ــ ــــيـ ــ ــــأهــ ــ ــــتــ ــ ـــــراءات الــ ــ ـــار وإجـ ــ ــ ــــبـ ــ ــــتــ ــ واالخــ

ـــــة  ـــــربــ ــ ــ ــ ــ ــــات املـتســ ـــــاثـــ : 2الـجـزء  -لـننـبـعــ

 اختبار قبول اإلنتاج للصمامات

 SASO- GSO-ISO-15848-2 
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21  

ـــــناعية ــ ــ ــ ـــمامات الصـ ــ ــ ــ ــ ـــمامات  -الصـ ــ ــ ــ ــ صـ

الــعــزل لــتــطــبــيــقـــــــات درجـــــــات الــحــرارة 

ـــــة  الجزء األول: تصــــــــــــــميم  -املنخفظــ

 وتصنيع واختبار املنتج

 SASO-GSO-ISO-28921-1 

22  

الكروية املعدنية للبترول الصــــمامات 

والبتروكيمائية و الصناعات املرتبطة 

 بها

 SASO- GSO ISO 17292 

23  
ـــث  -املراجــــــل البخــــــاريــــــة  ــ ـــــالـ الجزء الثـ

 عشر : صمامات األمان 
 SASO-GSO 1719 

24  
ــــنــــاعيــــة لنغراض  ــ ــ ــ ــ ــــمــــامــــات الصــ ــ ــ ــ ــ الصــ

 البيانات اإليضاحية -العامة 
 SASO-GSO ISO 5209 

25  
ــــنـــاعيـــة ــ ــ ــ ــ ــــمـــامـــات الصــ ــ ــ ــ ــ ملحقـــات  -الصــ

 الجزء الدوار للمشغل امليكانيكي
 SASO-GSO ISO 5211 

26  

صــــــــــــــــــــــمـــــــــامـــــــــات الـــــــــفـــــــــوالذ الـــــــــكـــــــــرويـــــــــة 

ـــــة إلغــراض  ـــامــ ــ ــــات الــعــ ــــدامـــ ــــتــخـــ ــ ــ ــ ــ ــ لــالسـ

 الطبيقات الصناعية

 SASO-GSO ISO 7121 

27  
عزم  -صـــــمامات البالســـــتيك الحرارية 

 طريقة االختبار -الدوران 
 SASO-GSO ISO 8233 

28  
قوة  -صــــــــــــــمـــــامـــــات اللـــــدائن الحراريـــــة 

 طريقة االختبار -اإلجهاد 
 SASO-GSO ISO 8659 

29  
ـــالت قفـل  ــ ــ ــ ــ ـــــمـامـات البوابـة بوصـــ ــ ــ ــ الصـــ

 املزالج الصلبة
 SASO-GSO ISO 6002 

30  
ـــامــــات الخــــانقــــة ذات القرص  ـــــمـ ــ ــ ــ الصـــ

 املعدني لالغراض العامة
 SASO-GSO ISO 10631 

31  

قدرة املوائع )الســــوائل( الهيدروليكية 

صــــــــــــــمـــــامـــــات التحكم الهيـــــدروليكي  --

ـــــمين الكهربائي ذات  ــ :  3الجزء  -التضــ

ـــــمــامــات التحكم  ــ ــ ــ طرائق االختبــار لصـــ

 بالضغط

 SASO-ISO-10770-3 

32  

قدرة املوائع )الســــوائل( الهيدروليكية 

صـــمامات رباعية املنفذ وصـــمامات  –

و  02التحكم رباعية االتجاه بمقاس 

 أبعاد التثبيت – 05و  03

 SASO-GSO ISO 7790 
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33  

الهيدروليكية قدرة املوائع )الســــوائل( 

ـــغط  -- ــ ــ ــ ــ ـــامـــــات تخفيف الضـــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ  --صــ

 أسطح التثبيت )التركيب

 SASO-GSO ISO 6264 

34  

 –لـــقـــــــدرة الـــهـــيـــــــدرولـــيـــكـــيـــــــة لـــلـــمـــوائـــع 

ـــــدفــــق  ــــات الــــتــــحــــكــــم فــــي الــــتــ ـــامـــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صـ

 طرق التحكم –والضغط 

 SASO- GSO ISO 6403 

35  

 --الـــقـــــــدرة الـــهـــيـــــــدرولـــيـــكـــيـــــــة لـــلـــمـــوائـــع 

ــــيـــة امل زلقـــة  ــ ــ ــ ــ ـــــمـــامـــات الخرطوشــ ــ ــ ــ الصـــ

 التجاوي  --ثنائية املنفذ 

 SASO-GSO ISO 7368 

36  

 -الصناعات البترولية والغاز الطبيعي

ـــــل  ـــــب الـــنـــقــ ـــــابـــيــ ـــــة خـــطـــوط أنــ  -أنـــظـــمــ

 صمامات خطوط األنابيب

 SASO-GSO-ISO-14313 

37  

 --الـطـــــــاقـــــــة الـهـيـــــــدرولـيـكـيـــــــة لـلـمـوائـع 

ـــــمـــامـــات  ــ ــ ــ ـــــائص  --الصـــ ــ ــ ــ ــ ــ تحـــديـــد خصــ

 التفاوت/ التدفق الضغطي

 SASO-ISO-4411 

38  

مع الصــــــــــــــمــــامــــات الكرويــــة الفوالذيــــة 

ـــــات  ـــــل بـــمـــزالج لـــتـــطـــبـــيـــقــ ـــــاء تـــفـــقــ غـــطــ

 االغراض العامة

 SASO-GSO ISO 12149 

39  

ـــــا  ــــــاتهــ ـــــة املوائع ومكونـ ـــــاقــ ـــــة طــ  --أنظمــ

 --صــــــــــــــمـــامـــات تحكم ربـــاعيـــة االتجـــاه 

 أسطح التثبيت

 SASO-GSO ISO 4401 

40  

ـــــة مـــــن  ـــالمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة والسـ ـــــايــ أجـــــهـــــزة الـــــحـــــمــ

ـــغوط املرتفعـــة  ــ ــ ــ ــ الجزء األول :  –الضـــ

 صمامات السالمة

 SASO-GSO-ISO-4126-1 

41  

قدرة املوائع )الســــوائل( الهيدروليكية 

ـــمامات التحكم ملعادلة التدفق  – ــ ــ ــ صـ

 أسطح التثبيت )التركيب( –

 SASO-GSO ISO 6263 

42  

قدرة املوائع )الســــوائل( الهيدروليكية 

الصـــــــــــــــمـــــــامـــــــات املـتـعـــــــددة ربـــــــاعـيـــــــة  --

ـــــية املنفذ  ــ ــ ــــطح التثبيت  --وخماسـ ــ ــ أســ

 )التركيب(

 SASO-GSO ISO 10372 
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43  

ــــوائــــل( التي تعمــــل قــــدرة املوائع  ــ ــ ــ ــ )الســ

ـــغوط  ــ ــ ــ ــ ـــمامات  --بالهواء املضــ ــ ــ ــ ــ  --الصــ

الــبــيـــــــانـــــــات املـــــــدرجـــــــة فــي مــطــبــوعـــــــات 

 املوردين

 SASO-GSO ISO 17082 

44  

قدرة املوائع )الســــوائل( الهيدروليكية 

ـــــمار ثنائي وثالفي ورباعي املنفذ  -- ــ ــ ــ مســ

 التجاويف --في الصمامات الوعائية 

 SASO-GSO ISO 7789 

45  

)الســــوائل( الهيدروليكية قدرة املوائع 

ـــمامات، فرعية  -- ــ ــ ــ ــ تحديد منافذ الصـ

ـــات  ــ األلــواح، وأجــهــزة الــتــحــكــم واملــلــفــ

 اللولبية

 SASO-GSO ISO 9461 

46  

 -الصناعات البترولية والغاز الطبيعي

ـــــل  ـــــب الـــنـــقــ ـــــابـــيــ ـــــة خـــطـــوط أنــ  -أنـــظـــمــ

 صمامات خطوط األنابيب

 SASO-GSO ISO 14723 

47  

ـــامــــات البوابيــــة الفوالذيــــة مع  ــــمـ ــ ــ ــ ــ الصــ

ـــــاء  ـــطــ ــ ـــرول غــ ــ ـــــتــ ــــبــ ـــلـــ ــ ـــــزالج لــ ــــمــ ـــــل بـــ ــــقــ ــــفـــ تـــ

ـــــناعات املرتبطة  والبتروكيمائية والصــ

 بها

 SASO-GSO ISO 10434 

48  

ـــة  ــ ـــــة الـــفـــوالذيــ ــــات الـــبـــوابـــيــ ـــامـــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ الصــ

والكروية و الغير مرجعة للمقاســـــــــــــات 

DN 100  ـــرول ــ ــ ـــــتــ ــ ــــبــ ــ ــ ـــلـ ــ ــ ـــــر لــ ــ ـــغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واالصـ

 وصناعات الغاز الطبيعي

 SASO-GSO ISO 15761 

49  

ـــــة مـــــن  ـــالمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة والسـ ـــــايــ أجـــــهـــــزة الـــــحـــــمــ

ـــــة  ـــغــــوط املــــرتــــفــــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : 4الــــجــــزء  --الضــ

 صمامات السالمة التي تعمل باملقود

 SASO-GSO ISO 4126-4 

50  

ـــــتخدمة في  ــ ــ ـــمامات املعدنية املسـ ــ ــ ــ الصـ

ـــــة )ذات  ــــفـــــهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة األنـــــبـــــوب املشــ ـــظـــــمــ أنــ

ــــات(  ــ ــــ أبعاد الوجه للوجه -الفالنشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ

 واملركز للوجه

 SASO-GSO ISO 5752 

51  

ـــــة مـــــن  ـــالمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة والسـ ـــــايــ أجـــــهـــــزة الـــــحـــــمــ

ـــــة  ـــغــــوط املــــرتــــفــــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : 2الــــجــــزء  --الضــ

القرص الحامي من  صــــمامات ســــالمة

 االنفجار

 SASO-GSO ISO 4126-2 
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52  

قـــــدرة املوائع)الســــــــــــــوائـــــل( التي تعمـــــل 

الصمامات  2/  3 --بالهواء املضغوط 

ـــــل بـــمـــلـــف لـــولـــ ـــي ـــب  -الـــتـــي تـــعـــمــ ــ تـــركـــيــ

 واجهة السطوح

 SASO-GSO ISO 15218 

53  

اجهزة الســـالمة للحماية من الضـــغط 

ـــــد  ــــجــــــزء  --الــــــزائــ ـــــات 10الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاسـ ــــقــ : مــ

ـــامــــات األمــــان  ـــــمـ ــ ــ ــ ـــــائــــل صـــ ــ ــ ــ ــ ــ للغــــاز/الســـ

 املتدفق على مرحلتين

 SASO-GSO ISO-4126-10 

54  

ـــــة مـــــن  ـــالمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة والسـ ـــــايــ أجـــــهـــــزة الـــــحـــــمــ

ـــــة  ـــغــــوط املــــرتــــفــــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : 3الــــجــــزء  --الضــ

ـــالمة والقرص الحامي  ــ ـــمامات الســـ ــ صـــ

 من االنفجار في حال وضعهما معا

 SASO-GSO-ISO-4126-3 

55  

صـــــــــــــــــــــمـــــــامـــــــات الـــــــلـــــــدائـــــــن الـــــــحـــــــراريـــــــة 

ـــــناعية ــ ــ طرق اختبار  -للتطبيقات الصــ

ـــغــط  ــ ــ ــ ــ ــ ــــات الضــ : 2الــجــزء  --واملــتــطــلــبـــ

 ظروف االختبار واملتطلبات األساسية

 SASO-GSO-ISO-9393-2 

56  

ـــــة  ـــــاويــ ـــــة الحــ ــــات األوعيــ الجزء  -مكونـــ

ـــــة  ـــــة الــتــنــقــيــ ـــــة وأنــظــمــ الــرابــع : الــتــهــويــ

الغــــــازيــــــة ـكـــــاملرشــــــــــــــحــــــات واملصـــــــــــــــــــائــــــد 

وصـــــــــــــمامات األمان ووســـــــــــــائل التحكم 

 والحماية

 SASO-ISO-11933-4 

57  

قـــــــدرة املــوائــع الــعـــــــامــلـــــــة بـــــــالضـــــــــــــــغــط 

ـــمامات التحكم املوجه  --الهوائي  ــ ــ ــ ــ صـــ

ـــية املنافذ، بأحجام  ــ ــ ــ ــ مم و  18خماســـ

 : تركيب األسطح1الجزء  --مم 26

 SASO-GSO-ISO-15407-1 

58  

قـــــــدرة املــوائــع الــعـــــــامــلـــــــة بـــــــالضـــــــــــــــغــط 

ـــمامات التحكم املوجه  --الهوائي  ــ ــ ــ ــ صـــ

ـــية املنافذ، بأحجام  ــ ــ ــ ــ مم و  18خماســـ

ـــطح 1الجزء  --مم 26 ــ ــ ــ ــ : تركيــــب األســـ

 كهربائيةالبينية دون وصالت 

 SASO-GSO-ISO-15407-2 
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59  

ـــــتيكية إلمداد  ــ ــ ــ أنظمة األنابيب البالســـ

مــــــادة البولي أميــــــد  –الوقود الغــــــازي 

ـــــدن ) ـــب PA-Uغير اللـ ــ ـــــابيـ ـــــة أنـ ( أنظمـ

ـــــل  ــــيــ ــ ــ ــ ــ ـــهر والتوصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالصـ ـــــل بــ ــــيــ ــ ــ ــ ــ التوصــ

 : الصمامات 4الجزء  –امليكانيكي 

 SASO-ISO-16486-4 

60  

قـــــــدرة املــوائــع الــعـــــــامــلـــــــة بـــــــالضـــــــــــــــغــط 

ــــي  ــــوائــ ـــط –الــــــهــ ـــغـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات الضــ ــــمـــ ـــظــ ــــنـــ  مــ

ـــل  ــ ــــات التي تعمــ ــــحـــ ــ ــ ــ ــ ــــات املرشــ ومنظمـــ

ــــوط  ـــغـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواء املضـ ـــــهـــ ـــــالــ ـــــزء --بــ ــــجــ ــ : 1الـ

ـــــة الواجب ذكرها  ـــــائص الرئيسـ الخصـ

فـــــي الـــــنشــــــــــــــــــرات الـــــتـــــجـــــــاريـــــــة لـــــلـــــمـــــورد 

 ومتطلبات وضع العالمات على املنتج

 

 SASO-GSO-ISO-6953-1 

61  

قـــــــدرة املــوائــع الــعـــــــامــلـــــــة بـــــــالضـــــــــــــــغــط 

ــــي  ــــوائــ ــــط  –الــــــهــ ـــغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات الضــ ــــمـــ ـــظــ ــــنـــ مــ

ـــل  ــ ــــات التي تعمــ ــــحـــ ــ ــ ــ ــ ــــات املرشــ ومنظمـــ

ـــغوط بــــالهواء امل ــ ــ ــ ــ : طرق 2الجزء –ضـــ

ـــــة  ــ ــ ــ ـــــائص الرئيسـ ــ ــ ــ اختبار تعيين الخصـ

ـــــرات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي الـــــنشـ ـــــا فــ ـــــب ذكـــــرهــ الـــــتـــــي يـــــجــ

 الترويجية للمورد

 

 SASO-GSO-ISO-6953-2 

62  

ـــاز  ــــام بـــــالغــ ـــات  --معـــــدات اللحـ منظمــ

ـــــددة  ـــعـــ ــ ــــتـــ ــ ـــــة املــ ــــمـــ ــ ـــظــ ــ ـــالنـــ ــ ـــط لـــ ــ ـــغـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الضــ

ــــام، الـــقـــطـــع  ـــــة فـــي الـــلـــحـــ ــــدمــ ــــتـــخـــ ــ ــ ــ ــ ــ املســ

ـــــة اكــبــر مــن  ــــات املــرتــبــطــ  30والــعــمــلــيـــ

 بار( 300ميجا باسكال ) 

 SASO-GSO ISO 7291 

63  

ـــاز  ــــام بـــــالغــ ـــات  --معـــــدات اللحـ منظمــ

ـــغط مع  ــ ــ ــ ــ ــ ــــات الضـ ـــغط ومنظمـــ ــ ــ ــ ــ ــ الضـ

ـــات  ـــطوانــ ــ ــ ــ ــ أجهزة قيـــــاس التـــــدفق الســـ

الغاز املســتخدمة في اللحام ، والقطع 

ـــــة حتى  ــــات املرتبطــ ـــــار  300والعمليـــ بــ

 ميغاباسكال( 30)

 SASO-GSO ISO 2503 
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64  

ـــاز  ــــام بـــــالغــ ـــات  --معـــــدات اللحـ منظمــ

ـــــددة ـــعـــ ــ ــــتـــ ــ ـــــة املــ ــــمـــ ــ ـــظــ ــ ـــالنـــ ــ ـــط لـــ ــ ـــغـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الضــ

ــــام، الـــقـــطـــع  ـــــة فـــي الـــلـــحـــ ــــدمــ ــــتـــخـــ ــ ــ ــ ــ ــ املســ

ـــــة اكــبــر مــن  ــــات املــرتــبــطــ  30والــعــمــلــيـــ

 بار( 300ميجا باسكال ) 

 SASO-GSO ISO 7291 

65  
:الشــفاه 3الجزء  -الفلنشــات املعدنية

 من الحديد الزهر
 SASO-GSO-  ISO 7005-3 

66  
الفلنشــــــــــــات املعدنية ــــــــــــــــــــــــــ الجزء األول 

 :الفلنشات الصلب
 SASO-GSO-  ISO 7005-1 

67  
ــــ الجزء الثاني  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات املعدنية ــ ــ ــ الفلنشــ

 :الفلنشات الحديد
 SASO-GSO- ISO 7005-2 

68  

الصـــــناعات البترولية والغاز الطبيعي 

تــــــــــعــــــــــاريــــــــــف االكــــــــــواع والــــــــــحــــــــــواف  -

ـــــيالت ألنظمة خطوط أنابيب  ــ والتوصــ

 : الفلنشات 3الجزء  -النقل 

 SASO-GSO-ISO-15590-3 

69  

ــــات حـــــديـــــد الزهر الرمـــــادي  ـــــفـ ــ ــ ــ مواصـــ

ــــات و  ـــامـــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ الحواف ووصــــــــــــــالت للصــ

 األنابيب

 SASO-ASTM-A126 

70  

( PVCبولي فينيل كلورايد غير اللدن )

ـــلة  ـــلســ ـــالت ســ ـــغط والوصــ أنابيب الضــ

 أبعاد الحافات -مترية 

 SASO-ISO-2536 

71  

انظمة األنابيب البالستيكية الحرارية 

ـــغط  املســــتخدمة للســــوائل تحت الضـ

 الوصالت الطرفية ذات الحواف –

 SASO-GSO ISO 9624 

72  

ـــاز الطبيعي ــ ـــــة النفط والغــ ـــــاعــ ــــنــ ــ ــ ــ ــ -صــ

الجزء  -أنظمة خطوط انابيب النقل 

 الثاني : تجهيزات

 SASO-GSO ISO 15590-2 

73  

الصـــــناعات البترولية والغاز الطبيعي 

ـــالت  -- ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاه  --االكواع والوصـ ــــفــ ــ ــ ــ ــ الشــ

 --النظمــة النقــل في خطوط االنــابيــب 

 : االكواع1الجزء 

 SASO-GSO- ISO -15590-1 

74  
ـــ الجزء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرابع : متطلبـــات  املراجـــل ـ

 مراجل أنابيب املياه
 SASO-2676 
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75  
ــــغيل  ــ ــ ــ ـــــابع :تشـ ــ ــ ـــ الجزء الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املراجل ـــ

 املراجل البخارية
 SASO-2678 

76  
ـــــر :  ــ ــ ــ ــ ـــــانى عشـ ـــ الجزء الثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل ـ املراجــ

 ااملعدات االضافية للمراجل البخارية
 SASO-2680 

77  
ــــع : التفتيش  ــ ـــ الجزء التاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املراجل ـ

 واالختبار للمراجل البخارية
 SASO-1713 

78  
ـــ الجزء العاشــــــر : الصــــــيانة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املراجل ـ

 واالصالح للمراجل البخارية
 SASO-2729 

79  
ـــــر : منع  ــ ــ ـــ الجزء الرابع عشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املراجل ــــ

 اعطال املراجل البخارية
 SASO-2730 

80  
املراجل ـ الجزء الثالث عشر: معالجة 

 مياه املراجل
 SASO-2583 

81  
ـــالجزء الخـامس : املراجل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املراجل ــــ

 الصغيرة
 SASO-2584 

82  
ــــ الجزء الثالث : متطلبات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املراجل ــ

 مراجل أنابيب اللهب
 SASO-2586 

83  

املتطلبات  -الجزء السادس :-املراجل 

ـــــنيع ملراجل  ــ ــ ـــميم والتصــ ــ ــ ــ العامة للتصــ

 تسخين املياه

 SASO-2677 

84  

ـــــر :  ــ ــ ــ ـــ الجزء الحــــادي عشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املراجــــل ـ

الحفـــاظ على املراجـــل البخـــاريـــة أثنـــاء 

 التوقف

 SASO-2679 

85  
ـــــامن : أجهزة  ـــــالجزء الثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل ـ املراجــ

 القياس والتحكم
 SASO-2727 

86  
ــــع :  -املراجـــل البخـــاريـــة  ــ ــ ــ ــ الجزء التـــاســ

 اعتماد جهات فحص املراحل .
 SASO-GSO-1713 

87  
ـــــر:  -املراجـــل البخـــاريـــة  ــ ــ ــ الجزء العـــاشـــ

 اعتماد مشغلي املراجل .
 SASO-GSO-1715 

88  
الجزء الخـــــامس  -املراجـــــل البخـــــاريـــــة 

 التشغيل.عشر: متطلبات 
 SASO-GSO-1716 

89  
الجزء الرابع عشر  -املراجل البخارية 

 : متطلبات التركيب .
 SASO-GSO-1718 
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90  
ــــادس -املراجـــل البخـــاريـــة  ــ ــ ــ ــ ــ الجزء الســ

 عشر :متطلبات الصيانة.
 SASO-GSO-1717 

91  

ـــغط  ــ ــ ــ ــ الجزء  --الغاليــات وأوعيــة الضـــ

ــــات لـ 2 ـــــاء املتطلبـــ ـــــتيفــ ــ ــ ــ : إجراءات اســـ

ISO 16528-1 

 SASO-GSO-ISO-16528-2 

92  

اســس واشــتراطات فحص واختبارات 

املــراجـــــــل الــبــخـــــــاريـــــــة ومــراجـــــــل املــيـــــــاه 

ــــاخنة  ــ ــ ــ ــ الجزء الثاني : اختبارات  -الســ

 القبول.

 SASO-GSO-372 

93  

اســس واشــتراطات فحص واختبارات 

املــراجـــــــل الــبــخـــــــاريـــــــة ومــراجـــــــل املــيـــــــاه 

الجزء الخامس : الفحص  -الســاخنة 

 الخارجي الدوري.

 SASO-GSO-375 

94  

أســس واشــتراطات فحص واختبارات 

املــراجـــــــل الــبــخـــــــاريـــــــة ومــراجـــــــل املــيـــــــاه 

الجزء الســادس: الفحص  -الســاخنة 

 الداخلي الدوري.

 SASO-GSO-376 

95  

اســس واشــتراطات فحص واختبارات 

املــراجـــــــل الــبــخـــــــاريـــــــة ومــراجـــــــل املــيـــــــاه 

الجزء الســابع : االختبارت  -الســاخنة 

 الهيدروستاتكية الدورية.

 SASO-GSO-377 

96  

أســس واشــتراطات فحص واختبارات 

املــراجـــــــل الــبــخـــــــاريـــــــة ومــراجـــــــل املــيـــــــاه 

ـــــاخنــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجزء االول: الفحص  -الســ

 أثناء التركيب وتشغيل االستالم.

 SASO-GSO-371 

97  

اســـــــس واشـــــــتراطات فحص اختبارات 

املــراجـــــــل الــبــخـــــــاريـــــــة ومــراجـــــــل املــيـــــــاه 

ـــــة  ـــــاخنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجزء الرابع : الطرق  -السـ

 االداء الحراري. الشاملة الختبارات

 SASO-GSO-374 

98  
ــــنــاعيــة  ــ ــ ــ ــ ــــمــامــات الصــ ــ ــ ــ ــ البيــانــات  –لصــ

 االيضاحية للصمامات املعدنية
 SASO GSO EN 19 
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99   

Industrial valves - Metallic 

butterfly valves for general 

purposes 

EN 593 

100   

Pressure equipment - Part 4: 

Establishment of technical 

delivery conditions for metallic 

materials  

EN 764-4 

101   

Pressure equipment - Part 5: 

Inspection documentation of 

metallic materials and 

compliance with the material 

specification  

EN 764-5 

102   

Pressure equipment - Part 7: 

Safety systems for unfired 

pressure equipment  

EN 764-7 

103   

Flanges and their joints - 

Circular flanges for pipes, 

valves, fittings and accessories, 

PN designated - Part 1: Steel 

flanges  

EN 1092-1 

104   

Flanges and their joints - 

Circular flanges for pipes, 

valves, fittings and accessories, 

PN designated - Part 3: Copper 

alloy flanges 

EN 1092-3 

105   

Flanges and their joints - 

Circular flanges for pipes, 

valves, fittings and accessories, 

PN designated - Part 4: 

Aluminium alloy flanges 

EN 1092-4 
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106   

Flanges and their joints - Bolting 

- Part 4: Selection of bolting for 

equipment subject to the 

Pressure Equipment Directive 

2014/68/EU 

EN 1515-4 

107   

 Flanges and their joints 

- Design rules for gasketed 

circular flange connections - 

Part 1: Calculation 

EN 1591-1 

108   

,  Flanges and their joints - 

Circular flanges for pipes, 

valves, fittings and accessories, 

Class designated - Part 3: 

Copper alloy flanges 

EN 1759-3 

109   

Flanges and their joint - Circular 

flanges for pipes, valves, fittings 

and accessories, class 

designated - Part 4: Aluminium 

alloy flanges 

EN 1759-4 

110   

Safety devices for protection 

against excessive  

pressure - Part 5: Controlled 

safety pressure relief systems)  

EN ISO 4126-5 

111   

Safety devices for protection 

against excessive pressure - Part 

7: Common data  

EN ISO 4126-7 

112   

Flat products made of steels for 

pressure purposes - Part 1: 

General requirements  

EN 10028-1 
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113   

Flat products made of steels for 

pressure purposes - Part 2: Non-

alloy and alloy steels with 

specified elevated temperature 

properties  

EN 10028-2 

114   

Flat products made of steels for 

pressure purposes - Part 3: 

Weldable fine grain steels, 

normalized 

EN 10028-3 

115   

Flat products made of steels for 

pressure purposes - Part 4: 

Nickel alloy steels with 

specified low temperature 

properties  

EN 10028-4 

116   

Flat products made of steels for 

pressure purposes -  

Part 5: Weldable fine grain 

steels, thermomechanically 

rolled  

EN 10028-5 

117   

Flat products made of steels for 

pressure purposes - Part 6: 

Weldable fine grain steels, 

quenched and tempered 

EN 10028-6 

118   

Flat products made of steels for 

pressure purposes - Part 7: 

Stainless steels  

EN 10028-7 

119   

Seamless steel tubes for 

pressure purposes - Technical 

delivery conditions - Part 1: 

Non-alloy steel tubes with 

specified room temperature 

properties  

EN 10216-1 
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120   

Seamless steel tubes for 

pressure purposes - Technical 

delivery conditions - Part 2: 

Non-alloy and alloy steel tubes 

with specified elevated 

temperature properties  

EN 10216-2 

121   

Seamless steel tubes for 

pressure purposes - Technical 

delivery conditions - Part 3: 

Alloy fine grain steel tubes  

EN 10216-3 

122   

Seamless steel tubes for 

pressure purposes - Technical 

delivery conditions - Part 4: 

Non-alloy and alloy steel tubes 

with specified low temperature 

properties  

EN 10216-4 

123   

Seamless steel tubes for 

pressure purposes - Technical 

delivery conditions - Part 5: 

Stainless steel tubes  

EN 10216-5 

124   

Welded steel tubes for pressure 

purposes - Technical delivery 

conditions - Part 1: Electric 

welded and submerged arc 

welded non-alloy steel tubes 

with specified room 

temperature properties  

EN 10217-1 

125   

Welded steel tubes for pressure 

purposes - Technical delivery 

conditions - Part 2: Electric 

welded non-alloy and alloy 

steel tubes with specified 

elevated temperature properties  

EN 10217-2 
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126   

Welded steel tubes for pressure 

purposes - Technical delivery 

conditions - Part 3: Electric 

welded and submerged arc 

welded alloy fine grain steel 

tubes with specified room, 

elevated and low temperature 

properties  

EN 10217-3 

127   

Welded steel tubes for pressure 

purposes - Technical delivery 

conditions - Part 4: Electric 

welded non-alloy steel tubes 

with specified low temperature 

properties  

EN 10217-4 

128   

Welded steel tubes for pressure 

purposes -  

Technical delivery conditions - 

Part 5: Submerged arc welded 

non-alloy and alloy steel tubes 

with specified elevated 

temperature properties  

EN 10217-5 

129   

Welded steel tubes for pressure 

purposes -  

Technical delivery conditions - 

Part 6: Submerged arc welded 

non-alloy steel tubes with 

specified low temperature 

properties 

EN 10217-6 

130   

 Welded steel tubes for pressure 

purposes - Technical delivery 

conditions - Part 7: Stainless 

steel tubes 

EN 10217-7 
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131   

Steel forgings for pressure 

purposes - Part 1: General 

requirements for open die 

forgings  

EN 10222-1 

132   

Steel forgings for pressure 

purposes - Part 2: Ferritic and 

martensitic steels with specified 

elevated temperatures 

properties 

EN 10222-2 

133   

Steel forgings for pressure 

purposes - Part 3: Nickel steels 

with specified low temperature 

properties 

EN 10222-3 

134   

Steel forgings for pressure 

purposes - Part 4:  

Weldable fine grain steels with 

high proof strength  

EN 10222-4 

135   

Steel forgings for pressure 

purposes - Part 5: Martensitic, 

austenitic and austenitic-ferritic 

stainless steels 

EN 10222-5 

136   

Steels and nickel alloys for 

fasteners with specified 

elevated and/or low 

temperature properties  

EN 10269 

137   
Industrial valves - Copper alloy 

gate valves  
EN 12288 

138   
Stainless steel bars for pressure 

purposes  
EN 10272 
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139   

Aluminium and aluminium 

alloys - Wrought products and 

cast products - Special 

requirements for products 

intended for the production of 

pressure equipment  

EN 12392 

140   

Hot rolled weldable steel bars 

for pressure purposes with 

specified elevated temperature 

properties  

EN 10273 

141   

Steel tubes for precision 

applications - Technical delivery 

conditions - Part 4: Seamless 

cold drawn tubes for hydraulic 

and pneumatic power systems  

EN 10305-4 

142   

Steel tubes for precision 

applications - Technical delivery 

conditions - Part 6: Welded cold 

drawn tubes for hydraulic and 

pneumatic power systems  

EN 10305-6 

143   

Industrial valves - Shell design 

strength - Part 1: Tabulation 

method for steel valve shells  

EN 12516-1 

144   

Water-tube boilers and 

auxiliary installations - Part 1: 

General  

EN 12952-1 

145   

Industrial valves - Shell design 

strength - Part 2: Calculation 

method for steel valve shells  

EN 12516-2 

146   
Valves - Shell design strength - 

Part 3: Experimental method  
EN 12516-3 
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147   

Industrial valves - Shell design 

strength - Part 4: Calculation 

method for valve shells 

manufactured in metallic 

materials other than steel  

EN 12516-4 

148   

Water-tube boilers and 

auxiliary installations - Part 2: 

Materials for pressure parts of 

boilers and accessories  

EN 12952-2 

149   

Water-tube boilers and 

auxiliary installations - Part 3: 

Design and calculation for 

pressure parts of the boiler  

EN 12952-3 

150   

Water-tube boilers and 

auxiliary installations - Part 5: 

Workmanship and construction 

of pressure parts of the boiler  

EN 12952-5 

151   

Water-tube boilers and 

auxiliary installations - Part 6: 

Inspection during construction; 

documentation and marking of 

pressure parts of the boiler  

EN 12952-6 

152   

Water-tube boilers and 

auxiliary installations - Part 7: 

Requirements for equipment 

for the boiler  

EN 12952-7 

153   

Water-tube boilers and 

auxiliary installations - Part 8: 

Requirements for firing systems 

for liquid and gaseous fuels for 

the boiler  

EN 12952-8 
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154   

Water-tube boilers and 

auxiliary installations - Part 9: 

Requirements for firing systems 

for pulverized solid fuels for the 

boiler  

EN 12952-9 

155   

Water-tube boilers and 

auxiliary installations - Part 10: 

Requirements for safeguards 

against excessive pressure  

EN 12952-10 

156   

Water-tube boilers and 

auxiliary installations - Part 11: 

Requirements for limiting 

devices of the boiler and 

accessories  

EN 12952-11 

157   

Water-tube boilers and 

auxiliary installations - Part 14: 

Requirements for flue gas 

DENOX-systems using liquefied 

pressurized ammonia and 

ammonia water solution  

EN 12952-14 

158   

Water-tube boilers and 

auxiliary installations - Part 16: 

Requirements for grate and 

fluidized-bed firing systems for 

solid fuels for the boiler  

EN 12952-16 

159   

Water-tube boilers and 

auxiliary installations - Part 18: 

Operating instructions  

EN 12952-18 

160   Shell boilers - Part 1: General  EN 12953-1 

161   

Shell boilers - Part 2: Materials 

for pressure parts of boilers and 

accessories  

EN 12953-2 
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162   
Shell boilers - Part 3: Design and 

calculation for pressure parts  
EN 12953-3 

163   

Shell boilers - Part 4: 

Workmanship and construction 

of pressure parts of the boiler 

EN 12953-4 

164   

Shell boilers - Part 5: Inspection 

during construction, 

documentation and marking of 

pressure parts of the boiler   

EN 12953-5 

165   

Shell Boilers - Part 6: 

Requirements for equipment 

for the boiler  

EN 12953-6 

166   

Shell boilers - Part 7 : 

Requirements for firing systems 

for liquid and gaseous fuels for 

the boilers  

EN 12953-7 

167   

Shell boilers - Part 8: 

Requirements for safeguards 

against excessive pressure  

EN 12953-8 

168   

Shell boilers - Part 9: 

Requirements for limiting 

devices of the boiler and 

accessories  

EN 12953-9 

169   

Shell boilers - Part 12: 

Requirements for grate firing 

systems for solid fuels for the 

boiler  

EN 12953-12 

170   
Shell boilers - Part 13: 

Operating instructions  
EN 12953-13 

171   
Unfired pressure vessels - Part 

1: General  
EN 13445-1 

172   
Unfired pressure vessels - Part 

2: Materials  
EN 13445-2 
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173   
Unfired pressure vessels - Part 

3: Design  
EN 13445-3 

174   
Unfired pressure vessels - Part 

4: Fabrication  
EN 13445-4 

175   
Unfired pressure vessels - Part 

5: Inspection and testing  
EN 13445-5 

176   

Unfired pressure vessels - Part 

6: Requirements for the design 

and fabrication of pressure 

vessels and pressure parts 

constructed from spheroidal 

graphite cast iron  

EN 13445-6 

177   

Unfired pressure vessels - Part 

8: Additional requirements for 

pressure vessels of aluminium 

and aluminium alloys  

EN 13445-8 

178   
Metallic industrial piping - Part 

1: General  
EN 13480-1 

179   
Metallic industrial piping - Part 

2: Materials  
EN 13480-2 

180   
Metallic industrial piping - Part 

3: Design and calculation  
EN 13480-3 

181   
Metallic industrial piping - Part 

4: Fabrication and installation  
EN 13480-4 

182   
Metallic industrial piping - Part 

5: Inspection and testing  
EN 13480-5 

183   

Metallic industrial piping - Part 

6: Additional requirements for 

buried piping  

EN 13480-6 

184   

Metallic industrial piping - Part 

8: Additional requirements for 

aluminium and aluminium alloy 

piping  

EN 13480-8 
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185   
Industrial valves - Copper alloy 

ball valves  
EN 13547 

186   
Industrial valves - Cast iron 

globe valves  
EN 13789 

187   

Closed expansion vessels with 

built in diaphragm for 

installation in water  

EN 13831 

188   Stainless steel steam boilers  EN 14222 

189   

Pressure equipment for 

refrigerating systems and heat 

pumps - Part 1: Vessels - 

General requirements  

EN 14276-1 

190   

Pressure equipment for 

refrigerating systems and heat 

pumps - Part 2: Piping - General 

requirements  

EN 14276-2 

عد قائمة ملحوظة: 
ُ
ِّدون مسؤولية التأكد من موقع ت

املواصفات القياسية املذكورة في هذا امللحق خاضعة للمراجعة، ويتولى املور 

 الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث املواصفات القياسية.
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 ب( قائمة املنتجات والترميز الجمركي

 

عد املنتجات والتراميز الجمركية ملحوظة: 
ُ
 املوجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة املحدثة واملعتمدة.ت

  

 الترميز الجمركي املنتج الرقم

 7311 أو حديد أو صلبأوعية للغاز املضغوط أو املسيل، من حديد صب   1

2  
مراجل توليد البخار املائي وغيره من األبخرة )باستثناء مراجل املاء الساخن للتدفئة املركزية 

 على إنتاج بخار ذي ضغط منخفض(؛ مراجل املياه املسعرة
ً
 والقادرة ايضا

8402 

 8403 8402مراجل للتدفئة املركزية، عدا تلك الداخلة في البند   3

4  
)مثل، املوفرات واملسعرات  8403أو  8402مساعدة للمراجل الداخلة في البند أجهزة 

 ومزيالت الهباب ومسترجعات الغاز(؛ مكثفات للبخار ووحدات قوة بخارية أخر
8404 

5  

مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء، مضاغط ومراوح هواء أو غازات أخر أجهزة "أغطية" 

جة، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء )فالتر(؛ خزائن شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندم

 . بيولوجية مأمونة مانعة لتسرب الغاز، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء )فالتر(

8414 

6  
؛ آالت 8515آالت وأجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند 

 وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح املعادن
8468 

7  

حنفيات وصنابير وصمامات وغيرها من األدوات املمـاثلة للمواسـير واملـراجل والخزانات 

والدنان واألوعية املماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات التي يتحكم فيها 

 بواسطة منظمات الحرارة )تيرموستاتية(

8481 
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 (2امللحق )

 متطلبات السالمة األساسية

 مالحظات أولية 

 على املجمعات التي يتواجد  -
ً
تسري االلتزامات املترتبة على متطلبات السالمة األساسية في هذا امللحق ملعدات الضغط أيضا

 فيها مصدر الخطر املذكور.

تعتبر املتطلبات األساسية الواردة في هذه الالئحة الفنية إلزامية. وتسري االلتزامات املترتبة على املتطلبات األساسية فقط  -

 من قبل 
ً
في حال تواجد مصدر الخطر املذكور في معدات الضغط املعنية عند استخدامها تحت ظروف متوقعة منطقيا

 الصانع.

اطر من أجل تحديد تلك التي تنطبق على معداته بسبب الضغط؛ ثم عليه أن يقوم يجب أن يلتزم الصانع بتحليل املخ -

 بتصميمها وبنائها آخذا باالعتبار عملية تحليل املخاطر التي سبق ذكرها.

يجب تفسير املتطلبات األساسية وتطبيقها بطريقة تأخذ في االعتبار التقدم العلمي واملمارسات الحالية في وقت التصميم  -

 ع باإلضافة إلى االعتبارات الفنية واالقتصادية التي تتوافق مع درجة عالية من حماية الصحة والسالمة.والتصني

 متطلبات عامة 1

يجب تصميم معدات الضغط وتصنيعها وفحصها، وإذا أمكن تجهيزها وتركيبها، بطريقة تضمن سالمتها عند وضعها في  1/1

 لتعليمات الصانع، أو في ظروف متوقعة
ً
 بشكل معقول. الخدمة وفقا

 عند اختيار الحلول األكثر مالءمة، يجب على الصانع تطبيق املبادئ التالية حسب التسلسل املوضح: 1/2

- .
ً
 القضاء على املخاطر أو تقليلها إلى أقص ى حد ممكن عمليا

 تطبيق تدابير الحماية املناسبة ضد األخطار التي ال يمكن القضاء عليها. -

االقتضاء، بمصادر الخطر املتبقية وبيان ما إذا كان من الضروري اتخاذ تدابير خاصة ومالئمة إبالغ املستخدمين، عند  -

 للحد من املخاطر في وقت التركيب و/أو االستخدام.

 أو يمكن التنبؤ به بوضوح، يجب تصميم معدات الضغط ملنع املخاطر  1/3
ً
في حال كان احتمال إساءة االستخدام معلوما

، يتطلب وجود التحذيرات الكافية بعدم استخدام معدات الضغط بتلك الناجمة عنه، وفي حال 
ً
كان ذلك غير ممكنا

 الطريقة.

 التصميم 2

 عام 2/1

يجب تصميم معدات الضغط بشكل صحيح مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة من أجل ضمان أن تكون املعدات آمنة طوال 

 عمرها االفتراض ي.
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املالئمة باستخدام طرق شاملة معروفة بأنها تتضمن هوامش سالمة كافية ضد جميع  يجب أن يتضمن التصميم معامالت السالمة

 أشكال القصور أو الفشل ذات الصلة.

 التصميم ملتانة/لقوة كافية 2/2

يجب تصميم معدات الضغط ألحمال تتناسب مع استخدامها املقصود التي أعدت له وظروف استخدام أخرى متوقعة.  2/2/1

، يجب أخذ العوامل 
ً
 التالية في االعتبار:وتحديدا

 الضغط الداخلي/الخارجي. -

 درجات الحرارة املحيطة والتشغيلية. -

 الضغط الساكن وكتلة املحتويات في ظروف التشغيل واالختبار. -

 األحمال الناتجة عن حركة املرور والرياح والزالزل. -

 ذلك.قوى ردة الفعل والعزوم الناتجة عن الدعامات وامللحقات واألنابيب وما إلى  -

 التآكل واإلجهاد وما إلى ذلك. -

 تحلل املوائع غير املستقرة.  -

 يجب األخذ في االعتبار األحمال املختلفة التي يمكن أن تحدث بنفس الوقت مع األخذ بالحسبان احتمالية تزامن حدوثها.

 يجب أن يستند التصميم للحصول على متانة/قوة كافية على أي مما يلي: 2/2/2

(، وتستكمل عند الضرورة بطريقة تصميم تجريبية على 2/2/3ابية كما هو موضح في البند )كقاعدة عامة، طريقة حس -

 (.2/2/4النحو املبين في البند )

بار*لتر أو  6000( عن PS*V( عندما يقل حاصل )2/2/4طريقة تصميم تجريبية دون حسابات كما هو موضح في البند ) -

 بار. 3000( عن PS*DNحاصل )

 طريقة الحساب 2/2/3

 ء الضغط وجوانب التحميل األخرى احتوا (أ)

يجب تحديد اإلجهادات املسموحة ملعدات الضغط مع مراعاة أوضاع القصور أو الفشل املتوقعة بشكل معقول 

 من أي شك مترتب على 
ً
 لهذه الغاية، يجب تطبيق عوامل السالمة للقضاء كليا

ً
في ظل ظروف التشغيل. وتحقيقا

 الفعلية واإلجهادات ونماذج الحساب وخصائص املادة وسلوكها.عملية التصنيع وظروف التشغيل 

ويجب أن توفر طرق الحساب هذه هوامش أمان/سالمة كافية منسجمة، حيثما ينطبق ذلك، مع متطلبات البند 

(7.) 

يمكن استيفاء املتطلبات املبينة أعاله بتطبيق إحدى الطرق التالية، حسب االقتضاء، إذا لزم األمر كمكمل 

 قة أخرى أو باالقتران معها:لطري

 التصميم باستخدام معادلة حسابية. -
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 التصميم باستخدام التحليل. -

 التصميم باستخدام ميكانيكا التصدع/االنكسار. -

 املقاومة (ب)

 يجب استخدام حسابات تصميم مناسبة لتحديد مقاومة معدات الضغط املعنية.

 وعلى وجه التحديد:

ي الحسابات عن الحد األقص ى املسموح به للضغوط وأن تأخذ في يجب أال تقل مقادير الضغط الداخلة ف -

( والضغط الديناميكي للموائع وتحلل املوائع غير املستقرة. Static Headاالعتبار قيمة الضغط الساكن )

عندما يتم فصل وعاء إلى غرف/حجر فردية تحتوي على ضغط، فيجب أن يستند تصميم جدار الفاصل 

 ن للحجرة بالنسبة ألدنى ضغط ممكن في الحجرة املجاورة.على أساس أعلى ضغط ممك

 يجب أن تسمح درجات الحرارة الحسابية بحدود سالمة مناسبة. -

يجب أن يؤخذ في الحسبان أثناء التصميم جميع املجموعات املحتملة من درجات الحرارة والضغط التي  -

 .يمكن لها أن تنشأ في ظل ظروف تشغيل متوقعة بشكل معقول للمعدات

 يجب أن تبقى الضغوط القصوى وتركيزات اإلجهاد القصوى ضمن حدود آمنة. -

يجب استخدام القيم املناسبة لخصائص املادة واملبنية على بيانات موثقة، مع مراعاة األحكام الواردة في  -

تها، ( من هذا امللحق إلى جانب عوامل السالمة املناسبة. وتشمل خصائص املادة التي يتعين مراعا4البند )

 حيثما ينطبق ذلك، ما يلي:

  ،حسب املناسب عند درجة الحرارة الداخلة في الحسابات. %1.0أو  %0.2مقاومة الخضوع 

 .مقاومة الشد 

 .)املقاومة املعتمدة على الزمن )مثل: مقاومة الزحف 

 .بيانات اإلجهاد/التعب 

  معاملYoung .)معامل املرونة( 

  الكمية املناسبة لالنفعال غير املرن(Appropriate Amount of Plastic Strain.) 

 ( طاقة التمزق باالنحناءBending Rupture Energy.) 

 .صالبة/متانة الكسر 

  يجب تطبيق عوامل مشتركة مناسبة لخصائص املادة التي تعتمد، على سبيل املثال، على نوع

 االختبار غير اإلتالفي واملواد املوصولة وظروف التشغيل املتوقعة.

  أن يأخذ التصميم في الحسبان جميع أنواع التدهور التي يمكن التنبؤ بها بشكل معقول )مثل: يجب

(( بما يتناسب مع االستخدام املقصود fatigue( واإلجهاد )creep( والزحف )corrosionالتآكل )

لسمات ( من هذا امللحق إلى ا3/4للمعدات. ويوجه االنتباه ، في التعليمات املشار إليها في البند )

 الخاصة للتصميم ذات الصلة بعمر املعدات، على سبيل املثال:
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 الزحف: تصميم ساعات التشغيل عند درجات حرارة محددة. -

 اإلجهاد: تصميم عدد الدورات عند مستويات إجهاد محددة. -

 (.corrosion allowanceالتآكل: تصميم سماحية التآكل ) -

 النواحي املتعلقة باالستقرار (ج)

ماكة املحسوبة ال تسمح باالستقرار الهيكلي الكافي، تتخذ التدابير الالزمة ملعالجة الحالة مع مراعاة في حال أن الس

 مخاطر النقل والتعامل.

  



 00-00-00-00-م.إ       
      

       
 

 
 هيئة المواصفات السعودية         
         www.saso.gov.sa 

 70من  43الصفحة 
 

 طريقة التصميم التجري ي 2/2/4

، عن طريق برنامج اختبار مناسب يتم تنفيذه على عينة تمثل 
ً
 أو جزئيا

ً
يمكن التحقق من صحة تصميم املعدات، كليا

 أو لفئة منها.املعدات 

 بشكل واضح قبل إجراء االختبار ومقبول من الجهة املسؤولة عن نموذج تقييم 
ً
يجب أن يكون برنامج االختبار معرفا

 مطابقة التصميم، حيثما وجد.

يجب أن يحدد البرنامج شروط االختبار ومعايير القبول أو الرفض. يجب قياس القيم الحقيقية لألبعاد وخواص املواد 

 ية التي تتكون منها املعدات املفحوصة قبل إجراء االختبار.األساس

عند اللزوم، يجب أن يكون باإلمكان أثناء االختبار مراقبة املناطق الحرجة في معدات الضغط باستخدام وسائل مالئمة 

 قادرة على تسجيل االنفعاالت واالجهادات بدقة كافية.

 يجب أن يشمل برنامج االختبار ما يلي:

ملقاومة/لقوة الضغط، الغرض منه التحقق من خلو املعدات من التسربات البليغة أو التشوهات التي اختبار  (أ

 تتجاوز مستوى معين عند ضغط مع هامش أمان/سالمة محدد مرتبط بأقص ى ضغط مسموح به. 

 يجب تحديد ضغط االختبار بناء على االختالفات بين قيم قياسات الخواص الهندسية والخصائص املادية

تحت ظروف االختبار والقيم املستخدمة ألغراض التصميم. كما يجب األخذ في االعتبار االختالفات بين درجات 

 الحرارة في االختبار والتصميم.

اختبارات مناسبة يتم تحديدها بناء على شروط خدمة املعدات مثل زمن التحمل على درجات حرارة محددة أو  (ب

 ددة؛ عند وجود خطورة للزحف أو اإلجهاد.عدد الدورات عند مستويات إجهاد مح

 ( مثل التآكل أو الضرر الخارجي.2/2/1اختبارات إضافية عند الضرورة تتعلق بعوامل أخرى ذكرت في البند ) (ج

 اشتراطات لضمان سالمة التعامل والتشغيل 2/3

معقول في عملية تشغليها. يجب أن تكون طريقة التشغيل املحددة ملعدات الضغط على نجو يمنع أي مخاطر متوقعة بشكل 

 كما يجب إيالء اهتمام خاص، عند االقتضاء، ملا يلي:

 االغالقات والفتحات. -

 التفريغ/التصريف الخطير عند اندفاع املائع من أماكن تنفيس الضغط. -

 أجهزة ملنع الوصول املادي أثناء وجود ضغط أو فراغ. -

 درجة حرارة السطح مع مراعاة االستخدام املقصود. -

 املوائع غير املستقرة.تحلل  -

ن املستخدم 
 
على وجه الخصوص، يجب تجهيز معدات الضغط التي تحتوي على باب للدخول بجهاز تلقائي أو يدوي ُيمك

 للخطر. عالوة على ذلك، في حال وجود إمكانية إلجراء عملية الفتح 
ً
بسهولة من التأكد من أن عملية فتحه ال تشكل مصدرا

 بشكل سريع، فيجب تركيب 
ً
جهاز على معدات الضغط يقوم بمنع فتحها عندما يشكل ضغط أو درجة حرارة املائع مصدرا

 للخطر.
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 وسائل الفحص 2/4

ن من تنفيذ جميع الفحوصات الالزمة لضمان السالمة. (أ
 
 يجب تصميم وبناء معدات الضغط بشكل يمك

 لل (ب
ً
تأكد من سالمتها الدائمة مثل فتحات يجب أن تتوفر وسائل لتحديد الحالة الداخلية للمعدات إذا كان ذلك ضروريا

 دخول تسمح بالوصول املادي إلى داخل معدات الضغط إلجراء الفحوصات املطلوبة بشكل آمن وميسر.

 يمكن استخدام وسائل أخرى للضمان سالمة معدات الضغط في أي من الحاالت التالية: (ج

.إذا كانت املعدات صغيرة بحيث يكون الوصول املادي للداخل فيها غ -
ً
 ير ممكنا

 على الداخل. -
ً
 إذا كان فتح معدات الضغط يؤثر سلبيا

إذا ثبت أن املادة املحتواة ال تضر باملادة التي صنعت منها املعدات وال يوجد آليات أخرى للتدهور الداخلي يمكن  -

 التنبؤ بها بشكل معقول.

 وسائل التصريف والتنفيس والتهوية 2/5

 يجب توفير وسائل مالئمة لتصريف وتهوية معدات الضغط عند الضرورة، من أجل ما يلي: 

( والتآكل Vacuum collapse( واالنهيار التفريغي )Water Hammerتجنب التأثيرات الضارة مثل املطرقة املائلة ) -

، وخاصة اختبار الضغط، في عين والتفاعالت الكيميائية غير املتحكم بها. ويجب أخذ جميع مراحل التشغيل واالختبار

 االعتبار.

 إتاحة إجراء عمليات التنظيف والتفتيش والصيانة بشكل آمن. -

 التآكل أو األضرار الكيميائية األخرى  2/6

يجب عند الضرورة توفير ما يكفي من الحماية ضد التآكل أو األضرار الكيميائية األخرى، مع مراعاة االستخدام املقصود 

 قولة. واملتوقع بصورة مع

 (Wearالبلى ) 2/7

 (، فيجب اتخاذ تدابير كافية من أجل ما يلي:abrasion( أو الكشط )erosionعند احتمال حدوث حاالت شديدة من الحت )

( أو linersالتقليل إلى أدنى حد من هذا التأثير عن طريق التصميم املناسب، مثل سماكة املواد أو استخدام بطانات ) -

 (.claddingمواد تكسية )

- .
ً
 السماح باستبدال األجزاء األكثر تأثرا

 (. 3/4لفت االنتباه إلى التدابير الالزمة ملواصلة االستخدام اآلمن، في التعليمات املشار إليها في البند ) -

 املجمعات 2/8

 يجب مراعاة ما يلي عند تصميم املجمعات:

 املعدة لها. أن تكون املكونات التي سيتم تجميعها ببعضها البعض فعالة وصالحة للوظيفة -
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 الدمج الصحيح والتجميع املالئم لجميع املكونات. -

 أحكام التعبئة والتفريغ 2/9

يجب، عند االقتضاء، تصميم معدات الضغط وتزويدها بملحقات أو استخدام وسائل لوصالتها لضمان عمليات تعبئة 

 وتفريغ آمنة وخاصة في يتعلق بمصادر الخطر مثل:

 عند التعبئة: (أ

 أو الضغط الزائد مع مراعاة نسبة التعبئة وضغط البخار عند درجة الحرارة املرجعية.التعبئة الزائدة  -

 عدم استقرار معدات الضغط. -

 عند التفريغ: االندفاع غير املنضبط للمائع املضغوط. (ب

 عند التعبئة أو التفريغ: عمليات الربط أو الفك غير اآلمنة. (ج

 غطالحماية من تجاوز الحدود املسموح بها ملعدات الض 2/10

في الحاالت التي يمكن فيها تجاوز الحدود املسموح بها، في ظل ظروف يمكن التنبؤ بها على نحو معقول، يجب تزويد معدات 

الضغط بأجهزة حماية مناسبة أو استخدام وسائل لتوصيل معدات الضغط بأجهزة حماية مالئمة، إال إذا كانت املعدات 

 مجمعات. معدة ليتم حمايتها بأجهزة حماية أخرى ضمن

 يجب تحديد الجهاز املالئم أو مجموعة من هذه األجهزة على أساس الخصائص الخاصة باملعدات أو املجمعات.

 تشمل أجهزة الحماية املالئمة ومجموعاتها ما يلي:

 ملحقات السالمة، حسب التعاريف املذكورة. (أ

ن من اتخاذ إجراءات كافية عند االقتضاء، أجهزة رصد ومراقبة مالئمة مثل املؤشرات و/أو أجهزة اإل  (ب
 
نذار التي تمك

 للحفاظ على معدات الضغط ضمن الحدود املسموح بها.
ً
 أو يدويا

ً
 إما تلقائيا

 ملحقات السالمة 2/11

 يجب على ملحقات السالمة أن: 2/11/1

يتم تصميمها وبناؤها بحيث تكون موثوقة ومالئمة للوظيفة املقصودة وأن تأخذ في االعتبار متطلبات الصيانة  -

 واالختبار لألجهزة، حيثما ينطبق ذلك.

تكون مستقلة عن الوظائف األخرى، إال إذا كانت وظيفة السالمة الخاصة بها ال يمكن أن تتأثر بهذه الوظائف  -

 األخرى.

تفي بمبادئ التصميم املناسبة من أجل الحصول على حماية مالئمة وموثوقة. وتشمل هذه املبادئ، على وجه  -

( redundancy( وتوفر بدائل احتياطية لألجزاء الحساسة )fail-safe modesقاومة للفشل )الخصوص، األنماط امل

 (.self-diagnosis( والتشخيص الذاتي )diversityوالتنوع )

 أجهزة الحد من الضغط 2/11/2



 00-00-00-00-م.إ       
      

       
 

 
 هيئة المواصفات السعودية         
         www.saso.gov.sa 

 70من  46الصفحة 
 

( بشكل دائم، إال أنه PSيجب أن تكون هذه األجهزة مصممة بحيث ال يتجاوز الضغط الحد األقص ى املسموح به )

 (، عند االقتضاء.7/3ح عند اللزوم بزيادة الضغط لفترة قصيرة بالتوافق مع املتطلبات الواردة في البند )يسم

 أجهزة مراقبة درجة الحرارة 2/11/3

 يجب أن تمتاز هذه األجهزة بزمن استجابة كاف يالئم أسس وقواعد السالمة بما يتفق مع وظيفة القياس.

 الحريق الخارجي 2/12

يث تكون مالئمة، وعند الضرورة، وتزويدها بملحقات مناسبة أو استخدام يجب تصميم معدات الضغط بح

وسائل للتوصيل لتلبية متطلبات الحد من الضرر الناتج في حال نشوب حريق خارجي مع مراعاة االستخدام 

 املقصود.

 التصنيع 3

 إجراءات التصنيع 3/1

التصميم باستخدام الطرق املالئمة واإلجراءات يجب على الصانع ضمان التنفيذ الكفؤ لألحكام املوضوعة في مرحلة 

 ذات الصلة، مع مراعاة الجوانب الواردة أدناه.

 تجهيز األجزاء املكونة 3/1/1

( إلى زيادة في العيوب أو التشققات Chamfering( والشطب )Formingيجب أال يؤدي تجهيز األجزاء املكونة مثل التشكيل )

 والتي من املرجح أن تؤثر على سالمة معدات الضغط.أو إلى تغييرات في الصفات امليكانيكية 

 الوصل الدائم 3/1/2

 يجب أن تخلو الوصالت الدائمة وما حولها من أي عيوب سطحية أو داخلية تؤثر في سالمة معدات الضغط.

يجب أن تستوفي خصائص الوصالت الدائمة الحد األدنى من الخصائص املحددة للمواد املعدة للوصل مالم تؤخذ قيم 

 واص األخرى ذات الصلة في االعتبار على وجه التحديد في حسابات التصميم.الخ

يجب تنفيذ الوصل الدائم في معدات الضغط للمكونات التي تساهم في مقاومة املعدات للضغط وللمكونات املتصلة 

 إلجراءات عمل مالئمة.
ً
 مباشرة بها من قبل طاقم مؤهل بشكل مناسب وطبقا

( فيجب أن تتم املوافقة على إجراءات التشغيل واملوظفين/الطاقم من IV( و )III( و )IIات )ملعدات الضغط ضمن الفئ

 لتقدير الصانع، كما يلي:
ً
 قبل طرف ثالث مختص، والذي قد يكون وفقا

 جهة مقبولة. -

 جهة، طرف ثالث، معترف بها في الدولة.  -

االختبارات على النحو املنصوص عليه في ولتنفيذ هذه املوافقات، يجب على الطرف الثالث إجراء الفحوصات و 

 املواصفات املالئمة أو فحوصات واختبارات مكافئة، أو تكليف من يقوم بتنفيذها.

 االختبارات غير االتالفية 3/1/3

يجب إجراء االختبارات غير االتالفية للوصالت الدائمة في معدات الضغط من قبل طاقم مؤهل تأهيل مناسب. ملعدات 

 ( يجب أن يكون الطاقم/املوظفين معتمدين من طرف ثالث معترف به في الدولة.IV( و )III)الضغط ضمن الفئات 
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 املعالجة الحرارية 3/1/4

يجب تطبيق املعالجة الحرارية املالئمة في مرحلة التصميم املناسبة من التصنيع عند وجود خطورة بأن تؤدي عملية 

 سالمة معدات الضغط. اإلنتاج إلى تغيير خصائص املادة إلى حد من شأنه أن يضعف

 (Traceabilityالتتبعية ) 3/1/5

يجب وضع إجراءات مناسبة والحفاظ عليها لتحديد املواد التي تشكل مكونات املعدات التي تسهم في مقاومة الضغط 

 باإلنتاج، وحتى االختبار النهائي ملعدات الضغط املصنعة.
ً
 من االستالم، مرورا

ً
 بالوسائل املناسبة بدءا

 ائي التقييم النه 3/2

 يجب أن تخضع معدات الضغط لعملية تقييم نهائية كما هو موضح أدناه.

 التفتيش النهائي 3/2/1

يجب أن تخضع معدات الضغط لعملية تفتيش نهائية من خالل الفحص الظاهري وتقييم مدى مطابقة الوثائق املرفقة 

تصنيع في الحسبان. وبقدر ما يكون ذلك ملتطلبات هذه الالئحة الفنية. يمكن أن تؤخذ االختبارات التي أجريت أثناء ال

 على كل جزء من املعدات عند اللزوم أثناء 
ً
 وخارجيا

ً
 ألسباب تتعلق بالسالمة، يجري التفتيش النهائي داخليا

ً
ضروريا

 التصنيع )على سبيل املثال، حيثما يكون الفحص أثناء التفتيش النهائي غير ممكن(.

  (Proof testاختبار التحمل ) 3/2/2

تضمن التقييم النهائي ملعدات الضغط اختبارا الحتواء الضغط، والذي يأخذ عادة ما يأخذ شكل اختبار يجب أن ي

 (. 7/4الضغط الهيدروستاتيكي عند ضغط يساوي على األقل القيمة املحددة في البند )

 (، يمكن إجراء هذا االختبار على أسس إحصائية.Iبالنسبة ملعدات الضغط املنتجة وفق الفئة )

 أو غير عملي، يمكن إجراء اختبارات بديلة ذات قيمة معترف بها. أما عن
ً
دما يكون اختبار الضغط الهيدروستاتيكي ضارا

بالنسبة لالختبارات األخرى، غير اختبار الضغط الهيدروستاتيكي، فيجب تطبيق تدابير إضافية مثل االختبارات غير 

 املكافئة، قبل إجراء تلك االختبارات.االتالفية أو غير ذلك من األساليب ذات الصالحية 

 التفتيش على أجهزة السالمة/الحماية 3/2/3

يجب أن يتضمن التقييم النهائي للمجمعات فحص ألجهزة السالمة التي تهدف إلى التحقق من االمتثال الكامل للمتطلبات 

 (.2/10املشار إليها في البند )

 وضع العالمات )الوسم والبيان( 3/3

 التالية:يجب توفير املعلومات 

 لجميع معدات الضغط: (أ

 سنة الصنع. -

 لطبيعتها، مثل النوع والسلسلة أو الرقم التعريفي  -
ً
تحديد/تعريف معدات الضغط وفقا

 والتسلسلي للدفعة أو السلسلة.
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 الحدود القصوى/الدنيا األساسية املسموح بها. -

االستخدام اآلمن، وعند حسب نوع معدات الضغط، معلومات إضافية ضرورية للتركيب أو التشغيل أو  (ب

 االقتضاء، للصيانة والتفتيش الدوري، مثل:

 (.L( بالليترات )Vحجم معدات الضغط ) -

 (.DNالقياس االسمي لألنابيب )  -

 ( وتاريخه بالبار.PTمقدار ضغط االختبار املستخدم ) -

 (.barضغط تشغيل جهاز السالمة بالبار ) -

 (.kW)القدرة الخارجة/ناتج معدات الضغط بالكيلوواط  -

 (.Vجهد املصدر بالفولت ) -

 االستخدام املقصود. -

 نسبة التعبئة )كجم/لتر(. -

 الكتلة القصوى للتعبئة )كج(. -

 الكتلة الفارغة )كجم(. -

 مجموعة املائع. -

عند االقتضاء، تحذيرات مثبتة على معدات الضغط لتوجيه االنتباه إلى سوء االستخدام الذي أظهرت التجربة  (ج

 إمكانية حدوثه.

وضع املعلومات املشار إليها في النقاط )أ( و )ب( و )ج( على معدات الضغط، أو على لوحة بيانات مثبتة يجب 

 بإحكام عليها باستثناء الحاالت التالية:

يمكن، حيثما ينطبق ذلك، استخدام الوثائق املناسبة لتجنب وضع عالمات متكررة على  -

 ملجمعة/التجميع.أجزاء فردية مثل مكونات األنابيب، املعدة لنفس ا

، مثل امللحقات، يمكن وضع املعلومات املذكورة  -
ً
عندما تكون معدات الضغط صغيرة جدا

 في الفقرة )ب( أعاله على بطاقة/ملصق مرفق أو متصل بمعدات الضغط.

يمكن استخدام البطاقات أو وسائل أخرى مالئمة للكتلة التي يتم تعبئتها والتحذيرات  -

 )ج(، بشرط بقائها قابلة للقراءة للمدة الزمنية املناسبة.املشار إليها في الفقرة 

 إرشادات التشغيل 3/4
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عند طرح معدات الضغط في األسواق، فيجب أن تكون مصحوبة )حسب االقتضاء(، بتعليمات للمستخدم  (أ)

 تحتوي جميع معلومات السالمة الضرورية املتعلقة بما يلي:

 الضغط.التركيب بما في ذلك تجميع قطع مختلفة من معدات  -

 الوضع في الخدمة. -

 االستخدام. -

 الصيانة بما في ذلك عمليات الفحص التي يقوم بها املستخدم. -

 للبند ) (ب)
ً
( من هذا امللحق باستثناء 3/3يجب أن تشمل اإلرشادات املعلومات املثبتة على معدات الضغط وفقا

والرسومات واألشكال  التعريف التسلسلي، ويجب أن تكون مصحوبة، عند االقتضاء، بالوثائق الفنية

 الضرورية لفهم هذه اإلرشادات بشكل واضح.

 للبند  (ج)
ً
يجب أن تشير هذه املعلومات، عند االقتضاء، إلى مصادر الخطر الناتجة عن سوء االستخدام وفقا

 للبند )1/3)
ً
 (.2/2/3( من هذا امللحق والسمات الخاصة بالتصميم وفقا

 املواد 4

تصنيع معدات الضغط صالحة لهذا االستخدام طوال فترته املقررة ما لم يكن من املتوقع  يجب أن تكون املواد املستخدمة في

 استبدالها.

( 4/2( والفقرة )أ( من البند )4/1يجب أن تفي مستهلكات اللحام وغيرها من مواد الوصل باملتطلبات ذات العالقة من البند )

 ى كان على املستوى الفردي أو في هيكل مشترك/مدمج.( بطريقة مناسبة، سواء عل4/3والفقرة األولى من البند )

 يجب أن تكون مواد األجزاء املعرضة للضغط كالتالي: 4/1

أن يكون لها خصائص مناسبة لجميع ظروف التشغيل التي يمكن التنبؤ بها بشكل معقول ولجميع ظروف االختبار،  (أ)

، يجب أن تمتثل خصائص وعلى وجه الخصوص أن تكون مرنة وصلبة بالشكل الكافي. وحيثما كان ذ
ً
لك مناسبا

( من هذا امللحق. عالوة على ذلك، يجب إيالء االنتباه الكافي وبشكل خاص عند اختيار 7/5املواد ملتطلبات البند )

املواد، لتجنب التمزقات الهشة عند الضرورة. في حال االضطرار الستخدام مواد هشة ألسباب محددة، فيجب 

 اتخاذ تدابير مناسبة.

كون ذات مقاومة كيميائية كافية للمائع الذي تحتويه معدات الضغط. كما يجب أال تتأثر الخصائص أن ت (ب)

 خالل العمر املقرر للمعدات.
ً
 كبيرا

ً
 الفيزيائية والكيميائية الضرورية للسالمة التشغيلية تأثرا

 أال تتأثر بشكل كبير أو ملحوظ بالتقادم. (ج)

 ودة.أن تكون مناسبة إلجراءات املعالجة املقص (د)

. (ه)
ً
 أن يتم اختيارها من أجل تجنب حدوث تأثيرات كبيرة وغير مرغوبة عند تجميع املواد املختلفة معا

 يجب على الشركة املصنعة ملعدات الضغط: 4/2
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( من هذا امللحق والخصائص 2/2/3تحديد بطريقة مناسبة القيم الالزمة لحسابات التصميم املذكورة في البند ) (أ)

 (.4/1معالجتها املذكورة في البند )األساسية للمواد وعمليات 

توفير العناصر املتعلقة باملطابقة في وثائقه الفنية، فيما يتعلق بمواصفات املواد في هذه الالئحة بأحد النماذج  (ب)

 التالية:

 باستخدام مواد تتوافق مع املواصفات ذات العالقة. -

 من خالل تقييم مادي معين. -

أن تقوم الجهة املقبولة املسؤولة عن إجراءات تقويم مطابقة ملعدات  (، يجبIV( و )IIIملعدات الضغط فئات ) (ج)

 الضغط بإجراء تقييم محدد لتقييم املواد املعينة.

يجب على الشركة الصانعة للمعدات اتخاذ التدابير الالزمة للتأكد من أن املادة املستخدمة مطابقة للخصائص/للمواصفات  4/3

 الحصول على الوثائق التي أعدها الصانع التي تؤكد مطابقة املواد للمتطلبات.املطلوبة. وعلى وجه الخصوص، يجب 

(، يجب أن تأخذ الوثائق املطلوبة شكل IV( و )III( و )IIفيما يتعلق باألجزاء الرئيسية الحاملة للضغط في املعدات من الفئات )

 شهادة ضبط منتج محدد.

سب لضمان الجودة، معتمدة من هيئة مختصة، وخضعت لعملية تقييم عندما يكون لدى الشركة املصنعة للمواد نظام منا

 محدد للمواد، يفترض أن الشهادات الصادرة عن الشركة الصانعة تشهد على بمطابقة املتطلبات ذات الصلة بهذه الفقرة.

 متطلبات معدات الضغط املحددة

، تنطبق املتطلبات التالية على معدات الضغط التي (4( إلى الفصل )1باإلضافة إلى املتطلبات املنصوص عليها في الفصل )

 (.6( و )5يشملها الفصلين )

املتطلبات الخاصة بمعدات الضغط املعرضة للحرارة الناتجة عن احتراق الوقود أو ملصادر الحرارة األخرى مع خطورة  5

 (. 4/1/3حدوث إحماء زائد حسب ما هو مذكور في البند )

 تشمل هذه املعدات ما يلي:

( مثل: املراجل البخارية ومراجل املياه الساخنة املعرضتان 4/1/3/2لدات البخار واملياه الساخنة كما ذكر في البند )مو  -

يات/السخانات الفائقة ) (، ومراجل Reheaters( ومعيدات التسخين )Superheatersلحرارة احتراق الوقود، واملحم 

(، واملراجل الكهربائية Waste Incineration Boilersحرق النفايات )(، ومراجل Waste-heat Boilersالحرارة املهدرة )

(، وقدور الضغط، إلى جانب ملحقاتها. وعند اللزوم، أنظمتها املعدة immersion( أو املنغمسة )Electrodeذات القطب )

 ملعالجة مياه التغذية وتوريد الوقود.

(، مثل: أجهزة 4/1/3/1ر واملياه الساخنة واملندرجة في البند )معدات التسخين الصناعي غير املستخدمة في إنتاج البخا -

 التسخين للعمليات الكيميائية والعمليات األخرى املشابهة واملعدات املضغوطة ملعالجة/تجهيز األغذية.

ء اإلحماء يجب إجراء حسابات هذه املعدات وتصميمها وبناؤها بحيث يتم تجنب وتقليل مخاطر الفقدان امللحوظ للمحتويات جرا

 الزائد. وبشكل خاص، يجب التأكد عند اللزوم مما يلي:
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توفير وسائل حماية مناسبة لتقييد العوامل التشغيلية مثل الحرارة الداخلة والحرارة الخارجة، وعند االقتضاء،  (أ)

 مستوى املائع لتجنب أي خطر لنحماء الزائد املوضعي أو العام.

للسماح بتقييم خصائص املائع لتجنب املخاطر املتعلقة بالترسبات و/أو توفير نقاط أخذ العينات عند الحاجة  (ب)

 التآكل.

 وضع اشتراطات كافية إلزالة مخاطر التلف الناتج عن الترسبات. (ج)

 توفير وسائل إزالة آمنة للحرارة املتبقية بعد التوقف. (د)

لة لالحتراق والهواء، أو ارتداد اتخاذ خطوات لتجنب التراكم الخطر للمخاليط القابلة لالشتعال من املواد القاب (ه)

 اللهب.

 (4/1/3/3األنابيب حسب ما هو مذكور في البند ) 6

 يجب التأكد عند التصميم والبناء من التالي:

( Flangesأن خطورة اإلجهاد الزائد والناتج عن حرية الحركة غير املقبولة أو القوى الزائدة الناتجة، مثل: على الفلنجات ) (أ)

(، مضبوطة بشكل كاف بوسائل مثل الدعم Bellows( واملنافيخ )Hoses( والخراطيم )Connectionsأو الوصالت )

(Support( والتقييد )Constraint( والتثبيت )Anchoring( واملحاذاة )Alignments.والشد املسبق ) 

غازية داخل األنابيب توفير وسائل لتصريف وإزالة الترسبات من املناطق املنخفضة عند وجود احتمال تكثيف للموائع ال (ب)

 ( أو التآكل.Water hammerلتجنب التلف الناتج عن الطرق املائي )

ن الدوامات )Turbulencesإيالء االعتبار الكافي للتلف املحتمل من االضطرابات ) (ج) (. تنطبق الفقرات ذات Vortices( وتكو 

 ( من هذا امللحق.2/7الصلة من البند )

 ( الناتج عن االهتزازات في األنابيب.Fatigueاإلعياء )إيالء االنتباه االفي لخطورة  (د)

( التي يمثل حجمها خطورة Take-off(، لعزل األنابيب التصريف )1توفير الوسائل املالئمة في حال املوائع من املجموعة ) (ه)

 ملحوظة/كبيرة.

صريف على الجانب الدائم، التقليل إلى أدنى حد من خطر التفريغ غير املقصود؛ يجب وضع عالمة واضحة على نقاط الت (و)

 مما يشير إلى السائل املوجود.

أن يكون موقع ومسار األنابيب تحت األرض مسجلين على األقل في الوثائق الفنية لتسهيل الصيانة أو التفتيش أو اإلصالح  (ز)

 املأمون.

 املتطلبات الخاصة بقيم محددة ملعدات ضغط معينة 7

ع ذلك، في حال عدم تطبيقها، بما فيها الحاالت التي لم تذكر فيها املواد بشكل تسري االشتراطات التالية كقاعدة عامة. وم

محدد والتي لم تطبق فيها املواصفات القياسية ذات العالقة(، فعلى الشركة الصانعة أن تبين اإلجراءات املالئمة التي تم 

 اتخاذها لتحقيق مستوى شامل ومكافئ للسالمة.

 ملتطلبات السالمة األساسية الواردة في الفصل )االشتراطات املنصوص عليها في 
ً
 مكمال

ً
( 6( إلى الفصل )1هذا البند تعد جزءا

 ملعدات الضغط التي تنطبق عليها.
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 اإلجهادات املسموح بها 7/1

 الرموز  7/1/1

𝑅𝑒/𝑡  ( حد الخضوعYield limit:ويشير للقيمة عند درجة الحرارة املستخدمة في الحسابات لآلتي ) 

 ( ملادة تظهر حدود تدفق عليا ودنيا.Upper flow limit) حد التدفق األعلى -

( واألملنيوم austenitic% للفوالذ األوستينيتي ) 1.0( عند Proof strengthمقاومة التحمل ) -

 غير السبائكي.

 % في الحاالت األخرى. 0.2( عند Proof strengthمقاومة التحمل ) -

𝑅𝑚/20    ويشير إلى القيمة األدنى ملقاومة( الشد القصوىUltimate strength على )20 ( درجة مئوية°C.) 

𝑅𝑚/𝑡   .تحدد مقاومة الشد القصوى عند درجة الحرارة املستخدمة في الحسابات 

( نتيجة األحمال الساكنة Permissible general membrane stressيجب أال يزيد اإلجهاد الغشائي العام املسموح به ) 7/1/2

( 
ً
 فيه الزحف )Predominantly static loadsاألكثر تأثيرا

ً
(، Creep( وعلى درجات حرارة خارجة عن املجال التي يكون ملحوظا

 للمادة املستخدمة:
ً
 عن القيمة األصغر من القيم التالية وفقا

- ((𝑅𝑒

𝑡
  ×  

2

3
𝑅𝑚)و ) 

20
  ×  

5

12
( بما في ذلك الفوالذ Ferriticفي حالة الفوالذ الحديدي ) 

( والفوالذ Fine-grained( وباستثناء فوالذ الحبيبات الدقيقة )Normalized rolledاملطاوع )

 بشكل خاص.
ً
 املعالج حراريا

 في حالة الفوالذ االوستينيتي: -

 ((𝑅𝑒

𝑡
  ×  

2

3
 %. 30إذا كانت استطالته بعد التمزق تزيد عن   

 ( أو(𝑅𝑒

𝑡
  ×  

5

6
𝑅𝑚)و ) 

20
  ×  

1

3
 %. 35، إذا كانت استطالته بعد التمزق تزيد عن 

- ((𝑅𝑒

𝑡
  ×  

10

19
𝑅𝑚)و ) 

20
  ×  

1

3
، في حالة الفوالذ املسكوب غير السبائكي أو قليل السبيكة 

(non-alloy or low-alloy cast steel.) 

- ((𝑅𝑒

𝑡
  ×  

2

3
 ، في حالة االملنيوم.

- ((𝑅𝑒

𝑡
  ×  

2

3
𝑅𝑚)و ) 

20
  ×  

5

12
، في حالة سبائك األملنيوم باستثناء السبائك املقساة 

 (.Precipitation hardening alloysبالترسيب )

 معامالت الوصل 7/2

 يجب أال يزيد معامل الوصل للوصالت امللحومة عن القيم التالية:
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، للمعدات الخاضعة لالختبارات االتالفية وغير االتالفية التي تؤكد أن املجموعة الكاملة 1 -

 من الوصالت ال تظهر أي عيوب ملحوظة/كبيرة.

 الخاضعة لالختبارات العشوائية غير االتالفية. ، للمعدات0.85 -

 ، للمعدات غير الخاضعة لالختبارات غير االتالفية باستثناء التفتيش البصري.0.7 -

 وعند الضرورة، يجب األخذ في الحسبان نوع اإلجهاد على الوصلة وخصائصها امليكانيكية والتقنية.

 ألوعية الضغط 7/3
ً
 أجهزة الحد من الضغط، وخصوصا

% من أعلى ضغط مسموح  10( من هذا امللحق دون 2/11/2بقاء موجة الضغط الزائدة واللحظة املذكورة في البند )يجب إ

 به.

 (Hydrostatic test pressureضغط االختبار الهيدروستاتيكي ) 7/4

ألكبر من القيم ( من هذا امللحق عن القيمة ا3/2/2ألوعية الضغط، يجب أال يقل ضغط االختبار املائي املذكور في البند )

 التالية:

قيمة أعلى حمل يمكن ملعدات الضغط أن تخضع له خالل الخدمة مع مراعاة أقص ى ضغط  -

 .1.25مسموح به وأقص ى درجة حرارة مسموح بها، مضروبة في املعامل 

 باملعامل  -
ً
 ، أيهما أكبر.1.43الحد األقص ى للضغط املسموح به مضروبا

 خصائص املادة 7/5

 ملعايير أخرى يجب مراعاتها، يعتبر الفوالذ لدن بشكل كاف ليل ي الفقرة )ا( من 
ً
مالم تكم هناك حاجة إلى قيم أخرى وفقا

%، وإذا لم تقل طاقة  14( من هذا امللحق إذا لم تقل استطالته بعد التمزق في اختبار شد وفق إجراء معياري عن 4/1البند )

( وال تزيد C°درجة مئوية ) 20جول، عند درجة حرارة ال تزيد عن  27عن  ISO-Vالتمزق عند الثني املقاسة لقطعة اختبار 

 عن أقل درجة حرارة تشغيل مجدولة. 
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 (3امللحق )

 جداول تقييم املطابقة

 (.7ي املادة )تشير الفئات في الجداول إلى إجراءات تقييم املطابقة املحددة ف (1

 إجراء/نموذج تقييم املطابقة الفئة

I إقرار املورد باملطابقة 

II ( نموذج تقويم املطابقةType 1a )-  ( اعتماد الطرازType Approval) 

III ( نموذج تقويم املطابقةType 3 )- )املطابقة للطراز املبنية على تقويم عملية اإلنتاج( 

IV ( نموذج تقويم املطابقةType 3 )- )املطابقة للطراز املبنية على تقويم عملية اإلنتاج( 

 

 (.IV( ضمن الفئة )4/1/3/4( واملذكور ة في بند )1تصنف ملحقات السالمة املعرفة في املادة ) (2

ومع ذلك، على سبيل االستثناء، يمكن تصنيف ملحقات السالمة املصنعة ملعدات محددة في نفس فئة املعدات التي 

 بحمايتها.تقوم 

 ( بناء على جميع ما يلي:4/1/3/4( واملذكورة في البند )1تصنف ملحقات الضغط املعرفة في املادة ) (3

 (PSأقص ى ضغط مسموح به ) -

 ( حسب االقتضاء.DN( أو املقاس االسمي )Vحجمها ) -

 مجموعة املوائع التي أعدت لها. -

 ة تقييم املطابقة.يتم استخدام الجدول املالئم لألوعية أو األنابيب لتحديد فئ

عند اعتبار كال من الحجم والقياس االسمي في الفقرة الثانية أعاله، فيجب تصنيف ملحقات الضغط حسب الفئة 

 األعلى.

 تشير خطوط الحدود بين الفئات في جداول تقييم املطابقة إلى الحد األعلى لكل فئة. (4
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 (1جدول )

 ( 4( من املادة )4/1/3/1األوعية املذكورة في املدخل األول من الفقرة )أ( من بند )

( ضمن الفئة 1( في جدول )II( أو )Iكحالة خاصة، تصنف األوعية املعدة الحتواء غاز غير مستقر وتقع ضمن الفئات )

(III.) 
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 (2جدول )

 (4( من املادة )4/1/3/1د )االوعية املذكورة في املدخل الثاني من الفقرة )أ( من بن
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 (3جدول )

 ( 4( من املادة )4/1/3/1األوعية املذكورة في املدخل األول من الفقرة )ب( من بند )
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 (4جدول )

 (4( من املادة )4/1/3/1األوعية املذكورة في املدخل الثاني من الفقرة )ب( من بند )

( إما إلى عملية تفحص 4/1/4/3ساخنة املذكورة في البند )كحالة خاصة، تخضع املجمعات املعدة لتوليد مياه 

( والفقرات )أ( و )د( 3/4( و )2/11( و )2/10للتصميم فيما يتعلق بمطابقتها للمتطلبات األساسية املذكورة في البنود )

 (، أو لنظام تأكيد جودة كامل.2من الفصل الخامس من امللحق )
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 (5جدول )

 (4( من املادة )4/1/3/2بند ) معدات الضغط املذكورة في

 (.IIIكحالة خاصة، يخضع تصميم قدور الضغط إلجراء تقييم مطابقة على األقل مكافئ ألحد أنماط الفئة )
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 (6جدول )

 (4( من املادة )4/1/3/3األنابيب املذكورة في املدخل األول من الفقرة )أ( من بند )

( ضمن 6( في جدول )II( أو )Iللغازات غير املستقرة وتقع ضمن الفئات )كحالة خاصة، تصنف شبكات األنابيب املعدة 

 (.IIIالفئة )
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 ( 7جدول )

 (4( من املادة )4/1/3/3األنابيب املذكورة في املدخل الثاني من الفقرة )أ( من بند )

( 7( في جدول )IIوتقع ضمن الفئة ) C° 350كحالة خاصة، تصنف األنابيب املحتوية على موائع بدرجة حرارة أعلى من 

 (.IIIضمن الفئة )
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 (8جدول )

 (4( من املادة )4/1/3/3األنابيب املذكورة في املدخل األول من الفقرة )ب( من بند )
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 (9جدول )

 (4( من املادة )4/1/3/3األنابيب املذكورة في املدخل الثاني من الفقرة )ب( من بند )

  



 00-00-00-00-م.إ       
      

       
 

 
 هيئة المواصفات السعودية         
         www.saso.gov.sa 

 70من  64الصفحة 
 

 (4امللحق )

 للمواصفة Type 1aتقويم املطابقة )نموذج 
ً
 ((ISO/IEC 17067( وفقا

 (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

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

 ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

ال لننتاج املرتقب، )نموذج اإلنتاج(. (1 ِّ
 
 فحص عينة نموذجية من املنَتج كامال، بحيث يكون ُممث

ـــميم الفني  (2 ــ ــ ــ ــ للمنَتج من خالل مراجعـة الوثـائق الفنيـة واألدلـة )نموذج التصــــــــــــــميم(، مع فحص تقويم مـدى مطـابقـة التصـــ

زمع، لواحدة أو أكثر من األجزاء ذات املخاطر للمنَتج )جمع بين نموذج اإلنتاج ونموذج التصميم(.
ُ
لة لننتاج امل ِّ

 
 عينة ُممث

 إجراءات اعتماد الطراز          2/1

 ند إحدى الجهات املقبولة تقديم طلب العتماد الطراز ع   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.  (1

 إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى. (2

ن من تقويم مــدى مطــابقــة املنتج ملتطلبــات اللوائح الفنيــة الســــــــــــــعوديــة، وأن تحتوي على تحليــل وتقييم  (3 ِّ
 
مك

ُ
وثــائق فنيــة ت

 مناسبين للمخاطر. 

د الوثائق الفنية املتطلبات التي تنطبق على املنَتج؛ على أن تشـــمل  (4 ِّ
التصـــميم  -حســـب ما يقتضـــيه التقويم  -يجب أن تحد 

 ام( املنَتج. والتصنيع وتشغيل )استخد

 العناصر التالية: -على األقل  -يجب أن تشمل الوثائق الفنية  (5

 وصف عام للمنَتج. (أ

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

 إلخ...

   تخدام( املنَتج املشار إليها.التوصيف والشروح الالزمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)اس (ج

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

اة الســتيفاء املتطلبات األســاســية للوائح الفنية الســعودية، وذلك في  مطبقة كليا أو جزئيا، ووصــفا للحلول املتبنَّ
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ــــفات ال ــ ــ ـــية حالة عدم تطبيق املواصــ ــ ــ ــــفات القياســـ ــ ــ ـــــتعمال الجزئي للمواصــ ــ ـــار إليها، وفي حالة االســـ ــ ــ ـــــية املشـــ ــ قياســـ

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

جراة، إلخ...  (ه
ُ
 نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات املراقبة واالختبارات امل

 تقارير االختبارات. (و

ِّ  (ز
 
زمع، ويمكن أن تطلب الجهة املقبولة املزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.عينات ُممث

ُ
 لة عن اإلنتاج امل

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

تَبعة، خاصــــة في حالة عدم تطبيق املواصــــفات القياســــية ا
ُ
لســــعودية 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.

 مهام الجهة املقبولة     2/1/2

ج  (أ
َ
 بالنسبة للمنت

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

 بالنسبة للعينات (ب

 للمواصـــفات القياســـية  (1
ً
مة وفقا صـــمَّ

ُ
التأكد من أن تصـــنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصـــر امل

 للمواصفات األخرى.
ً
مة وفقا صمَّ

ُ
 السعودية، والعناصر امل

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

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

 حالة عدم تطبيق املواصفات ذات العالقة.

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

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

 األساسية للوائح الفنية السعودية.

 االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات. (4

 بة لقرارات الجهة املقبولة بالنس (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.

ـــعوديـــة املنطبقـــة عل (2 ــ ــ ــ ــ ى املنَتج املعني، فـــإن الجهـــة املقبولـــة إذا ـكــان الطراز مطـــابقـــا ملتطلبـــات اللوائح الفنيـــة الســـ

ر شـــهادة اعتماد طراز للصـــانع، ويجب أن تحتوي الشـــهادة على اســـم وعنوان الصـــانع، ونتائج االختبارات،  صـــدِّ
ُ
ت
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دت، واملعلومات الالزمة لتحديد الطراز املصـــــــاَدق عليه، ويمكن أن تحتوي الشـــــــهادة  -وشـــــــروط ســـــــريانها  إن ُوجِّ

 كذلك على مرفقات. 

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

ختَبر وللمراقبة أثناء التشغيل.
ُ
 للطراز امل

ً
 وفقا

إذا كـان الطراز غير مطـابق ملتطلبـات اللوائح الفنيـة الســــــــــــــعوديـة املنطبقـة على املنَتج املعني، فيجـب على الجهة  (4

 
َّ
لة حيال  املقبولة أال غ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّ ِّ

 
بل
ُ
ر شهادة اعتماد الطراز، وأن ت صدِّ

ُ
ت

 عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.

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

ـــعودية، فيجب على الجهة املقبولة أن ظهور عدم مطابقة الطراز املصــــــــــــادَ  ــ ــ ــ ــ ق عليه ملتطلبات اللوائح الفنية السـ

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  -يجب على الصــ ــ ــ ــ ــ ـــــة بشـ ــ ــ ــ بكل  -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصـ

ر على مطــابقــة املنَتج ملتطلبــات اللوائح التغ ِّ
 
ؤث

ُ
دخلــة على الطراز املصـــــــــــــــادق عليــه؛ التي من شـــــــــــــــأنهــا أن ت

ُ
ييرات املــ

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

 إضافية على شهادة اعتماد الطراز األولية.

بت، وعليها  يجب على كل جهة مقبولة أن (7 حِّ
رت أو ســــــُ صــــــدِّ

ُ
غ الهيئة عن شــــــهادات اعتماد الطراز وأي إضــــــافة أ

َّ
بل
ُ
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

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

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

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

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

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

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

 الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

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

 دة عشر سنوات بعد وضع املنَتج في السوق.الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق مل

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

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

 )املطابقة للطراز املبنية على تقويم عملية اإلنتاج(

1. ة على تقويم عملية اإلنتاج    املطابقة للطراز املبنيَّ

ِّد 
ذ املور  ِّ

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

ن -تحت كامل مسؤوليته -ويقر 
ُ
 Typeتجات املعنية متطابقة مع الطراز املحدد في شهادة اعتماد الطراز )بأن امل

Approval.وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة ) 

 التصنيع .2

نتج، شامال خط اإلنتاج 
ُ
نتج، مصادق عليه لضمان سالمة امل

ُ
ِّد تشغيل نظام إدارة سالمة امل

يجب على املور 

 للبند )والفحص النهائي، واختبار 
ً
نتجات املعــنية وفقا

ُ
(، ويجب أن يخضـع النـظام إلى مراقبة دورية 3امل

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

 نظام إدارة سالمة املنتج .3

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

 بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي  ج(  
ً
 مكتوبا

ً
 جهة مقبولة أخرى.إقرارا

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(  

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

ُ
امل

 الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.

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

تيح وثائق نظام 
ُ
 شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن ت

ً
قا سِّ

َّ
نتج فهما مت

ُ
إدارة سالمة امل

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

 كافيا ملا يلي:

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

نتج.
ُ
 امل

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

ذة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها. ج(   ِّ
 الفحوصات واالختبارات املنف 
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 السجالت: مثل تقارير الفحص واالختبار واملعايرة، ووثائق تأهيل املوظفين املعنيين..إلخ. د(  

نتج.وسائل ضبط تحقيق  ه(  
ُ
نتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سالمة امل

ُ
 السالمة املطلوبة في امل

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 )
ً
، وذلك ملدة (، خالل فترة سريان املصاَدقة على النظام3/3مستوفيا

 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.

 3/6  
ً
 واحدا

ً
نتج املعني، وأن يضم الفريق عضوا

ُ
على األقل -يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سالمة امل

 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 

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

نتج لتلك املتطلبات.
ُ
 وإجراء الفحوصات واالختبارات الالزمة لضمان مطابقة امل

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

نتج
ُ
 ُمقتَرٍح 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

أو يحتــاج إلى إعــادة التقويم، ويجــب على الجهــة املقبولــة إشــــــــــــــعــار الصـــــــــــــــانع بقرارهــا، على أن يتضــــــــــــــمن 

 ار نتائج الفحص واالختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.اإلشع

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  4/2 
بدخول مواقع التصنيع  -خالل فترة سريان املصادقة  -املقبولة 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

 . إلخ.املعنيين ..

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

 شهادة املطابقة واإلقرار باملطابقة .5

 على نظام إدارة ســـــالمة يجب  5/1 
ً
ِّد حاصـــــال

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، وتو  5/2 
ُ
ضيحها في شهادة املطابقة الصادرة، يجب على الجهة املقبولة تحديد 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  ( ســـنوات، 10ال تقل عن عشـــر )يجعله ُمتاحا للجهات املختصـــة والرقابية 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.

 ل 5/4 
ً
ِّد أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحة

لجهات املختصة والرقابية وُسلطات مسح السوق ملدة يجب على املور 

 ( سنوات.10ال تقل عن عشر )

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

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

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

ــــحبها، وذلك بأي و  ـــها أو تعليقها أو تقييدها أو سـ ــــكل صـــــادقت عليها، أو التي قامت برفضــ ســـــيلة، إما بشـ

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

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

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

ِّد باملطابقة  نموذج
 Supplier Declaration of Conformityإقرار املور 

أ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة عبَّ  يُ

ِّد  (1
 بيانات املور 

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

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

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

 الشخص الذي يمكن االتصال به: -

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

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

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الفاكس:  -

 تفاصيل املنتج: (2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------العالمة التجارية للمنتج:  -

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الطراز:  -

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------الدفعة أو )الرقم التسلسلي(:   -

 ---------------------------------------------------------------------------املواصفات القياسية املرجعية/املواصفات الفنية:  -

 -------------------------------------------------------------------------------------------الجهة املقبولة /رقم تسجيل القبول:  -

قرُّ بأن املنتج املذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية )                           ( واملواصفات القيا
ُ
سية ن

 السعودية امللحقة بها.           

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشخص املسؤول: 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسم الشركة: 

 -----/--/-- التاريخ: -----------------------------------------------------------------------------التوقيع: 

 

 -----/--/-- التاريخ: ----------------------------

 


